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Jarre’owa 
inauguracja

Na je go wy stęp po tra fi przyjść na wet 3,5 mln
osób. Mu zyk, in no wa tor i me ga gwia zda mu zy -
ki elek tro nicz nej – Je an Mi chel Jar re za gra 13
li sto pa da w Płoc ku. Czy taj str. 16

Brąz na po cie sze nie
Ho nor ura to -

wa ny, choć re p-
u ta cja nad szar -
pnię ta. 

Tak w skró cie
moż na by pod-
su mo wać zma-
ga nia płoc kich
szczy pior ni stów
na kra jo wym
pod wór ku. 

Czy taj str. 17

Dni Hi sto rii Płoc ka

II Jar mark Tum ski, wy stęp Te a tru Mu zycz -
ne go Ro ma, kon cert Go ra na Bre go vi ca, moż li -
wość wej ścia na mu ry zam ko we i do ka te dral -
nych po dzie mi, to tyl ko niek tó re atrak cje, ja kie
za pla no wa no na trzyd nio we świę to mia sta.

Czy taj str. 14-15

Sy tu a cja kry zy so wa za czę ła się 20 ma ja, 
w czwar tek. O godz. 8, w związ ku z osią gnię ciem
sta nów ostrze gaw czych na Wi śle pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski og ło sił po go to wie prze ciw po wo dzio we na
te re nie Płoc ka. Wte dy jesz cze nic nie za po wia da ło, 
że z go dzi ny na go dzi nę bę dzie co raz bar dziej nie bez -
piecz nie. 

Wo da na Gmu rach
W pią tek o godz. 13 pre zy dent zde cy do wał o og ło -

sze niu alar mu prze ciw po wo dzio we go. Wo da naj pierw
do tar ła na uli cę Gmu ry, gdzie znaj du je się ok. 20 gos -
po darstw. Aby chro nić swo je do mo stwa mieszkańcy
mie li do dys po zy cji wor ki oraz pia sek. W po go to wiu
by li tak że stra ża cy oraz straż ni cy miej scy. Do dys po -
zy cji by ły ło dzie, gdy by ktoś z miesz kań ców chciał
się ewa ku o wać. I choć wo da się ga ła ko lan, nikt się na

to nie zde cy do wał. – Zbu do wa liś my nasz dom na wy -
so kim pod piw ni cze niu – mó wi ła jed na z miesz ka nek.
– Do te go ma my jesz cze dwa pię tra, więc na pew no
nie zo sta wi my na sze go do byt ku. Nie wie rzę, że by wo -
da po de szła nam aż pod dach. 

Wal ka o prze trwa nie
Du żo go rzej sy tu a cja za czę ła wy glą dać przy Słu-

pian ce w Bo ro wi czkach i przy Wi śle w tej czę ści
Płoc ka. Przez kil ka dni trwa ła he ro icz na wal ka 
o utrzy ma nie wa łów. Od ra na do wie czo ra pra co wa -
li tam fun kcjo na riu sze Pań stwo wej i Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej oraz straż ni cy miej scy. Oprócz wor -
ków z pia skiem, ukła da na by ła tak że fo lia. Na niek-
tó rych frag men tach do dat ko wo ukła da no tak że ge o -
włók ni nę. Sy tu a cja by ła co raz groź niej sza. 

Dokończenie na str. 3

He ro icz na wal ka z ży wio łem
Od po nad ty god nia stra ża cy, po li cjan ci, straż ni cy miej scy i płoc cza nie wal czą
o utrzy ma nie wa łów prze ciw po wo dzio wych na Wi śle oraz Słu pian ce. Czy wal ka
zo sta nie za koń czo na suk ce sem, oka że się do pie ro za kil ka dni. A wszyst ko za spra -
wą moc no na siąk nię tych wa łów, któ re przy osła bio nej kon struk cji mo gą nie wy -
trzy mać. 

Mieszkańcy ul. Gmury woleli pozostać w swoich domach
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K R Ó T K O

Tur niej ju do
W sa li wi do wi sko wej

Spół dziel cze go Do mu
Kul tu ry od bę dzie się VI
Mię dzy na ro do wy Tur niej
Ju do o pu char pre ze sa
PSML-W w Płoc ku.

Za wo dy 5 czer wca po -
trwa ją od godz. 9 do 16.
Wez mą w nich udział ju -
do cy z rocz ni ków od
1995 do 2003. Do star tu
za pro szo ne zo sta ły klu by
z Płoc ka, Ostró dy, Gro -
dzi ska Maz., Kut na,
Skier nie wic oraz So cha -
cze wa. Im pre zę sfi nan so -
wał Urząd Mia sta. 

(ab)

Wie dzieć o SM
We wto rek, 1 czer wca

o godz. 16.30 w „Klu bie
Praw ni ka” przy ul. Sta -
ro miej skiej 2 od bę dzie
się otwar te spot ka nie in -
for ma cyj ne dla osób
cho rych na stwar dnie nie
roz sia ne, ich ro dzin
i przy ja ciół. Ce lem spot -
ka nia jest prze ka za nie
wszyst kim za in te re so -
wa nym ak tu al nej wie dzy
na te mat moż li wo ści le -
cze nia SM i opie ki me -
dycz nej nad pa cjen ta mi
oraz wspar cia, ja kie 
mo że im za o fe ro wać
Pol skie To wa rzy stwa
Stwar dnie nia Roz sia ne -
go. Pod czas spot ka nia
bę dzie moż li wość in dy -
wi du al nych roz mów z
le ka rzem spe cja li stą, 
dr na uk med. Jac kiem
Za bor skim. (psz)

Bay er Full 
z przy ja ciół mi

Gwia zda di sco po lo
wy stą pi w am fi te a trze 
1 czer wca. Utwo ry ta kie
jak Maj te czki w kro pe -
czki, Mo ja mu zy ka czy
Wszy scy Po la cy zna nie
tyl ko ca ła Pol ska, ale i
Chi ny, w któ rych ostat-
nio Bay er Full chęt nie
kon cer tu je. Dla te go w
Płoc ku bę dzie moż na
usły szeć pio sen ki w ję zy -
ku chiń skim. Obok zes -
po łu Sła wo mi ra Świe -
rzyń skie go wy stą pią in ne
le gen dy di sco po lo: Mi s-
ter Dex i Fa na tic. Po czą -
tek kon cer tu o godz. 19.

(dp)

Pod bu do wę
Mia sto ku pi dział kę o pow. 20 mkw., znaj du -

ją cą się przy ul. Kor cza ka. Na ten cel z bu dże tu
mia sta przez na czo ne zo sta nie 3.686 zł. Te ren
zo sta nie wy ko rzy sta ny pod bu do wę ul. Kor cza -
ka wraz z in fra struk tu rą i oświet le niem. 

Dla Bo ro wi czek
Trzy dział ki przy ul. Żu ław skiej sta ną się

włas no ścią mia sta. Te ren o pow. 39 mkw. zo -
sta nie ku pio ny za 8.316 zł, o pow. 210 mkw. –
za 25.337 zł, a o pow. 37 mkw. – za 8.682 zł.
Dział ki są po trzeb ne do prze pro wa dze nia in -
we sty cji pn. „Bu do wa dróg wraz z in fra struk -
tu rą w za chod niej czę ści osie dla Bo ro wi czki”. 

Wi zy ta w Mołdawii
Płoc ka de le ga cja wzię ła udział w Dniu Mia sta

Bielc. Moł daw ska miej sco wość jest mia stem
par tner skim Płoc ka. Od by wa ją ca się co ro ku im -
pre za jest do brą oka zją do za cieś nie nia współ -
pra cy i wy mia ny kul tu ral nej. 

(m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Od sło nię cia i po świę ce nia
pa miąt ko wej tab li cy, umie-
sz czo nej na bu dyn ku se mi -
na rium, do ko na li w so bo tę
22 ma ja: pry mas se nior kar-
dy nał Jó zef Glemp oraz bi -
sku pi płoc cy – Piotr Li be ra i
Ro man Mar cin kow ski. Był
to ostat ni punkt pro gra mu
pod czas cen tral nych uro czy -
sto ści ju bi le u szo wych.

Wcześ niej oko ło 300 
du chow nych z die ce zji
płoc kiej, par la men ta rzy ści,
przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych wo je wódz -
kich, po wia to wych i miej s-
kich, re pre zen tan ci in sty tu -
cji, or ga ni za cji i sto wa rzy -
szeń wzię li udział w mszy
św., a na stęp nie w se sji na -
u ko wej. 

– Mi nio ne trzy wie ki na -
szej Al ma Ma ter są wy ra zem
na szej wier no ści, zgod nie z
ha słem Ro ku Kap łań skie go
„Wier ność Chry stu sa, wier-
ność kap ła na” – pod kre ślał
bp. Li be ra. (ab)

Od sło nię cia tab li cy do ko na li: 
pry mas se nior Jó zef Glemp, bp Piotr 
Li be ra oraz (nie wi docz ny na zdję ciu) 

bp Ro man Mar cin kow ski
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Par tner ski to ur
Triat lo ni ści z darmsztadz kie go klu bu spor to we go SG Ar he il gen każ de go
ro ku ja dą ro we ra mi do jed ne go z miast par tner skich Dar mstadt. W tym
ro ku wy bra li się do Płoc ka. 

Tra sa pro wa dzi ła z Dar mstadt (wy jazd 13 ma ja) przez Schwe in furt, Wun sie del,
Fre i berg, Görlitz, Wro cław, Czę sto cho wę i Łódź. Na ostat nim eta pie z Ło dzi do Płoc-
ka spor tow com z Dar mstadt to wa rzy szy li na ro we rach triat lo ni ści z Płoc kie go To wa -
rzy stwa Triat lo nu „Del ta”. Pod czas trzyd nio we go po by tu w Płoc ku go ście obej rze li
m.in. Mu ze um Ma zo wiec kie, Mu ze um Die ce zjal ne, ka te drę, Dom Dar mstadt. Spot -
ka li się tak że z płoc ki mi triat lo ni sta mi. Do Dar mstadt wró ci li po cią giem. (ag)

Go ście z Dar mstadt w to wa rzy stwie płoc kich triat lo ni stów
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Fo rum bu do wla ne
Róż no rod ne za gad nie nia zwią za ne z bu dow -
nic twem bę dą po ru sza ne pod czas dwud nio -
we go Płoc kie go Fo rum Bu do wla ne go, któ re
od bę dzie się 9-10 czer wca.

Or ga ni za to rem im pre zy jest Wy dział Bu dow -
nic twa, Me cha ni ki i Pe tro che mii Po li tech ni ki
War szaw skiej przy współ pra cy Na czel nej Or ga -
ni za cji Tech nicz nej, To wa rzy stwa Na u ko we go
Płoc kie go i Iz by Gos po dar czej Re gio nu Płoc kie -
go. Ho no ro wy pa tro nat nad fo rum ob jął m.in.
Pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski. 

W pro gra mie m.in.: fun da men to wa nie w trud-
nych wa run kach grun to wych w obrę bie Sta re go
Mia sta w Płoc ku, prob le my i do świad cze nia z re -
wi ta li za cji obiek tów za byt ko wych w re gio nie płoc -
kim, prze gląd prac ba daw czych In sty tu tu Bu dow -
nic twa PW, a tak że wy cie czka na bu do wę ha li wi -
do wi sko wo -spor to wej. Zor ga ni zo wa na bę dzie
rów nież wy sta wa firm bran ży bu do wla nej. Or ga ni -
za to rzy za pra sza ją do udzia łu w fo rum wszyst kich
za in te re so wa nych tą te ma ty ką – 9 czer wca godz.
10-18.30; 10 czer wca 9.30 – 14.30 do płockiej filii
PW, ul. Łukasiewicza 17. Wstęp wol ny. (ab)

Ju bi le usz Se mi na rium
Frag ment de kre tu wy da ne go przez bp Lud wi ka Bar tło mie ja Za łu -
skie go, ery gu ją ce go przed 300 la ty Se mi na rium Du chow ne w
Płoc ku, zna lazł się na tab li cy, upa mięt nia ją cej ju bi le usz tej zac nej
pla ców ki.
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W po nie dzia łek wie czo rem,
w związ ku ze zwię ksza ją cą się
w cią gu ostat nich trzech dni
na sią kli wo ścią wa łów pre zy -
dent Płoc ka wy dał za rzą dze nie
o ewa ku a cji miesz kań ców 
z czę ści osie dla Bo ro wi czki.
Pod każ dy adres z te re nów
przez na czo nych do ewa ku a cji
do tar li ku rie rzy z Urzę du Mia -
sta, któ rzy prze ka zy wa li
wszyst kie niez będ ne in for ma -
cje. Do ewa ku a cji przy go to -
wa ni by li płoc cza nie (ok. 390
osób) z ulic: Ur ba no wo,
Odleg ła, Pocz to wa, Roz to cze,
Pod wa le, Po wi śle, Za rzecz na,
Ra czko wiz na, Plac Wi to sa,
Zgod na, Gmu ry oraz czę ści
uli cy Kor cza ka (w oko li cy
Zgod nej). Miesz kań cy mo gli
się ewa ku o wać in dy wi du al nie
(zgod nie z za le ce nia mi służb
miej skich) lub au to bu sa mi Ko -
mu ni ka cji Miej skiej, któ re po -
ru sza ły się po uli cy Pocz to wej.
Oso by nie peł no spraw ne mia ły
do dys po zy cji spe cjal ny sa mo -
chód, któ ry sta nął na skrzy żo -
wa niu Har cer skiej i Kor cza ka,
ale w każ dej chwi li mógł pod-
je chać pod wska za ny adres. –
Wszy scy ewa ku o wa ni mo gą
sko rzy stać z noc le gu i wy ży -
wie nia w in ter na cie „Sie dem -
dzie siąt ki” przy uli cy Nor ber -
tań skiej, a oso by nie peł no -
spraw ne z Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej przy uli cy Krót kiej –
mó wił Mi ro sław Mi lew ski.

Wię kszość miesz kań ców nie

chcia ła się ewa ku o wać. Je dy -
nie cho rzy i niek tó re oso by
star sze za de kla ro wa ły, że choć
na jed ną noc prze nio są się do
ro dzin, któ re nie miesz ka ją na
te re nie za le wo wym. 

Od 25 ma ja do od wo ła nia
zo sta ły zam knię te: Szko ła
Pod sta wo wa nr 20 i Miej skie
Przed szko le nr 34. Do od wo ła -
nia nie moż na też jeź dzić ul.
Pocz to wą oraz mo stem na Słu-
pian ce po mię dzy ul. Har cer ską
a Ra czko wiz ną. 

Co z ty mi wa ła mi
Za rzą dze nie o ewa ku a cji nie

przer wa ło dal szej wal ki o utrzy-
ma nie wa łów prze ciw po wo -
dzio wych na rze kach: Słu pian -
ka i Wi sła. – Wa ły na le żą ce do
Re gio nal ne go Za rzą du Gos po -
dar ki Wod nej są w bar dzo złym
sta nie – wy jaś niał na kon fe ren -
cji pra so wej Pre zy dent. –
Miesz kań cy Bo ro wi czek, stra ża -
cy, straż ni cy miej scy, wo lon ta -
riu sze oraz mło dzież z Płoc kie -
go Uni wer sy te tu Lu do we go ca -
łą do bę pra cu ją przy ich umac-
nia niu. Mo men ta mi na miej scu
znaj du je się na wet 300 osób.
Za no to wa liś my kil ka prze sią -
ków, ale na bie żą co są one na -
pra wia ne. 

Pre zy dent wy jaś niał tak że, że
mia sto nie mog ło wcześ niej
zad bać o wa ły, gdyż sa mo rząd
nie jest ich wła ści cie lem.
RZGW jest od po wie dzial ny za
wszel kie in we sty cje oraz re -

mon ty. – My je dy nie in for mo -
wa liś my o usz ko dze niach – mó -
wił Mi ro sław Mi lew ski. – Do -
pie ro po og ło sze niu sta nu
ostrze gaw cze go mo gliś my
przy stą pić do ja kich kol wiek
prac. W po nie dzia łek zwró ci liś -
my się z proś bą o kon tro lo wa ny
od strzał bo brów, któ re strasz -
nie znisz czy ły i na dal nisz czą
wa ły. Wy so ka wo da po za le wa ła
im no ry i te raz bo bry szu ka ją
no wych kry jó wek, co po wo du je
że ry ją w wa łach i na dal osła bi-
a ją ich kon struk cję. 

Pre zy dent wy jaś nił, że we -
dług RZGW wa ły prze ciw po -
wo dzio we w Płoc ku w naj bar -
dziej op ty mi stycz nym wa rian cie
bę dą na pra wia ne w 2012 ro ku,
gdy za rząd po zy ska środ ki 
z Unii Eu ro pej skiej. Po nad to
Mi ro sław Mi lew ski us po ka jał

miesz kań ców Ra dzi wia. – Po
po wo dzi z 1981 ro ku wa ły prze-
ciw po wo dzio we w le wo brzeż nej
czę ści Płoc ka zo sta ły spe cjal nie
przy go to wa ne na ko lej ną po -
wódź. Ma ją one so lid ną kon-
struk cję – mó wił.

W śro dę ra no, gdy za my ka -
liś my ten nu mer „Sy gna łów
Płoc kich” po ziom wo dy w Wi -
śle po wo li ob ni żał się.

– Nie ste ty, fa la któ ra prze cho -
dzi przez na sze mia sto jest dłu ga
i sta ny alar mo we Wi sły mo gą
być prze kro czo ne na wet przez
ty dzień – wy jaś nia Jan Sio dłak,
kie row nik Od dzia łu Za rzą dza -
nia Kry zy so we go, Och ro ny
Lud no ści i Spraw Obron nych
Urzę du Mia sta, któ ry ko or dy no -
wał wszyst kie dzia ła nia.

Mał go rza ta Da nie luk

Dokończenie ze str. 1

He ro icz na wal ka z ży wio łem

Przy umacnianiu wałów liczyła się każda para rąk
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Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku wraz z or ga ni za cja mi po za rzą -
do wy mi uprzej mie pro si miesz kań ców Płoc ka o po moc i wspar cie dla osób dot -
knię tych po wo dzią. Pro wa dzo na jest zbiór ka na stę pu ją cych ar ty ku łów: odzież
– dam ska, mę ska i dzie cię ca, ręcz ni ki, po ściel, po dusz ki, koł dry, ko ce, środ ki
czy sto ści, rę ka wi ce gu mo we, pam per sy, pa pier to a le to wy, ręcz ni ki jed no ra zo -
we, płasz cze prze ciw desz czo we, ka ri ma ty. 

Ar ty ku ły pro si my prze ka zy wać do na stę pu ją cych pun któw: 

Pol ski Ko mi tet Po mo cy Spo łecz nej, 
Płock ul. Mi sjo nar ska 22, w godz. 8 – 22 

Ca ri tas Die ce zji Płoc kiej, 
Płock ul. Sien kie wi cza 34, w godz. 8 – 15.

Pol ski Czer wo ny Krzyż, 
Płock ul. Mi sjo nar ska 22, od po nie dział ku do piąt ku 

w godz. 8 – 18; so bo ta, nie dzie la 10 – 14. 

PCK pro wa dzi też zbiór kę pie nięż ną:
ZG PCK: 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614 

z do pi skiem „Po wódź 2010”
ZR PCK: 61 1240 3174 1111 0000 2889 9967 

z do pi skiem „Po wódź 2010”
lub bez poś red nio w ka sie ZR PCK w Płoc ku 

przy ul. Mi sjo nar skiej 22. 

W or ga ni za cję po mo cy fi nan so wej dla dzieci niepełnosprawych
poszkodowanych w powodzi włą czył się też Za rząd Kra jo wy Sto wa rzy sze nia Na
Rzecz Dzie ci Nie peł no spraw nych „Po moc Dzie ciom” w Płoc ku. Wpłaty moż na
do ko ny wać na kon to: 

73 1240 5657 1111 0000 5081 5827
Z do pi skiem „Po moc dzie ciom nie peł no spraw nym” 

PO MÓŻMY 
PO WO DZIA NOM 
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Okrąg ły ju bi le usz dy rek tor 
i pra cow ni cy Miej skie go Oś -
rod ka Po mo cy Spo łecz nej uro -
czy ście świę to wa li w pią tek 14
ma ja w Do mu Tech ni ka ra zem
z przed sta wi cie la mi sa mo rzą du
i in sty tu cji oraz or ga ni za cji
współ pra cu ją cych z MOPS -em.

– Chciał bym po dzię ko wać 
i po gra tu lo wać sku tecz no ści 
w po zy ski wa niu środ ków eu ro -
pej skich. Pa nu Mar ko wi Ku ba -
si ko wi, pier wsze mu dy rek to ro -
wi oś rod ka chciał bym po dzię -
ko wać za stwo rze nie pod wa lin 
i wkład w roz wój in sty tu cji, 
z któ rej ko rzy sta wie lu płoc czan
– po wie dział Piotr Ku be ra, za -
stęp ca pre zy den ta Płoc ka.

Po re for mie
Kie dy za czy na li „mie li pod

so bą” tyl ko żłob ki. Bra ko wa ło
im wszyst kie go: po czą wszy od
spi na czy po kom pu te ry. 
W 1992 ro ku „ode szły” żłob ki,
ale sko czył w gó rę wskaź nik
pro cen to wy miesz kań ców ko -
rzy sta ją cych z po mo cy z 11 do
16 proc. W 1993 r. z ini cja ty wy
sa mo rzą du pow sta ło 9 świet lic
śro do wi sko wych, któ re włą c-
zo no w struk tu ry MOPS-u.

W 1998 ro ku pow stał Dział
Usług Spe cja li stycz ny dla
osób z za bu rze nia mi psy chicz -
ny mi. Za trud nio no tam pie lę -
gniar ki psy chia trycz ne, psy-
cho lo ga, re ha bi li tan ta i le ka rza
psy chia trę.

Rok 1999 i zwią za ne z nim
wiel kie re for my kra ju spo wo -
do wa ły, że Płock – do tych czas
mia sto wo je wódz kie – za czął
wy ko ny wać za da nia po wia tu 
i gmi ny. W struk tu rze oś rod ka
pow sta ły za tem: Oś ro dek In ter -
wen cji Kry zy so wej, Oś ro dek
Re ha bi li ta cji Za wo do wej i Spo -
łecz nej oraz Po wia to wy Zes pół
ds. Orzecz nic twa Osób Nie peł -
no spraw nych. Swo ją dzia łal -
ność roz po czął rów nież Śro do -
wi sko wy Dom Sa mo po mo cy
dla Osób z Za bu rze nia mi Psy-
chicz ny mi przy ul. Re ja. 

W 2000 ro ku Ra da Mia sta
przy ję ła uch wa łę, któ ra two rzy -
ła sy stem po mo cy spo łecz nej 
w mie ście. W je go skład we szły
pla ców ki opie kuń czo – wy cho -
waw cze, oś ro dek adop cyj no –
opie kuń czy, dom po mo cy spo -
łecz nej oraz świet li ce śro do wi -
sko we pro wa dzo ne przez or ga -
ni za cje po za rzą do we.

Unij ne wspar cie
W 2003 ro ku część MOPS-u

zo sta ła prze nie sio na z bu dyn ku
przy ul. 3 Ma ja 18 do świe żo
wy re mon to wa ne go przy ul.
Wol skie go 4. Rok póź niej we -
szła w ży cie usta wa o po mo cy
spo łecz nej, któ ra wśród licz -
nych zmian za kła da mię dzy in -
ny mi: wpro wa dze nie „kon trak -
tu so cjal ne go”, a MOPS stał się
płat ni kiem ko lej nych świad-
czeń. Pow stał wte dy Dział
Świad czeń Ro dzin nych przy pl.
Dą brow skie go 1. MOPS ja ko
je den z nie licz nych w kra ju po -
ra dził so bie wów czas – mi mo
krót kie go cza su od utwo rze nia
do uru cho mie nia pla ców ki – 
z ter mi no wy mi wyp ła ta mi dla
miesz kań ców Płoc ka. 

Od kil ku lat MOPS re a li zu je
pro jek ty so cjal ne, na któ re
uzy skał wspar cie z Unii Eu ro -
pej skiej, m.in. dla spo łecz no -
ści rom skiej, bez ro bot nych
(„Dro ga do ak tyw no ści”, „KIS
– po moc wy klu czo nym”) oraz
na pro jekt ba daw czy do ty czą -
cy sy tu a cji osób nie peł no -
spraw nych na lo kal nych ryn ku
pra cy. 

– Naj wię kszym do brem oś -
rod ka są je go pra cow ni cy.
Bez ich za an ga żo wa nia i pra -
cy nie uda ło by się tych pro-
jek tów zre a li zo wać – pod su -
mo wał Ma riusz Krzy ża niak,
któ ry szcze gól nie po dzię ko -
wał 33 pra cow ni kom pra cu ją -
cy w MOPS -ie od 20 lat. 

(rł)

Ks. Wa cław zmarł 16 ma ja,
po od pra wie niu eu cha ry stii w
uro czy stość Wnie bow stą pie -
nia Pań skie go. – Po zo sta wił
nam, du chow nym, prze sła nie,
abyś my każ dą mszę spra wo -
wa li tak, jak by to mia ła być
ostat nia na sza msza na zie mi –
mó wił w po że gna niu bi skup
płoc ki Piotr Li be ra, któ ry ce le -
bro wał ża łob na mszę św. 

W ka za niu ks. pra łat Ma rek
Smo go rzew ski, pro boszcz pa -
ra fii pw. św. Sta ni sła wa Kost-
ki w Ry pi nie, pod kre ślał, że

ks. Wa cław zna ny był ze swej
do bro ci, bez poś red nio ści, po -
go dy du cha i życz li wo ści. Dał
się też za u wa żyć na uli cach
mia sta i na wet lu dzie niez na ją -
cy go oso bi ście, wie dzie li kim
jest. – Był iko ną Płoc ka. Czę s-
to prze mie rzał ul. Tum ską,
Grodz ką z gru bą te czką skru -
pu lat nie za pi sa nych spra wo -
zdań – mó wił kaz no dzie ja.

Cia ło ks. Ga piń skie go zło -
żo no w gro bow cu ka pi tu ły ka-
te dral nej na cmen ta rzu przy
Al. Ko by liń skie go. (ab)

Po że gna nie księ dza Wa cła wa
Wier ni z pa ra fii ka te dral nej i pa ra fii Mi ło sier dzia Bo że go z Go sty ni na, du chow ni płoc kiej
die ce zji, kom ba tan ci i har ce rze uczest ni czy li w uro czy sto ści po grze bo wej śp. ks. pra ła ta
Wa cła wa Ga piń skie go. 

Sąd Re jo no wy na ka zał
wstrzy mać pra ce na koń co wym
od cin ku bu do wy, czy li na dłu-
go ści ok. 60 me trów, m.in. tam
gdzie ma pow stać re sta u ra cja. –
Sta ło się tak, gdyż Mor ka zło ży -
ła po zew – mó wi Piotr Ku be ra,
za stęp ca pre zy den ta. – Wod nia -
cy za rzu ca ją nam m.in., że ich
jach ty, po wy bu do wa niu mo la,
nie bę dą mia ły moż li wo ści wpły-
wa nia. Ale to nie praw da, gdyż
po zo sta wio ny bę dzie 25-me tro -
wy od ci nek, któ ry to umoż li wi.

Do bra wo la
We dług Mor ki mia sto nie

ma też poz wo le nia na bu do wę.
– Ale prze cież mia sto ma poz-
wo le nie i ma my po świad cze -
nie, że in for ma cja o poz wo le -
niu na bu do wę do Mor ki do -
tar ła – tłu ma czy Piotr Ku be ra. 

We dług pra wa Mor ka nie ma
do stę pu do wo dy, a jach ty
człon ków klu bu cu mo wa ne są
na ak we nie dzier ża wio nym
przez Urząd Mia sta. – Ma my
umo wę z Re gio nal nym Za rzą -
dem Gos po dar ki Wod nej – mó -
wi za stęp ca pre zy den ta. – Zgod-
nie z nią dzier ża wi my nie tyl ko
ak wen, ale też pas zie mi przy
sa mym brze gu. Od dzie la on rze -
kę od dział ki, któ rą w wie czy -
stym użyt ko wa niu ma klub że -
glar ski. Gdy byś my ogro dzi li w
tym miej scu plac bu do wy, Mor -
ka zo sta ła by od cię ta od Wi sły.
Dla te go ar gu men ty, że człon ko -
wie klu bu nie mo gą ko rzy stać ze
swo je go por tu są nie praw dzi we,

po nie waż te ren Mor ki nie się ga
Wi sły. Dla te go jach ty i po mo -
sty, któ re tam się znaj du ją, są
nie le gal ne na pla cu bu do wy. 

Zmia na har mo no gra mu
Urząd Mia sta – jesz cze dłu go

przed roz po czę ciem prac – pro-
po no wał Mor ce roz wią za nie,
któ re zo sta ło wy ko rzy sta ne
przy re mon cie obiek tów Płoc k-
ie go To wa rzy stwa Wio ślar skie -
go. Sie dzi ba re mon to wa na jest
z bu dże tu mia sta, gdyż Urząd
jest wła ści cie lem bu dyn ków 
z których korzystać będzie
nadal PTW. Mia sto chcia ło
rów nież prze jąć bu dyn ki Mor ki,
a w za mian je wy re mon to wać. –
Nie ste ty, na ta kie roz wią za nie
wod nia cy nie chcie li się zgo dzić
– mó wi Ku be ra. 

De cy zja są du o wstrzy ma niu
prac na ostat nim od cin ku zmu -
si ła wy ko naw cę do zmia ny har-
mo no gra mu ro bót. – Trze ba by -
ło prze sta wić wier tni ce, bar ki –
wy jaś nia za stęp ca pre zy den ta. –
Wy ma ga ło to cza su i wią za ło
się z kosz ta mi, a to nie słu ży in -
we sty cji. Te raz pra ce trwa ją na
po cząt ko wym od cin ku, a po nie -
waż mo lo ma mieć po nad 350
me trów, więc jest co ro bić. 

Bu do wą zaj mu je się kon sor -
cjum firm: Bil fin ger Ber ger Bu -
dow nic two, Na vi mor – In cest,
Pry wat ne Przed się bior stwo 
Bu do wla ne Al pex oraz Hen -
czke – Bu dow nic two. In we sty -
cja bę dzie kosz to wa ła oko ło 15
mln zł. Mał go rza ta Da nie luk

Mo lo się bu du je
Sąd wy dał po sta no wie nie o czę ścio wym wstrzy ma niu
prac przy bu do wie mo la. Urząd Mia sta od wo łał się od tej
de cy zji i te raz cze ka na roz strzy gnię cie dru giej in stan cji.
Tam, gdzie jest to moż li we pra ce na dal trwa ją. 

Z ludź mi dla lu dzi
Na po cząt ku swej dzia łal no ści po ma ga li 17 proc. miesz kań com, dziś po trze -
bu ją cych po mo cy jest o po ło wę mniej. – To ra czej do brze – mó wił Ma riusz Krzy -
ża niak, dy rek tor in sty tu cji, któ ra dzia ła od 20 lat. 

Ks. Wa cław Ga piń ski
uro dził się 8 paź dzier ni ka
1932 r. w Bie żu niu. Świę -
ce nia kap łań skie przy jął 
w 1956 r. Po kil ku let niej
pra cy ja ko wi ka riusz, zo -
stał skie ro wa ny do Ku rii
Die ce zjal nej Płoc kiej. Na -
stęp nie od 1986 r. przez
po nad 17 lat był pro bosz -
czem w pa ra fii ka te dral nej
w Płoc ku. Był ka pe la nem
licz nych lo kal nych or ga ni -
za cji m.in. Związ ku Re -
pre sjo no wa nych Żoł nie -
rzy -Gór ni ków, Związ ku
Żoł nie rzy AK. W 2003 ro -
ku prze szedł na eme ry tu rę
i za miesz kał w Go sty ni -
nie. Zmarł 16 ma ja 2010 r.

Po dzię ko wa nia pracownikom skła da ją 
Piotr Ku be ra, za stęp ca pre zy den ta Płoc ka 

i Ma riusz Krzy ża niak, dy rek tor MOPS 
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Wszyst ko ro ze gra się na Sta -
rym Ryn ku 12 czer wca o godz.
17 w cza sie Dni Hi sto rii Płoc-
ka. In sce ni za cję przy go to wu ją
Gru py Re kon struk cji Hi sto -
rycz nej z Gdań ska, Rze szo wa,
War sza wy i Wro cła wia oraz
mło dzie ż uczest ni czą ca w Raj -
dzie Szla kiem Żoł nie rzy Wy k-
lę tych. 

Płock jest ostat nim przy stan -
kiem na 4-dnio wej tra sie, trze-
cie go już raj du śla da mi żoł nie -
rzy AK, NSZ, i RO AK (Ruch
Opo ru Ar mii Kra jo wej wal-
czą cy po 1945 r. z ko mu ni sta -
mi). Uczest ni czą ca w nim
mło dzież gim na zjal na i po nad -
gim na zjal na z Płoc ka, Sier pca,
Go sty ni na, Płoń ska, Mła wy 
i Ostro łę ki po dzie lo na zo sta nie
na czte ry pa tro le, któ re wy ru -
szą 9 czer wca o godz. 8 z róż -
nych miejsc. Dwa z nich wyj -
dą z Płoc ka. Każ dy pa trol
otrzy ma swo je go pa tro na –
jed ne go z bo ha te rów, któ rych
ko mu ni ści nie tyl ko za mor do -
wa li, ale zro bi li też wszyst ko,
aby zgi nę ła pa mięć o nich.
Jed nym z nich jest Wik tor Wa -
cław Stry jew ski ps. „Cac ko”.

38 x śmierć
W okre sie oku pa cji nie miec -

kiej Stryjewski był żoł nie rzem
AK w Ob wo dzie Sierpc. Po
wkro cze niu wojsk so wiec kich
zo stał skie ro wa ny przez swe
do wódz two do Służ by Och ro -
ny Ko lei w Sier pcu. W lu tym
1946 r. sta nął w obro nie Pol ki
gwał co nej przez so wiec kie go
żoł nie rza, któ re go za bił, za co

zo stał aresz to wa ny przez UB.
Dzię ki po mo cy współ pra cu ją -
ce go z po dzie miem fun kcjo na -
riu sza re sor tu bez pie czeń stwa
zbiegł z aresz tu i ukry wał się
na te re nie po wia tu sier pec kie -
go, gdzie wstą pił do od dzia łu
Ru chu Opo ru Ar mii Kra jo wej
Ob wo du „Me wa”, do wo dzo -
ne go przez Le o na Ziół kow -
skie go „Li sa”. To on w 1947 r.
we wsi Chu dzy nek (gm. Dro -
bin, pow. płoc ki) wy ko nał za -
mach na Wła dy sła wa Ry piń -
skie go „Ry pę” – do wód cę
PPR -ow skie go „szwa dro nu
śmier ci” skry to bój czo mor du -
ją ce go człon ków PSL i by łych
żoł nie rzy AK. Po uję ciu przez
UB, w lu tym 1949 r., zo stał
ska za ny „...trzy dzie sto oś mio -
krot nie na ka rę śmier ci [...]”
przez Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy w War sza wie. Wy rok wy -
ko na no 18 stycz nia 1951 ro ku
w wię zie niu mo ko tow skim.
Miej sce je go po chów ku po zo -
sta je niez na ne. Rajd jest hoł-
dem dla ta kich jak „Cac ko”
bo ha te rów i do wo dem pa mię ci
o nich i ich czy nach.

Ryn graf dla każ de go
Uczest ni cy mar szu otrzy ma -

ją spe cjal nie za pro jek to wa ne
ko szul ki za wie ra ją ce m.in.
ryn graf z Mat ką Bo ską Czę sto -
chow ską – sym bol raj du (któ ry
por. Fran ci szek Ma jew ski
„Sło ny” miał na kie sze ni mun -
du ru w chwi li śmier ci), a na
za koń cze nie me ta lo wą ko pię
ryn gra fu. W związ ku z przed-
sięw zię ciem zo sta nie po nad to

wy dru ko wa na oko licz no ścio -
wa bro szu ra do ty czą ca dzia łal -
no ści po wo jen nej kon spi ra cji
nie po dleg ło ścio wej oraz jed -
nod niów ka (w ogra ni czo nym
na kła dzie) za wie ra ją ca m.in.
re la cje uczest ni ków raj du. 

Rajd or ga ni zo wa ny jest
przez Od dzia ło we Biu ro Edu -
ka cji Pub licz nej IPN w War -
sza wie pod ho no ro wym pa tro -
na tem Pre zy den ta Płoc ka, we
współ pra cy z Pre zy den tem
Ostro łę ki i Za rzą dem Re gio nu
Płoc kie go NSZZ „So li dar -
ność”. Pa tro nat me dial ny ob ję -
ły „Sy gna ły Płoc kie”. (rł)

Ak cja Gru py Re kon struk cji Hi sto rycz nej. Atak na pa trol płoc ki.

Po wrót żoł nie rzy wy klę tych
Po raz pier wszy w hi sto rii Płoc ka bę dzie my mo gli zo ba czyć in sce ni za cję od bi -
cia aresz to wa nych przez NKWD par ty zan tów pol skie go po dzie mia an ty ko mu -
ni stycz ne go.

Ucz nio wie, któ rzy chcie -
li by wziąć udział w raj dzie
pro sze ni są o skła da nie
zgło szeń, za wie ra ją cych
po twier dze nie dy rek to ra
szko ły, w zor ga ni zo wa nych
gru pach do ZHR w Płoc ku
(Zwią zek Har cer stwa Rze -
czy pos po li tej – Płoc ki Hu -
fiec Har ce rzy – 09-402
Płock, ul. Mi sjo nar ska 22
lo kal 33 tel. 24/ 364 50 00,
e-ma il: plock@zhr.pl) lub
Od dzia łu IPN w War sza wie
(Od dzia ło we Biu ro Edu ka -
cji Pub licz nej IPN w War -
sza wie, Pl. Kra siń skich
2/4/6, 00-207 War sza wa,
Ja cek Pa wło wicz: tel. 22/
526 19 30, e-ma il: ja cek.pa -
wlo wicz@ipn.gov.pl lub
Bar ba ra Pam rów: tel. 22/
526 19 17, e-ma il: bar ba -
ra.pam row@ipn.gov.pl). 

W po przed nim nu me rze „Sy gna łów Płoc kich” błęd nie po da liś -
my w ar ty ku le „Nie za leż ne za rzą dza nie” (w pod pi sie pod zdję-
ciem i za po wie dzi ar ty ku łu na str. 1), że ha lą wi do wi sko wo -spor -
to wą za rzą dzać bę dzie no wa spół ka. Obiek tem za rzą dzać bę dzie
no wa jed nost ka bu dże to wa. 

Za po mył kę prze pra sza my.
Re dak cja Sy gna łów Płoc kich

Spro sto wa nie

W ka te go rii ju nior młod szy
Im pre ska za ję ła pier wsze miej -
sce, a Im pre ska Bis – dru gie.
Wśród ju nio rów Im pact był
pier wszy, a Im puls czwar ty. 
W gro nie se nio rów Im pre sja by -
ła naj lep sza.

W tur nie ju wzię ło udział po -
nad 25 zes po łów z ca łej Pol ski.
Gru py z Płoc ka oka za ły się 
bez kon ku ren cyj ne. Sę dzio wie
chwa li li je za bar dzo po zy tyw ną
ener gię, za an ga żo wa nie i du ży
pro fe sjo na lizm. – Przy wie źliś my

ze so bą pięć pu cha rów, dy plo my
i pe łen au to bus zło tych i srebr -
nych me da li – mó wi Ka ta rzy na
Syl we strzak, tre ner ka zes po łu. –
Przed na mi jesz cze je den tur niej
– fi nał Grand Prix Pol ski, ale
oprócz nie go szy ku je my po ka zy
ta necz ne na im pre zy kul tu ral ne 
i spor to we w na szym mie ście.
Wszyst kie gru py bę dzie moż na
zo ba czyć pod ko niec czer wca na
Ga li Ta necz nej w Cen trum Spor -
to wo – Re kre a cyj nym SWPW 
w Płoc ku. Ka mi la Bie lińska

Suk ces Im pre sji
Trwa do bra pas sa Im pre sji. Pięć grup zes po łu ta necz ne go
Szko ły Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi ca zna ko mi cie za pre -
zen to wa ło się na Ogól no pol skim Tur nie ju Che er le a ders
Bal tic Cup 2010, któ ry od był się 15 ma ja w Gdań sku.

Impresja ładnie tańczy i wygląda
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W swo jej pre zen ta cji za ty tu -
ło wa nej „Po dróż na tu ra li stycz -
na do Ama zo nii – płu ca świa ta”
pre le gent przyb li ży re a li za cję
pro gra mów wło skie go sto wa -
rzy sze nia ds. roz wo ju Mi ni ster -
stwa Spraw Za gra nicz nych pt.
„Za po bie ga nie i kon tro la po ża -
rów”. Po ka że też róż ne ob li cza
la su ama zoń skie go – ob sza ry
znisz czo ne przez po ża ry, za la ne
wo dą dla re a li za cji cen tra li
wod no – elek trycz nych i znisz -
cze nia, ja kie swo ją dzia łal no -

ścią po wo du je czło wiek, m.in.
nie le gal ni po szu ki wa cze zło ta.
Dzię ki spe cjal ne mu zez wo le niu
rzą du bra zy lij skie go, Maz zi nie -
mu uda ło się rów nież pod pa -
trzeć ży cie tu byl ców za miesz -
ku ją cych te re ny wzdłuż rzek na
gra ni cy sta nów Ma to Gros so
i Ama zo nas. (eo)

Wy kład w ję zy ku wło skim
z tłu ma cze niem na ję zyk pol s-
ki, 10 czer wca o godz. 18.
Wstęp wol ny.

Ama zo nia z bli ska
Na spa cer po Ama zo nii za pra sza prof. Mas si mo Maz zi ni
z Włoch. W Do mu Dar mstadt bę dzie moż na wy słu chać
wy kła du i obej rzeć krót ki film do ku men tal ny. 
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Kon kurs jest re a li zo wa ny w
ra mach rzą do we go pro gra mu
„Ra zem bez piecz niej” przez
wo je wo dę ma zo wiec kie go.
Kam pa nia ma zwię kszyć świa -
do mość spo łecz ną oraz przy czy -
nić się do po lep sze nia och ro ny
dzie ci i mło dzie ży przed wy ko -
rzy sty wa niem sek su al nym.
Przed sięw zię cie, oprócz dzia łań
in for ma cyj nych, obej mu je rów -
nież m.in. or ga ni za cję szko leń
dla pe da go gów oraz po rad nic -
twa dla dzie ci i mło dzie ży. 

W kon kur sie mo gą wziąć
udział or ga ni za cje po za rzą do -
we oraz in ne pod mio ty pro wa -
dzą ce dzia łal ność po żyt ku
pub licz ne go. Ofer ty mo gą
skła dać m.in. oso by praw ne i
jed nost ki or ga ni za cyj ne: ko ś-
ciel ne i związ ków wyz na nio -
wych, je że li ich ce le sta tu to we
obej mu ją re a li za cję dzia łal no -
ści po żyt ku pub licz ne go. Roz -
strzy gnię cie kon kur su na stą pi

do 24 czer wca 2010 r. Wnio ski
moż na skła dać w Ma zo wiec -
kim Urzę dzie Wo je wódz kim
w Wy dzia le Bez pie czeń stwa i
Za rzą dza nia Kry zy so we go. 

Pro jekt do fi nan so wa ny jest
z re zer wy bu dże tu pań stwa,

przez na czo nej na ogra ni cza nie
prze stęp czo ści i as po łecz nych
za cho wań. Wię cej in for ma cji
moż na uzy skać na www.ma -
zo wiec kie.pl Ivet ta Bia ły

Rzecz nik Pra so wy 
Wo je wo dy Ma zo wiec kie go

Chroń my przed mo le sto wa niem
78 ty się cy zło tych mo gą uzy skać or ga ni za cje po za rzą do we w kon kur sie na pro jekt kam-
pa nii in for ma cyj no – edu ka cyj nej „Chroń my dzie ci przed wy ko rzy sty wa niem sek su al -
nym”.  Ofer ty moż na skła dać do 10 czer wca br. 

– Straż nik miej ski mo że na -
ło żyć man dat kar ny za par ko -
wa nie na obo wią zu ją cym za -
ka zie za trzy my wa nia się – wy -
jaś nia Jo lan ta Gło wac ka,
rzecz nik Straży Miejskiej. –
Za to wy kro cze nie gro zi 100
zło tych i je den punkt kar ny. 

Pod wa run kiem za cho wa nia
szcze gól nej ostroż no ści oso ba
nie peł no spraw na o ob ni żo nej
spraw no ści ru cho wej mo że nie

sto so wać się do na stę pu ją cych
zna ków: za kaz ru chu w obu
kie run kach, za kaz wja zdu po -
ja zdów sil ni ko wych z wy jąt -
kiem mo to cy kli jed no śla do -
wych, za kaz wja zdu au to bu -
sów, za kaz wja zdu mo to cy kli,
za kaz wja zdu mo to ro we rów,
za kaz po sto ju, za kaz po sto ju w
dni nie pa rzy ste, za kaz po sto ju
w dni pa rzy ste oraz stre fa ogra -
ni czo ne go po sto ju. (m.d.)

Za ka zy do zła ma nia
Oso by nie peł no spraw ne ma ją pew ne przy wi le je w po ru -
sza niu się sa mo cho dem. Upraw nia do te go spe cjal na kar -
ta par kin go wa. Ale uwa ga, ta ki kie row ca nie mo że ła mać
wszyst kich za ka zów. 

Dzie ci nie po tra fią się sa me obro nić 

O tym, gdzie są usta wio ne
de cy du je wła ści ciel te re nu,
a więc m.in. spół dziel nie
miesz ka nio we, wspól no ty lo -
ka to rów. Jed nak miesz kań cy
po se gre go wa ne od pa dy mo gą
wrzu cać nie tyl ko do po jem ni -
ków usta wio nych w pob li żu
miej sca za miesz ka nia, ale
gdzie jest im „po dro dze”.

– Na Sta rów ce, gdzie
miesz kam nie ma ta kich po -

jem ni ków. W do mu se gre gu -
je my od pa dy, więc raz na ja -
kiś czas wy wo żę je w wor -
kach na osie dle, gdzie mam
naj bli żej. Jed nak wie le ra zy
spot ka łem się z szy ka na mi.
Oko licz ni miesz kań cy zwra -
ca li mi uwa gę, że „po drzu -
cam im śmie ci”, na wet ro bi li
mi zdję cia, że by na mnie do -
nieść do Stra ży Miej skiej –
mó wi nasz czy tel nik, Je rzy

Skar żyń ski. – Za opróż nia nie
po jem ni ków do se gre ga cji
od pa dów pła ci gmi na. Za tem
miesz kań cy nie po no szą z te -
go ty tu łu żad nych kosz tów –
wy jaś nia Ka ta rzy na Kon stan -
ty no wicz ze Związ ku Gmin
Re gio nu Płoc kie go, któ ry
zaj mu je się or ga ni zo wa niem
se lek tyw nej zbiór ki od pa -
dów. 

Alina Boczkowska

Eko lo gia za fri ko
W róż nych pun ktach na sze go mia sta usta wio ne są ko lo ro we po jem ni ki do se -
gre ga cji od pa dów. W tej chwi li jest ich po nad 800.

– W Płoc ku są dwa par kin -
gi przez na czo ne dla au to ka -
rów – mó wi Jo lan ta Gło wac -
ka, rzecz nik pra so wy Stra ży
Miej skiej. 

Je den znaj du je się przy
zoo, a dru gi na Pla cu Obroń -
ców War sza wy. Nie ste ty,
wie lu kie row ców nie prze -
strze ga obo wią zu ją cych prze -
pi sów i na ra ża się tym sa mym
na man dat. – A prze cież dla
od wie dza ją cych zoo wyz na -

czo ne są miej sca przy Zes po -
le Szkół Tech nicz nych przy
alei Ki liń skie go – mó wi
rzecz nik. 

Straż ni cy miej scy otrzy mu ją
co raz wię cej zgło szeń 
od kie row ców au to ka rów, któ -
rzy nie ma ją gdzie zo sta wić
po ja zdów. Dla te go fun kcjo na -
riu sze ape lu ją, aby prze strze -
gać zna ków i umoż li wić in -
nym bez piecz ny po stój i wyj-
ście z po ja zdu. (m.d.)

Kara za parkowanie
100-zło to wy man dat i je den punkt kar ny gro zi kie row cy,
któ ry za par ku je na miej scu przez na czo nym dla au to ka rów.

Kosz ty wy wo zu po se gre go wa nych od pa dów po kry wa ne są z bu dże tu mia sta 
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Zbli ża ją się wa ka cje. Nie ste -
ty, to okres kie dy mło dzi lu -
dzie co raz czę ściej ucie ka ją z
do mu. Cza sa mi nie ma ją okre -
ślo ne go po wo du, a cza sa mi
jest on bar dzo bła hy, tak jak w
przy pad ku dwóch szes na sto la -
tek. – Oko ło go dzi ny 20 do
płoc kiej ko men dy zgło si li się
ro dzi ce dwóch uczen nic jed ne -
go z gim na zjum – opo wia da
Piotr Je le nie wicz, rzecz nik
pra so wy płoc kiej po li cji. – Po -
in for mo wa li nas, że ich cór ki
od po nad do by nie da ją zna ku
ży cia. 

Spra wą na tych miast za ję li się
kry mi nal ni z zes po łu po szu ki -
wań. – Wszyst ko wska zy wa ło, że
dziew czy ny są w Płoc ku – mó -
wią ope ra cyj ni. – Z pier wszych

usta leń wy ni ka ło, że wi dzia no je
w re jo nie sta rów ki. 

Po kil ku na stu go dzi nach kry -
mi nal ni usta li li, że trop pro wa -
dził na osie dle Bo ro wi czki. Po -
li cjan ci od szu ka li adres ko le żan -
ki jed nej z za gi nio nych. Przy
do mu dziew czy ny stał roz bi ty
na miot, a w nim po szu ki wa ne. 

– O uciecz ce szes na sto la tek
wie dzia ła mat ka ko le żan ki –
opo wia da ją po li cjan ci. – Nie ste -
ty, nie po wia do mi ła ani ich ro -
dzi ców, ani po li cji. Trud no nam
ko men to wać po sta wę tej pa ni. 

Fun kcjo na riu sze ape lu ją do
ro dzi ców, aby roz ma wia li ze
swo i mi dzieć mi, kon tro lo wa li
frek wen cję w szko le i to wa -
rzy stwo w ja kim prze by wa ich
na sto let nie dziec ko. (m.d.)

Ucie kły z domu, 
bo je cha ły na ga pę
Przez dwa dni płoc cy po li cjan ci po szu ki wa li dwóch szes-
na sto la tek. Na sto lat ki się zna laz ły – i jak tłu ma czy ły –
ucie kły z do mu, bo do sta ły man dat za prze jazd au to bu -
sem bez bi le tu. 
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Wszyst kie in for ma cje m.in.
o ob wo dach gło so wa nia, lo -
ka li za cji ko mi sji wy bor czych,
kie dy i jak gło so wać, in for -
ma cje dla osób nie peł no -
spraw nych oraz z Pań stwo wej
Ko mi sji Wy bor czej znaj du ją
się na stro nie in ter ne to wej
Urzę du Mia sta: www.plock. eu,
na tab li cach in for ma cyj nych
sto ją cych w ra tu szu oraz 
na słu pach og ło sze nio wych
Płoc kie go Oś rod ka Kul tu ry 
i Sztu ki. 

Roz miesz cze nie słu pów 
Znaj du ją się one przy ul.:

Ko le gial nej, al. Ki liń skie go,
3 Ma ja, Pa sa żu im. Vu ka Ka -
ra dzi ca, Al. Ja cho wi cza (przy
skrzy żo wa niu z ul. No wy Ry -
nek i przy te a trze), Obroń ców
We ster plat te, Al. Ko by liń -
skie go, na ro gu ul. Łu ka sie -
wi cza i Al. Ko by liń skie go,
Do brzyń skiej, Wi nia ry, na 
ro gu Mio do wej i Łu ka sie wi -
cza, na ro gu Ty siąc le cia 
i Łu ka sie wi cza, Ty siąc le cia,
Rem bie liń skie go, Sier pec ka/
Krzy wa, Cho pi na (PKP, PKS
oraz przy Oto liń skiej), al. 
Pił sud skie go, Spół dziel czej,
Sło necz nej, na ro gu Wy szo -
grodz kiej i Fil tro wej, przy

przy stan ku Ko mu ni ka cji
Miej skiej przy ul. Wy szo -
grodz kiej, w oko li cach ul.
Fil tro wej, przy za kła dzie
ener ge tycz nym przy ul. Wy-
szo grodz kiej, al. Ja na Pa wła
II, na ro gu al. Ja na Pa wła II 
i ul. Czwar ta ków, w Imiel ni -
cy przy ul. Wy szo grodz kiej,
Har cer skiej (przy cmen ta rzu 
i przy ul. Młyń skiej, Bo ro -
wic kiej, Ar mii Kra jo wej,
Mon te Cas si no, na ro gu Ar -
mii Kra jo wej i Hu bal czy ków,
Sza rych Sze re gów, Ar mii
Kra jo wej (ko ło Li dla), Gie -
rzyń skie go, na ro gu Osie dlo -
wej i My śliw skiej, Cie cho -
mic kiej i Bro war nej, Zdro jo -
wej, Wa ka cyj nej, Cie cho mic -
kiej, Ko le jo wej i przy ul.
Lach ma na ko ło przy stan ku.

Bez płat ne pla ka to wa nie
Pre zy dent Mi ro sław Mi lew -

ski wyz na czył też miej sca,
gdzie ko mi te ty wy bor cze mo gą
bez płat nie roz le piać pla ka ty,
do ty czą ce wy bo rów Pre zy den -
ta RP. Spe cjal ne sto ja ki sto ją
przy: Pla cu Na ru to wi cza, blo ku
przy ul. Gał czyń skie go 2 (przy
ron dzie na ul. Do brzyń skiej),
ul. Mio do wej (przed przy chod -
nią), Pa sa żu Ro guc kie go, ul.
Lach ma na (oko li ce Le vis Stra -
uss), Pa sa żu Pa de rew skie go, na
par kin gu pomię dzy Gim na zjum
nr 8 a ko ścio łem św. Krzy ża
(przy Pa sa żu Ku trze by), u zbie -
gu ul. Ką to wej i Har cer skiej, 
w Par ku Mo ścic kie go (przy
zjeź dzie ze sta re go mo stu) oraz
przy ul. Cie cho mic kiej (na prze -
ciw ko ko ścio ła). (m.d.)

In for ma cja i agi ta cja 
Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski wyz na czył miej sca, gdzie przed wy bo ra mi po ja wia ją się
urzę do we ob wiesz cze nia wy bor cze, do ty czą ce wy bo ru Pre zy den ta Rzecz pos po li tej
Pol skiej. Okre ślo no rów nież miej sca, gdzie ko mi te ty wy bor cze mo gą bez płat nie roz -
le piać pla ka ty. 

W dniu wy bo rów pre zy den ta RP w trzech okrę gach w kra -
ju: kroś nień skim, płoc ko -cie cha now skim i ka to wic kim zo sta -
ną prze pro wa dzo ne tak że wy bo ry uzu peł nia ją ce do Se na tu. 

W na szym okrę gu wy bor czym o man dat po zmar łej tra gicz -
nie w ka ta stro fie pod Smo leń skiem Se na tor Ja ni nie Fet liń skiej
(PiS) ubie gać się bę dą: Mi chał Lud wik Bosz ko (PSL), To -
masz Fran ci szek Ka łu żyń ski (Pol ska Plus), Ma rek Eryk Mar-
ty now ski (PiS). (ab)

Wy bo ry do Se na tu

Do 10 czer wca do Urzę du
Mia sta po win ni zgło sić się 
wy bor cy, któ rzy cza so wo 
w dniu wy bo rów bę dą prze by -
wać w Płoc ku oraz wy bor cy ni -
gdzie nie za miesz ka li, ale prze-
by wa ją cy w na szym mie ście. 

15 czer wca to gra nicz na da ta
dla nie peł no spraw nych, któ rzy
na sta łe za miesz ku ją w Płoc ku 
i chcie li by gło so wać w lo ka lu,
któ ry jest przy sto so wa ny do ich
po trzeb. W tych dwóch sy tu a -
cjach na le ży zło żyć pi sem ny
wnio sek. 

Peł no moc nik wy bor czy
Po raz pier wszy w tym ro ku 

i tyl ko w przy pad ku gło so wa nia
na Pre zy den ta RP, wy bor cy bę -

dą mo gli gło so wać przez peł no -
moc ni ka. Ale uwa ga! Do ty czy
to tyl ko tych osób, któ re po sia -
da ją orze cze nie o znacz nym lub
umiar ko wa nym stop niu nie peł -
no spraw no ści oraz tych, któ rzy
naj póź niej w dniu gło so wa nia
koń czą 75 lat. Aby móc sko rzy -
stać z ta kie go roz wią za nia na le -
ży do 10 czer wca zło żyć 
wnio sek o spo rzą dze nie ak tu
peł no moc nic twa do gło so wa -
nia. Są one przyj mo wa ne w
BOK, ul. Zduń ska, sta no wi sko
nr 3 al bo w Pun kcie Ob słu gi
Klien ta w Ga le rii Wi sła, ul.
Wy szo grodz ka 144. – Po wpły -
nię ciu do nas ta kie go wnio sku,
pra cow nik urzę du uda je się do
miej sca za miesz ka nia wy bor cy 
i po świad cza zgod ność pod pi su
– wy jaś nia Ma rek Kucz mar ski,
kie row nik Od dzia łu Spraw
Oby wa tel skich. 

Po za Płoc kiem
Dla tych, któ rzy nie bę dą 

w Płoc ku w dniu wy bo rów,
ale chcie li by od dać głos, rów -

nież prze wi dzia no roz wią za -
nie. Do 18 czer wca każ dy
płoc cza nin ma ją cy pra wo do
gło so wa nia mo że po brać od -
po wied nie za świad cze nie.
Da je mu ono moż li wość gło -
so wa nia w każ dej ko mi sji na
te re nie Pol ski. Wy bor ca mo że
ode brać do ku ment oso bi ście
al bo przez upo waż nio ną pi -
sem nie oso bę. W tym dru gim
przy pad ku w upo waż nie niu
na le ży po dać nu mer PE SEL
wy bor cy. 

Skła da nie wnio sków oraz
po bie ra nie za świad czeń 
o pra wie do gło so wa nia od -
by wa się w Biu rze Ob słu gi
Klien ta Urzę du Mia sta Płoc-
ka, wej ście od ul. Zduń skiej,
sta no wi sko nr 3. Aby za ła -
twić wszyst kie for mal no ści
trze ba mieć przy so bie do -
wód oso bi sty. 

Do dat ko we in for ma cje
moż na otrzy mać pod nu me ra -
mi te le fo nów: 24/ 367 15 93,
364 76 41, 365 14 87 lub 365
15 60. (m.d.) 

Gło suj gdzie chcesz
W nie dzie lę 20 czer wca bę dzie my wy bie rać Pre zy den ta RP. Oso by, któ re te go dnia
bę dą prze by wać po za miej scem za miesz ka nia mo gą rów nież wziąć udział w wy -
bo rach. Z pew nych uła twień mo gą sko rzy stać też nie peł no spraw ni i oso by po wy -
żej 75. ro ku ży cia. 
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– Trze ba mieć tak że zgo dę wła ści cie la np. po se sji – mó wi Jo -
lan ta Gło wac ka, rzecz nik pra so wy Stra ży Miej skiej. 

W po ło wie ma ja fun kcjo na riu sze przy ul. Cho pi na za trzy -
ma li oj ca i sy na roz kle ja ją cych pla ka ty re kla mu ją ce dy sko te kę.
Ulot ki za wi sły na drze wach, la tar niach i słu pach og ło sze nio -
wych. – 37-let ni męż czyz na z Biel ska przyz nał, że roz wie sił już
20 z 40 pla ka tów – opo wia da Gło wac ka. – Zo stał uka ra ny
man da tem w wy so ko ści 100 zł i mu siał zdjął pla ka ty. 

Ko deks Wy kro -
czeń za umiesz -
cza nie w miej scu
pub licz nym do te -
go nieprzez na czo -
nym og ło szeń,
pla ka tów, afi szy,
ape li, ulo tek, na -
pi sów lub ry sun -
ków al bo wy sta -
wia nie ich na wi -
dok pub licz ny 
w in nym miej scu
bez zgo dy za rzą -
dza ją ce go tym
miej scem prze wi -
du je ka rę ogra ni -
cze nia wol no ści
al bo grzyw ny. 

– Zgod nie z ta -
ry fi ka to rem wy so -
kość man da tu mo -
że wy nieść od 20
do 500 zł – wy jaś -
nia rzecz nik. 

Straż ni cy ape lu ją o kon takt z dy żur nym Stra ży Miej skiej, je -
śli ktoś za u wa ży oso by roz le pia ją ce pla ka ty w miej scach nie -
doz wo lo nych. Wy star czy zadz wo nić pod bez płat ny nr tel. 986.

(m.d.)

Man dat za pla ka to wa nie
Wy wie sza nie og ło szeń i pla ka tów jest moż li we tyl ko

w miej scach do te go przez na czo nych. 

Nie le gal ne pla ka to wa nie jest ka ral ne 
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Pro po zy cje zmian, do ty czą -
cych sy ste mu oświa ty tej gru py
dzie ci i mło dzie ży, zna laz ły się
w pro jek cie roz po rzą dze nia Mi -
ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej
z 28 kwiet nia 2010 r. To spro -
wo ko wa ło spo łecz ność płoc kiej
pla ców ki do wy sto so wa nia pro -
te stu. Czy ta my w nim m.in.: 

Jed noz nacz nym prze sła niem
pro jek tu roz po rzą dze nia jest su -
ge stia włą cze nia dzie ci i mło -
dzie ży upo śle dzo nej umy sło wo
w stop niu lek kim do sy ste mu
oświa ty ogól no do stęp nej. Je steś -
my prze ko na ni, że twór cy pro-
jek tu nie ma ją do świad czeń 
w pra cy z dzieć mi i mło dzie żą
upo śle dzo ną w stop niu lek kim,
w prze ciw nym ra zie mie li by
świa do mość, że pro gram na u -
cza nia szkół ogól no do stęp nych
jest prze ła do wa ny, a na u czy ciel
nie ma cza su po świę cać wię cej
uwa gi ucz nio wi z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną. Już
dzie ci okre śla ne ja ko mniej zdol -
ne ma ją po waż ne trud no ści 
w na u ce w szko łach ogól no do -
stęp nych, gdzie za tem miej sce
dla ucz nia upo śle dzo ne go umy -
sło wo, któ ry nie jest w sta nie po -
dą żać za kla są i opa no wy wać te -
go sa me go ma te ria łu, któ ry pra -
cu je na swo im po zio mie i w
swo im tem pie, któ ry ma in ne po -
trze by i moż li wo ści (od sy ła my
do de fi ni cji upo śle dze nia umy -
sło we go). Na su wa się py ta nie:
Czy w szko le ogól no do stęp nej,
któ ra z ra cji swo jej dzia łal no ści
głów nie dy dak tycz nej, na sta -
wio nej na osią ga nie jak naj lep -
szych wy ni ków, do strze żo na bę -
dzie po trze ba dziec ka o specjal -
nych po trze bach edu ka cyj nych? 

Z wie lo let nich do świad czeń
wy ni ka, iż mło dzież upo śle dzo -
na umy sło wo w stop niu lek kim
po dej mu ją ca pró by na u ki w
szko łach ogól no do stęp nych nie
jest w sta nie spro stać sta wia -
nym im wy ma ga niom i po dej -
mu je de cy zje o po wro cie do
kształ ce nia w sy ste mie spe cjal -
nym. Oczy wi stym jest, że dzie -
ci te prze by wa jąc w szko le
„ma so wej” z gó ry ska za ne bę dą
na po raż kę. Wśród swo ich peł -
no spraw nych in te lek tu al nie ró -
wieś ni ków za wsze bę dą na sza -
rym koń cu, po mi ja ni i izo lo wa -
ni, bez szans na osią gnię cie suk -
ce su. W spo sób zna czą cy utrud-
nio ne zo sta nie – a nie bę dzie
prze sad nym uży cie okre śle nia

unie moż li wio ne – przy go to wa -
nie dzie ci i mło dzie ży z lek kim
upo śle dze niem umy sło wych do
pra cy za wo do wej i ży cia w spo -
łe czeń stwie. Po nad to nie bez
zna cze nia po zo sta je li czeb ność
klas w szko łach ogól no do stęp -
nych, któ ra roz mi ja się z za ło że -
nia mi idei in dy wi du a li za cji na -
u cza nia szcze gól nie, gdy do ty -
czy ucz niów upo śle dzo nych
umy sło wo w stop niu lek kim.

Na za koń cze nie swo je go
sta no wi ska, któ re w ca ło ści
moż na poz nać na stro nie
www.sosw2plock.com sta wia -
ją dra ma tycz ne py ta nie: – Czy
li czy się jesz cze czło wiek i je go
po trze by, czy tyl ko wy so kość
sub wen cji oświa to wej? Pro test

zo stał prze ka za ny do Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej. 

Pra cow ni cy Spe cjal ne go Oś -
rod ka Szkol no-Wy cho waw cze -
go pod kre śla ją, że pod czas dnia
otwar te go w pla ców ce 21 ma ja
zgło si ło się kil ku dzie się ciu kan -
dy da tów do Za sad ni czej Szko ły
Za wo do wej nr 6. – Oka zu je się,
że oś ro dek cie szy się du żym za -
in te re so wa niem i pro wa dzi na -
bór na ko lej ny rok szkol ny – in -
for mu ją w oś rod ku.

– Pro si my o wzię cie udzia łu w
son dzie, umiesz czo nej na na szej
stro nie in ter ne to wej www.sosw2
plock.com, do ty czą cej zmian w
szkol nic twie spe cjal nym – ape lu -
je Ro bert Ko wal ski, dy rek tor
SOSW nr 2. (ab)

Za mach na pla ców ki spe cjal ne?
Mi ni ster Hall lik wi du je spe cjal ne oś rod ki szkol no – wy cho waw cze dla dzie ci 
i mło dzie ży nie peł no spraw nej in te lek tu al nie w stop niu lek kim – uwa ża ją na -
u czy cie le i pra cow ni cy Spe cjal ne go Oś rod ka Szkol no – Wy cho waw cze go nr 2
w Płoc ku. 

Uczen ni ce re pre zen to wa ły
sześć płoc kich szkół pod sta -
wo wych. Kon kurs od był się 
w Szko le Pod sta wo wej nr 21
na Mię dzy to rzu. Był czę ścią
ogól no pol skiej ak cji „Świę to
pol skiej nie za po mi naj ki”, któ -
ry ob cho dzo ny jest od dzie -
wię ciu lat jak by na prze kór
świę tom, któ ry przy szły do
Pol ski z in nych kra jów. Świę to
Pol skiej Nie za po mi naj ki za po -
cząt ko wał re dak tor An drzej
Za lew ski, któ ry pro wa dzi 
w ra dio wej Je dyn ce „Eko -Ra -
dio”. Tłu ma czył, że sko ro Ho -
len drzy ma ją tu li pa ny, An gli cy
– hia cyn ty, Fran cu zi – nar cy -
zy, to Po la cy mo gą też mieć
swój kwiat – nie za po mi naj kę. 

Świę to jest oka zją do poz na -
wa nia pol skiej przy ro dy i kra-
jo bra zów. Dzie cia ki w ca łym
kra ju ba wią się, śpie wa ją, ma -
lu ją kar tki z nie za po mi naj ka -
mi. Płoc ka SP nr 21 już po raz
trze ci po sta wi ła na pio sen kę,

oczy wi ście o te ma ty ce przy-
rod ni czej. W ju ry za sie-
dli opie ku no wie wszyst kich
uczest ni czek kon kur su, jed nak
na u czy ciel nie mógł gło so wać
na swo ją uczen ni cę. I choć 
w tym ro ku nie wie lu by ło
chęt nych do śpie wu, to ry wa li -
za cja by ła za cię ta. Niek tó rzy
nie ustrze gli się tre my. Oce ni-
a ją cy uz na li, że naj le piej wy -
pa dła Ju lia Hej cel man z SP nr
16. Ju ry przyz na ło też dwa
rów no rzęd ne dru gie miej sca
dla: Mar ty Sie radz kiej z SP nr
11 i Ewe li ny Ci choc kiej z SP
nr 18. Trze cie miej sce wyś pie -
wa ła Ju lia So plak z SP nr 1. 

Na la u re at ki cze ka ły dy plo -
my, książ ki i al bu my o te ma ty -
ce przy rod ni czej. Po nad to każ -
da ze szkół otrzy ma ła książ ko -
we upo min ki. Nie za bra kło
rów nież słod kie go po czę stun ku. 

Spon so rem kon kur su by li:
Urząd Mia sta Płoc ka i Zes pół
Szkół nr 2. (m.d.)

Śpie wa ją co o przy ro dzie
Dzie więć dziew cząt ry wa li zo wa ło pod czas III Mię dzy-
sz kol ne go Kon kur su Pio sen ki Przy rod ni czej pn. „Hej Ma -
zo wsze, ja kie cud ne”. 

W SOSW nr 2 mło dzież ma szan sę 
na zdo by cie atrak cyj ne go za wo du
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1 wrześ nia 1979 r. szko ła
roz po czę ła dzia łal ność w bu -
dyn ku przy ul. Zgle nic kie go
42. W 1980 r. z chwi lą utwo -
rze nia kla sy o roz sze rzo nym
pro gra mie wy cho wa nia fi zycz -
ne go w pił ce siat ko wej dziew-
cząt i chłop ców, pan Zbi gniew
zo stał tre ne rem chłop ców. Od
te go cza su mło dzież re pre zen -
to wa ła szko łę w róż nych dy -
scy pli nach spor to wych, zdo -
by wa ła pu cha ry. We dług re la -
cji Zbi gnie wa Wiś niew skie go,
w okre sie kie dy był tre ne rem
w ZSB nr 2 i w Wi śle, na stą pi -

ła ści sła współ pra ca po mię dzy
klu bem a szko łą. W naj lep -
szych la tach na u czy ciel or ga -
ni zo wał let nie i zi mo we obo zy
spor to we, a tak że obo zy w ra -
mach wy mia ny pol skiej i nie -
miec kiej mło dzie ży. 

W 1991 ro ku Zbi gniew Wiś -
niew ski ob jął sta no wi sko dy -
rek to ra Zes po łu Szkół Bu do -
wla nych. Jak wspo mi na, za nim
przy stą pił do kon kur su miał du -
że na dzie je, ale i oba wy. Jed ne -
go był pe wien: szko ła po win na
być przy jaz na dla mło dzie ży.
Uwa żał, że trze ba pod jąć

wszel kie dzia ła nia, aby uczeń
w szko le czuł się bez piecz nie 
i miał po czu cie wię zi za rów no
ze swo i mi ró wieś ni ka mi, jak 
i na u czy cie la mi. Po wyż sze za -
ło że nia szko ła re a li zo wa ła
m.in. po przez bi wa ki, obo zy 
i raj dy, me cze po mię dzy na u -
czy cie la mi i ucz nia mi, wspól ne
spły wy ka ja ko we, spot ka nia 
z wy bit ny mi i zna ny mi ludź mi
ze świa ta po li ty ki i kul tu ry. 
Pan Wiś niew ski jest zda nia, 
że wszyst kie po dej mo wa ne
wspól nie przez na u czy cie li 
i ucz niów przed sięw zię cia by ły

naj lep szy mi i naj sku tecz niej -
szy mi lek cja mi wycho waw czy -
mi, pa mię ta ny mi i wspo mi na -
ny mi do dziś. Dzię ki nie mu
szko ła za czę ła kształ cić w kie -
run kach, ja kie by ły po trzeb ne
na ryn ku pra cy. Kie ru jąc się ty -
mi wy ma ga nia mi do pro wa dził
do przeksz tał ce nia Zes po łu
Szkół Bu do wla nych nr 2 
w Zes pół Szkół Och ro ny Śro -
do wi ska. Za je go ka den cji
szko ła ob cho dzi ła ju bi le usz 30-
le cia pow sta nia. Zbi gniew Wiś -
niew ski uwa ża, że na suk ces 
i ran gę szko ły zło ży ła się nie
tyl ko je go pra ca, ale wszyst kich
człon ków ra dy pe da go gicz nej 
i ucz niów. Pod kre śla, że naj -
waż niej sze in for ma cje do ty czą -
ce pra cy szko ły nie mo gą ulec
za pom nie niu, dla te go po win ny
być do ku men to wa ne w kro ni ce
szkol nej. (tk)

Przed ju bi le u szem pięć dzie się cio le cia (8)

Bu do wlan ka we wspom nie niach
Zbi gniew Wiś niew ski z Tech ni kum Bu do wla nym i Za sad ni czą Szko łą Za wo do wą, miesz czą -
cą się w bu dyn ku przy ul. Ko le jo wej 6, zwią zał się w 1977 r. ja ko na u czy ciel PO i Obro ny Cy -
wil nej. W tym sa mym cza sie był tre ne rem w sek cji pił ki siat ko wej męż czyzn w ZKS „Wi sła”. 

Ju lia So plak wyś pie wa ła trze cie miej sce
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Po ziom ry wa li za cji był wy -
so ki, a róż no rod ność utwo rów
mu zycz nych umoż li wi ła do brą
za ba wę pub licz no ści, któ ra
swo je za do wo le nie wy ra ża ła
okrzy ka mi i grom ki mi bra wa -
mi. Wy ko naw ców oce nia ło ju -
ry w skła dzie: Gra ży na Ry bic -
ka, ks. Ja cek Go łę biow ski, An -
na Ga wi now ska oraz Ma ciej
Ko ziń ski. Naj le piej wy pa dli
ucz nio wie z III LO: Mo ni ka
Sło niec za wykonanie pio sen ki
„Stop” Sa ma Brow na za ję ła

pier wsze miej sce, a Pa try cja
Ma li now ska za „Ti me to say
go od bye” An drea Bo cel li miej -
sce dru gie. Na gro da pub licz no -
ści tra fi ła do ucz niów kla sy II g
z zes po łu „Kwia ty Sza ta na” za
in ter pre ta cję „Mig hty Mor phin
Po wer Ran gers” Me ga de thu.
Do mi na cję III LO prze ła ma ła
Alek san dra Pa czkow ska z „Ja -
giel lon ki”, któ ra zdo by ła trze-
cie miej sce za pio sen kę „Hal le -
lu jah” Joh na Ca lea. 

Agniesz ka Ko rze niew ska

Pio sen ko wy ka lej do skop
Pod czas XX Fe sti wa lu Pio sen ki Roz ma i tej w III LO im. Ma -
rii Dą brow skiej swo je ta len ty wo kal ne i mu zycz ne za pre -
zen to wa ło 24 uczest ni ków. 

Kon kurs już po raz siód my
zor ga ni zo wa no w Szko le Pod-
sta wo wej nr 18. Je go ce lem jest
pro pa go wa nie wśród ucz niów
szkół pod sta wo wych bez piecz -
ne go sty lu ży cia oraz uświa do -
mie nie im za gro żeń, ja kie nio są
uza leż nie nia. Przy go to wa niem
im pre zy za ję ły się Iwo na Adam-
czyk – pe da gog szkol ny, Han na
Twar do – opie kun sa mo rzą du
ucz niow skie go oraz Ka ta rzy na
Czwar tek – na u czy ciel ka sztu ki. 

Do kon kur su przy stą pi ły
dwu o so bo we dru ży ny z dzie się -
ciu pod sta wó wek: nr 1, 6, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, Spe cjal -
ne go Oś rod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go nr 1. Wszyst kie za -
da nia by ły pun kto wa ne. Naj -
wię cej pun któw zdo by li re pre -
zen tan ci SP 1, dru gie miej sce
przy pa dło SP 16, trze cie SP 18,
a czwar te SP 6.

Chwi lę od prę że nia pod czas
kon kur so wej ry wa li za cji za -

pew ni li szkol ni ar ty ści z
„Osiem nast ki”, pra cu ją cy pod
kie run kiem Ewy Gło dow skiej.
Za pre zen to wa li peł ne hu mo ru
przed sta wie nie o mi łos nych
pe ry pe tiach bo ga Ze u sa. 

Wszy scy uczest ni cy otrzy-
ma li na gro dy i dy plo my ufun-
do wa ne przez Wy dzia łu Zdro -
wia i Spraw Spo łecz nych
Urzę du Mia sta.

Iwo na Jóź wic ka

Za ba wo wa pro fi lak ty ka
Naj wię kszym wyz wa niem dla mę skiej czę ści uczest ni ków kon kur su „Żyj bez-
piecz nie – Za cho waj Trzeź wy Umysł” by ło krę ce nie hu la -hop. Oprócz te go ucz -
nio wie mu sie li zmie rzyć się z in ny mi ćwi cze nia mi spraw no ścio wy mi, a tak że za -
da nia mi lo gicz ny mi i wy ka zać się zmy słem pla stycz nym. W kon kur sie wzię ły udział 24

płoc kie przed szko la oraz po jed-
nej pla ców ce z Poz na nia, Kut na,
Ostro wi Ma zo wiec kiej i Bro -
cho wa. 

Swo je spoj rze nie na eko lo gię
pre zen to wa ły pie cio- i sze ścio -
lat ki. Przed szko la ki z MP 14
przy go to wa ne przez na u czy ciel -
kę Ewę Kos ma lę – No wak oraz
Ilo nę Woj tkow ską ua trak cyj ni ły
spot ka nie pro gra mem ar ty stycz -
nym. Póź niej „eko lo gicz ne”
wier sze i pio sen ki przed sta wia li
po zo sta li uczest ni cy kon kur su.
Wszyst kim uczest ni kom dy rek -
tor MP 14 Aga ta Ma tu szew ska
wrę czy ła na gro dy, któ re zo sta ły
za ku pio ne ze środ ków fi nan so -
wych Urzę du Mia sta. (nad) 

Z eko lo gią za pan brat
„Żyj z przy ro dą w zgo dzie” to te mat XVI edy cji Ogól no -
pol skie go Kon kur su Pla stycz ne go Przed szko lak Eko lo -
giem, zor ga ni zo wa ne go przez Miej skie Przed szko le nr 14.
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Przy za da niach lo gicz nych trze ba by ło wy ka zać się
spo strze gaw czo ścią 

Gim na zja li ści ry wa li zo wa li w
kon kur sach: ge o gra ficz nym, ję -
zy ka an giel skie go, hi sto rycz -
nym, fi zycz nym, che micz nym,
bio lo gicz nym, ma te ma tycz nym
oraz po lo ni stycz nym. Wal ka
by ła za cię ta, a o zwy cię stwie de -
cy do wa ły po je dyn cze pun kty. 

Ty tu ły la u re a tów dru ży no -
wych po dzie li ło mię dzy sie bie

sześć szkół. Dru ży ny dwóch:
Gim na zjum nr 6 i 8 za ję ły czo -
ło we miej sca we wszyst kich
kon kur sach. Ucz nio wie pier-
wsze go z nich zdo by li 8 ty tu -
łów la u re a tów in dy wi du al nych
oraz w kla sy fi ka cji dru ży no -
wej za ję li: I miej sce w kon kur -
sie hi sto rycz nym i ję zy ka an -
giel skie go, II miej sce w kon -

kur sie bio lo gicz nym, che micz -
nym, fi zycz nym i ma te ma tycz -
nym oraz III miej sce w zma ga -
niach z ge o gra fii i ję zy ka pol-
skie go. 

Ucz nio wie z Gim na zjum nr 8
mie li 14 la u re a tów in dy wi du al -
nych, a w kla sy fi ka cji dru ży no -
wej za ję li I miej sce w kon kur -
sach: bio lo gicz nym, ge o gra ficz -
nym, hi sto rycz nym, ma te ma -
tycz nym i po lo ni stycz nym, 
II miej sce w ry wa li za cji z ję zy -
ka an giel skie go oraz III miej sce
w kon kur sach che micz nym i fi -
zycz nym. 

Wy so kie miej sca przy pa dły
tak że gim na zjum: nr 13, któ re
de biu to wa ło w Li dze, nr 3, 1, 10
oraz I Nie pub licz ne mu Gim na -
zjum ZOK „Pro fe sor”. 

– Szcze gól ną uwa gę przy kła -
da my do stwo rze nia ta kiej 
at mos fe ry, że by udział w li dze
mo ty wo wał za rów no ucz niów,
jak i na u czy cie li oraz był dla
nich źró dłem sa tys fak cji – pod-
kre śla Ma riusz Mi cha li ski, dy -
rek tor „Ósem ki”.

Zwy cięz cy otrzy ma li dy plo -
my i na gro dy rze czo we. (m.d.)

Przed mio to wa ry wa li za cja
Pra wie 250 ucz niów z dwu na stu płoc kich gim na zjów wzię ło udział w Mię dzy gim na zjal -
nej Li dze Przed mio to wej. By ła to już VI edy cja zma gań. 

Pa tryk Miesz ko wicz z G8, zwy cięz ca kon kur su 
ge o gra ficz ne go otrzy mu je na gro dę 

od Ewy Ada sie wicz, dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji UMP 
i Ma riu sza Mi chal skie go, dy rek to ra G 8
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Na ta lia Żół tow ska 
i Ma ja Łu ka szew ska
z przed szko la nr 14
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Mu si cal „Dro gi ży cia”, o któ rym pi sa liś my w po przed nim nu -
me rze „Sy gna łów Płoc kich”, ra zem z Ma riu szem Po go now skim
re ży se ro wał Prze my sław Pa wlic ki. Za po mi nię cie w tek ście naz -
wi ska, prze pra sza my.

Re dak cja „Sy gna łów Płoc kich”

Uzu peł nie nie



1 czerwca 2010  | Sygnały Płockie nr 11 (233)

10 |  zdrowie

Tak wy ni ka z ob ser wa cji
pie lę gnia rek szkol nych, któ re
od dzie się ciu lat wspól nie z
mia stem re a li zu ją pro gram
pro mo cji zdro wia w szko łach.

Ka nap ka zdro wia
– Mo im zda niem te prob le -

my zwią za ne są z dłu gi mi go -
dzi na mi spę dza ny mi, nie na
pla cu za baw, tyl ko przed kom-
pu te rem – uwa ża An na Hej na -
Go ślic ka, pie lę gniar ka szkol-
na. – Ko lej ny po waż ny
prob lem to ży wie nie i nie
cho dzi tyl ko o to co dzie ci
je dzą. W pier wszych kla -
sach po nad 50 pro cent
ucz niów nie przy no si do
szko ły dru gie go śnia da -
nia i nie wy ni ka to z ubó -
stwa ro dzi ców. Kie dy py -
tam, dla cze go dziec ko nie ma
ka nap ki, czę sto sły szę od po -
wiedź: bo ma ma nie zdą ży ła. 

– A prze cież ka nap ki moż na
zro bić wie czo rem i wło żyć do
lo dów ki. Kie szon ko we, słod ka
buł ka nie za ła twią spra wy –
pod kre śla Ewa Ko mo siń ska,
kie row nik Za kła du Me dy cy ny
Szkol nej przy Płoc kim Za kła -
dzie Opie ki Zdro wot nej. Jest
ona ko or dy na to rem pro gra -

mu, któ ry od 2000 ro ku na
zle ce nie Urzę du Mia sta obej -
mu je wszyst kich ucz niów
szkół pub licz nych – od pod-
sta wó wek do szkół po nad gim -
na zjal nych. 

Trud ne te ma ty
Tegoroczną edycję pro gramu,

któ ra ru szyła w ma ju, re a li zu ją
wszyst kie szkol ne pie lę gniar ki.
Kie dy? Na lek cjach wy cho -
waw czych, ale rów nież na za -

stęp stwach. Pod czas 1.200 go -
dzin, któ re otrzy ma ły do dys po -
zy cji od mia sta, oprócz już
wspom nia nych te ma tów po ru -
sza ją jesz cze te zwią za ne z cho -
ro ba mi za kaź ny mi (SEP SA,
gry pa, cho ro by od klesz czo we),
za sa dami udzie la nia pier wszej
po mo cy przed me dycz nej, aler-
gia mi i uza leż nie nia mi.

– W gim na zjum za czy na my
po ru szać te ma ty zwią za ne 

z pro fi lak ty ką no wo two rów szyj-
ki ma ci cy i sut ka. Uczy my sa mo -
ba da nia pier si, mó wi my o ko -
niecz no ści wy ko ny wa nia cy to lo -
gii. Roz ma wia my też o an ty kon -
cep cji, bo w tym wie ku mło dzi
lu dzie już za czy na ją ży cie sek su -
al ne, choć czę ściej dziew czę ta
niż chłop cy. Mó wi my o prob le -
mach zwią za nych z niech cia ną
cią żą. Bo ta kie cią że zdą ża ją się
już uczen ni com w dru giej kla sie
gim na zjum – do da je An na Hej -
na – Go ślic ka. – Te za ję cia
odbywają się za wsze przed wa -
ka cja mi, pod czas któ rych czę sto
pusz cza ją wszel kie ba rie ry. Mó -
wi my tak że o cho ro bach we ne -
rycz nych. Tu taj też wi dzi my
prob lem, bo dla dzie cia ków wie -
dza ogra ni cza się wy łącz nie do
AIDS. To też mo że dzia łać ja ko
for ma an ty kon cep cji, zwłasz -
cza kie dy pre zen ta cji to wa rzy -
szą obra zy. 

Jak pod kre śla ją w Za kła dzie
Me dy cy ny Szkol nej nie tyl ko
treść, ale for ma prze ka zu jest
waż na. – To są cie ka we, ale

bar dzo trud ne roz mo wy. Mu si -
my być do brze przy go to wa ne,
bo uczniowie są niez wy kle do -
cie kli wy i do brze przy go to wa ni
– do da je Hej na -Go ślic ka.

– Po ga dan ki łą czy my z po -
ka za mi slaj dów i fil mów. Z do -
świad cze nia wie my, że obra zy
dzia ła ją le piej na mło dych lu -
dzi, chęt niej włą cza ją się po -
tem do dy sku sji – uzu peł nia
Ewa Ko mo siń ska. (rł)

Le piej za po bie gać...
Z nad ciś nie niem kło po ty ma ją już ucz nio wie III klas szko ły
pod sta wo wej. Zresz tą wa dy wzro ku, po sta wy i nad ciś nie nie
czę sto wy stę pu ją łącz nie i do ty czą co raz młod szych ucz niów.

Mo gą wziąć w nim udział
miesz kań cy Płoc ka w wie ku
50 lat i wię cej oraz oso by ob -
cią żo ne za cho ro wa niem na
ra ka je li ta gru be go w wie ku
40 lat i wię cej, któ re do tych -
czas się nie le czy ły. W ra -
mach pro gra mu prze pro wa -
dzo ne bę dzie ba da nie le kar -
skie, ba da nie per rec tum oraz
ko lo no sko pia z po bra niem
wy cin ków. Po za koń cze niu
ba da nia pa cjent zo sta je pod
opie ką me dycz ną w Od dzia le
Cho rób Wew nętrz nych. Każ -

dy pa cjent przed wy ko na niem
ko lo no sko pii za poz na je się z
pro ce du rą wy ko na nia te go
ba da nia. 

W przy pad ku nie pra wi dło -
we go wy ni ku prze pro wa dzo -
nych ba dań, pa cjent kie ro wa -
ny jest do wła ści wiej pla ców -
ki w ce lu dal szej dia gno sty ki
i le cze nia. Re je stra cja pa -
cjen tów od by wa się w Po rad -
ni Ga stroen te ro lo gicz nej w
dni po wszed nie. PZOZ pla -
nu je przy jąć 300 osób. Ba da -
nie jest bez płat ne. (rł)

Uwa ga! Ba da nia
Ru szył miej ski pro gram pro fi lak ty ki i wczes ne go wy kry -
wa nia no wo two rów je li ta gru be go. Re a li zu je go Płoc ki
Za kład Opie ki Zdro wot nej.

Po dzię ko wa nie
Ser decz nie dzię ku je my per so ne lo wi me dycz ne mu Płoc-

kie go Za kła du Opie ki Zdro wot nej Sp. z o.o. w skła dzie:
Mar cin Me dyń ski, Zbi gniew So lar ski, Aga ta Paw ska, Ma ri-
o la Kor na tow ska za bez cen ne wspar cie, za pew nia ją ce bez-
pie czeń stwo zdro wot ne uczest ni kom uro czy sto ści po grze -
bo wych Pa ry Pre zy den ckiej w Kra ko wie 18 kwiet nia 2010
r. Je ste ście Pań stwo do wo dem na ist nie nie lu dzi do brej wo -
li, na któ rych moż na po le gać w chwi lach szcze gól nych. 

Ar tur Kraw czyk, Pre zes Za rzą du PZOZ
Da nu ta Cie cier ska, Wi ce pre zes Za rzą du PZOZ

Niech cia ne cią że 
zda rza ją się 

już uczen ni com 
w dru giej kla sie gim na zjum

Po my sło daw cą pro jek tu jest
Płoc kie Sto wa rzy sze nie Po -
mo cy Oso bom z Cho ro bą 
Al zhe i me ra.

– Osób z tą cho ro bą jest co -
raz wię cej, a wie dza lu dzi na
jej te mat nie wiel ka. Po twier -
dza ją to ba da nia prze sie wo -
we, któ re or ga ni zu je na sze
sto wa rzy sze nie. Kie dy za chę -
cam do ba dań, lu dzie mó wią,
to ża den Al zhe i mer, tyl ko skle -
ro za. Prze ko nu je ich do pie ro
wy nik. Dla te go chcia łam, aby
lu dzie by li w sta nie zo ba czyć,
od kie dy ta cho ro ba się za czy -
na. Co po win no wzbu dzić na -
szą czuj ność, np. kie dy za mi-
ast cu kru ktoś uży je so li, a za -
miast ole ju – pły nu do na czyń
– mó wi pre zes sto wa rzy sze nia
Kry sty na Il ler.

Re a li za cji fil mu (sce na -
riusz, re ży se ria, zdję cia) pod-

jął się Piotr Ba ła, ak tor płoc k-
ie go te a tru, któ ry pro jek ty
spo łecz ne, rów nież po le ga ją -
ce na pro duk cjach fil mo wych,
re a li zu je od lat. Zresz tą je go
BEJ BE Pro duc tion jest pro du -
cen tem fil mu. 

– To fa bu ła, w któ rej głów -
ną ro lę, ty tu ło wej Zu zan ny za -
gra pro fe sjo nal na ak tor ka
Zdzi sła wa Bie lec ka – tłu ma -
czy Ba ła. – Chcie liś my po ka -
zać w ja ki spo sób ta cho ro ba
ata ku je czło wie ka, od chwi li
kie dy za czy na „być coś nie
tak”, np. gu bi się w mie ście 
i przy wo zi ją po li cja. Do sy tu -
a cji dra ma tycz nych, kie dy 
to wsta wia jąc gar nki na ku -
chen kę omal nie spa li ła
miesz ka nia. 

Obok Bie lec kiej w fil mie
zo ba czy my in ne ak tor ki płoc -
kiej sce ny: Ma gdę Bo gdan 

i Ma gda le nę To ma szew ską.
W ro lę sy nów głów nej bo ha -
ter ski wcie li li się: Piotr Ba ła i
Piotr Zgo rzel ski, dy rek tor
płoc kiej de le ga tu ry Urzę du
Wo je wódz kie go. Wnu czka

za gra Ma ciek Cem pu ra, syn
płoc kie go ak to ra. Je go zes pół
Can dy Tomb przy go tu je pod
okiem Krzysz to fa Mi sia ka
opra wę mu zycz ną. W fil mie
zo ba czy my rów nież człon ków
gru py te a tral nej „A by ło to
tak” ze Słup na – uczest ni ków
po przed nich pro jek tów te a -
tral no – fil mo wych Ba ły
GOSP Słupno jest partnerem
projektu. W ro li ek sper tów
wy stą pią przed sta wi cie le po li -
cji i stra ży miej skiej, któ rzy

opo wie dzą o przy pad kach
opi sa nych w fil mie. Wy stą pi
też ne u ro log Jo an na Obręb s-
ka, od wie lu lat nio są ca be zin -
te re sow ną po moc i wspar cie
płoc kie mu sto wa rzy sze niu al -
zhe i me row skie mu. Ich wy po -
wie dzi za miesz czo ne zo sta ną
na koń cu fil mu, bo – choć w
wydź wię ku ma być to pro fi -
lak ty ka i edu ka cja – to na le ży
pa mię tać, że „Bab cia Zu zan -
na” to jed nak fa bu ła. Zdję cia
trwa ją. Po mon ta żu ca łość ma
wy no sić oko ło 30 mi nut.

Po cząt ko wo Kry sty na Il ler
chcia ła, aby film zo stał wy da -
ny na pły cie (ok. 5 tys. egz.) 
i dy stry bu o wa ny ja ko do da tek
do jed nej lub kil ku lo kal nych
ga zet. Jed nak koszt oka zał się
zbyt du ży. Sto wa rzy sze nie
ogra ni czy ło na kład do 3 tys. 
i na dal po szu ku je spon so rów
na po kry cie kosz tów tło cze nia.
A dy stry bu cja? 

– Mam no gi, rę ce i przy ja -
ciół – wo lon ta riu szy – mó wi
pa ni pre zes. – Roz nie sie my je
po ap te kach, szpi ta lach, kio -
skach i do ga bi ne tów le kar -
skich. (rł) 

Co się dzie je z Bab cią Zu zan ną?
Na 12 czer wca o godz. 15.30 w ki nie „Przed wioś nie” za pla no wa no pre mie rę fil -
mu „Bab cia Zu zan na” w re ży se rii Pio tra Ba ły. Obraz opo wia da hi sto rię ko bie -
ty za pa da ją cej na cho ro bę Al zhe i me ra.

Bała znowu kręci
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Jed no cześ nie no we pra wo
umoż li wia bez płat ne stu dio -
wa nie na dwóch kie run kach
tyl ko 10 proc. spoś ród naj zdol -
niej szych stu den tów. Co na to
te go rocz ni ma tu rzy ści, któ rzy
już w wa ka cje do ko na ją wy bo -
ru uczel ni i kie run ków, któ re
chcą stu dio wać. – To zły po -
mysł – ko men tu je pla no wa ne
zmia ny Piotr Pię ta, ab sol went
płoc kiej Ja giel lon ki, te go rocz -
ny ma tu rzy sta. – Stra cą na tym
lu dzie z am bi cja mi i ta len tem,
któ rzy są w gor szej sy tu a cji fi -
nan so wej i nie mo gą so bie
poz wo lić na do dat ko we kie -
run ki. 

Piotr chce stu dio wać po li to -
lo gię. Moż li we jed nak, że kie -
dyś zde cy du je się tak że na dru -
gi fa kul tet – pra wo. – Nie wy-
klu czam ta kiej moż li wo ści, ale
na pew no nie na pier wszym ro -
ku stu diów. Naj pierw chciał -
bym się przyz wy cza ić do no wej

sy tu a cji, mia sta, lu dzi, itd. Je -
śli po ro ku na u ki uz nam, że je -
stem w sta nie dać so bie ra dę
na dwóch kie run kach, to nie
wy klu czam, że się zde cy du ję.

Jed nak je śli Piotr nie znaj -
dzie się w od set ku naj lep szych
stu den tów, bę dzie mu siał za
dru gi kie ru nek zap ła cić.

Ma riusz Se pio ło

Płat ne stu dia?
Jesz cze w tym ro ku wej dą w ży cie prze pi sy, przy go to wy wa ne przez Mi ni ster -
stwo Na u ki i Szkol nic twa Wyż sze go. Tzw. re for ma Ku dryc kiej za kła da m.in.
wpro wa dze nie li mi tów pun któw ETCS (ang. Eu ro pej ski Sy stem Tran sfe ru Pun -
któw), co w prak ty ce zmu si stu den tów do pła ce nia za pod ję cie stu diów 
na dru gim – po za pier wot nym – kie run ku. 

Jak bę dzie wy glą dał no wy
sy stem pun któw ETCS, tak
istot ny dla stu den tów ele-
ment re for my na u ki?

Licz ba przyz na wa nych pun -
któw bę dzie wy star czać na pe -
łen cykl kształ ce nia. Ogó łem
300 pun któw, 60 pun któw na
rok, do dat ko wo 30 pun któw
re zer wo wych, co da je moż li -
wość 5-let nie go stu dio wa nia
bez płat nie na jed nym kie run -
ku. Ta kie li mi ty nie bę dą do ty -
czyć stu diów mię dzy wy dzia -
ło wych, in ter dy scy pli nar nych.
Stu den ci znaj du ją cy się wśród
10 proc. naj lep szych bę dą mo -
gli stu dio wać dru gi do dat ko wy
kie ru nek bez płat nie.

Czy two rze nie pro jek tu re -
form by ło po prze dzo ne kon-
sul ta cja mi ze śro do wi skiem
aka de mic kim? Je śli tak, to
jak wy glą da ły te kon sul ta cje,
ja ki udział w two rze niu pro-
jek tów ustaw mie li przed sta -
wi cie le świa ta na u ki?

Roz po czy na jąc dwa la ta te -
mu pra ce nad zmia na mi w na -

u ce i szkol nic twie wyż szym
mi ni ster Bar ba ra Ku dryc ka po -
wo ła ła zes pół zło żo ny z przed-
sta wi cie li wszyst kich śro do -
wisk – rek to rów, na u kow ców,
uczel ni pub licz nych i nie pub -
licz nych, a tak że przed sta wi -
cie li świa ta gos po dar ki. Pra co -
wa liś my wspól nie z Par la men -
tem Stu den tów RP i innymi
organizacjami studenckimi.
Pro po zy cje roz wią zań praw -
nych ko men to wa no w In ter ne -
cie, w me diach, w śro do wi s-
ko wych de ba tach. Jesz cze 
ni gdy tak sze ro ko i tak dłu go
nie ko men to wa no pro po zy cji
zmian. Właś nie za koń czy liś -
my czwar ty etap kon sul ta cji 
i wkrót ce, po przyjęciu przez
rząd, pa kiet no we li za cji tra fi
do Sej mu.

Czy re for ma jest jed nym 
z ele men tów wpro wa dza nia
wię kszych zmian w sy ste mie
szkol nic twa wyż sze go i czy
jest ona wstę pem do wpro -
wa dze nia cał ko wi cie płat-
nych stu diów?

Nie pla nu je my wpro wa dze nia
płat nych stu diów w uczel niach
pub licz nych. Na na szej „ma pie
dro go wej” doj ścia do ko lej nych
dłu go fa lo wych re form w na u ce
i szkol nic twie wyż szym pier-
wszym eta pem bę dzie wpro wa -
dza nie w ży cie sze ściu ustaw re -
for mu ją cych sy stem na u ki, któ -
re już zo sta ły pod pi sa ne przez
Mar szał ka wy peł nia ją ce go obo -
wiąz ki Pre zy den ta RP. W szkol -
nic twie wyż szym przy go to wa -
liś my na to miast wspom nia ne
no we li za cje, któ re we dług lo gi -
ki tej ma py, są pun ktem wyj ścia
do przy go to wa nia szer szej stra -
te gii roz wo ju szkol nic twa wyż -
sze go do 2020 ro ku. (ms)

Co z tą re for mą?
Na naj waż niej sze dla stu den tów i kan dy da tów na stu dia
py ta nia, od po wia da Bar tosz Lo ba, rzecz nik pra so wy Mi ni -
ster Na u ki i Szkol nic twa Wyż sze go 

Bar tosz Lo ba

Au tor, ro syj ski pi sarz, bio -
log oraz dzien ni karz te le wi -
zyj ny, ra dio wy i pra so wy 
od lat miesz ka w Pol sce. Zna -
ny jest m.in. z pro gra mu „Eu -
ro pa da się lu bić”. 

Ak cja je go książ ki dzie je
się współ cześ nie i uka zu je
nasz kraj ocza mi miesz ka ją -
cych w War sza wie Ro sjan.
Je den z bo ha te rów – Piotr
Smir noff – al ter ego au to ra,
po cho dzi z Mosk wy i jest za -
rę czo ny z Pol ką. Je go przy ja -
ciel – Ro sja nin Mak sym Il jin,
tak że pla nu je ślub ko ściel ny 
z ro do wi tą oby wa tel ką na sze -
go kra ju. 

Książ ka po ru sza prob le my 
i wyz wa nia, ja kie wią żą się 
z ty mi ży cio wy mi de cy zja mi.
Au tor po ka zu je jak dłu gą 
i krę tą dro gę mu szą przejść ci
dwaj męż czyź ni pra gną cy po -
ślu bić swo je uko cha ne. Pier-
wszy z bo ha te rów spo ty ka się
z trud no ścia mi z po wo du
przy na leż no ści do in ne go
wyz na nia. Dru gi nie mo że
prze ko nać do sie bie ro dzi ców
swo jej wy bran ki, któ rym
trud no oder wać się od ste re o -
ty po we go trak to wa nia przy-
by sza ze wscho du. Dla nich to
pi jak, któ ry chce wy ko rzy -
stać, a póź niej po rzu cić ich
cór kę.

Fa bu ła książ ki pro wo ku je
do roz wa żań na te mat wza-
jem nych re la cji Po la ków i Ro -
sjan. Po ka zu je co ich łą czy, 
a co dzie li, pun ktu jąc przy
tym fun kcjo nu ją ce ste re o ty py

i fo bie. Pre zen tu je głow nie
punkt wi dze nia Ro sja ni na,
któ ry nie chce wy rzec się
swo jej na ro do wo ści. Bły skot -
li we ko men ta rze na te mat
men tal no ści na szych ro da ków
poz wa la ją spoj rzeć czy tel ni -
ko wi na pol sko -ro syj ską hi s-
to rię z in nej stro ny. Au tor 
z dy stan sem i du żą do zą hu -
mo ru po trak to wał też na sze
oby cza je i przyz wy cza je nia.

Głów ny wą tek po wie ści
do ty czy zma gań bo ha te rów 
z in sty tu cją pol skie go Ko ś-
cio ła ka to lic kie go, ale jest
rów nież wie le dy gre sji na te -
mat ge o gra fii czy po li ty ki, co
bar dzo ua trak cyj nia fa bu łę. 

Mo ni ka Ja rząb kow ska
płoc czan ka, ab sol wen tka

„Ma ła cho wian ki”
stu den tka IV ro ku 

Sto sun ków 
Mię dzy na ro do wych

na Uni wer sy te cie Łódz kim

Mło dym pió rem

Trud na mi łość 
pol sko -ru ska
Bar dzo in te re su ją ce dla pol skich czy tel ni ków mo że być
spoj rze nie na na szą rze czy wi stość za war te w po wie ści
Dmi tri ja Strel ni kof fa „Ru ski mie siąc”. 

Pły ty LAO CHE „Prąd
sta ły / Prąd zmien ny” otrzy-
mu ją: Ja kub Szcze pań ski,
Mar cin Kę czkow ski, An -
dże li ka Leś niow ska, To -
masz Dzi wi szek. Po od biór
na gro dy na le ży zgło sić się z

do wo dem toż sa mo ści do re -
dak cji „Sy gna łów Płoc kich”
w bu dyn ku ra tu sza pok.
220, w go dzi nach pra cy
Urzę du Mia sta. Ter min od -
bio ru na gród up ły wa 15
czer wca. (ab)

Krąż ki dla fa nów
„Ty czło wiek je steś”, utwór z pły ty „Gos pel” zes po łu
LAO CHE miał pro mo wać film „Ka tyń” w reż. An drze ja
Waj dy. To po praw na od po wiedź na py ta nie, któ re za -
da liś my Pań stwu w po przed nim nu me rze „Sy gna łów
Płoc kich”. 

Jak zdo być pie nią dze – to od wiecz ny dy le mat stu den tów
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Bie żą cym od cin kiem cy klu
o wła dzach mia sta Płoc ka
roz pocz nie my pre zen ta cję os-
tat nie go pre zy den ta w okre sie
za bo rów – Al fon sa Skro boń -
skie go. 

Zo stał on po wo ła ny na ten
urząd przez gu ber na to ra płoc-
kie go Di mi tri ja Bo ri so wi cza
Ne id har dta wkrót ce po od wo -
ła niu Sier gie ja Pie tro wi cza
Fio do ro wa 20 ma ja 1903 ro ku.
Po stać te go naj waż niej sze go
dla mia sta urzęd ni ka jest pra-
wie niez na na. Je go naz wi ska
nie ma na wet w ostat niej mo -
no gra fii „Dzie je Płoc ka”. A
prze cież był on Pre zy den tem
Płoc ka przez je de na ście lat, do
je sie ni 1914 r. Być mo że nie
po świę ca no mu uwa gi dla te go,
że był przy by szem – wcześ niej
był se kre ta rzem Łom żyń skiej
Gu ber nial nej Ra dy Opie ki.
Nie ste ty, nie za cho wa ła się je -
go te czka oso bo wa. Praw do -
po dob nie za gi nę ła pod czas
ewa ku a cji ro syj skich władz 
i ar chi wów je sie nią 1914 r., gdy
do Płoc ka zbli ża li się Niem cy.
Na szczę ście za cho wa ły się in -
ne źró dła i ma te ria ły, dzię ki
któ rym Al fons Skro boń ski sta -
nie się bliż szy współ czes nym
płoc cza nom. Źró dła, o któ rych
mo wa, to np. spo rzą dza ny co
ro ku bu dżet mia sta, w któ rym
uwi docz nio ne są m.in. wy dat ki
z ty tu łu wy na gro dzeń urzęd ni -
ków Ma gi stra tu, umo wy pod-
pi sy wa ne przez pre zy den ta na
wy ko na nie dla mia sta róż ne go
ro dza ju zle ceń, pro jek tów, ro -
bót. Je go naz wi sko wid nie je
pod zez wo le nia mi dla osób po -
dej mu ją cych róż ne go ro dza ju
przed sięw zię cia gos po dar cze,
spo łecz ne. Za cho wa ła się rów -
nież bar dzo ob szer na ko res -
pon den cja z wła dza mi gu ber -
ni, in sty tu cja mi, oso ba mi 
re pre zen tu ją cy mi or ga ni za cje
spo łecz ne itd. Cen ne oka za ły
się za cho wa ne eg zem pla rze
„Pam jat nych Kni żek ploc koj
gu ber ni” z ro ku 1911 i 1913
za wie ra ją ce krót kie, ale istot ne
in for ma cje o in sty tu cjach 
i urzęd ni kach. Z nich do wia -
du je my się, że Al fons Skro -
boń ski był ka to li kiem, rad cą
sta nu, urzęd ni kiem IV ran gi, 
w służ bie pań stwo wej od 1869
roku, z wyksz tał ce nia praw nik,
stan cy wil ny – żo na ty. Wy róż -
nił się pod czas wdra ża nia 
re for my uwłasz cze nio wej oraz
I Wszech ro syj skie go Spi su Po -
wszech ne go; po sia dał Or der

Św. Sta ni sła wa, Św. An ny 
i Św. Wło dzi mie rza, na sta no -
wi sku Pre zy den ta Mia sta od 20
ma ja 1903 r. Da ta ta pow tó rzo -
na jest w róż nych do ku men -
tach, tak że w pro to ko łach uch-
wał Ma gi stra tu, np. z 24 lu te go
1904 r. w spra wie przyz na nia
Al fon so wi Skro boń skie mu 

z Ka sy Mia sta do dat ku fun kcyj -
ne go w wy so ko ści 500 rub li
rocz nie do wy na gro dze nia wy -
no szą ce go 1200 rub li rocz nie
oraz 150 rub li „na ro zja zdy”.

Pod spraw nym za rzą dem
Płock prze ży wał bar dzo in ten -
syw ny roz wój. W 1904 r. licz-
ba sta łych miesz kań ców mia s-
ta prze kro czy ła 30 tys., co do -
wo dzi ło, że Płock na le żał 
do miast śred niej wiel ko ści 
i szyb ko się roz ra stał, więc
trze ba by ło zmie nić je go gra ni -
ce. Na zle ce nie Ma gi stra tu już
pod ko niec XIX w. ów cześ ni
ge o de ci i ar chi tek ci pra co wa li
nad no wym pla nem ur ba ni za -
cyj nym Płoc ka. Naj wię cej wy -
sił ku wło żył w ten pro jekt in -
ży nier – ge o de ta Ka zi mierz
Sta szew ski, któ ry pod pi sał 
z mia stem umo wę i w 1906 r.
zło żył pre zy den to wi no wy plan
za gos po da ro wa nia prze strzen -
ne go Płoc ka, we dług któ re go
na sze mia sto zna laz ło by się 
w czo łów ce, by ło by ska na li zo -
wa ne, oświet lo ne świat łem
elek trycz nym, uli ce by ły by po -
sze rzo ne i wy pro sto wa ne, ob -
sa dzo ne drze wa mi (szcze gól -
nie kasz ta now ca mi i li pa mi),
chod ni ki mia ły być wy kła da ne
pły ta mi, a nie as fal to wa ne, 
w miesz ka niach był by urzą -
dze nia sa ni tar ne, wo da, te le fon 
i świat ło elek trycz ne. Mia sto
mia ło mieć no wy, no wo czes ny
kom pleks uboj ni miej skiej
(nie ste ty, w je go re a li za cji
przesz ko dzi ła I woj na świa to -
wa), pięk ne obiek ty ar chi tek -
to nicz ne – no we, jak Bank
Pań stwo wy, wie ża ciś nień czy

oka zały gmach To wa rzy stwa
Kre dy to we go Ziem skie go
przy ów czes nej ul. War szaw -
skiej (obec nie ul. Ko ściusz ki). 

Co za moż niej si miesz kań cy
wzno si li oka za łe, dwu-, trzy-,
a na wet czte ro pię tro we ka -
mie ni ce z pięk ny mi fa sa da mi
od fron tu i skrom niej szy mi

ofi cy na mi pod wy na jem. Mia -
sto udzie la ło ze swo jej ka sy
dłu go ter mi no wych kre dy tów.
Par ki miej skie, bul war nad
Wi słą, Te atr Miej ski by ły
przed mio tem nie u stan nej tro s-
ki władz mia sta, zwłasz cza
pre zy den ta oraz ar chi tek ta
mia sta An to nie go Wy soc kie -
go. Wie le obiek tów wów czas
od no wio no lub prze bu do wa no
na koszt pań stwa lub mia sta
oraz miesz kań ców (m.in. ka t-
e drę, te atr, ra tusz, ba zar na
no wym Pla cu Kon stan ty now -
skim – obec nie No wy Ry nek).
Jak grzy by po desz czu two -
rzy ły się sto wa rzy sze nia, ko -
ła, od dzia ły: To wa rzy stwa
Cy kli stów, Wio śla rzy, Hi gie -
nicz ne, Le kar skie, Rol ni cze
itd. Re ak ty wo wa ło się To wa -
rzy stwo Na u ko we Płoc kie,
pręż nie dzia ła ła Pol ska Ma -
cierz Szkol na. Jej owo cem
by ło pow sta nie Gim na zjum
Pol skie go (dzi siej sze Li ce um
im. Wła dy sła wa Ja gieł ły). We
wszyst kie te i wie le in nych
spraw włą czo ny był za rząd
mia sta, któ ry opi nio wał,
wnio sko wał do Rzą du Gu ber -
nial ne go, wy ra żał zgo dę.

Prze ja wem po stę pu by ło za -
trud nie nie w Ma gi stra cie ko -
biet. Ko bie ty za trud nia ne by ły
też na pocz cie i w służ bie
zdro wia, ja ko le kar ki i den tyst -
ki. Mia stu po trzeb ny był ja kiś
sy stem ko mu ni ko wa nia. Płock
był praw do po dob nie dru gim
mia stem po War sza wie, w któ -
rym na uli cach sta nę ły słu py
og ło sze nio we. Był to efekt
umo wy, któ rą z mia stem za -

warł Sta ni sław De trych aż na
25 lat! Być mo że któ ryś z tych
słu pów stoi do dziś. 

Pre zy dent Skro boń ski kon-
tak to wał się czę sto z przed -
sta wi cie la mi miesz kań ców
za pra sza jąc ich na po sie dze -
nia i do współ pra cy pod czas
róż nych wy da rzeń. Stwo rzył,

moż na rzec, gro no sta łych
współ pra cow ni ków, na któ -
rych mógł li czyć w ra zie po -
trze by, np. w cza sie ko lej nej
epi de mii cho le ry (w la tach
1905-1908), czy wy bo rów do
Du my Pań stwo wej Ro sji.
War te zaz na cze nia jest to, że

by ły to oso by róż nych wyz-
nań. Ro zu miał też i po dzie lał
po trze by rek to ra Se mi na rium
Du chow ne go, ks. Sze ląż ka
oraz ks. La soc kie go, któ ry na
na by tej nie ru cho mo ści or ga -
ni zo wał war szta ty dla ro bot -
ni ków i two rzył „Sta ni sła -
wów kę”. Zez wo lił tak że ma -
ria wi tom na bu do wę ko ścio ła
i ca łe go kom plek su klasz tor -
ne go, wy dzie lił im tak że
miej sce na po chów ki obok
cmen ta rza pra wo sław ne go.
Spe cjal nie ni ko go nie fa wo -
ry zo wał w pod pi sy wa niu
kon trak tów. Otrzy my wa li je:
Sta ni sław Gór nic ki (na elek-
try fi ko wa nie Te a tru Miej skie -
go i sta wia nie słu pów elek-
trycz nych) i Gu staw Khun.
Uczest ni czył oso bi ście w prze-
glą dach mia sta pod wzglę dem
hi gie nicz no -sa ni tar nym, bu do -
wla nym, za bez pie czeń prze-
ciw po ża ro wych, este tycz nym
itp. Oso by wyz na nia moj że -
szo we go trak to wał z sza cun -
kiem, m.in. Ma nes Bek ker
do stał kon ce sję na bu do wę
ko szar za Ro gat ka mi War sza-
w ski mi. 

cdn.
Kry sty na Gro chow ska

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

Pro jekt (niez re a li zo wa ny) no wej uboj ni w Płoc ku 

Wła dze gu ber nial ne go mia sta Płoc ka 
w la tach 1866-1914 (8)

Bez cen ne skar by kul tu ry na-
ro do wej po cho dzą z Ar chi wum
Głów ne go Akt Daw nych 
w War sza wie. Oprócz nich zo -
sta ną tak że za pre zen to wa ne re -
pro duk cje do ku men tów z ar chi -
wów pol skich i za gra nicz nych,
m.in. do ku ment ce sa rza Fry de -
ry ka II z 1226 r. ze zbio rów Ge -
he i mes Sta at sar chiv Pre us si -
cher Kul tur be sitz w Ber li nie –
Dah lem, re pro duk cje fo to gra -
ficz ne ze ska nów cho rąg wi
krzy żac kich zdo by tych pod
Grun wal dem z dzie ła Ja na Dłu-
go sza „Ban de ria Pru te no rum”
(ze zbio rów Bib lio te ki Ja giel -
loń skiej) oraz wy bra ne frag-

men ty „re gu ły Za ko nu” z po ło -
wy XIII w., kro nik i rocz ni ków
pol skich z XV w.

Wy sta wę „Grun wald – 600
lat chwa ły”, przy go to wa ną
przez Ar chi wum Głów ne Akt
Daw nych w War sza wie oraz
Sto wa rzy sze nie Mi łoś ni ków
Daw nych Do ku men tów „Ar -
chi vum Pa triae”, moż na oglą-
dać od 8 do 20 czer wca w
godz. 8 – 15. Wstęp wol ny.

(opr. ab)

Ar chi wum Pań stwo we (ul.
Ka zi mie rza Wiel kie go 9b –
spich lerz), wer ni saż 8 czer wca
godz. 12. 

Grun wal dzkie ra ry ta sy
Do ku men ty ukła dów za wie ra nych przez Pol skę i Li twę 
z Za ko nem Krzy żac kim w XIV i XV w. oraz te wy sta wio ne
przez mi strzów krzy żac kich, pa pie ży, ob cych mo nar chów,
kró lów, ksią żąt i za cięż nych ry ce rzy bę dzie moż na zo ba -
czyć na wy sta wie w Ar chi wum Pań stwo wym w Płoc ku.

W po przed nim nu me rze „Sy gna łów Płoc kich” błęd nie po da -
łam naz wi sko jed nej z osób uho no ro wa nych me da lem La u de
Pro bus. Wśród odz na czo nych zna lazł się ppor. Sta ni sław Mo ryń.
Za po mył kę prze pra szam. (m.d.)

Świad ko wie cza sów po gar dy



O wi zy cie dr Se li ma Ach -
ma to wi cza w Płoc ku pi sa liś -
my w nu me rze 8 „Sy gna łów
Płoc kich” (z 15 kwiet nia
2010 r.). Jest on bra tan kiem
Iskan dra Ach ma to wi cza, któ -
ry w 1920 r. przy był wraz 
z Puł kiem Uła nów Ta tar skich
im. Mu sta fy Ach ma to wi cza
bro nić Płoc ka i przed sta wi -
cie lem 19. po ko le nia słyn nej
ro dzi ny pol skich ta ta rów,
któ rzy przez wie ki słu ży li
Rze czy pos po li tej. 

Grun wal dzkie szab le
Pro to pla stą ro du był Uszen

zwa ny Ju sze nem, któ ry w
1410 ro ku pod Grun wald
spro wa dził aż 200 sza bel. 

– Stryj (Iskan der), któ ry
jeź dził do Tur cji i utrzy my wał
z tam tej szy mi Ta ta ra mi kon-
tak ty, twier dził że miał jesz -
cze ja kieś pa pie ry na to, że to
był Ta tar z hor dy za bu rzań -
skiej. W wy ni ku kon flik tu 
z cha na ta mi ucie kli oni na
pół noc ny za chód i tra fi li do
Wi teb ska, a na wet da lej, a to
był za sięg dzia ła nia księ cia
Wi tol da. 

Uszen był jed nym z uchodź -
ców po li tycz nych, któ rych
chęt nie przyj mo wał i osa dzał
na Li twie Wiel ki Ksią żę. Ja ko
jej miesz kań cy zo bo wią za ni
by li bo wiem do służ by woj -
sko wej (na ogół w odręb nych
cho rąg wiach ta tar skich). W la -
tach trzy dzie stych XV wie ku
emi gra cja ta tar ska prze ży wa ła
swo je apo ge um. Osie dla ni by -
li w oko li cach Trok, Kow na,
Li dy, Kre wy, No wo gród ka,
Grod na i Wil na. Od tąd ich
szab le słu ży ły wier nie Ja giel -
lo nom, a po tem ko lej nym kró -
lom Rze czy pos po li tej Oboj ga
Na ro dów. 

W szó stym po ko le niu po
Usze nie, czy li w po ło wie
XVI w. uro dził się Ach mat,
któ re go imię da ło po czą tek
naz wie ro du – Ach ma to wi -
cze, her bu Ko twi ca. Po ko le -
niem czter na stym jest właś -
nie Mu sta fa, vel. Ste fan – bo -
ha ter In su rek cji Ko ściusz -
kow skiej, któ re go praw nu -
kiem był Alek san der – dzia -
dek Se li ma. 

Zna jo my Pił sud skie go
Alek san der Ach ma to wicz

(1865-1944), wła ści ciel ziem-
ski i wy bit ny praw nik, był 

w II Rze czy pos po li tej Pol skiej
pre ze sem Są du Ape la cyj ne go,
a po za ję ciu Wil na przez Woj -
sko Pol skie dy rek to rem De -
par ta men tu Tym cza so wej Ko -
mi sji Rzą dzą cej Li twy Środ-
ko wej (1920-21) oraz se na to -
rem Rze czy pos po li tej. Ja ko
ko le ga szkol ny Jó ze fa Pił sud -
skie go, w lu tym 1920 r. wy -

jed nał zgo dę Na czel ni ka na
utwo rze nie w Ar mii Pol skiej
Puł ku Ta tar skich Uła nów im.
Mu sta fy Ach ma to wi cza, puł -
kow ni ka Wojsk Ko ściusz kow -
skich. 

– Woj na z bol sze wi ka mi już
trwa ła. Dzia dek po je chał do
Bel we de ru i po pro sił se kre ta -
rza o wi dze nie z na czel ni kiem.
Se kre tarz mu od po wie dział:
„Pa nie sę dzio przy kro mi, ale
na czel nik jest za ję ty. Pier wszy
wol ny ter min ma za dwa mie -
sią ce”. Dzia dek zwró cił się do
nie go: „Jak pan przy naj bliż -
szej oka zji bę dzie wcho dził do
na czel ni ka, to pro szę mu prze -
ka zać mo ją wi zy tów kę.” Po
czym usiadł i cze kał. Po ja kiś 
5 czy 10 mi nu tach se kre tarz
wszedł do Pił sud skie go i za
chwi lę wy sko czył: „Pa nie sę -
dzio, na czel nik pa na pro si”.
Dzia dek wszedł i za ła twił
spra wę – mó wi Se lim Ach ma -
to wicz, któ ry zna tę hi sto rię 
z opo wia dań dziad ka. – Se kre -
tarz nie mógł się jed nak pow-
strzy mać, aby nie za py tać:
„Ja ki to cud się zda rzył, że na -
czel nik pa na przy jął?” Dzia dek
od po wie dział: „Pa nie! Myś my
w Wil nie, przez 3 czy 4 lat, sie -
dzie li w tej sa mej szkol nej ła -
wie”. Po tem mój dzia dek zo stał
z niej wy rzu co ny za obro nę ko -
le gi, któ ry mó wił po pol sku. Nie
wiem czy nie był nim Pił sud ski. 

Wzór ofi ce ra
W tym Puł ku Ta tar skich

Uła nów słu ży li wszy scy czte -
rej bra cia – Kon stan ty, któ ry
był ofi ce rem szta bo wym, Le -
on – był naj praw do po dob niej
le ka rzem, Os man oraz je dy ny
li nio wy – Iskan der, któ ry
jesz cze pod czas I woj ny
świa to wej był w ar mii ro syj -

skiej. Na stęp nie słu żył w mu -
zuł mań skich od dzia łach an ty -
bol sze wic kich na Ka u ka zie.
Póź niej zgło sił się do służ by
w Woj sku Pol skim, gdzie tra -
fił do wspo mi na ne go, ta tar -
skie go puł ku uła nów, z któ -
rym wal czył w woj nie pol sko
– bol sze wic kiej. – Szcze gól -
nie wy róż nił się w obro nie
Płoc ka w sier pniu 1920 r., za
co rok póź niej zo stał odz na -
czo ny przez mar szał ka Pił-
sud skie go Krzy żem Wa lecz -
nych. Po de mo bi li za cji w lip -
cu 1921 r. za miesz kał na Kre-
sach, a w na stęp nych la tach
był po wo ły wa ny na ćwi cze nia
woj sko we w 13. puł ku uła nów
(Wi leń skich, w któ rym za -
cho wa no szwa dron ta tar ski) –
pi sał przed dwo ma la ty 
w No tat kach Płoc kich Grze-
gorz Go łę biew ski (Por.
Iskan der Ach ma to wicz – Ta -
tar w obro nie Płoc ka, NP nr
1/214, s. 23).

Ja ko ofi cer re zer wy po wo ły -
wa ny był co ja kiś czas na ćwi -
cze nia, po któ rych za cho wa ły
się cha rak te ry sty ki służ bo we,
wy sta wia ne przez prze ło żo -
nych. Otrzy my wał zwy kle
naj wyż sze oce ny; po czą wszy
od poch wał za ce chy oso bi ste 
i sil ny cha rak ter „o wro dzo -
nych trwa łych za sa dach mo -
ral nych”, a tak że za in te li gen -
cję i spraw ność fi zycz ną. 

Po ćwi cze niach la tem 1932
roku w ostat niej zna nej opi nii
czy ta my: „w zu peł no ści od po -
wia da na sta no wi sko do wód cy
plu to nu, na da je się na do wód -
cę szwa dro nu w cza sie woj ny,
ogól na oce na – b. do bry ofi cer
ka wa le rii”.

Od kry wa nie bia łych plam
Go łę biew ski pod su mo wu je

w swo im tek ście: „Na tym
koń czy się na sza wie dza na te -
mat służ by woj sko wej por.
Iskan de ra Ach ma to wi cza. Nie
wie my, ja kie by ły je go dal sze
lo sy, czy wal czył w woj nie
1939 r., czy po zo stał na Kre-
sach i czy prze żył oku pa cję
so wiec ką i nie miec ką. Je go
naz wi ska bra ku je wśród ofiar
Ka ty nia, Char ko wa i Twe ru.
Być mo że uda się jesz cze tra -
fić na je go ślad i do pi sać ko -
lej ne fak ty z je go ży cia”.

Se lim Ach ma to wicz, któ ry
był w Płoc ku 10 kwiet nia
2010 ro ku, do pi sał za koń cze -
nie tej hi sto rii. Oka zu je się, 
że mi mo tak do brych not (do
1932 ro ku), w 1939 ko mi sja
po bo ro wa nie uz na ła go za
zdol ne go do czyn nej służ by.
Po dob nie jak je go bra ta Os ma -
na – oj ca Se li ma. 

– Miał po wy żej 40 lat. 
W ob li czu tak ko lo sal ne go
nap ły wu mło dych lu dzi, star -
szych już nie bra li. Chy ba, że
by li czyn ni za wo do wo lub ja -
ko ofi ce ro wie re zer wi ści po
świe żym szko le niu i ćwi cze -
niach. We dług mnie mój stryj
był scho ro wa ny po tych pe ry -
pe tiach na Ka u ka zie, gdzie
na ba wił się ma la rii. Do stał
ka te go rię „e”. Dla te go w
woj nie 1939 r. nie brał udzia -
łu – wspo mi na Se lim.

Ca ła ro dzi na miesz ka ła
wów czas w Wil nie przy ul.
Mo sto wej 3A. Choć po 17
wrześ nia bol sze wi cy opa no -
wa li ca łą Wi leń szczyz nę, by ło
w mia rę spo koj nie. Do cza su,
gdy Li twa, Ło twa i Esto nia
„przy stą pi ły” do ZSRR. 

– Za czę ło się w lip cu, gdy po
wa ka cjach wra ca my do Wil na,
ale nie tam gdzie miesz ka liś my
po przed nio. Stry ja Kon stan te -
go już aresz to wa no. Przed
woj ną był sę dzią śled czym 
i pro wa dził słyn ną spra wę wi -
leń skich stu den tów ko mu ni zu -
ją cych. Wte dy Iskan der bar -
dzo się za nie po ko ił i po sta no -

wił ucie kać przez zie lo ną gra -
ni cę. W któ rą stro nę? Te go nie
wiem. 

Wcześ niej Po la cy ucie ka li
na Li twę, do pó ki ona by ła „ni -
by -wol na”, ale by li ła pa ni
przez jed nych i dru gich – opo -
wia da Se lim Ach ma to wicz. –
On, naj praw do po dob niej, zde-
cy do wał się ucie kać przez Rze -
szę do Ge ne ral nej Gu ber ni.
Chciał prze drzeć się gdzieś w
oko li cach Bia łe go sto ku. Wia -
do mo, że zo stał zła pa ny i choć
je go dal szy los nie jest zna ny,
to jest do syć oczy wi sty. Ciot ka
zro bi ła wew nętrz ne śledz two,
spraw dza jąc ja kie po zo sta ły
po nim rze czy. Oka za ło się, że
bra ku je pu zder ka z odz na cze -
nia mi na da ny mi m.in. przez
De ni ki na i car skie woj sko oraz
ty mi po 1920 ro ku. Je że li on to
przy so bie miał, to nie trze ba
być jas no wi dzem, że by prze wi -
dzieć co go spot ka ło i co zro-
bi ło z nim NKWD. 

Woj nę prze żył Os man
(1899 – 1988), dok tor che mii,
ab sol went Uni wer sy te tu Ste fa -
na Ba to re go w Wil nie i pro fe -
sor w Ka te drze Che mii Far ma -
ce u tycz nej i Tok sy ko lo gicz nej
Uni wer sy te tu War szaw skie go,
któ ry po za koń cze niu woj ny
przy by wa do Ło dzi i przez
osiem na stęp nych lat (1945-
53) zaj mu je się wspó łor ga ni -
zo wa niem Po li tech ni ki i Wy -
dzia łu Che micz ne go. Che mi -
ka mi zo sta ją rów nież je go
dwaj sy no wi Os man (ur. 1931
roku) i Se lim (ur. 1933 r.). 

Ra do sław Ła ba rzew ski
Bo gu sław Osiec ki
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90. rocznica obrony Płocka

Ach ma to wi cze dla Rze czy pos po li tej 
Uszen pod wo dzą księ cia Wi tol da wal czył pod Grun wal dem prze ciw Krzy ża kom. Je go po to mek w 18. po -
ko le niu – Iskan der bro nił Płoc ka przed Mo ska la mi w 1920 ro ku.

Se lim ACH MA TO WICZ 

– ab sol went Wy dzia łu Che -
micz ne go PW (1957 r.) za
opra co wa nie do ty czą ce che -
mii or ga nicz nej związ ków
na tu ral nych (od bu do wa
strych ni ny) uzy skał dok to rat
na UW (1964 r.). W la tach
60. od był kil ku let nie sta że
na u ko we w USA i An glii. W
1975 r. zo stał pra cow ni kiem
In sty tu tu Tech no lo gii Ma te -
ria łów Elek tro nicz nych UW.
Kie ru nek za in te re so wań: za -
sto so wa nie ma te ria łów mi -
kroe lek tro nicz nych. Jest
człon kiem Ra dy Na u ko wej
In sty tu tu oraz człon kiem
Ra dy Głów nej JBR-ów. Na -
le ży do Mię dzy na ro do we go
Sto wa rzy sze nia IM PAS. Ma
na kon cie po nad 50 pub li ka -
cji w cza so pis mach kra jo -
wych i za gra nicz nych oraz
10 pa ten tów.

Alek san der Ach ma to wicz z sy na mi. 1916 r.
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11 czer wca – pią tek
godz. 8 – spot ka nie Pre zy -

den ta Mia sta Płoc ka z ma tu -
rzy sta mi – wpi sy do Księ gi
Chwa ły – ra tusz 

godz. 9.30 – 11.30 – za ba -
wy i pre zen ta cje pro gra -
mów ar ty stycz nych płoc-
kich przed szko la ków, cy kli -
ści dla dzie ci – Sta ry Ry nek

godz. 12
• otwar cie Jar mar ku Tum skie -

go – ul. Tum ska, ul. Grodz ka,
Sta ry Ry nek, ko lek cjo ne rzy pre -
zen ta cje ar ty stycz ne, bi cy kle

• otwar cie wy sta wy Wy bit ni
ab sol wen ci Ma ła cho wian ki 
z cy klu Pa mięć mu si trwać –
Książ ni ca Płoc ka

godz. 16 – 18
• Z se ce sją pod rę kę – spa cer

po Sta rym Mie ście pań w
stro jach se ce syj nych, 

• po po łud nie na bi cy klu na ul.
Tum skiej i na Sta rym Ryn ku 

godz. 16.30 – msza świę ta w
in ten cji Sa mo rzą du Płoc kie go
– Ko ściół Św. Bar tło mie ja (fara)

godz. 17.30 – uro czy sta se sja
Ra dy Mia sta – au la ra tu sza

godz. 18.30 – przej ście bar-
wne go ko ro wo du z No we go
Ryn ku do am fi te a tru

godz. 20 – ofi cjal ne roz po -
czę cie Dni Hi sto rii Płoc ka,
prze ka za nie miesz cza nom klu -
czy do bram mia sta, wrę cze nie
ty tu łu Płoc cza ni na Ro ku oraz
na gród Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka w dzie dzi nie kul tu ry, 

godz. 21 – kon cert Te a tru Mu -
zycz ne go Ro ma z War sza wy
The Best of Ro ma – am fi te atr.

12 czer wca – so bo ta
godz. 9 – Jar mark Tum ski –

uli ca Tum ska, ul. Grodz ka 
i Sta ry Ry nek

godz. 10
• Mia ste czko Ry cer skie –

Wzgó rze Tum skie i dzie dzi -
niec Mu ze um Die ce zjal ne go

• Re ga ty Że glar skie o Pu -
char Pre ze sa PKN OR LEN –
Klub Że glar ski Pe tro che mia

• przed sta wie nia te a trzy ków
dzie cię cych na sce nie przed
MDK

godz. 11
• fi nał Kla sów ki z Płoc ka –

au la ra tu sza

• Pik nik Li te rac ki na Wzgó -
rzu Tum skim

godz. 11, 13, 15 – zwie dza -
nie Za kła du Pro duk cyj ne go
PKN OR LEN – wy jazd: przy -
sta nek li nii nr 20 – Al. Ko by -
liń skie go – Biel ska/Te sco

godz. 16 – po kaz mo dy se -
ce syj nej – sce na na Sta rym
Ryn ku

godz. 17 – III Rajd Szla kiem
Żoł nie rzy Wy klę tych – re kon -
struk cja hi sto rycz na – Sta ry
Ry nek

godz. 18 – roz po czę cie No -
cy w Mu ze um Ma zo wiec kim.

Zie lo ny ba lo nik – Noc ka ba -
re to wa; godz. 21.30, 22.30,
23.30, 0.30

godz. 19 – kon cert Go ra na
Bre go vi cia – am fi te atr

godz. 21.00 – Noc Mu ze ów
w Płoc ku:

• Mu ze um Die ce zjal ne i Skar-
biec w godz. 10 – 15, 21 – 0.30;
godz. 22 po kaz fil mu El Do ra do
oraz spot ka nie z re ży se rem

• Płoc ka Ga le ria Sztu ki Wy -
sta wa po kon kur so wa śro do -
wi ska płoc kie go

Im pre zy to wa rzy szą ce 
w so bo tę i nie dzie lę:

1. zwie dza nie z prze wod ni -
ka mi PTTK; wej ścia grup 
o peł nych go dzi nach:

• Ka te dry i Ka pli cy Kró lew -
skiej, po za go dzi na mi mszy

• skar bca Mu ze um Die ce -
zjal ne go i mu rów zam ko wych

• Mu ze um Ma zo wiec kie go
Zwie dza ją cy bę dą mo gli zdo -

by wać bi le ty ze stem pla mi
2. Z se ce sją pod rę kę – spa -

cer po Sta rym Mie ście pań 
w stro jach se ce syj nych

13 czer wca – nie dzie la
godz. 9 – 14 – Fe styn Węd kar -
ski – Oś ro dek „Pod Dę ba mi” –
No we Ru mun ki

godz. 10 – Msza Św. w in -
ten cji płoc czan i pra cow ni -
ków PKN OR LEN – Ba zy li -
ka Ka te dral na
godz. 9 – Jar mark Tum ski

ul. Tum ska i Sta ry Ry nek, ko -
lek cjo ne rzy, pre zen ta cje ar ty -
stycz ne

godz. 11 – Mia ste czko ry c-
er skie – Wzgó rze Tum skie 
i dzie dzi niec Mu ze um Die ce -
zjal ne go

godz. 12 – Bieg Che mi ków –
pla ża nad Wi słą

godz. 21 – ROK 1920 spek-
takl Te a tru Dra ma tycz ne go
przy pom ni ku Wła dy sła wa
Bro niew skie go

WY DA RZE NIA TO WA RZY SZĄ CE
OB CHO DOM DHP: 

• 140-le cie PSS ZGO DA,
wy sta wa or ga ni zo wa na przez
Spół dziel nię Spo łem

• Sto wa rzy sze nie Tum ska,
fi nał fe sti wa lu sma ku – przys-
mak płoc ki, wy sta wa Hi sto ria
ul. Tum skiej, wy daw nic two
Hi sto ria Płoc ka, pre zen ta cja 
i pro mo cja rze mio sła ar ty -
stycz ne go, Z se ce sją pod rę ką
– pre zen ta cja za byt ko wych
au to mo bi li i mo dy lat 20. XX
wie ku, wy ko na nie ma skot ki
uli cy Tum skiej TU MEK –
obroń ca Płoc ka. 

• kier masz wy daw nictw
TNP, w godz. otwar cia TNP,

• HE CA czy li Płoc ki Kra -
mik Te a trów Dzie ci i Mło -
dzie ży,

• Mu ze um Die ce zjal ne: wy -
sta wa cza so wa Na mi syj nym
szla ku

10 czer wca – czwar tek
godz. 17.00 – otwar cie wy s-

ta wy z oka zji 190-le cia To wa -
rzy stwa Na u ko we go Płoc-
kie go. Wy sta wa czyn na w go -
dzi nach otwar cia TNP. 

14 czer wca – po nie dzia łek
godz.19.00 – w dniu uro dzin

od sło nię cie pom ni ka Dru ha
Wa cła wa Mil ke twór cy Dni
Hi sto rii Płoc ka – Sta ry Ry nek

PRO GRAM
DNI HI STO RII PŁOC KA i DNIA CHE MI KA

11 – 13 CZER WCA 2010 RO KU
Za pra sza my w stro jach z epo ki. Mi le wi dzia ne ak ce so ria z epo ki w stro jach

zwie dza ją cych np. ka pe lu sze, musz ki.

Te go rocz ne Dni Hi sto rii
Płoc ka bę dą niez wy kłe z kil ku
po wo dów. Je den z nich to ku -
mu la cja ju bi le u szy.

O 140-le ciu PSS Spo łem
Zgo da pi sa liś my już w „Sy g-
na łach Płoc kich”, za pra sza liś -
my tak że na im pre zy zwią za ne
z 300. rocz ni cą po wo ła nia se -
mi na rium du chow ne go w
Płoc ku. Nie mo że my za pom -
nieć rów nież o 830-le ciu „Ma -
ła cho wian ki” – naj star szej pol-
skiej szko ły czy 190-le ciu To -
wa rzy stwa Na u ko we go Płoc k-
ie go. To tak że 20-le cie ist nie -
nia sa mo rzą du płoc kie go. 

Być mo że wie lu zdzi wi się,
że waż ną dla Płoc ka jest 600.
rocz ni ca bi twy pod Grun wal -
dem. War to za tem przy pom -
nieć, że co praw da ksią żę płoc-
ki Sie mo wit IV nie za an ga żo -
wał się oso bi ście w bi twę
grun wal dzką, ale do star czył

kró lo wi Wła dy sła wo wi Ja giel -
le pew nej licz by ry ce rzy pod
wo dzą swe go sy na Sie mo wi ta
V. Po za tym Czer wińsk nad
Wi słą – wów czas na le żą cy do
bi sku pów płoc kich – od koń ca
kwiet nia do lip ca 1410 był
miej scem kon cen tra cji wojsk
pol skich i li tew skich zmie rza -
ją cych do kon fron ta cji z Za ko -
nem.

Po trze cie, po wo dów jest
znacz nie wię cej – II Jar mark
Tum ski, kon cert Go ra na Bre go -
vi ca, moż li wość wej ścia na mu -
ry zam ko we i do ka te dral nych
po dzie mi, m.in. do Ka pli cy Kró -
lew skiej. Wszyst kich wy da rzeń
nie spo sób wy mie nić, dla te go
oma wia my tyl ko niek tó re.

I jesz cze jed na waż na in for -
ma cja, 14 czer wca na stą pi od sło -
nię cie pom ni ka Dru ha Wa cła wa
Mil ke, któ ry był po my sło daw cą
Dni Hi sto rii Płoc ka. (rł)

Hi sto rycz ne dni, 
hi sto rycz ne rocz ni ce

Go ran Bre go vić nie po trze -
bu je przy miot ni ków. To mar -
ka sa ma w so bie. Czło wiek,
któ ry jak nikt po tra fił zes po -
lić w jed no rock, elek tro ni kę 
i et nicz ną mu zy kę Bał ka nów.
Bez nie go cu dow ne i ma gicz -
ne fil my Emi ra Ku stu ry cy,
jak choć by „Ari zo na Dre am”
z fan ta stycz nym Joh nem
Dep pem i Faye Du na way czy
„Un der gro und”, poz ba wio ne
by ły by sen ty men tal no – de ka -
den ckiej nu ty. 

Od kil ku na stu lat wy stę pu je
wraz ze swym słyn nym zes po -
łem Wed ding & Fu ne ral Band
na sce nach ca łej Eu ro py. Tak
też bę dzie w Płoc ku, gdzie
przy je dzie pro mo wać naj no -
wszy al bum „Al co hol – śli wo -
wi ca i szam pan”, któ ry ze brał
już spo ro bar dzo do brych re -
cen zji. Bi le ty w ce nie 15 i 20
zł moż na ku pić w Cen trum In -
for ma cji Tu ry stycz nej na Star-
tym Ryn ku 8. Kon cert w so bo -
tę 12 czer wca o godz. 19. (rł)

Ka łasz ni kow, 
śli wo wi ca i szam pan
Nie ma oso by, któ ra nie zna ła by te go mu zy ka. Jeżli nie ze
współ pra cy z Emi rem Ku stu ri cą, to na pew no z Ig gy Po -
pem, Scot tem Wal ke rem, Ce za rią Evo rą czy – prze no sząc
się na pol ski grunt – Wal de ma rem Pa si kow skim, Kay ah
czy Krzysz to fem Kraw czy kiem.

Tak że w tym ro ku bę dzie moż na po dzi wiać 
po ka zy walk ry cer skich
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Wy sta wa, bę dą ca pro po zy -
cją TNP na Dni Hi sto rii Płoc ka
wpi su je się w ob cho dy 190.
rocz ni cy pow sta nia To wa rzy -
stwa. Or ga ni za to rzy po sta no -
wi li po ka zać jak wy glą dał
świat w cza sie, kie dy zro dzi ła
się idea po wo ła nia sto wa rzy -
sze nia, kie dy two rzy ły się je go
za ląż ki i pod sta wy. 

Nie bę dzie to za tem wy sta wa
po świę co na wy łącz nie To wa -
rzy stwu Na u ko we mu Płoc kie -
mu, choć nie za brak nie miej sca
dla hi sto rii sto wa rzy sze nia. Ma -
te ria ły za pre zen to wa ne na wy s-
ta wie zo sta ną po gru po wa ne te -
ma tycz nie. Po ka za ny zo sta nie

kształt ów czes ne go świa ta, po -
dzia ły te ry to rial ne, przy pom -
nia ne zo sta ną syl wet ki naj waż -
niej szych wład ców. Odręb nie
po ka za ne zo sta ną posz cze gól ne
ob sza ry ży cia oko ło 1820 r. –
za gad nie nia oby cza jo we, mo da,
ko mu ni ka cja, roz wój tech ni ki i
me dy cy ny, od kry cia na u ko we i
ge o gra ficz ne. Przyb li żo na zo -
sta nie kul tu ra te go okre su: ruch
li te rac ki i mu zycz ny, zna czą ce
wy da rze nia w świe cie sztu ki. 

Ma ciej Wró bel

TNP, wer ni saż 10 czer wca
godz. 17. Czyn na do koń ca czer-
wca. Wstęp wol ny.

Świat w 1820 roku

Te atr Ro ma od po nad 10 lat
spe cja li zu je się w pol skich
adap ta cjach naj lep szych ty tu -
łów te go ga tun ku i jak się
oka zu je, czy ni to świet nie.
Przy kład? Pol ska wer sja mu -
si ca lu „Cats” ja ko je dy na na
świe cie mia ła przet łu ma czo -
ny na ję zyk pol ski ty tuł –
„Ko ty”. Woj cie cho wi Kęp -
czyń skie mu, re ży se ro wi
spek ta klu, uda ło się bo wiem
prze ko nać au to ra mu zy ki do
mu si ca lu – An drew Llo y da
Web be ra – do swo jej au tor -
skiej wer sji. A to nie ła twa
sztu ka, któ ra uda ła się nie -
licz nym. „Ro ma”, ja ko je dy -
ny te atr na świe cie, po sia da
obec nie pra wa do wy sta wie -
nia wer sji non -re pli ca „Ko -
tów”, czy li ory gi nal nej in sce -
ni za cji we dle kon cep cji re ży -
se ra. (War to do dać, że w
„Ko tach” Mi chał Pi róg –
obec nie ju ror pro gra mu You
Can Dan ce – szli fo wał swo je
sce nicz ne pa zu ry).

Re ży ser Kęp czyń ski, któ ry
mo że poch wa lić się współ pra -
cą z Ca me ro nem Mckin tos -
hem i Ro ma nem Po lań skim,
cie szy się nie tyl ko za u fa niem
Web be ra, ale i Cla u de -Mi che -
la Schönber ga, kom po zy to ra
słyn ne go w ca łym świe cie
„Les Mi se rab les”, któ ry pow-
stał na pod sta wie po wie ści
„Nędz ni cy” Wik to ra Hu go.

Przed pre mie ro wy po kaz frag-
men tów te go słyn ne go mu si -
ca lu (pre mie ra we wrześ niu
2010) rów nież bę dzie my mo -
gli zo ba czyć w Płoc ku. 

Trzon wi do wi ska bę dą sta -
no wi ły hi ty „Ro my”, któ ra
chce przy pom nieć naj pięk -
niej sze chwi le z dzie się ciu
mu si ca lo wych lat w pro gra -
mie pt. „Naj lep sze z Ro my”.
Obok wspom nia nych spek ta -
kli bę dzie moż na przy pom -
nieć so bie współ czes ną „Ma -
da me But ter fly”, czy li „Miss

Sa i gon” czy ser co we prob le -
my wie ku do ra sta nia w roc k-
an drol lo wym „Gre a se” oraz
świat dzie cię cej fan ta zji 
w „Aka de mii Pa na Klek sa”.
Ale bę dzie też strasz nie 
i krwio żer czo, kie dy na sce-
nie zo ba czy my „Ta niec wam-
pi rów”. (rł)

Am fi te atr, 11 czer wca godz.
21, kon cert Te a tru Mu zycz ne go
Ro ma z War sza wy „The Best of
Ro ma”. Wejściówki w sekre-
tariacie POKiS od 1 czerwca. 

Ten te atr RO MA się na zy wa
Miss Sa i gon, Gre a se czy Ko ty – frag men ty naj słyn niej szych świa to wych 
mu si ca li bę dzie moż na usły szeć na ży wo w płoc kim am fi te a trze 11 czer wca. 

Mar cin Wor tmann ja ko Dy zio w mu si ca lu „Ko ty”

– Pod ję liś my się nie ła twe -
go za da nia, al bo wiem lek tu ra
do stęp nych, a nie po zor nych
do ku men tów po ka za ła, jak
wie lu z wy cho wan ków cze ka
jesz cze na uz na nie współ -
czes nych – mó wi Ewa Lu ma
z Książ ni cy Płoc kiej. 

Wśród za słu żo nych i zna -
nych Ma ła cho wia ków są
m.in.: bł. Ho no rat (Flo ren tyn
Wa cław) Koź miń ski – ka pu -
cyn, pi sarz re li gij ny, znaw ca
śred nio wie cza, pro fe sor Uni-
wer sy te tu Pe ter sbur skie go,
ze sła ny na Sy be rię za dzia łal -
ność pa trio tycz ną, Wa cław
Alek san der Lach man – kom-
po zy tor, dy ry gent, pe da gog,
Je rzy M. Pniew ski – fi zyk,

spe cja li sta w dzie dzi nie fi zy ki
ją dro wej, od kryw ca hi per -
frag men tów, kan dy dat do 
Na gro dy Nob la, pro fe sor Uni-
wer sy te tu War szaw skie go,
doc tor ho no ris ca u sa uni wer -
sy te tów w He i del ber gu i Ly o -
nie. W tym gro nie są tak że:
Igna cy Mo ścic ki – pre zy dent
II Rze czy pos po li tej, Ta de usz
Ma zo wiec ki – ostat ni pre mier
PRL i pier wszy pre mier III
RP oraz To ny Ha lik – po dróż -
nik, dzien ni karz, twór ca pro-
gra mu te le wi zyj ne go „Pieprz 
i Wa ni lia”. W su mie na wy s-
ta wie przy pom nia no bli sko 60
Małachowiaków.

Wy sta wa bę dzie czyn na od
11 czer wca do 10 lip ca. (ab)

Wy bit ni Ma ła cho wia cy
Ju bi le usz 830 – le cia „Ma ła cho wian ki” jest oka zją do przy pom nie nia jej wy bit nych ucz -
niów i ab sol wen tów. Ja kie „owo ce” wy da ła naj star sza szko ła w Pol sce bę dzie moż na zo -
ba czyć na wy sta wie w Książ ni cy Płoc kiej. 

Dr Ma rian Chu dzyń ski
otrzy ma god ność człon ka ho -
no ro we go To wa rzy stwa Na u -
ko we go Płoc kie go. Hi sto ryk,
re gio na li sta, na u czy ciel, wy -
cho waw ca wie lu po ko leń
płoc czan jest człon kiem zwy -
czaj nym TNP od 50 lat. Od 45
lat jest w Za rzą dzie TNP, a od
bli sko 25 lat jest je go wi ce -
pre ze sem. 

Dr Ma rian Chu dzyń ski jest
au to rem ksią żek i po nad 100
ar ty ku łów do ty czą cych dzie jów
Ma zo wsza, a w szcze gól no ści
Płoc ka i zie mi go sty niń skiej.
Pod czas uro czy sto ści wyg ło si
od czyt pt. „Sław ni miesz kań cy

Kier no zi – Ma ria Wa lew ska 
i jej bra cia Łą czyń scy”. (mac)

TNP, 11 czer wca, godz. 17.00

Uro czy stość w TNP

CNH Pol ska Sp z o.o., Ba sell Or len Po ly o le fins Sp z o.o., Miej skie To -
wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go Sp. z o.o., Za kład Uty li za cji Od -
pa dów Ko mu nal nych Sp. z o.o., Miej ski Za kład Gos po dar ki Ko mu nal-

nej TBS Sp. z o.o., SI TA Płoc ka Gos po dar ka Ko mu nal na Sp. z o.o., 
Au chan Płock, Ka uf land Płock, Pol pa in Wan da, PSS Spo łem. 

Po dzię ko wa nia rów nież dla fun da to rów na gród: 
Bri tish Scho ol, Cen trum Edu ka cji Gru pa Or len Sp. z o.o. 
oraz Oś rod ka Re kre a cyj no – Szko le nio we go Cier sze wo. 

Po dzię ko wa nie 
dla firm, któ re wspar ły XII Pik nik Eu ro pej ski: 

To wa rzy stwo Na u ko we
Płoc kie za pra sza do swo jej sie -
dzi by na kier masz wy daw -
nictw, któ re sprze da wa ne bę dą
w niż szych, atrak cyj nych 
ce nach. 10 czer wca (czwar tek) 
w cza sie otwar cia wy sta wy
„Świat w 1820 ro ku”, pią tek
11 czer wca w godz. 9-18; so-
bo ta 12 czer wca w godz. 10-
14. Kiermasz trwać będzie do
końca czerwca. Przy kła do we
ob niż ki cen (od po wied nio: sta ra

ce na – no wa ce na): „Dzie je
Płoc ka”, t. I – z 25 zł na 15 zł,
„Dzie je Płoc ka”, t. II z 50 zł na
20 zł; Al bum Go ya. Ka pry sy 
z 40 zł na 20 zł; „Płoc cza nie
zna ni i niez na ni”, t. II z 40 zł na
25 zł; „Ziel nik Płoc ka i oko li cy”
Ma rii Ma cie szy ny wer sja elek-
tro nicz na na DVD ze 100 zł –
na 20 zł; „Świa dec twa. Wy po -
wie dzi o Ar cy bi sku pie A. J.
No wo wiej skim” no wa ce na
0,10 zł. (mac)

Kier masz wy daw nictw 

Dr Ma rian Chu dzyń ski
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Pre zy dent 
Igna cy Mo ścic ki, 

je den ze sław nych 
Ma ła cho wia ków
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Przy jeż dża do na sze go mia -
sta, aby za i na u gu ro wać dzia -
łal ność ha li wi do wi sko wo-
spor to wej Or len Are na, pow-
sta ją cej na pla cu Ce le bry,
któ ra ma być od da na 15 paź -
dzier ni ka. Bę dzie to je den z
trzech kon cer tów w Pol sce.
Ho no ra rium ar ty sty (wraz z
ob słu gą i prze lo ta mi) wy no si
280 tys. eu ro. 

Już moż na ku po wać bi le ty.
– Sprze daż bi le tów na kon-
cer ty Jar re’a we Wro cła wiu
(14 li sto pa da) i Rze szo wie
(15 li sto pa da) ru szy 12 dni
przed na szym kon cer tem, ale
nie wi dzę żad ne go prob le mu.
Do Płoc ka po win na przy je -
chać ca ła pół noc na Pol ska –
tłu ma czył Ro land Bu ry, dy -
rek tor Wy dzia łu Kul tu ry
Urzę du Mia sta. Część „wej ś-
ció wek” to tzw. edy cja ko lek -
cjo ner ska (1500 egz.), któ ra
za miast stan dar do we go ku po -
nu Tic ket Pro bę dzie ko lo ro -
wa – z mo ty wem na wią zu ją -
cym do pla ka tu. – Te bi le ty
bę dzie moż na ku pić wy łącz nie
w Płoc ku – za pew niał Bu ry. 

W na szym kra ju Jar re kon-
cer tu je chęt nie. Naj słyn niej -
szym je go pol skim wy stę pem
był ten z 26 sier pnia 2005 r. w

Stocz ni Gdań skiej. Dał wów-
czas dwu i pół go dzin ny kon-
cert pt. „Prze strzeń wol no ści”
dla upa mięt nie nia 25. rocz ni -
cy pow sta nia „So li dar no ści”.
Po dob no no si się z za mia rem
na pi sa nia utwo ru po świę co -
ne go ofia rom smo leń skiej tra -
ge dii. 

„Ja siek”, jak okre śla ja go
niek tó rzy pol scy fa ni, ma na
swym kon cie po nad 80 mi lio -
nów sprze da nych płyt. Wy dał
w su mie 23 al bu my stu dyj nie,
7 li ve, 36 sin gli i ma xi sin gli
oraz 13 kon cer tów za re je stro -
wa nych na VHS i DVD (to
ostat nie rów nież w 3D). 

Radosław Łabarzewski

Jar re’o wa ina u gu ra cja
Na je go wy stęp po tra fi przyjść na wet 3,5 mln osób. Mu zyk, in no wa tor 
i me ga gwia zda mu zy ki elek tro nicz nej – Je an Mi chel Jar re za gra 13 li sto -
pa da w Płoc ku.

Je an Mi chel Jar re 
– dla pol skich fa nów 

po pro stu Ja siek
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Ter min za ku pu:
I. 28 ma ja – 9 paź dzier ni ka (ok. 1200 szt.)

II. 10 paź dzier ni ka – 12 li sto pa da (ok. 2100 szt.)
III. 15 li sto pa da – dzień kon cer tu (ok. 1350 szt.)

Bi le ty są do stęp ne we wszyst kich agen cjach sie ci Tic ket pro i Cen trum 
In for ma cji Tu ry stycz nej przy Sta rym Ryn ku 8, a w dniu kon cer tu w ha li.

Bok 
sce ny
145 zł
160 zł
175 zł

Sek to ry 
bocz ne
160 zł
175 zł
190 zł

Sek to ry cen tral-
ne i pły ta ha li

175 zł
190 zł
200 zł

Lo ża 
(tyl ko 50 szt.)

400 zł
425 zł
450 zł

C e  n y  b i  l e  t ó w

Wy sta wa „Chry stus w sztu -
ce” znaj du je się w czte rech po -
miesz cze niach na pier wszym
pię trze Opac twa Po be ne dyk -
tyń skie go (przed wej ściem do
skar bca). – W sa li pier wszej 
te ma ty ka dzieł sztu ki do ty czy
zwia sto wa nia, na ro dze nia 
i pub licz nej dzia łal no ści Je zu -
sa. W sa li dru giej ze bra no za -
byt ki uka zu ją ce mę kę Chry stu -
sa. Nie wiel ka, trze cia sa la po -
świę co na jest zdję ciu z krzy ża,
op ła ki wa niu i uka za niu ta jem -
ni cy wspó łod ku pie nia w wi ze -
run kach XV-wiecz nej pie ty, 
a w ostat niej – ma my uka za ne -
go Chry stu sa Zmar twych wsta -
łe go oraz Trój cę Świę tą – tłu-
ma czy ks. Ste fan Ceg łow ski,
dy rek tor Mu ze um Die ce zjal ne -
go w Płoc ku. Do naj cen niej -
szych obiek tów na le żą: dwie
pie ty z pier wszej po ło wy XV
w., zes pół rzeźb Chry stu sa Fra-

sob li we go, Mat ka Bo ska z dzie -
ciąt kiem z Uniec ka z XV w. 

Do peł nie niem te ma ty ki wy -
sta wy są dzie ła w skar bcu,
gdzie przed sta wio ny jest Chry -
stus w eu cha ry stii (kie li chy 
i mon stran cje) oraz Chry stus 
w świę tych (re lik wia rze). (rł)

Chry stus w sztu ce
Mu ze um Die ce zjal ne otwo rzy ło no wą, sta łą ek spo zy cję,
któ ra za wie ra 62 za byt ki – głów nie obra zy i rzeź by.

Cze sław Cza pliń ski – fo to -
graf, do ku men ta li sta, dzien ni -
karz – od trzy dzie stu lat miesz-
ka po za Pol ską. Pra co wał dla
ta kich ty tu łów jak The New
York Ti mes, TI ME, Va ni ty Fa -
ir, Was hin gton Post, New swe -
ek oraz Twój Styl, Vi va, Rzecz-
pos po li ta, Wprost. Fo to gra fo -
wał naj wię ksze oso bi sto ści ze
świa ta biz ne su, kul tu ry, po li ty -
ki i spor tu, m.in.: An dy War -
ho la, Mu ham ma da Ali, Cin dy
Crow ford czy Um ber to Eco. 

W swo ich po dró żach czę sto
spo ty kał się ze stwier dze niem,
że Cho pin to Fran cuz pol skie go
po cho dze nia, a wszyst ko co naj -

waż niej sze stwo rzył po za kra-
jem. Fak ty są jed nak ta kie, że
Cho pin miesz kał w War sza wie
przez 20 lat, tym cza sem wię k-
szość miesz kań ców sto li cy ko -
ja rzy go z Że la zo wą Wo lą. 

Dla te go przez ostat nie dwa la -
ta ar ty sta od wie dzał i fo to gra fo -
wał miej sca w War sza wie i na
Ma zo wszu, gdzie Fry de ryk
Cho pin spę dzał dzie ciń stwo, po -
bie rał na u ki, kon cer to wał. Efekt
moż na obej rzeć na wy sta wie
„Śla da mi Cho pi na w War sza -
wie i na Ma zo wszu” w Mu ze um
Ma zo wiec kim w ka mie ni cy
przy ul. Tum skiej 8. Wy sta wa
czyn na bę dzie do 4 lip ca. (rł)

To nasz Cho pin

Kon kurs adre so wa ny jest do
au to rów, któ rzy nie ukoń czy li
30 ro ku ży cia – zrze szo nych lub
niez rze szo nych w sto wa rzy sze -
niach, klu bach i związ kach
twór czych. Ter min nad sy ła nia
ze sta wów wier szy up ły wa 15
paź dzier ni ka. Te ma ty ka utwo -
rów jest do wol na. Fi nał kon kur -
su od bę dzie się w li sto pa dzie br.
La u re a ci zo sta ną po wia do mie ni
li stow nie o ter mi nie wrę cze nia
na gród i wy róż nień. 

Pra ce na le ży nad sy łać na
adres: Ka to lic kie Sto wa rzy sze -
nie „Ci vi tas Chri stia na” Od -
dział w Płoc ku, ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 11 lok. 21, 09-400
Płock z do pi skiem na ko per cie
„Je sien na Chry zan te ma”.

Kon kurs jest do fi nan so wa ny
przez Urząd Mia sta Płoc ka.

Re gu la min kon kur su na
stro nie www.ci vi tasc hri stia -
na.pl. In for ma cje tak że pod nr
tel. 783 981 861. (ab)

Poe tyc ka Chry zan te ma
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas Chri stia na” w Płoc ku
og ła sza 36. edy cję Ogól no pol skie go Kon kur su Poe tyc kie -
go „Je sien na Chry zan te ma”.

I.
II.

III.

W bie gach ry wa li zo wać bę -
dą ucz nio wie szkół pod sta wo -
wych, gim na zjów i po nad gim -
na zjal nych oraz w ka te go rii
open wszy scy chęt ni. Re gu la -
min do stęp ny jest na stro nie
www.so li dar nosc plock.pl.

Zwy cięz cy otrzy ma ją bar d-
zo cen ne na gro dy rze czo we
m.in. od twa rza cze DVD, mp4,
apa ra ty cyf ro we, lu ne ty, lor-
net ki, a tak że na gro dy pie nięż -
ne. Wśród wszyst kich uczest-
ni ków bie gu zo sta ną roz lo so -
wa ne czte ry ro we ry gór skie. 

Przed de ko ra cją zwy cięz ców
od bę dą się po ka zy sztuk wal ki
Ca poe i ra Uni car oraz wy stęp
HZPiT „Dzie ci Płoc ka”. 

Od godz. 17 roz pocz nie się
Fe styn Związ ko wy, pod czas
któ re go wy stą pią: Zes pół

Kom bii, Jan Pie trzak i Ka ba ret
pod Egi dą oraz Don Va syl
i Cy gań skie Gwia zdy.

Im pre za od bę dzie się 
5 czer wca na Sta dio nie Miej -
skim. Or ga ni za tor – Za rząd
Re gio nu Płoc kie go NSZZ
„So li dar ność” – za pew nia ca -
te ring, za ba wy dla dzie ci
i kon kurs pla stycz ny, któ ry
po pro wa dzą pra cow ni cy
Płoc kie go Oś rod ka Kul tu ry
i Sztu ki. (ab)

Ju bi le usz So li dar no ści
Wie le atrak cji za pla no wa no z oka zji 30 - le cia NSZZ „So li -
dar ność” Re gio nu Płoc kie go. Od bę dzie się X Bieg Ulicz ny
im. Krzysz to fa Zy we ra oraz Fe styn Związ ko wy.

Na zwycięzców i uczestników biegu czekają cenne nagrody
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W trzech spot ka niach o brą -
zo wy me dal mi strzostw Pol ski
Wi sła Płock po ko na ła Azo ty
Pu ła wy i tym sa mym po raz 21.
z rzę du sta nę ła na po dium. Po
nie u da nej pół fi na ło wej po tycz ce
z MMTS Kwi dzyn, któ rą wszy -
scy ki bi ce bę dą z pew no ścią
jesz cze dłu go pa mię tać, po zo -
sta ła płoc cza nom wal ka o brą -
zo wy me dal z eki pą z Pu ław. 

Pe sy mi stycz nie do przer wy
Ry wa le Wi sły pro wa dze ni

przez Bo gda na Ko wal czy ka
wcho dząc do naj lep szej czwór-
ki w kra ju już w za sa dzie od no -
to wa li hi sto rycz ny suk ces, ale
sko ro uda ło się ograć Wi słę
zes po ło wi z Kwi dzy na, to cze -
mu mie li by nie sko rzy stać
z oka zji do ko lej nej nies po -
dzian ki. O ile pier wsze dwa
spot ka nia w Płoc ku prze bie ga ły
pod dyk tan do gos po da rzy i za -
koń czy ły się pew ny mi zwy cię -
stwa mi, to trze cie spot ka nie
w Pu ła wach, kosz to wa ło Wi słę
spo ro wy sił ku, aby uzy skać ko -
rzyst ny re zul tat. Wpraw dzie
po czą tek me czu był niez wy kle
uda ny dla za wod ni ków Wi sły,
któ rzy pro wa dzi li na wet 7:4.
Jed nak na przer wę to gos po da -
rze scho dzi li w op ty mi stycz -
nych na stro jach, po nie waż uda -
ło im się uzy skać prze wa gę
w po sta ci 4 bra mek. Du ża
w tym za słu ga Ma cie ja Skęcz -
niew skie go, któ ry obro nił 
3 rzu ty kar ne eg zek wo wa ne ko -
lej no przez Ar ka diu sza Misz kę,
Ve gar da Sam dah la i Bar to sza
Wusz te ra. 

Zim na krew Wi śla ków
Po zmia nie stron płoc cza -

nom uda ło się odro bić stra ty
z pier wszej czę ści gry, ale
Azo ty cią gle utrzy my wa ły
jed no lub dwu bram ko wy kon-
takt i wy nik był spra wą
otwar tą. Jesz cze w 58. mi nu -
cie Woj ciech Zy droń pod trzy -
mał na dzie je miej sco wych
rzu ca jąc 26. bram kę, co przy
27 cel nych tra fie niach wi śla -
ków i 2 mi nu tach do koń ca
spot ka nia zwia sto wa ło lo te -
ryj ne za koń cze nie te go me -
czu. Jed nak tym ra zem Wi sła
za cho wa ła wię cej zim nej
krwi i cel ne tra fie nia Ada ma
Twar do i Bar to sza Wusz te ra
prze są dzi ły o wy ni ku. Wi sła
wy gra ła osta tecz nie w Pu ła -
wach 29:26 (9:13) i tym sa -
mym za koń czy ła je den ze
słab szych se zo nów, ja kie
przy tra fi ły się w hi sto rii te go
klu bu. Wpraw dzie me dal mi -
strzostw Pol ski jest za wsze

suk ce sem, ale ape ty ty ki bi -
ców, dzia ła czy i sa mych za -
wod ni ków by ły z pew no ścią
wię ksze, zwłasz cza że przed
se zo nem wzmoc nie nia zes po -
łu kla so wy mi za wod ni ka mi
mia ły zag wa ran to wać odzy -
ska nie mi strzo stwa Pol ski.
W ko lej nym se zo nie Wi sła
z pew no ścią po wal czy o jak
naj lep szy wy nik, ale praw do -
po dob nie już w no wym 
skła dzie. Du żo na stro nach
in ter ne to wych od wie dza nych
przez ki bi ców pisze się 
o wzmoc nie niach w po sta ci
no wych za wod ni ków. Jed nak
w przy pad ku bra ku ofi cjal ne -
go po twier dze nia ich per so -
na liów ze stro ny klu bu, na ra -
zie nie wia do mo na ile są to
tyl ko po boż ne ży cze nia sym-
pa ty ków płoc kie go szczy-
pior nia ka, a na ile kon kret ne
roz mo wy zmie rza ją ce do
pod pi sa nia kon trak tów.

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka ręcz na

Brąz na po cie sze nie
Ho nor ura to wa ny, choć re pu ta cja nad szar pnię ta. Tak w skró cie moż na by pod-
su mo wać zma ga nia płoc kich szczy pior ni stów na kra jo wym pod wór ku. 

Bar tosz Wusz ter dobrze się spisał w meczu o III miejsce

– Na ko niec za bra kło nam
kon dy cji – mó wił po me czu
tre ner Mu stan gów, To masz
Włu dar ski. – Moż li we, że prze-
sa dzi liś my z przy go to wa niem
si ło wym. W pier wszej po ło wie
me czu oba zes po ły gra ły os pa -
le i nie sku tecz nie. Do przer wy
nie pa dły w me czu żad ne pun -
kty. Dru ży na Mu stan gów nie
za sto so wa ła swo jej ko ron nej
tak ty ki – szyb kich bie gów. 

Tę me to dę wy ko rzy sta li 
na to miast war sza wia cy, któ rzy 
dy stan so wa li za wod ni ków 
z Płoc ka dłu gi mi bie ga mi przy
li niach bocz nych.

Ofen sy wa Mu stan gów by ła
w me czu ze Spar ta na mi szcze -
gól nie nie sku tecz na. Po za -
wod ni kach pun ktu ją cych wi -
dać by ło nie przy go to wa nie do
se zo nu. Atak Mu stan gów miał
przed so bą sil ną obro nę Spar-
tan, któ ra two rzy ła szczel ny
mur i nie do pusz cza ła płoc-
czan do po la pun kto we go. 

Jed nak nie wszyst ko w wy ko -
na niu płoc czan wy glą da ło tak
źle. Mu stangs sły ną z wi do wi -
sko wej gry. Ozdo bą me czu by ła
je dy na ak cja pun kto wa gos po da -
rzy. To masz Zło teń ki z włas nej
po ło wy rzu cił w stro nę Da mia na
Guj go. Ten zła pał pił kę i um knął
trze ciej li nii obro ny Spar tan zdo -
by wa jąc przy ło że nie.

Miej my na dzie ję, że mecz ze
Spar ta na mi był dla Mu stan gów
tyl ko fal star tem – te raz mo że być
tyl ko le piej. Roz po czy na się se -
zon, tre nin gi mu szą da wać re zul -
ta ty. Już 5 czer wca Mu stangs
Płock zmie rzą się na wy jeź dzie
ze Scy zo ra mi Kiel ce. Bę dzie to
szcze gól nie trud ny po je dy nek –
Scyzory wy gry wa ją mecz za
me czem. Po za tym płoc cza nie
bę dą chcie li po ka zać się z lep -
szej stro ny i od ku pić wi ny z me -
czu ze Spar ta na mi. Trzy maj my
kciu ki za po wrót Mu stan gów do
dys po zy cji, do któ rej nas przyz -
wy cza i li. (ms)

Futbol amerykański

Fal start Mu stan gów
Pier wszy mecz w se zo nie i – nie ste ty – pier wsza po raż ka. Mu -
stangs Płock po ko na ni u sie bie przez War saw Spar tans 6:20.

Zawodnicy Mu stan gów nie da li ra dy war sza wia kom 
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W ro zgry wa nym w po ło -
wie ma ja w Bu ku pół fi na le
Pu cha ru ZPRP mło de za wod -
ni czki AZS PWSZ Ju trzen ka
za ję ły dru gie, pre mio wa ne
awan sem miej sce. Fi na ły od -
bę dą się 2-5 czer wca.

(M.W.)

Pił ka ręcz na

Ju trzen ka
w fi na le
Mło dzi czki AZS PWSZ Ju -
trzen ka wy wal czy ły awans
do Fi na łu Pu cha ru Związ ku
Pił ki Ręcz nej w Pol sce.

Po do brym wy stę pie w pół fi na łach ko lej 
na ry wa li za cję o naj wyż sze tro fea
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W Sta lo wej Wo li (8.05) we
wszyst kich ka te go riach wie ko -
wych wy stą pi ło po nad 200 za -
wod ni ków. Ju do ka AZS PWSZ
Ju trzen ka Płock zwy cię żył
w dwóch wal kach z za wod ni -
ka mi star szy mi i po sia da ją cy -
mi wyż szy sto pień: Pa włem 
Płoń skim z AZS AWF War -
sza wa (1 dan) i z Mak sy mi lia -
nem Szo sta kiem z So ko ła My -
śle ni ce (1kyu). By ły to wal ki
wy gra ne przez ip pon.

W ćwier ćfi na le Pa tryk uległ
Igo ro wi Dzier ża now skie mu
z UKJ War sza wa (1dan), któ ry
zdo był srebr ny me dal. W wal -

ce o trze cie miej sce Cie chom -
ski na pun kty prze grał z Ma -
te u szem Ry ca kiem (Czar ni
By tom 1 kyu) zaj mu jąc osta te-
cz nie 5. miej sce. 

Na le ży pa mię tać, że Pa tryk
był jed nym z naj młod szych za -
wod ni ków wal czą cych w Pu -
cha rze Pol ski Mło dzie ży. Pier-
wszy rok star tu je w ka te go rii
ju nio ra i wal czył z mło dzie -
żow ca mi o 3-4 la ta star szy mi. 

Pa tryk Cie chom ski uczy się
w I kla sie LO w Zes po le Szkół
Tech nicz nych „70”. Je go tre -
ne rem jest Woj ciech Pu dlik.

Ma ria Wrób lew ska

Ju do

Do bry start Pa try ka
Za suk ces na le ży uz nać start Pa try ka Cie chom skie go, za -
wod ni ka Ju trzen ki Płock w Pu cha rze Pol ski Mło dzie ży
w ju do. Star tu jąc w kat. 90 kg, w któ rej wal czy ło 15 za -
wod ni ków, za jął wy so kie 5. miej sce.
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Płoc ki klub spor to wy MON -
POL se zon 2009/2010 roz po -
czął od zmian or ga ni za cyj -
nych. Wpro wa dzo no drob ne
ko rek ty w skła dzie za rzą du
oraz przy ję to plan, któ ry za -
kła dał kon ty nu a cję dzia łań
pro mu ją cych ko szy ków kę po -
przez uzy ska nie awan su do
wyż szej kla sy ro zgryw ko wej
zes po łu se nio rów, utwo rze nie
ko szy ków ki ko biet oraz or ga -
ni za cję cy klicz ne go już tur nie -
ju dla adep tów te go spor tu. 

Do bry start
Przed no wym se zo nem

klub na wią zał współ pra cę
z MUKS 21 Płock, dzię ki
cze mu ki bi ce mo gli do pin go -
wać żeń ską dru ży nę w bar -
wach MON -POL. Za wod ni -
czki zo sta ły zgło szo ne do 
ro zgry wek w ka te go rii ju nio -
rek (U-18) i ry wa li zo wa ły ze
star szy mi o dwa la ta ko szy -

kar ka mi. Ry wa li za cję w gru -
pie za koń czy ły na 4. miej scu,
co poz wo li ło im awan so wać
do ćwier ćfi na łu Mi strzostw
Pol ski. Nie ste ty, nie uda ło się

tam spra wić nies po dzian ki.
Tak że tu płoc kie ko szy kar ki
za koń czy ły ry wa li za cję na 
4. miej scu, ale i tak jest to
wiel ki suk ces. To pier wszy

krok do utwo rze nia w Płoc ku
pier wszo li go we go zes po łu
ko bie cej ko szy ków ki. 

Gra do koń ca
Wśród se nio rów na stą pi ło

kil ka ro szad ka dro wych m.in.
zes pół wzmoc ni ło 5 za wod ni -
ków z Wło cław ka. MON -
POL zgło szo no, tak jak w ro -
ku po przed nim, do ro zgry wek
o dru gą li gę mę ską. Se nio rzy
z pier wsze go miej sca w gru -
pie (9 zwy cięstw i 1 po raż ka)

awan so wa li do ro zgry wek
stre fo wych. Do bra dys po zy -
cja w stre fie za o wo co wa ła
awan sem do pół fi na łów. Tur -
niej ro zgry wa ny był w Pi le.
Prze ciw ni ka mi płoc kiej dru -
ży ny, oprócz gos po da rzy Ba s-
ket Pi ła, by li Ósem ka Wej he -
ro wo oraz Do mi no Ino wro -
cław. Od no sząc trzy zwy cię -
stwa płoc cy ko szy ka rze awan-
so wa li w pięk nym sty lu do fi -
na łu. 

Fi nał od był się 21-23 ma -
ja. Po raz ko lej ny gos po da -
rzem tur nie ju był zes pół z Pi -
ły. Po zo sta ły mi prze ciw ni ka -
mi by ły dru ży ny KK Świe cie
oraz Obra Ko ścian. Po
dwóch mi ni mal nych po raż -
kach w pier wszych dwóch
spot ka niach, ostat ni mecz
był naj waż niej szym w se zo -
nie, de cy do wał bo wiem
o awan sie do upra gnio nej 
II li gi. Płoc cy ko szy ka rze
wysz li niez wy kle skon cen -
tro wa ni, a ich prze ciw ni ka mi
by li za wod ni cy Obry Ko ś-
cian. Mecz trzy mał w na pię -
ciu do ostat niej mi nu ty.
Zwy cię sko z te go po je dyn ku
wysz li jed nak płoc cza nie
i sta ło się jas ne, kto wej dzie
do II li gi. To masz Ma rzec

Ko szy ków ka

Hi sto rycz ny awans 
Na po cząt ku se zo nu przy ję li am bit ny plan awan su do II li gi. I uda ło się. 
MON -POL Płock w pięk nym sty lu zre a li zo wał to za mie rze nie. 

MON -POL awan so wał do dru giej li gi 

W Mię dzy na ro do wym Tur -
nie ju Te ni sa na Wóz kach za -
wod ni cy star to wać bę dą w ka-
te go rii głów nej Ma in Draw (24
męż czyzn, 8 ko biet), 7 za wod -
ni ków w dy wi zji Qu ad –
„wóz ka rze” z usz ko dze nia mi
dol nych i gór nych na rzą dów
ru chu oraz 16 męż czyzn w ka t-
e go rii Se cond Draw. O przy-
dzia le miejsc do da nej gry de -
cy du je po zy cja w ran kin gu
świa to wym gry sin glo wej.

Naj wy żej roz sta wio ny mi
za wod ni ka mi w płoc kim tur -
nie ju bę dą trzej przed sta wi -
cie le Fran cji: z nu me rem 
1. Ni co las Pe i fer (poz.8 Whe -
el cha ir Ten nis Ran king), z nu -
me rem 2. Fre de ric Ca ta neo
(poz.10 WTR), z nu me rem 3.
Mi cha el Je re miasz (poz.11
WTR) oraz z nu me rem 4. re -
pre zen tant Pol ski Piotr Ja ro -
szew ski (poz.14 WTR).

W ka te go rii ko biet z nu me -
rem je den za gra Lu cy Shu ker
z Wiel kiej Bry ta nii (poz. 12
WTR), a z nu me rem 2. Chri s-
ti ne Schoenn z Fran cji (poz.
14 WTR).

W ka te go rii Qu ad roz sta wie ni
za wod ni cy to: z nu me rem 1.
Adrian Die le man z Ka na dy (poz.
13. WTR), z nu me rem 2. Adam
Field z Wiel kiej Bry ta nii.

W tur nie ju wy stą pią też 
czo ło wi za wod ni cy z Pol ski, 
w tym tenisiści Sto wa rzy sze nia
In te gra cyj ne go Klu bu Te ni sa 

w Płoc ku: Ju dy ta Ol szew ska,
Piotr Ja ro szew ski, Je rzy Ku lik,
Ka mil Fa bi siak, Ar ka diusz Sta-
siak, Ste fan Do ba czew ski, Piotr
Za lew ski, Ma riusz Śmie tan ka,
Bro ni sław Ma li now ski, An drzej
Sob czyń ski. Pu la na gród w tur-
nie ju wy no si 15 tys. do la rów. 

Wie sław Chro bot

Te nis na wóz kach

Wi do wi sko na kor cie
Wiel kich emo cji spor to wych moż na spo dzie wać się za spra wą te ni si stów na wóz kach.
Od 1 do 5 czer wca w Płoc ku od by wać się bę dzie XVI Or len Po lish Open.

Przez 5 dni bę dzie trwać wal ka na płoc kich kor tach. 
Na zdję ciu Ma riusz Śmie tan ka

Na trzech ma tach ry wa li zo -
wa ło po nad 300 za wod ni ków
z Pol ski, Czech i Sło wa cji. Dzię-
ki fi nan so wej po mo cy Urzę du
Mia sta, na za wo dy po je cha ło
szes na stu za wod ni ków i za wod -
ni czek Ucz niow skie go Klu bu
Spor to we go El jot. 

Re pre zen tan ci Eljo tu in dy wi -
du al nie zdo by li sześć me da li
(dwa srebr ne i czte ry brą zo we).

Naj le piej w płoc kiej eki pie wy -
pa dły dwie za wod ni czki, któ re
wy wal czy ły srebr ne me da le –
star tu ją ca w ka te go rii wa go wej
do 57 kg Alek san dra Wilk oraz
Mar ty na Ma ślan ka wy stę pu ją ca
w wa dze do 40 kg. Brą zo we me -
da le zdo by li: Jan Ku sto sik (28
kg), Szy mon Sta ne ta (30 kg),
Mar ta Du lę ba (63 kg) oraz Ga -
bry sia No wa czyk (30 kg). (ab)

Ju do

Sre bro i brąz
Za wod ni cy UKS El jot z Płoc ka przy wie źli sześć me da li
z Mię dzy na ro do we go Tur nie ju Ju do Dzie ci zor ga ni zo wa -
ne go w cze skim mia ste czku Kro mie ryż pod czas dru gie go
ma jo we go we e ken du. 

Re we la cyj nie wy pa dły płoc-
kie za wod ni czki na tur nie ju pił -
ki siat ko wej dziew cząt w ka te -
go rii ju nio rek, któ ry od był się
w Wę gro wie 15-16 ma ja.

Na sze mia sto re pre zen to -
wa ła dru ży na MUKS Vol ley
Płock. Dziew czę ta pod okiem
tre ne ra Je rze go Chę ciń skie go
ro ze gra ły czte ry me cze. Ate nę
War sza wa po ko na ły 3:0, ta ki
sam wy nik osią gnę ły w me -
czu z Be ta Pion ki. W trze cim

po je dyn ku wy gra ły z uty tu ło -
wa ną LTS Le gio no vią Le gio -
no wo 2:1, a w ostat nim star-
ciu po ko na ły gos po dy nie tur -
nie ju Olim pię Wę grów 2:1.
Ty mi wy ni ka mi za pew ni ły
so bie zwy cię stwo w ca łym
tur nie ju i zdo by ły oka za ły pu -
char. Kolejny sprawdzian 
o pochar Prezesa MUKS Vol-
ley Płock zaplanowany został
na 29 maja w Szkole Podsta-
wowej nr 23. (ji)

Siat ków ka

Nie po ko na ne ju nior ki

PRO GRAM XVI OR LEN PO LISH OPEN

1-3 CZER WCA
godz. 10 – 18 gry eli mi na cyj ne; 

4 CZER WCA
godz. 10 pół fi na ły, 
godz. 15 fi nał gry deb lo wej; 

5 CZER WCA
godz. 10 – fi na ły. 

Miej sce za wo dów: 
kor ty te ni so we Wi sły, 
ul. Łu ka sie wi cza 34.
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„Me tro” przy je cha ło do
Płoc ka 15 ma ja. Do koń ca nie
wie dzie liś my, kto po ja wi się na
sce nie am fi te a tru. Tym cza sem
w eki pie śpie wa ją cych i tań -
czą cych ak to rów by ły naj wię -
ksze gwia zdy Stu dia Buf fo –
Na ta sza Ur bań ska, Ar tur
Cham ski, Ma riusz Czaj ka 
i sam Ja nusz Jó ze fo wicz. Jed-

nak nie ob sa da by ła w „Me -
trze” naj lep sza, ale to, co spra -
wia, że mu si cal wy sta wia ny
nie gdyś na sce nach Bro ad wayu
ni gdy się nie sta rze je. Mie liś -
my za tem ak tu al ne i na praw dę
za baw ne dia lo gi, pro ste, ale za -
pa da ją ce w pa mięć me lo die Ja -
nusza Sto kło sy i sza leń cze, za -
prze cza ją ce pra wu gra wi ta cji

tań ce. Uważ ni od no to wa li też
za pew ne cha rak te ry stycz ny 
dla mu si ca li, kon trkul tu ro wy
sznyt, sprze ciw dla do mi na cji
pie nią dza (wy star czy przy-
pom nieć słyn ne „Ha ir” czy
„Je sus Christ Su per star”).

Ci, któ rzy chcie li  wy słać
„Me tro” na eme ry tu rę, so lid -
nie się za wie dli. (ms)

W pier wszej edy cji kon kur su
w Kiel cach, or ga ni zo wa ne go
przez tam tej szą Pań stwo wą
Szko łę Mu zycz ną I i II stop nia,
wzię ło udział 40 mło dych
skrzyp ków. – By li to przed sta -
wi cie le naj wię kszych oś rod ków
w kra ju m.in. ze szkół mu zycz -
nych w War sza wie, Poz na niu,
Gdań sku, Ło dzi, Kra ko wie.
Wik to ra do kon kur su przy go to -
wa ła na u czy ciel ka An na Rzy -
mysz kie wicz, przy for te pia nie
to wa rzy szy ła Ma ria Mie czy -
kow ska, któ ra otrzy ma ła wy -
róż nie nie od ju ry za naj lep szy
akom pa nia ment – in for mu je
Mi ko łaj Bu ra kow ski, dy rek tor
Ogól noksz tał cą cej Szko ły Mu -
zycz nej I stop nia w Płocku. 

Z ko lei w so cha czew skim
kon kur sie wy stą pi ło 60 uczest-
ni ków. W ju ry, któ re mu sze fo -

wa ła prof. Ma gda le na Szcze -
pa now ska z Uni wer sy te tu Mu -
zycz ne go Fry de ry ka Cho pi na
w War sza wie za sia da li m.in.

go ście z Wiel kiej Bry ta nii 
i Szwe cji. Wik tor Mie czy kow -
ski zo stał wy róż nio ny ty tu łem
la u re a ta. (ab)

Suk cesy mło de go skrzyp ka
Oś mio let ni Wik tor Mie czy kow ski, uczeń II kla sy Ogól noksz tał cą cej Szko ły Mu zycz nej 
I stop nia w Płoc ku był naj lep szy na Ogól no pol skim Kon kur sie Skrzyp co wym w Kiel cach.
Je go ta lent zo stał za u wa żo ny tak że pod czas X edy cji Mię dzy na ro do we go Kon kur su
Skrzyp co we go ,,Jan ko Mu zy kant” w So cha cze wie. 

Ma ło wie ska Bla cha gra mu -
zy kę każ de go ro dza ju, któ ra
pięk nie brzmi na in stru men -
tach dę tych bla sza nych – po -
czą wszy od nie mal że za pom -
nia nych dzieł re ne san su, przez
ba rok do mu zy ki jaz zo wej, hi -
tów z wiel kie go i ma łe go ekra -
nu oraz mu zy kę bie siad ną. Bę -
dzie moż na się o tym prze ko -

nać w so bo tę 5 czer wca. Po -
czą tek kon cer tu o godz. 18.

6 czer wca o tej sa mej po rze
za pre zen tu je się ro dzi my zes -
pół Płock Brass En sam ble,
któ ry two rzą ucz nio wie klas
in stru men tów dę tych bla sza -
nych Pań stwo wej Szko ły Mu -

zycz nej I i II stop nia w Płoc -
ku. Po dzie le ni są na trzy skła -
dy – dwa tria i kwar tet, a pro -
wa dzi je na u czy ciel kla sy pu -
zo nu To masz Kac przak. Zes -
po ły po przez swo ją dzia łal -
ność, sta ra ją się pro pa go wać
mu zy kę po waż ną jak rów nież
mu zy kę roz ryw ko wą, dla te go
w ich re per tu a rze, moż na zna -

leźć utwo ry mu zy ki kla sycz -
nej, oraz stan dar dy mu zy ki
jaz zo wej i roz ryw ko wej.

Kon cer ty od bę dą się w ra -
mach fe sti wa lu „Can zo na da”,
któ re go ini cja to rem jest płoc-
ki zes pół Can zo na Brass 
Qu in tet. (ab)

Czar blaszanych 
in stru men tów dę tych 
Pod czas pier wszych czer wco wych „Kon cer tów przed
hej na łem” wy stą pią na Sta rów ce dwa zes po ły – Brass
Qu ar tet Ma ło wie ska Bla cha i Płock Brass En sam ble. 

Prze bo jo we Me tro 
Zło śli wi mó wi li, że po ty lu la tach mu si cal mu siał stra cić świe żość i prze bo jo -
wość. Ale mie liś my oka zję prze ko nać się , że z „Me trem” Ja nu sza Jó ze fo wi cza
nie jest jesz cze tak źle. Prze ciw nie – jest prze bo jo wo, za baw nie i bar dzo wi do -
wi sko wo.

Pro szę po dać sło wa hej na łu Płoc ka i ich au to ra.
Wśród Czy tel ni ków, któ rzy udzie lą po praw nej od po wie dzi roz lo su je my dwa za -

pro sze nia na ko la cję dla dwóch osób w ce nie 120 zł w Bro wa rze Tum skim, miesz czą -
cym się w ka mie ni cy nr 13 na Sta rym Ryn ku. Lo kal, oprócz wyk win tnych i smacz nych
dań, ofe ru je róż ne ro dza je świe żo wa rzo ne go pi wa. Wię cej na stro nie www.bro war -
tum ski.pl. Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście,
pocz tą tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą: sy gna ly@plock.eu do 8 czer wca br.

KO LA CJA W ESTE RZE

Ostat nia se sja Sej mu Pow stań cze go mia ła miej sce w Płoc ku 23 wrześ nia 1831. Na
pa miąt kę te go wy da rze nia sa la w płoc kim ra tu szu no si naz wę Sa li Sej mo wej. Ta ką
od po wiedź na za da ne w po przed nim nu me rze „SP” py ta nie da ło bar dzo wie lu Czy -
tel ni ków. Spoś ród nich na gro dy – ko la cję dla dwóch osób w ce nie 120 zł w re sta u ra -
cji „Este ra” miesz czą cej się na Sta rym Ryn ku 7-9, wy lo so wa li: Karol Chojnacki 
i Pa weł Ką dal ski.

Po od biór na gród na le ży zgło sić się z do wo dem toż sa mo ści do re dak cji „Sy gna łów
Płoc kich” w bu dyn ku ra tu sza, po kój nr 220, w go dzi nach pra cy Urzę du Mia sta. (ab)

„Me tro” wciąż ro bi na wi dzach spo re wra że nie
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Mło dy wir tu oz – Wik tor Mie czy kow ski
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Sta rów ka Płoc ka

Płock Brass En sam ble 

K O  L A  C J A  D L A  D W O J  G A



Z D J Ę C I E  M I E S I Ą C A

W ma jo wej edy cji kon kur su człon ko wie PTF mu -
sie li zmie rzyć się z te ma tem „Żół ty”. Pro po zy cja
Da wi da Sznaj de ra zo sta ła uz na na za naj lep szą. 

(ab)

W tej ru bry ce pre zen tujemy 
fo to gra fię,któ ra zwy cię ży ła w ko nkur sie 

Płoc kie go To wa rzy stwa 
Fo to gra ficz ne go

im. Alek san dra Ma cie szy 
pt. „Zdję cie mie sią ca”.

Li za ki z dzie ciń stwa 
i oran ża da w prosz ku 
sma ku ją naj le piej.Grzegorz Skawiński

lider zespołu Kombii

Cytat numeru

Z ukosa blok rysunkowy

Kie dy śmie je się dziec ko, śmie je się ca ły świat. 
Ja nusz Kor czak

Dzie ci i ze gar ki nie mo gą być sta le na krę ca ne.
Trze ba im tak że poz wo lić cho dzić

Je an Pa ul

Osz czę dzaj łez swo im dzie ciom, 
aby mia ły czym pła kać nad two ją trum ną

Pi ta go ras

Wy da je się nam, że dzie ci są czę ścią nas sa mych, 
a one, do ra sta jąc, wy pro wa dza ją nas z błę du

E. F. Ha li fax

Ko bie ty czy nią nas poe ta mi, 
dzie ci za mie nia ją nas w fi lo zo fów

Mal colm de Cha zal

Czy nie za u wa ży li ście, że spę dza cie 18 mie się cy 
pró bu jąc na u czyć swo je dzie ci stać i mó wić, 

a na stęp ne 18 lat pró bu jąc zmu sić je 
do sie dze nia i słu cha nia

Jim Hef fel fin ger

Ni gdy dzie ci nie mo gą zro bić ro dzi com 
ta kie go wsty du, jak ro dzi ce dzie ciom

Jan Kur czab

Z okazji Dnia Dziecka
kil ka złotych myśli, 
o naszych milusińskich

„Żół ty”– Da wid Sznaj der 


