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To by ły pier wsze, te re no we kon sul -
ta cje po, prze pro wa dzo nej w po ło wie
kwiet nia, de ba cie ma zo wiec kiej.
W au li płoc kie go ra tu sza spot ka li się
przed sta wi cie le związ ków za wo do -
wych, dy rek to rzy szkół z pół noc ne go
Ma zo wsza, przed sta wi cie le Ku rii
Die ce zjal nej, na u czy cie le aka de mic -
cy i sa mo rzą dow cy. Płoc ka de le ga tu -
ra Ku ra to rium Oświa ty za pro si ła
rów nież Ka ro la Se mi ka – Ma zo wiec -
kie go Ku ra to ra Oświa ty i An nę We -
so łow ską – dy rek to ra Wy dzia łu Stra -
te gii Na dzo ru Pe da go gicz ne go KO
w War sza wie, któ ra przed sta wi ła
głów ne za ło że nia re for my pro gra mo -
wej MEN. 

– Chce my, aby szko ła by ła przy jaź -
nie wy ma ga ją ca – mó wi ła. – Za rów -
no dla ucz niów, jak i ich ro dzi ców.
By za pew nić rów ny start wszy scy,
któ rzy po dej mo wać bę dą na u kę
w kla sach roz po czy na ją cych re for mę
pro gra mo wą, otrzy ma ją po dręcz ni ki

za dar mo (szko ły pod sta wo we i gim -
na zja).

Rok sze ścio lat ka

Naj bliż sze dzie sięć mie się cy, li cząc
od wrześ nia 2008 ro ku, ma ją być ro -
kiem przed szko la ka. Mi ni ster stwo
chce zro bić wszyst ko, aby prze ko nać
ro dzi ców, że lik wi da cja „ze ró wek”
w 2009 ro ku i ob ni że nie wie ku szkol-
ne go do 6 lat to nic strasz ne go. Tak
jest w Au strii, Bel gii, Sło wa cji i Cze -
chach. W Luk sem bur gu do szkół idą
już 4-lat ki. – 6-lat ki są doj rza łe do na -
u ki. Po za tym ba da nia na u ko we po -
twier dza ją, że naj ła twiej wy rów ny wać
szan sę edu ka cyj ne u dzie ci naj młod -
szych – tłu ma czy ła We so łow ska. Jak
to by by ło w prak ty ce?

W pier wszym ro ku re for my w pier -
wszej kla sie szko ły pod sta wo wej zna -
le źli by się ra zem 6-lat ki z 7-lat ka mi.
Zda niem MEN naj lep szy do te go jest
właś nie przy szły rok, kie dy sta ty -

stycz nie bę dzie naj mniej 6-lat ków.
Każ dy na stęp ny rok to sta ły wzrost
dzie ci w tej gru pie wie ko wej. 

W no wej 6-let niej szko le pod sta wo -
wej na u cza nie po cząt ko we (w kla sie
pier wszej i dru giej) ma być bliż sze edu -
ka cji przed szkol nej, bar dziej zin dy wi -
du a li zo wa ne i łą czo ne z za ba wą. Kla sa
bę dzie mog ła li czyć nie wię cej niż 25
osób. Ele men ty na u cza nia przed mio to -
we go mo gą być wpro wa dza ne do pie ro
w dru gim se me strze trze ciej kla sy. Po -
miesz cze nia kla so we ma ją być po dzie -
lo ne na część za ba wo wą i lek cyj ną, wy -
ło żo ne wy kła dzi ną dy wa no wą, za o pa -
trzo ne nie tyl ko w tab li ce i za baw ki, ale
rów nież kom pu ter z do stę pem do in ter -
ne tu, sprzęt au dio wi zu al ny i rzut nik.
Waż na rzecz dla ro dzi ców pra cu ją cych:
dzie ci bę dą mia ły 25 go dzin za jęć lek-
cyj nych ty god nio wo, ale szko ła bę dzie
mu sia ła za pew nić opie kę nad dziec kiem
co naj mniej do godz. 17 (wli czo ny w to
ma być rów nież po si łek). 

Do dat ko wą po mo cą dla nie zde cy do -
wa nych ro dzi ców ma ją być (od wios-
ny 2009 ro ku), tzw. „dia gno zy przed-
szkol ne” – ba da nia psy cho lo gicz ne,
któ re mają uła twić pod ję cie przez ro -
dzi ców wła ści wej de cy zji. Psy cho log,
mo że np. stwier dzić, że le piej po cze -
kać z wy sy ła niem 6-lat ka do szko ły.
Tyl ko na tej pod sta wie bę dzie moż na
odro czyć pod ję cie obo wiąz ku szkol-
ne go (tak ma być je dy nie przez pier-
wsze la ta re for my). 

dokończenie na str. 10

Pra ce bu do wla ne roz po czę ły się
pół to ra ro ku te mu i – jak do da je Syl-
wia Wi szo wa ta – Ła zarz, dy rek tor
mar ke tin gu w Man hat tan Re al Esta te
Ma na ge ment (MREM – spół ka, któ ra
za rzą dzać bę dzie Ga le rią Mo sty) –
prze bie ga ją zgod nie z har mo no gra -
mem. Za koń czy ła się już kon struk cja
dwóch sek cji bu dyn ku, na ukoń cze niu
jest bu dy nek biu ro wy, do któ re go ma
się prze nieść Płoc kie Przed się bior -
stwo Ro bót Mo sto wych. Za raz potem,
sta ry biu ro wiec, u zbie gu ulic: Ty siąc -
le cia, Prze my sło wej i Biel skiej, zo sta -
nie zbu rzo ny. 

Ga le ria zaj mie bli sko 50 tys. mkw.,
z cze go po nad po ło wa – to po wierz -
chnia użyt ków, a 19 tys. mkw. – han dlo -
wa. Ca ły bu dy nek ma być poz ba wio ny
ba rier ar chi tek to nicz nych i zo sta nie
w ca ło ści przy sto so wa ny do po trzeb
osób nie peł no spraw nych i opie ku nów

z dzieć mi. In we stor, czy li Me inl Eu ro -
pe an Land Gro up za pla no wał rów nież
700 miejsc par kin go wych.

– Czym bę dzie my się wy róż niać?
Z pew no ścią zna ko mi tą lo ka li za cją w cen -
trum Płoc ka oraz do sko na łą ko mu ni ka cją
z po zo sta ły mi czę ścia mi mia sta – tłu ma -
czy Syl wia Wi szo wa ta – Ła zarz. – Ba da -
nia kon su men ckie pro wa dzo ne przez nas
na sze ro ką ska lę wy ka za ły, że Płock to
mia sto o ogrom nym po ten cja le. Je stem
prze ko na na, że my – Ga le ria Mo sty – od -
po wie my na ocze ki wa nia płoc czan. 

In we stor wy na jął już oko ło 90 pro-
cent po wierz chni han dlo wej i jest
w trak cie fi na li za cji ko lej nych 
umów naj mu. Wśród klu czo wych na -
jem ców Ga le rii Mo sty znaj dą się
m.in.: sklep sie ci H&M oraz gru py
LPP (Re ser ved, Cropp, Eso tiq, Ho -
me&Y ou), de li ka te sy Al ma, mul ti -
pleks Ci ne ma Ci ty (7 sal ki no wych na
1100 osób), sa lon Em pik i Em pik Ca -
fe, a tak że re sta u ra cje Bur ger King
i KFC. 

– Ha sło Ga le rii to „Mo sty łą czą”.
Zgod nie z nim chce my ak tyw nie
uczest ni czyć w ży ciu Płoc ka i wspie -
rać miej skie ini cja ty wy kul tu ral ne.
W fa zie po cząt ko wej bu do wy obiek tu
współ pra co wa liś my z Te a trem Dra-
ma tycz nym im. Je rze go Sza niaw skie -
go i ta kie dzia ła nia za mie rza my kon-
ty nu o wać – za pew nia dy rek tor mar ke -
tin gu MREM.

Spół ka za rzą dza 13 obiek ta mi
w Pol sce i jed nym na Ło twie, m.in.
Ga le rią Co per ni cus w To ru niu, CH
Re du ta i CH Tar gó wek w War sza wie.
No we in we sty cje, obok Płoc ka, roz -
po czę ła rów nież w Pi le, Ko sza li nie,
Ka li szu i Lub li nie. (rł)

Ga le ria Mo sty „wy szła” już z zie mi. Obec nie trwa mon taż słu pów kon-
struk cyj nych. Kie dy otwar cie? – Wios ną 2009 ro ku – za pew nia Syl wia
Wi szo wa ta – Ła zarz.

Mo sty łą czą

Sze ścio lat ki do szkół, ma te ma ty ka na ma tu rze, szko ły nie „po nad” ale po gim na zjal ne, czy li za ło że nia 
ko lej nej re for my pol skiej edu ka cji, o któ rych dy sku to wa no 17 czer wca w Płoc ku 

Szko ła przy jaź nie wy ma ga ją ca



Lo ka le dla Rad

Pre zy dent prze ka zał do dys po zy -
cji pię ciu Rad Miesz kań ców Osie -
dli lo ka le użyt ko we, bę dą ce włas -
no ścią Gmi ny Płock z przez na cze -
niem na dzia łal ność sta tu to wą Rad.
Do ty czy to lo ka li przy ul. Bo ro -
wic kiej 3 (osie dle Bo ro wi czki),
Bar tni czej 2 (osie dle Do brzyń ska),
3 Ma ja 18 (osie dle Ko le gial na),
Ni zin na 39 (osie dle Pra do li na Wi -
sły) i Biel ska 14 (osie dle Sta re
Mia sto). Kosz ty zwią za ne z użyt -
ko wa niem lo ka li (ener gia elek-
trycz na i ciepl na, gaz, wo da, śmie -
ci) po kry wa z bu dże tu Biu ro Ob -
słu gi Ra dy Mia sta.

Nie ru cho mo ści na sprze daż

Z za so bu Gmi ny Płock przez na -
czo no do sprze da ży w for mie ust-
ne go prze tar gu nie o gra ni czo ne go
trzy nie ru cho mo ści: dwie dział ki
nie za bu do wa ne (o pow. 969 mkw.
przy ul. Wierz bo wej i 580 mkw.
przy ul. Skraj nej) oraz ga raż
o pow. 20 mkw. przy ul. Kre dy to -
wej. Ter mi ny prze tar gów po da ne
zo sta ną w ter mi nie póź niej szym.

Dział ki pod dro gi

Pre zy dent wy ra ził zgo dę na na -
by cie przez Gmi nę dwóch dzia łek
przy ul. Siel skiej (o pow. 25 mkw.
i 30 mkw.) i dwóch dzia łek przy ul
Pod gó rze (o pow. 8434 mkw. i 458
mkw.) po trzeb nych do bu do wy
ulic w tym re jo nie.

Mo nar na Biel skiej

Punkt Kon sul ta cyj ny Mo na ru
mie ścił się do tych czas przy Pla cu
Dą brow skie go w po miesz cze niu
wy na ję tym od PZOZ. Po nie waż
bu dy nek jest w złym sta nie tech-
nicz nym i za cho dzi ko niecz ność
wy łą cze nia go z ek splo a ta cji, Mo -
nar zwró cił się o wy na ję cie in ne go
lo ka lu. Pre zy dent za pro po no wał na
dy żu ry spe cja li stów i za ję cia psy-
choe du ka cyj ne lo kal użyt ko wy
przy ul. Biel skiej 19. (j)
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* Za kła dy Mięs ne Olew nik na VI
Mię dzy na ro do wych Tar gach Żyw no ści
w War sza wie zdo by ły zło ty me dal za
po lęd wi cę doj rze wa ją cą i za ję ły II miej-
sce w kon kur sie na naj lep sze tar go we
sto i sko.

* Ogól no pol skie Spot ka nie Tu ry stów
mia ło miej sce 7 czer wca w Płoc ku. 
Wzię li w nim udział przed sta wi cie le 324
od dzia łów PTKK; by ły re ga ty że glar -
skie, rejs stat kiem, rajd pie szy i ro we ro -
wy, ogni sko.

* Per ku syj ny zes pół „Ka mer ton” z SP
nr 1 (pro wa dzo ny przez An nę Cza cho -
row ską) za jął I miej sce na III Ogól no -
pol skim Eku me nicz nym Fe sti wa lu
Twór czo ści Chrze ści jań skiej KA I ROS
w War sza wie. Kon cert ga lo wy od był się
w Ła zien kach.

* Grand Prix Łąc ka w Ogól no pol skich
Za wo dach Sko ków przez przesz ko dy zdo -
był An to ni To ma szew ski na Con qu i sta do -
rze z war szaw skie go klu bu „Equ i ta”.

* 13 czer wca obra do wa ło nadz wy -
czaj ne wal ne zgro ma dze nie PKN Or len.
Na wnio sek Skar bu Pań stwa ze skła du
ra dy na dzor czej od wo ła ni zo sta li: Ra i -
mon do Eg gink i Ry szard Ste fań ski, a na
ich miej sce po wo ła no: An ge li nę Sa ro tę
i Ja ro sła wa Ro cław skie go.

* Od po ło wy czer wca czyn ne jest ką -
pie li sko na So bót ce; moż na wy po ży czyć
ka jak, ro wer wod ny, le żak, pa ra sol, pił kę.

* Pię ciu dia ko nów otrzy ma ło w ka te -
drze świę ce nia kap łań skie (15 czer wca).

* Tu rek Sa bri Bek das chce za in we sto -
wać w Wi słę Płock w za mian za dział ki
od mia sta. Po dob ną ope ra cję prze pro wa -
dził kil ka lat te mu w Szcze ci nie, skoń -
czy ła się nie wy pa łem.

* ZSB nr 1 otrzy mał po nad 200 tys.
eu ro z unij ne go pro gra mu Le o nar do da
Vin ci na sfi nan so wa nie 3-ty god nio wych
prak tyk ucz niów w Niem czech. Pier w-
sza gru pa ma wy je chać w paź dzier ni ku.

* Bo gdan Ko wal czyk za stą pił Bo gda -
na Za ją czkow skie go na sta no wi sku tre-
ne ra szczy pior ni stów.

* Uczen ni ca V L.O. Jo an na Chru-
stow ska we szła do fi na łu wy bo rów Miss
Pol ski, któ ry od bę dzie się 2 sier pnia.

* Przy ul. Biel skiej 70 pow stał no wy
sa lon Re na ult.

* W lip cu roz pocz nie się re mont ul.
Wy szo grodz kiej – od ul. Har cer skiej do
gra nic mia sta. Trze ba li czyć się z kor ka mi.

* Z Pla cu Na ru to wi cza wy cię to 2
ostat nie su che kasz ta now ce. W ich miej-
sce ma ją być po sa dzo ne no we drze wa.

* Od so bo ty (21 czer wca) do Gra bi ny
(nr 13) i So czew ki (nr 14) kur su ją „zie-
lo ne li nie”.

* Pod czas zja zdu „ma ła cho wia ków”
(21 czer wca) od sło nię to 2 tab li ce pa -
miąt ko we, po świę co ne dłu go let nie mu
pre ze so wi TNP i prze wod ni czą ce mu
To wa rzy stwa Wy cho wan ków tej szko ły
Jakubowi Chojnackiemu: w Ma ła cho -
wian ce i na ka mie ni cy przy ul. Zduń -
skiej, gdzie miesz kał.

* Or len Gaz otwo rzył (26 czer wca)
no wy ter mi nal LPG w So kół ce. (j)
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Mi nęło pół mie sią caPre zy dent za rzą dził

Chcia ło by się po wie dzieć... jak ten czas
le ci. To już 7 lat płoc cza nie ro bią za ku py
w Ga le rii Au chan. Na uro dzi no wą, dwud-
nio wą im pre zę (14-15 czer wca) ju bi lat ka
przy go to wa ła dla swo ich go ści sze reg
atrak cji: od tria lu ro we ro we go, po przez
kon kur sy i ką cik za baw dla naj młod szych.

– Chcie liś my w ten spo sób po dzię ko wać
na szym klien tom, któ rzy ob da rza ją nas za -
u fa niem i od wie dza ją Au chan przy oka zji
wię kszych, jak i co dzien nych za ku pów –
mó wi ma na ger Ga le rii Mał go rza ta Raj -
kow -Krzy wic ka.

Przy pom nij my, że płoc ki Au chan
otwar ty zo stał w czer wcu 2001 ro ku i był
pier wszą w na szym mie ście tak du żą pla -
ców ką han dlo wą z 29 skle pa mi i pun kta mi
oso bo wy mi i par kin giem na 1300 sa mo -
cho dów. Nic dziw ne go, że szyb ko stał się
ulu bio nym miej scem za ku pów, po któ rych
moż na od po cząć w piz ze rii lub cu kier ni. 

Ale pla ców ce tej roś nie kon ku ren cja – w
nie dłu gim cza sie w Płoc ku go to we bę dą na -

stęp ne ga le rie: Wi sła, Ma zo via i Mo sty. Dla -
te go Au chan sta ra się po sze rzać i ua trak cyj -
niać swo ją ofer tę m.in. po przez im pre zy
oko licz no ścio we na Dzień Ko biet, Dzień
Dziec ka. Roz wa ża się też moż li wość powię-
ksze nia kom plek su o no we skrzy dło. (j)

Au chan ma 7 lat

Kon kurs „Wios na w płoc kim zoo” roz -
strzy gnię ty. Zda niem ju ry czar nym ko niem
dru giej edy cji kon kur su – or ga ni zo wa ne go
przez płoc kie zoo, „Ga ze tę Wy bor czą
Płock” i „Sy gna ły Płoc kie” – był czar ny ła -
będź sfo to gra fo wa ny przez Ka ta rzy nę Ba -
na szek, uczen ni cę IV LO. Dru gą na gro dę
zdo by ło zdję cie ba wią cych się na li nach
gib bo nów Zbysz ka No wa ka. Na trze cim
miej scu zna laz ło się za baw ne zdję cie kan-
gu ra Prze my sła wa Sztej dur (na zdjęciu);
roz cią gnię te w le ni wej po zie zwie rzę do
złu dze nia przy po mi na czło wie ka. 

Dru ga edy cja w ra mach cy klu „Czte -
ry po ry ro ku w zoo” już za na mi. Czas
na ko lej ną – „La to w płoc kim zoo”. Na
zdję cia o for ma cie mi ni mum 20 na 30
cm (tech ni ka do wol na) zoo cze ka do
koń ca wa ka cji. Każ dy z au to rów mo że
zgło sić mak sy mal nie osiem prac. Ju ry
przyz na trzy na gro dy głów ne i wy róż -
nie nia. Do wy gra nia: kar ty wstę pu do
zoo (waż ne przez rok), zo o lo gicz ne
nies po dzian ki, a tak że ga dże ty i al bu -
my od wspó łor ga ni za to rów. 

Zdję cia moż na przy no sić lub prze sy -
łać na adres: Miej ski Ogród Zo o lo -
gicz ny, ul. Nor ber tań ska 2, 09-402
Płock. (rł)

Czar ny ła będź

Uwa ga, 
czy tel ni cy

Po dob nie jak w la tach ubieg -
łych, w lip cu i sier pniu (na po -
cząt ku mie sią ca) wy da my po
jed nym nu me rze „Sy gna łów
Płoc kich”. Do cy klu dwu ty god -
nio we go wró ci my we wrześ niu.

Re dak cja

No wy gmach mu ze um, wzno szo ny w są -
siedz twie ka mie ni cy przy ul. Tum skiej,
otwie ra no we moż li wo ści dla zbio rów re gio -
nal nych. No we po wierz chnie Mu ze um Ma -
zo wiec kie za mie rza przez na czyć w znacz nej
czę ści na świa dec twa prze szło ści Płoc ka
i Ma zo wsza Płoc kie go, któ re zło żą się na
wy sta wę sta łą „X wie ków Płoc ka”.

W związ ku z tym mu ze um zwra ca się
do daw nych i obec nych miesz kań ców na -
sze go mia sta z proś bą o po moc w przy go -
to wa niu wy sta wy. Płock i zie mia płoc ka
by ła w przeszło ści uczest ni kiem i świad -
kiem waż nych wy da rzeń dzie jo wych. Na -

szą hi sto rię two rzą też spra wy lo kal ne,
co dzien ne ży cie spo łe czeń stwa. Wszel kie
pa miąt ki ro dzin ne, ma te rial ne śla dy ludz -
kiej dzia łal no ści na ni wie za wo do wej
i spo łecz nej mo gą być po moc ne. Udo -
stęp nio ne mu ze um – w for mie da ru, ofer-
ty za ku pu, de po zy tu czy cza so we go uży -
cze nia – bę dą przy dat ne w bu do wa niu
no wej ek spo zy cji.

Oso by chęt ne do uży cze nia pa mią tek
pro szo ne są o kon takt z dzia łem hi sto rii Mu -
ze um Ma zo wiec kie go, tel. 024/ 364 70 64,
fax 024/ 262 44 93, e-ma il: hi sto ria@mu ze -
um plock.art.pl (j)

Po móż poz nać prze szłość Płoc ka
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Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem, tzn. nie bę dzie od wo łań, to w lip cu
po wi nien roz strzy gnąć się prze targ,
w któ rym zo sta nie wy ło nio na fir ma, któ -
ra zaj mie się re mon tem ba se nu na Po dol -
szy cach Po łud nie. 

Po do lan ka to je den z naj no wszych
kom plek sów spor to wych w na szym mie -
ście. Pow stał w la tach 1997-98. Po kil ku
la tach bu dy nek za czął się sy pać. War sza-
w ska fir ma To mar -Bud prze pro wa dzi ła
oce nę tech nicz ną obiek tu przy ul. Czwar -
ta ków. Stwier dzo no wte dy wie le nie pra -
wi dło wo ści. Po do lan ka zo sta ła zam knię ta
na kil ka mie się cy. 

Za kres re mon tu jest sze ro ki. Zo sta ną
prze pro wa dzo ne pra ce z bran ży: bu do wla -
nej, elek trycz nej i sa ni tar nej. Fir ma, któ ra
wy gra prze targ bę dzie mu sia ła za jąć się też
da chem. Trze ba tam wy ko nać re mont ocie -
ple nia i wy koń cze nia ścian nad bu dó wek.
Na pra wy wy ma ga sy stem od pro wa dza nia
wód desz czo wych, trze ba wy bu rzyć sta re
ko mi ny i wy mu ro wać no we, na pra wić in -
sta la cję od gro mo wą i po ło żyć no we po kry -
cie da chu. W tym ostat nim ele men cie za s-
to so wa na zo sta nie ta ka tech ni ka, któ ra zag-
wa ran tu je za cho wa nie wła ści wo ści hy dro -
i zo la cyj nych da chu przez 20 lat. 

Pod czas ro bót ele wa cyj nych zo sta ną
ro ze bra ne sko ro do wa ne war stwy mu ru
oraz zo sta ną wy ko na ne niez będ ne na pra -
wy, łącz nie z do cie ple niem bu dyn ku. 

Wew nątrz bu dyn ku fir ma, któ ra wy gra
prze targ, zaj mie się ro ze bra niem ce ra mi ki
ba se no wej w niec kach, po miesz cze niach
dla ra tow ni ków, na try skach oraz sa u nach.
Zo sta ną wte dy wy ko na ne wszel kie usz -
czel nie nia. Ścia ny wie ży zo sta ną wy ło żo -
ne gre sem, a jej przesz kle nia bę dą wy -
mie nio ne. Po re mon cie na Po do lan ce zna-
j dzie się tak że no wa wan na z hy dro ma sa -
żem, dla któ rej zo sta nie za mon to wa ny
od dziel ny obieg wo dy. Za kres prac obej -
mu je rów nież mo der ni za cję ka na li za cji
desz czo wej i wen ty la cji me cha nicz nej.
Część urzą dzeń zo sta nie wy mie nio na,
a część wy czysz czo na i zde zyn fe ko wa na.
Ro bo ty re mon to we zo sta ną prze pro wa -
dzo ne tak że na wę źle ciepl nym. Przep ły -
wo mie rze tur bi no we uży wa ne w pod -
grze wa niu wo dy ba se no wej zo sta ną za -
stą pio ne ul tradź wię ko wy mi.

Na wy ko na nie wszyst kich prac, fir ma
bądź kon sor cjum firm bę dzie mia ło sześć
mie się cy. Jest więc szan sa, aby już
w pier wszym kwar ta le przy szłe go ro ku
Po do lan ka znów by ła czyn na. (m.d.)

Re mont Po do lan ki 
czas za cząć Zo sta nie opra co wa na do ku men ta cja

pro jek to wo -kosz to ry so wa prze bu do wy
na wierz chni ul. Gra bów ka wraz z bra -
ku ją cą in fra struk tu rą i bu do wą ścież ki
ro we ro wej. Zaj mie się tym wy bra na
w prze tar gu fir ma, któ ra bę dzie mia ła na
to dzie więć mie się cy od uzy ska nia pra-
wo moc nej de cy zji o usta le niu lo ka li za -
cji dro gi. Ta ki wnio sek wy ko naw ca mu -
si zło żyć w cią gu pię ciu mie się cy od
pod pi sa nia umo wy z Urzę dem Mia sta. 

Gra bów ka ma 3,2 km dłu go ści. Łą czy
ona osie dle Wy szo grodz ka z Imiel ni cą
i Bo ro wi czka mi. Do dat ko wo sta no wi ide-
al ny skrót dla tych, któ rzy chcą bez sta nia
w kor kach do stać się na Po dol szy ce lub do
Słup na. Za li cza na jest do ka te go rii dróg
gmin nych (lo kal nych i do ja zdo wych).
W ubieg łych la tach wy ko na na zo sta ła na -
wierz chnia tej uli cy na od cin ku 1,5 km.
Wte dy pow sta ły tak że: ścież ka ro we ro wa,
za to ka au to bu so wa oraz oświet le nie. 

Te raz pow sta nie do ku men ta cja, któ ra
obej mie prze bu do wę Gra bów ki na dal-
szym od cin ku, aż do po łą cze nia z ul.

Kor cza ka w Bo ro wi czkach. Opra co wa -
nie bę dzie uw zględ niać tak że po łą cze -
nia z dro ga mi już wy bu do wa ny mi (np.
z ul. Go ści niec), z dro ga mi bę dą cy mi
w trak cie pro jek to wa nia oraz ty mi, któ -
re ob ję te są miej sco wym pla nem za gos -
po da ro wa nia prze strzen ne go. 

Obec nie na ul. Gra bów ka jest po ło żo -
ny as falt, ale jest czę ścio wo znisz czo ny.
Na ca łym od cin ku nie ma ka na li za cji sa -
ni tar nej, a w czę ści tak że ka na li za cji
desz czo wej.

Roz wią za nia pro jek to we ma ją po pra -
wić wa run ki ko mu ni ka cyj ne. Dzię ki
prze bu do wie zmniej szą się na kła dy na
bie żą ce utrzy ma nie tej dro gi. 

Prze wi dzia ne w do ku men ta cji roz -
wią za nia mu szą być trwa łe, este tycz ne
i od por ne na dzia ła nie czyn ni ków at -
mos fe rycz nych, a tak że uw zględ niać na -
tę że nie ru chu. Po nie waż ul. Gra bów ka
jest czę ścio wo ob ję ta „Na tu rą 2000”,
wy bra na w prze tar gu fir ma mu si opra-
co wać ra port od dzia ły wa nia przed sięw -
zię cia na śro do wi sko. (m.d.)

Zmia ny na Gra bów ce

Kon ty nu o wa ne są pra ce przy bu do wie
pa sa żu na Po dol szy cach. Pa saż do ce lo wo
po łą czy ko ścio ły na Po dol szy cach Po łud -
nie i Pół noc, pro wa dząc aż do rze ki Ro si -
cy. Je go pier wsze frag men ty pow sta ły
w stycz niu. Na Po dol szy cach Po łud nie po -
łą czył on ul. Czwar ta ków z pla cem Pa de -
rew skie go. Na Po dol szy cach Pół noc po -
pro wa dził od Gim na zjum nr 8 do al. Ar mii
Kra jo wej, wzdłuż ul. Ku trze by. Wios ną
wy ko naw ca in we sty cji, fir ma We resz -
czyń ski, uzu peł nił zie leń i usta wił ław ki. 

Te raz eki py bu do wla ne za ję ły się ko lej -
ny mi frag men ta mi. Po dob nie jak po przed -
nio, in we sto rem za stęp czym jest Be tek,
któ ry w prze tar gach wy brał wy ko naw ców
za da nia. Na Po dol szy cach Pół noc fir ma
We resz czyń ski pro wa dzi pra ce mię dzy ul.
Gro ta Ro wec kie go a al. Ar mii Kra jo wej.

Na Po dol szy cach Po łud nie Mel bet bu du je
od ci nek pro wa dzą cy do Za gro dy 2, gdzie
w przy szło ści pow sta nie plac Pa de rew -
skie go. Wy glą dem pow sta ją ce frag men ty
bę dą od po wia da ły już ist nie ją cym. Na wy -
wią za nie się z za da nia fir my ma ją czas do
koń ca lip ca br. Koszt przed sięw zię cia wy -
no si bli sko 1,7 mln zł.

Za koń czy ły się tak że pra ce nad pro jek -
tem pa sa żu od al. Ar mii Kra jo wej do Ja ru
Ro si cy. Nie ba wem bę dzie rów nież go to wa
do ku men ta cja, do ty czą ca od cin ka od
przed szko la do ko ścio ła św. Woj cie cha
wraz z par kiem 27 Dę bów, któ ry bę dzie
upa mięt nie niem pon ty fi ka tu Ja na Pa wła II.
Na re a li za cję ko lej nych frag men tów trze-
ba bę dzie jed nak po cze kać do za koń cze nia
bu do wy Ga le rii Wi sła, blo ków Che mi ka
i ko ścio ła na Po dol szy cach Pół noc. mk

Pa saż w bu do wie

Przy bu dyn ku głów nym LO im. Wła -
dy sła wa Ja gieł ły, w miej scu daw nej sto -
łów ki, pow sta je pa wi lon dy dak tycz ny.
Trzy kon dy gna cyj ny seg ment bę dzie miał
3 tys. mkw. po wierz chni użyt ko wej. Ar -
chi tek tu rą (ko per to wym da chem, kształ -
tem okien i ro dza jem wej ścia) na wią że do
za byt ko we go gma chu szko ły. 

Par ter bu dyn ku zaj mie hol z kio skiem,
szat nia mi, bib lio te ką i czy tel nią oraz sta -
no wi ska mi kom pu te ro wy mi. Na pię trach
bę dą pra cow nie che micz ne, bio lo gicz ne
i fi zycz ne z za ple cza mi oraz dwa po ko je
na u czy ciel skie z anek sa mi ku chen ny mi.
W su mie bę dzie 14 sal lek cyj nych. Na
każ dej kon dy gna cji za pla no wa no rów nież
to a le ty, przy sto so wa ne do po trzeb osób
nie peł no spraw nych. 

Pra ce roz po czę ły się w paź dzier ni ku
ubieg łe go ro ku. W tej chwi li obiekt jest
w sta nie su ro wym zam knię tym. Wew -
nątrz trwa mon taż in sta la cji, tyn ko wa nie
po miesz czeń oraz osa dza na jest sto lar ka
okien na. Na zew nątrz wy ko ny wa ne są

pra ce do cie ple nio we. Zmie nia się tak że
te ren wo kół pa wi lo nu. Ukła da ne są pol-
bru ko we chod ni ki, par kin gi i dro gi do ja -
zdo we. Na ko niec po ja wi się zie leń: traw -
ni ki i krze wy. 

Pra ce pro wa dzi PBU Vec tra Sp.j. Na
wy wią za nie się z za da nia ma czas do
grud nia br. Koszt in we sty cji to bli sko 14
mln zł. mk

Do 9 lip ca ma ją czas na skła da nie po -
trzeb nych do ku men tów fir my, któ re
chcia ły by za jąć się bu do wą uli cy Zap ło -
tek na osie dlu Bo ro wi czki. Pra ce bę dą
pro wa dzo ne na od cin ku od ul. Że laz nej
do ul. Pia ski (175 me trów). Jest to dro -
ga wew nętrz na o na wierz chni grun to -
wej, przy któ rej sto ją dom ki jed no ro -
dzin ne. Obec nie uli ca ma sze ro kość od
5 do 7,5 me tra sze ro ko ści. 

Pod czas prac w pa sie dro go wym uło -
żo na zo sta nie sza ra kost ka pol bru ko wa.
Chod ni ki (o sze ro ko ści 1 me tra) bę dą
wy o dręb nio ne in nym ko lo rem kost ki,
tzn.czer wo nym lub gra fi to wym. In we -
sty cja obej mu je tak że bu do wę wja zdów

na po se sje. Na tym od cin ku pow sta nie
tak że ka na li za cja desz czo wa. Ście ki
desz czo we od pro wa dza ne bę dą do ka na -
łu w ul. Że laz nej. Wszyst kie kra węż ni ki
w miej scu zja zdów bę dą wy ko na ne w ten
spo sób, aby nie stwa rzać ba rie ry dla osób
nie peł no spraw nych. Na uli cy sta ną też
no we la tar nie wy ko na ne z alu mi nium. 

Dzię ki in we sty cji po pra wi się este ty -
ka osie dla, miesz kań cy bę dą mo gli ła -
twiej do je chać do swo ich do mów, a pie -
si bę dą czu li się bez piecz niej. Po nad to
upo rząd ko wa na zo sta nie gos po dar ka
wo da mi opa do wy mi.

Na wy ko na nie wszyst kich prac wy -
bra na w prze tar gu fir ma (zde cy du je za -
o fe ro wa na ce na) bę dzie mia ła trzy mie -
sią ce. (m.d.)

Sta ra, ale no wa

Pra cow nie i bib lio te ka 
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1. UCH WA ŁA NR 353/XXV/08 w spra -
wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc ka na
2008 rok,

2. UCH WA ŁA NR 354 /XXV/08
w spra wie Miej sco we go pla nu za gos po da -
ro wa nia prze strzen ne go te re nu po ło żo ne go
w Płoc ku przy uli cy Cie cho mic kiej,

3. UCH WA ŁA NR 355/XXV/08 Ra dy
Mia sta Płoc ka z dnia 24 czer wca 2008 ro ku
w spra wie zmia ny uch wa ły Nr
821/XLVII/05 ro ku w spra wie wy ra że nia
zgo dy na przy stą pie nie do pro jek tu „Bu do -
wa zin te gro wa nej ba zy da nych obiek tów
ma py ka ta stral nej, ma py za sad ni czej oraz
in te gra cja z ba zą da nych to po gra ficz nych
TBD oraz przy go to wa nie re je stru cen i war -
to ści nie ru cho mo ści dla wy bra nych ob sza -
rów te sto wych Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go” fi nan so wa ne go ze środ ków z Me -
cha niz mu Fi nan so we go EOG oraz Nor we -
skie go Me cha niz mu Fi nan so we go,

4. UCH WA ŁA NR 356/XXV/08 w spra -
wie zmia ny uch wa ły Nr 1081/LIII/02 Ra dy
Mia sta Płoc ka z dnia 28 ma ja 2002 ro ku
w spra wie za sad wy naj mo wa nia lo ka li
wcho dzą cych w skład miesz ka nio we go za -
so bu mia sta Płoc ka, 

5. UCH WA ŁA NR 357/XXV/08 w spra -
wie zmia ny Uch wa ły Nr 729/XLIII/05 Ra -
dy Mia sta Płoc ka z dnia 28 czer wca 2005 r.,

6. UCH WA ŁA NR 358/XXV/08 w spra -
wie uch wa le nia „Pla nu Gos po dar ki Od pa -
da mi dla m. Płoc ka”,

7. UCH WA ŁA NR 359/XXV/08 w spra -
wie wy ra że nia zgo dy na zmia nę for my za -
bez pie cze nia na leż no ści z ty tu łu naj mu lo -
ka lu użyt ko we go przy ul. Tum skiej 5,

8. UCH WA ŁA NR 360/XXV/08 w spra -
wie zmia ny uch wa ły nr 352/XXIV/08 Ra dy
Mia sta Płoc ka z dnia 27-05-2008 r. w spra -
wie usta le nia za sad sprze da ży lo ka li miesz -
kal nych bę dą cych włas no ścią gmi ny,

9. UCH WA ŁA NR 361/XXV/08 zmie ni-
a ją ca uch wa łę nr 230/XVI/07 Ra dy Mia sta
Płoc ka z dnia 27 li sto pa da 2007 ro ku
w spra wie try bu udzie la nia i roz li cza nia do -
ta cji dla przed szko li, szkół i pla có wek
oświa to wych pro wa dzo nych na te re nie mia -
sta Płoc ka przez in ne niż mia sto Płock oso -
by praw ne lub fi zycz ne,

10. UCH WA ŁA NR 362/XXV/08
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr

870/XLII/01 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia
26 czer wca 2001 ro ku w spra wie zmia ny
naz wy, okre śle nia za dań i te re nu dzia ła -
nia Po rad ni Psy cho lo gicz no – Pe da go -
gicz nej Nr 1 w Płoc ku,

11. UCH WA ŁA NR 363/XXV/08
w spra wie okre śle nia za dań i te re nu dzia ła -
nia Po rad ni Psy cho lo gicz no – Pe da go gicz -
nej Nr 2 w Płoc ku,

12. UCH WA ŁA NR 364/XXV/08 w spra -
wie wy ra że nia zgo dy na za war cie umów na
okres prze kra cza ją cy rok bu dże to wy,

13. UCH WA ŁA NR 365/XXV/08
w spra wie za twier dze nia sta tu tów Osie dli
Mia sta Płoc ka,

14. UCH WA ŁA NR 366/XXV/08
w spra wie zmia ny sta tu tu Książ ni cy Płoc -
kiej im.Wła dy sła wa Bro niew skie go,

15. UCH WA ŁA NR 367/XXV/08
w spra wie za rzą dze nia wy bo rów do Rad
Miesz kań ców Osie dli Mia sta Płoc ka, 

16. UCH WA ŁA NR 368/XXV/08
w spra wie po wo ła nia Miej skiej Ko mi sji
Wy bor czej do prze pro wa dze nia wy bo rów
do Rad Miesz kań ców Osie dli,

17. UCH WA ŁA NR 369/XXV/08
w spra wie usta le nia wy so ko ści jed no ra zo -
wych diet dla człon ków Ob wo do wych Ko -
mi sji Wy bor czych po wo ła nych do prze pro -
wa dze nia wy bo ru człon ków Rad Miesz kań -
ców Osie dli,

18. UCH WA ŁA NR 370/XXV/08
w spra wie zmia ny Uch wa ły nr 59/V/07 Ra -
dy Mia sta Płoc ka z dnia 30 stycz nia 2007
ro ku w spra wie wyz na cze nia przed sta wi cie -
li Mia sta Płoc ka w Związ ku Miast Nad wi -
ślań skich z sie dzi bą w To ru niu,

19. UCH WA ŁA NR 371/XXV/08
w spra wie zmia ny uch wa ły nr 296/XXI/08
Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 26 lu te go 2008 r.
w spra wie usta le nia za sad ko rzy sta nia ze
sto łó wek zor ga ni zo wa nych w przed szko -
lach i szko łach Mia sta Płoc ka oraz zmia ny
uch wa ły nr 147/X/07 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 26 czer wca 2007r.,

20. UCH WA ŁA NR 372/XXV/08
w spra wie przy stą pie nia Miej skie go Oś rod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku do re a li za -
cji pro jek tu: KIS – Po moc wy klu czo nym,
do fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu Ope r-
a cyj ne go Ka pi tał Ludz ki 2007 – 2013, Prio -
ry tet VII Pro mo cja in te gra cji spo łecz nej,
Dzia ła nie 7.2 Prze ciw dzia ła nie wy klu cze -
niu i wzmoc nie nie sek to ra eko no mii spo -
łecz nej, Pod dzia ła nie 7.2.1 Ak ty wi za cja za -
wo do wa i spo łecz na osób za gro żo nych wy -
klu cze niem spo łecz nym.

Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o po da nie wy so ko ści za pla no wa nych
środ ków fi nan so wych na posz cze gól ne
pro gra my zdro wot ne oraz ich po dział na
pod mio ty. 2/ Do ty czy re mon tu sa li gim na -
stycz nej w Gim na zjum nr 6. 3/ Do ty czy re -
mon tu sal gim na stycz nych oraz wy mia ny
sto lar ki okien nej w Zes po le Szkół nr 1.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o roz wa że nie mon ta żu mo ni to rin gu
w za so bach MTBS na po łud nio wych Po -
dol szy cach. 2/ Mon taż szla ba nów na kar tę
ma gne tycz ną, umoż li wia ją cych wjazd
i wię kszą do stęp ność miejsc par kin go wych
miesz kań com MTBS. 3/ Miesz ka ją cy w są -
siedz twie sta cji Bli ska przy ul. Wy szo -
grodz kiej uskar ża ją się na ha łas i spa li ny
z ti rów w go dzi nach wie czor nych i noc -
nych. 4/ Bu do wa łącz ni ka po mię dzy ul.
Go ści niec a Gar bów ką.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ W ja -
ki spo sób UMP za pew nia bez pie czeń stwo
miesz kań com blo ku so cjal ne go przy ul.
Oto liń skiej? 2/ Czy UMP za mie rza po trą -
cać wy na gro dze nie za okres straj ku na u -
czy cie lom, któ rzy wzię li w nim udział? 3/
Ja kie re mon ty UMP za mie rza prze pro wa -
dzić w płoc kich pla ców kach oświa to wo -
wy cho waw czych w cza sie wa ka cji? 4/ Pro -
szę o wy jaś nie nie przy czyn kon flik tu ka -
dro we go w SP nr 1. 5/ W ja kich kon kur -
sach, zwią za nych z pro fi lak ty ka zdro wot ną,
wzię ła udział spół ka PZOZ? 6/ Ilu le ka rzy
zaj mu je się pa cjen ta mi w przy chod ni przy
ul. Re ja? 7/ Pro szę o wy jaś nie nie za sad
i try bu po wo ły wa nia wi ce dy rek to rów
w pla ców kach oświa to wo -wy cho waw -
czych. 8/ Czy mia sto bie rze udział w po zy -
ski wa niu fun du szy z Unii Eu ro pej skiej –
z ja kich pro gra mów i na ja kie ce le? 9/ Pro -
szę o in for ma cję o fun kcjo no wa niu Płoc -
kie go Fun du szu Po rę czeń Kre dy to wych za
rok 2007 i pier wszy kwar tał 2008.

Lech La tar ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się po now nie o uru cho mie nie

no we go po łą cze nia, umoż li wia ją ce go bez -
poś red ni do jazd do za kła dów, zlo ka li zo wa -
nych przy ul. Tar go wej – szcze gól nie z Po -
dol szyc.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wo bec nie po ko ją cej czę stot li wo ści
ko li zji i wy pad ków dro go wych na ul.
Kut now skiej, uprzej mie pro szę o pod ję -
cie sku tecz nych dzia łań pre wen cyj nych.
2/ Na ja kim eta pie jest mo der ni za cja bu -
dyn ku przy chod ni przy ul. Jas nej? Czy
prze wi dzia ne są tam miej sca par kin go -
we dla per so ne lu i klien tów? 3/ Pro szę
o wpro wa dze nie do pla nu re mon tów
mo der ni za cji znisz czo ne go chod ni ka ul.
Mo sto wej, na od cin ku od zoo do wja zdu
na most, a tak że upo rząd ko wa nie zie le -
ni na skar pie przy tej uli cy.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy in we sty cji fi nan so wych
w in stru men ty pod wyż szo ne go ry zy ka
przez spół ki ko mu nal ne. 2/ Pro szę o po -
da nie pla no wa ne go har mo no gra mu bu -
do wy ul. Kra ków ka (nie wi dać po stę -
pu). 3/ Na ja kim eta pie jest przy go to wy -
wa na od lat przez MTBS in we sty cja
„Zło ty róg”?

Piotr No wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Wno -
szę o przed sta wie nie wy ka zu dzia łek, któ re
zo sta ły wy ku pio ne w związ ku z re a li za cją
pół noc nej ob wod ni cy mia sta i któ re bę dą
wy ku pio ne. 2/ Jak przy sto so wa ne są miej -
skie in sty tu cje kul tu ry do ko rzy sta nia z nich
przez oso by na wóz kach in wa lidz kich? 3/
Jak re a li zo wa ne są ce le krót ko ter mi no we
i kie run ki dzia łań do ro ku 2007 oraz ce le
śred nio ter mi no we do ro ku 2011 Pro gra mu
Och ro ny Śro do wi ska?

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Czy
Re mon dis, mi mo de cy zji o do star cza niu
od pa dów ko mu nal nych do Ko bier nik, mo -
że do wol nie wy wo zić od pa dy tam, gdzie
ta niej?

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Kto
po no si od po wie dzial ność za za mie sza nie
wo kół wspól ne go kon cer tu Dzie ci Płoc ka
i zes po łu ze Styr czy i Bielc (Moł da wia)
pod czas Dni Hi sto rii Płoc ka? Opr. (j)

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXV 
se sji w dniu 24 czerwca 2008 roku:

Rad ni za poz na li się z in for ma cją o wa -
lo ry za cji płac na u czy cie li oraz pra cow ni -
ków ad mi ni stra cji i ob słu gi w jed nost kach
po dleg łych Urzę do wi Mia sta. 

Zgod nie z usta wą z 6 grud nia 2007 ro -
ku o zmia nie usta wy – Kar ta Na u czy cie la,
kwo ta ba zo wa sta no wią ca pod sta wę
kształ to wa nia śred nich wy na gro dzeń na -
u czy cie li dla posz cze gól nych stop ni
awan su za wo do we go w 2008 ro ku wy no -
si 2074,15 zł. W po przed nim ro ku kwo ta
ta wy no si ła 1885,59 zł, co oz na cza, że
kwo ta ba zo wa, sta no wią ca pod sta wę wy -
na gro dzeń na u czy cie li, wzro sła o 10 proc. 

Wy na gro dze nia na u czy cie li w posz -
cze gól nych stop niach awan su za wo do -
we go we wszyst kich skład ni kach, po -
win ny co naj mniej wy no sić te raz od po -
wied nio dla: na u czy cie la sta ży sty –
1700,80 zł, na u czy cie la kon trak to we go

– 2126 zł, na u czy cie la mia no wa ne go –
2976,41 zł, a dla na u czy cie la dy plo mo -

wa ne go – 3826,81 zł. Z tych da nych wy -
ni ka, że w po rów na niu z 2007 ro kiem
wy na gro dze nie za sad ni cze na u czy cie la
sta ży sty lub kon trak to we go wzroś nie
o 200 zł, a na u czy cie la mia no wa ne go lub
dy plo mo wa ne go o 185 zł. 

Śred nia kwo ta pod wyż ki w 2008 ro ku
dla pra cow ni ków ad mi ni stra cji wy nie sie
224,22 zł, a dla pra cow ni ków ob słu gi -

195,41 zł. Oz na cza to, że śred nio bę dą oni
do sta wać od po wied nio: 2316,78
i 1795,87 zł. (m.d.)

Wię cej o 10 pro cent

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi  w czerwcu 2008 ro ku:
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Na ostat niej se sji Ra dy Mia sta za stęp ca
pre zy den ta To masz Kol czyń ski za pre zen to -
wał, jak móg łby wy glą dać bez ko li zyj ny
prze jazd al. Pił sud skie go. Kon kret nie cho -
dzi o od ci nek, w któ rym to ry ko le jo we prze -
ci na ją ale ję. 

Na ra zie jest tak, że gdy z Płoc ka w stro -
nę Kut na lub od wrot nie prze jeż dża po ciąg,
dróż nik za my ka szla ba ny, a sa mo cho dy sto -
ją w kor kach. Wią że się to czę sto ze spóź -
nie nia mi do pra cy, gdyż tak na praw dę nie
wia do mo o któ rej go dzi nie prze jazd zo sta -
nie zam knię ty. A wszyst ko dla te go, że
oprócz nie wie lu po cią gów oso bo wych, któ -
re jeż dżą o sta łych go dzi nach, głów nie
przez al. Pił sud skie go prze jeż dża ją cy ster ny
z to wa ra mi z Or le nu. 

Aby w przy szło ści unik nąć kor ków, wła -
dze mia sta przy mie rza ją się do prze bu do -
wa nia skrzy żo wa nia al. Pił sud skie go z to ra -
mi ko le jo wy mi. To do pie ro wstęp na kon-
cep cja i jak na ra zie nie wia do mo, kie dy
mog ły by roz po cząć się pra ce. 

Kon cep cja za kła da, że to ry ko le jo we
bę dą bieg ły nad al. Pił sud skie go. Aby to
by ło moż li we ko niecz ne jest po bu do wa -
nia wia duk tu. Po obu je go stro nach znaj -
do wały by się chod ni ki dla pie szych.
Dzię ki te mu oso by, któ re chcia ły by 

przejść z jed nej na dru gą stro nę uli cy nie
mu sia ły by np. uru cha miać sy gna li za cji
świet lnej, któ ra po wo do wa ła by za trzy -
ma nie sa mo cho dów. 

Bu do wa wia duk tu by ła by moż li wa, ale
tyl ko wte dy gdy na wierz chnia alei zo sta nie

ob ni żo na, tak aby np. cię ża rów ki mog ły
bez piecz nie i swo bod nie prze jeż dżać pod
wia duk tem. Spa dek wy niósł by ok. 4 proc.
Ta kie roz wią za nie nie wy klu cza, aby po
prze bu do wa nej uli cy, tam gdzie te raz znaj -
du je się pas zie le ni, mógł jeź dzić tram waj. 

– We dług sza cun ko wych kosz tów prze-
bu do wa skrzy żo wa nia alei Pił sud skie go
z to ra mi ko le jo wy mi kosz to wa ła by oko ło 30
mi lio nów zło tych – mó wił To masz Kol-
czyń ski. – Z tej su my pięć mi lio nów trze ba
by ło by przez na czyć na prze bu do wę czę ści
ko le jo wej. PKP chce, abyś my prze bu do wa -
li to ry na od cin ku jed ne go ki lo me tra. Uwa -
ża my, że to zbyt du żo i dla te go bę dzie my
jesz cze ne go cjo wać.

Za stęp ca Pre zy den ta przy pusz cza, że
pra ce mog ły by trwać na wet dwa la ta, ale
aby nie zab lo ko wać cał ko wi cie mia sta na -
le ża ło by je wy ko ny wać eta pa mi. Ale do te -
go jesz cze da le ko. – Na ra zie zle ci my opra-
co wa nie pro jek tu wraz z kosz to ry sem – za -
po wie dział Kol czyń ski. (m.d.)

Świa teł ko w tu ne lu

Pod czas czer wco wej, ostat niej przed wa -
ka cja mi, se sji rad ni za poz na li się z dwo ma
do ku men ta mi do ty czą cy mi och ro ny śro do -
wi ska. Pier wszy do ty czył ra por tu z wy ko na -
nia Pro gra mu Och ro ny Śro do wi ska dla Płoc -
ka w la tach 2006-2007 oraz usta le nia za dań
na la ta 2008-2011. Dru ga uch wa ła do ty czy ła
przy ję cia Pla nu Gos po dar ki Od pa da mi. 

Co nas mar twi, co nas cie szy

Na in we sty cje zwią za ne z och ro ną śro do -
wi ska w la tach 2004-2007 mia sto wy da ło
pra wie 370 mln zł., w tym pra wie 310 mln
zł poch ło nę ły in we sty cje dro go we, któ re
poś red nio lub bez poś red nio zwią za ne są ze
śro do wi skiem. 

W ra por cie za pi sa no, że naj pil niej szym
za da niem jest po pra wa ja ko ści wód po wierz -
chnio wych. Cho dzi ło tu o bu do wę oczysz -
czal ni ście ków „Wschód” oraz mo der ni za cję
oczysz czal ni „Ma sze wo”, któ ra nie speł nia
obo wią zu ją cych norm w za kre sie re duk cji
związ ków bio gen nych. Za da nie – oczysz -
czal nia „Wschód” – nie bę dzie re a li zo wa ne,
gdyż w opra co wa nym dla Wo do cią gów
Płoc kich w 2005 ro ku Stu dium wy ko nal no -
ści wy ka za no, że jest to eko no micz nie nie u -
za sad nio ne. Upo rząd ko wa nie gos po dar ki
ście ko wej na te re nie mia sta po le ga ją ce na:
mo der ni za cji oczysz czal ni w Ma sze wie oraz
re mon cie prze pom pow ni ście ków przy ul.
Jas nej, bu do wie ka na li za cji sa ni tar nej na te -
re nie osie dli: Bo ro wi czki, Par ce le, Gó ry
i Cie cho mi ce, ro zdzia le ka na li za cji ogól nos -
pław nej na sa ni tar ną i desz czo wą w cen trum
mia sta, bę dą re a li zo wa ne do ro ku 2012.

Z wnio sków ra por tu wy ni ka, że co ro ku
na płoc kich uli cach przy by wa te re nów zie -
lo nych (na sa dze nia drzew i krze wów). Co -
raz mniej jest jed nak la sów pry wat nych.
Nie ste ty, z ro ku na rok co raz go rzej jest ze
sta nem wód przep ły wa ją cych przez mia sto.
Mi mo wszyst ko, wo dy te na da ją się do spo -
ży cia, oczy wi ście do pie ro po wła ści wym
uzdat nie niu. Mo że cie szyć fakt, że co raz
wię cej gos po darstw do mo wych po dłą czo -
nych jest do sie ci wo do cią go wej. W związ -
ku z tym stan gos po dar ki ście ko wej sy ste -
ma tycz nie po pra wia się. Po dob nie jest z dłu -

go ścią ka na li za cji opa do wej. Mia sto pod ję ło
wie le za dań, ma ją cych na ce lu oczysz cza nie
ście ków desz czo wych. 

Po pra wia się rów nież bez pie czeń stwo
eko lo gicz ne. Co raz wię cej pie nię dzy wła -
dze mia sta przez na cza ją na zmia nę spo so bu
ogrze wa nia w bu dyn kach ko mu nal nych.
Wpro wa dza ne są sy ste my proe ko lo gicz ne. 

Nie ste ty, Płock zo stał za li czo ny do jed nej
z sze ściu stref na Ma zo wszu, w któ rych wy -
stę pu ją znacz ne za nie czysz cze nia po wie trza.
W na szym mie ście prze kro czo ne są wskaź -
ni ki emi sji py łów po cho dzą cych z po ja zdów
oraz dom ków jed no ro dzin nych. We dług ra -
por tu w naj bliż szych la tach zo sta ną one
ogra ni czo ne. Mar sza łek Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go przy go to wu je Pro gram Och ro -
ny Po wie trza dla Płoc ka. Gdy roz pocz nie się
je go re a li za cja, nie po win no już do cho dzić
do prze kro cze nia norm. 

Ra port z wy ko na nia Pro gra mu Och ro ny
Śro do wi ska dla Płoc ka w la tach 2006-2007
oraz usta le nia za dań na la ta 2008-2011 li -
czy 66 stron. Pe łen tekst do stęp ny jest na
stro nie in ter ne to wej: http://bip.ump.pl

Py ta nia i od po wie dzi

Rad ni po do kład nym za poz na niu się z ra -
por tem mie li kil ka py tań. Bo że na Mu siał
chcia ła wie dzieć, dla cze go w ra mach och ro -
ny nie pro wa dzi się mo ni to rin gu osu wisk
skar py. By ła tak że cie ka wa, czy mia sto bę -
dzie się sta rać o do fi nan so wa nie na gos po -
dar kę wod no -ście ko wą oraz gos po dar kę od -
pa da mi. 

Na py ta nia od po wia dał za stęp ca pre zy -
den ta Da riusz Za widz ki. – Mo ni to ring skar -
py był pro wa dzo ny – wy jaś niał. – Nie za no -
to wa no żad nych zmian, ale być mo że dla te -
go, że by ły to ob ser wa cje po wierz chow ne.
W tym ro ku na sta łe zo sta nie za in sta lo wa ny
mo ni to ring wew nętrz ny. Do pie ro wte dy
oka że się, co dzie je się wew nątrz skar py. 

Za widz ki za pew nił też, że mia sto bę dzie
ubie gać się o środ ki zew nętrz ne. Mó wił, że
by ły już na wet wstęp ne usta le nia z mi ni -
ster stwem. 

Rad ną Mu siał, po dob nie jak Grze go rza
Le wic kie go, nie po ko ił stan wód przep ły wa -

ją cych przez Płock. – Ca ły czas spraw dza my
ja kość rzek – za pew niał za stęp ca Pre zy den -
ta. – Na stan Wi sły nie ma my wię ksze go
wpły wu. Stan in nych, mniej szych rzek po gar -
sza się, gdy ktoś coś do nich wy le je. W ta kich
sy tu a cjach sta ra my się wy cią gać kon sek wen -
cje wo bec win nych. Wo da, któ rą pi je my nie
jest mo że smacz na, ale po uzdat nie niu nie ma
żad nych obaw, że ko muś zasz ko dzi. 

Rad na Wio let ta Kul pa chcia ła do wie dzieć
się, dla cze go po dej mo wa no in ter wen cje
w spra wie ha ła su na uli cy Sta szi ca. – To ma -
ła uli czka, przy któ rej sto ją tyl ko dom ki jed-
no ro dzin ne – mó wi ła. – Co się tam dzie je? 

– Na ha łas w tej uli cy wpły wa bar dzo
ruch li we skrzy żo wa nie uli cy Oto liń skiej
z ale ją Ja cho wi cza – wy jaś niał Da riusz Za -
widz ki. – Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad przy go to wu je ma py aku -
stycz ne, tak że do ty czą ce Płoc ka. Są one spo -
rzą dza ne co pięć lat, a my bę dzie my mo gli
z nich ko rzy stać do pie ro w 2010 ro ku. 

Od pa dy

Na se sji rad ni przy ję li tak że Plan Gos po -
dar ki Od pa da mi dla Płoc ka, któ ry przy go to -
wa ła poz nań ska spół ka Abrys. 

Pod sta wo we za sa dy gos po da ro wa nia od -
pa da mi to: za po bie ga nie i ogra ni cze nie
pow sta wa nia od pa dów, odzysk z od pa dów
sub stan cji, przed mio tów i pro duk tów wraz
z ich wy ko rzy sta niem, uniesz ko dli wia nie
od pa dów, z wy łą cze niem ich skła do wa nia
oraz skła do wa nie od pa dów.

Obo wią zu ją ce obec nie w Pol sce prze pi sy
praw ne w za kre sie gos po da ro wa nia od pa da -
mi (w sto sun ku do obo wią zu ją cych przed
2001 ro kiem) przy nio sły zmia ny, któ re moż -
na oce nić ja ko re wo lu cyj ne. Są one zgod ne
w pra wo daw stwem Unii Eu ro pej skiej.

We dług naj no wszych ure gu lo wań i do -
ku men tów, spe cja li ści za le ca ją pro wa dze -
nie gos po dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi
w sy ste mie prze strzen nych po wią zań re gio -
nal nych np. w opar ciu o związ ki mię dzyg -
min ne, li czą ce mi ni mum 150 tys. miesz kań -
ców. Ta ka mi ni mal na licz ba miesz kań ców
umoż li wia zbu do wa nie wie lo fun kcyj ne go
sy ste mu z in sta la cja mi do me cha nicz no -
bio lo gicz ne go lub ter micz ne go przeksz tał -
ca nia od pa dów ko mu nal nych i odzy sku od -
pa dów zbie ra nych se lek tyw nie – kom po -

stow nie, sor tow nie (pa pier, two rzy wa,
szkło), de mon taż od pa dów wiel ko ga ba ry to -
wych, prze twa rza nie zu ży te go sprzę tu elek-
trycz ne go i elek tro nicz ne go.

Na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go
wy róż nio no 6 ob sza rów pre dys po no wa -
nych do bu do wy re gio nal nych ob sza rów
gos po dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi, któ re
po win ny fun kcjo no wać w 2015 ro ku: m. st.
War sza wa, ob szar cie cha now ski, ostro łęc ki,
płoc ki, ra dom ski i sie dlec ki.

W re gio nie płoc kim Abrys za pro po no wał
roz bu do wę już ist nie ją cych in sta la cji oraz
bu do wę no wych, w ce lu wy peł nie nia okre -
ślo nych po zio mów odzy sku i uniesz ko dli -
wia nia od pa dów. Po ana li zach w za kre sie
ze bra nych i pro gno zo wa nych ilo ści nie se -
gre go wa nych od pa dów ko mu nal nych, na le -
ży roz wa żyć moż li wość bu do wy in sta la cji
do ter micz ne go przeksz tał ca nia od pa dów. 

Do 2011 ro ku 100 proc. miesz kań ców
Płoc ka po win no być ob ję tych zor ga ni zo wa -
ną zbiór ką od pa dów ko mu nal nych. Na le ży
kon ty nu o wać tak że dzia ła nia ma ją ce na ce lu
lik wi da cję wy ro bów za wie ra ją cych az best.
Płoc cza nie mu szą tak że bar dziej przy ło żyć
się do se lek tyw nej zbiór ki od pa dów. Sprzy-
jać te mu po win no pod no sze nie świa do mo -
ści eko lo gicz nej oraz pro pa go wa nie tech no -
lo gii i dzia łań przy jaz nych śro do wi sku.

Naj wię kszym fun kcjo nu ją cym obiek tem,
któ ry peł nić w przy szło ści mo że i po wi nien
fun kcję za kła du o za się gu re gio nal nym jest
Za kład Uty li za cji Od pa dów Ko mu nal nych
(ZU OK) w Ko bier ni kach k. Płoc ka. Tech-
no lo gia odzy sku i uniesz ko dli wia nia od pa -
dów po le ga tu obec nie na me cha nicz no -bio -
lo gicz nym prze ro bie, czy li sor to wa niu zmie -
sza nych od pa dów ko mu nal nych ce lem wy -
dzie le nia su row ców wtór nych, kom po sto -
wa niu śred niej frak cji od pa dów i skła do wa -
niu po zo sta ło ści po prze ro bie. Za kład po sia -
da wa run ki do dal szej roz bu do wy; łącz nie
po wierz chnia do wy ko rzy sta nia to 17 ha. 

Ca łość opra co wa nia przy go to wa ne go
przez Abrys li czy 78 stron i do stęp na jest
na stro nie in ter ne to wej: http://bip.ump.pl/.
Po nad to w za łącz ni kach znaj du je się rów -
nież 24-stro ni co wa pro gno za od dzia ły wa -
nia na śro do wi sko Pla nu Gos po dar ki Od -
pa da mi, przy go to wa na przez tę sa mą
spół kę. Mał go rza ta Da nie luk 

Wszyst ko o śro do wi sku
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Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz -
nej w Płoc ku pro wa dzi na bór kan dy -
da tów do miesz kań chro nio nych te ra -
pe u tycz nych. Ofer ta kie ro wa na jest
dla osób z za bu rze nia mi psy chicz ny -
mi i osób nie peł no spraw nych fi zycz -
nie, któ re: ma ją prob le my miesz ka -
nio we, na ra żo ne są na kon flik ty
w miej scu swo je go za miesz ka nia,
utra ci ły opar cie w do mu ro dzin nym,
po trze bu ją wspar cia w ra dze niu so bie
z dniem co dzien nym, chcą uczyć się
sa mo dziel no ści i za rad no ści ży cio wej,
nie wy ma ga ją po by tu w ca ło do bo wej
pla ców ce opie kuń czej, chcą pró bo -
wać sa mo dziel ne go ży cia.

Kwa li fi ka cji osób do miesz kań do -
ko nu je się na pod sta wie pi sem ne go
po da nia oso by za in te re so wa nej lub
opie ku na praw ne go, skła da ne go do
Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo -
łecz nej. Po byt w miesz ka niu jest od -
płat ny. Mie sięcz ną od płat ność usta la
się w uzgod nie niu z oso bą z tym, że
od płat ność ta nie mo że być mniej sza
niż 10 proc. do cho du włas ne go tej
oso by. Op łat za po byt w miesz ka niu

nie po no szą oso by, któ rych do chód
nie prze kra cza kry te rium do cho do we -
go na oso bę w ro dzi nie. Po byt
w miesz ka niach jest cza so wy, z moż -
li wo ścią prze dłu że nia go mak sy mal -
nie do 2 lat.

Ce lem po by tu w miesz ka niach jest
usa mo dziel nie nie ży cio we miesz kań -
ców przez pro wa dze nie pro gra mów
w za kre sie wy ko ny wa nia czyn no ści
dnia co dzien ne go me to dą tre nin gów
te ra pe u tycz nych m.in.: sa mo ob słu gi,
czy sto ści i hi gie ny oso bi stej, pro wa -
dze nia gos po dar stwa do mo we go (za -
ku py, przy go to wa nie po sił ków,
sprzą ta nie, pra nie, pra so wa nie i in -
ne), gos po da ro wa nia bu dże tem do -
mo wym i włas nym, na by wa nia umie -
jęt no ści spo łecz nych (dba nie o włas -
ne spra wy i in te re sy, ABC do bre go
za cho wa nia i współ ży cia z in ny mi).
Do ku men ty wy ma ga ne przy przy ję -
ciu do miesz ka nia chro nio ne go te ra -
pe u tycz ne go: po da nie do dy rek to ra
MOPS w Płoc ku z proś bą o przy ję cie,
ak tu al ne orze cze nie o stop niu nie peł -
no spraw no ści, za świad cze nie od le -
ka rza spe cja li sty (druk skie ro wa nia
do od bio ru w dzia le spe cja li stycz -
nych usług opie kuń czych przy ul. Ko -
le gial nej 47, pok. 218), kse ro ko pia
do wo du oso bi ste go oraz opi nia
z War szta tów Te ra pii Za ję cio wej,
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo -
cy (o ile oso ba w nich uczest ni czy).
Oso by za in te re so wa ne mo gą skła dać
po da nia z proś bą o zak wa li fi ko wa nie
do miesz ka nia w se kre ta ria cie MOPS
przy ul. Wol skie go 4 w dni ro bo cze
od godz. 7.30-15.30 (w śro dy w godz.
9.30-17.30) Szcze gó ło we in for ma cje
moż na uzy skać pod nu me rem te le fo -
nu: (024) 364 70 91. (mops)

Trwa na bór do miesz kań chro nio nych te ra pe u tycz nych!

Po szu ki wa ni kan dy da ci

Zgod nie z re je stra cją w KRS od 29
ma ja 2008 r. fun kcjo nu je Ma zo wiec kie
Sto wa rzy sze nie Obro ny Praw Lo ka to rów
i Spół dziel ców „Nasz Dom” w Płoc ku,
dzia ła ją ce na ob sza rze RP, w miej sce do -
tych cza so we go Płoc kie go SOS – War -
szaw skie go Fo rum Uwłasz cze nio we go. 

Prak tycz nie nie wie le się zmie ni ło – naz -
wa skró co na „Płoc kie SOS”, stro na in ter -
ne to wa, ba za, for my po rad nic twa i do ro bek
sto wa rzy sze nia – po zo sta ją, jed nak zmia na
for mal na jest znacz na ze wzglę du na wię k-
sze upraw nie nia i za kres dzia ła nia. Pre ze -
sem Sto wa rzy sze nia jest na dal za ło ży ciel
SOS Ta de usz Bo ro wic ki, zaś w uzu peł -
nio nym pre zy dium wi ce pre ze sem SOS zo -
stał Ma rek Dysz kie wicz.

Sto wa rzy sze nie po sia da oso bo wość
praw ną, ma jąc pra wo do wy po wia da nia się
w spra wach pub licz nych, dzia ła w opar ciu
o Kon sty tu cję RP, Mię dzy na ro do wy Pakt
Praw Oby wa tel skich i Po li tycz nych, Eu ro -
pej ską Kon wen cję o Och ro nie Praw Czło -
wie ka i Pod sta wo wych Wol no ści. 

Sta tut SOS za kła da współ pra cę z or ga -
na mi sa mo rzą do wy mi i or ga ni za cja mi po -
li tycz ny mi w ce lu:

1. Po pu la ry za cji (w tym kol por ta żu)
praw, przy słu gu ją cych lo ka to rom
i człon kom spół dziel ni miesz ka nio wych,
ja ko środ ka zdo by wa nia wie dzy i kul tu ry
praw nej.

2. Pod no sze nia po zio mu edu ka cji
spo łecz nej, bu do wa nia spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go z uw zględ nie niem pra wa
zwią za ne go z obo wią zu ją cy mi w tym za -
kre sie usta wa mi.

3. Two rze nia za ple cza dla uch wa la -
nia ustaw zwią za nych z uzy ska niem peł -
nej włas no ści miesz kań, w tym rów nież
pro gra mu po wszech ne go uwłasz cze nia:
kon tro la i wspó łu czest nic two w tym pro-
ce sie, in te gra cja spo łecz no ści lo kal nej,
pro pa go wa nie idei spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go, pro mo cja róż nych form wie -
dzy, w tym z za kre su pra wa.

4. Re pre zen to wa nia praw i in te re -
sów swo ich człon ków, udzie la nie im
wspar cia spo łecz ne go, kon sul ta cyj ne go
i praw ne go.

5. Po mo cy oso bom miesz ka ją cym
w za so bach spół dziel czych, ko mu nal -
nych, za kła do wych i in nych – w obro nie
i re a li za cji ich praw. 

Człon ka mi SOS mo gą być oso by fi zy-
cz ne oraz oso by praw ne, tj. każ dy:

– kto chce urze czy wist nić swój sta tus
współ wła ści cie la i wpro wa dze nia form
za rzą dza nia (nie dys po no wa nia) w in te re -
sie wła ści cie li wspól nie zgro ma dzo nym
ma jąt kiem pry wat nym

– kto po pie ra cel tych zmian spo łecz -
nych (de ko mu ni za cji), jest prze ciw ny na -
du ży wa niu pra wa w in te re sach kor po ra -
cyj nych lub też wi dzi moż li wość wspar-
cia sto wa rzy sze nia w obro nie praw spół -
dziel ców, ja ko stro ny słab szej w tym pro-
ce sie uwłasz cze nia. 

Waż ną ini cja ty wą SOS jest uczest nic -
two w pra cach Pod ko mi sji nadz wy czaj nej
sej mo wej i re pre zen ta cji spół dziel ców
w ro li ek sper ta przez Ta de u sza Bo ro wic -
kie go (kil ka frag men tów pro jek tów obec-
nych ustaw mia ło źró dło w Płoc ku). Ma te -
ria ły i pub li ka cje zna leźć moż na w ser wi -
sie in for ma cyj nym SOS na www.sos -
plock.pl, na któ rej fun kcjo nu je Fo rum
spół dziel ców.

Stan re a li za cji pro ce su uwłasz cze nia
wg usta wy spół dziel czej Płoc kie SOS
oce nia wie lo as pek to wo, sy tu a cję okre śla

mia nem „spół dziel nie z ogra ni czo ną od -
po wie dzial no ścią”. No we li za cja usta wy
z 1 sier pnia 2007 r. zmie ni ła pod sta wy
praw ne w pro ce sie uwłasz cze nia. 

Wg opi nii Ta de usz Bo ro wic kie go –
zmia na usta wy nie zmie ni ła jed nak
men tal no ści wie lu za rzą dów spół dziel -
ni w przed mio cie usta na wia nia włas no -
ści. Za rzą dy chcą wciąż dys po no wać
włas no ścią czy jąś. Tyl ko zo rien to wa ni
spół dziel cy ma ją szan sę sko rzy stać
z peł ni swych praw. Czym in nym jest
bo wiem dzia ła nie na skra ju li te ry pra wa
na nie ko rzyść człon ków, a czym in nym
jest re a li za cja usta wy zgod nie z jej in -
ten cją na rzecz człon ków, ja ko in we sto -
rów upraw nio nych do włas no ści ma jąt -
ku spół dziel ni. Nie u praw nio ne dzia ła -
nia za rzą dów by wa ją wspie ra ne mil czą -
cym przyz wo le niem no ta riu szy, urzę -
dów lub na wet są dów. Za trzy ma nie
w spół dziel ni jak naj wię ksze go ma jąt ku
spół dziel cze go w pro ce sie uwłasz cze -
nia i po zo sta wie nie do dys po zy cji Za -
rzą dów, jest spo łecz nym spo rem w ca -
łym kra ju. Dla te go Płoc kie SOS kie ru je
swe wy sił ki na ob szar kra ju w ce lu
ujed no li ce nia pra wa oraz wy e li mi no -
wa nia, zda rza ją cych się, nie ucz ci wych
prak tyk ryn ko wych. T.B.

Płoc kie SOS – sto wa rzy sze niem kra jo wym

W ro ku 2008 Ja giel lon ka ob cho dzi
XX rocz ni cę współ pra cy z nie miec ką
Ber tolt -Brecht -Schu le w Dar mstadt.
Pier wsze spot ka nie na u czy cie li i ucz -
niów od by ło się w Płoc ku we wrześ niu
1987 ro ku, ale ofi cjal ną umo wę pod pi sa -
no rok póź niej. Wy ja zdy od by wa ły się
re gu lar nie i w su mie ob ję ły kil ku set ucz -
niów i kil ku na stu na u czy cie li. Uczest ni -
cy wy mian poz na wa li w cza sie po by tu
ży cie szkol ne i ro dzin ne ko le gów, zwie -
dza li wie le miast (m.in. Ber lin, Fran k-
furt nad Me nem, Mo gun cję, He il der -
berg, a w Pol sce – Kra ków, War sza wę,
Gdańsk, To ruń), bra li udział w róż nych
wy da rze niach. Pro gra my spot kań obej -
mo wa ły rów nież wspól ną pra cę nad re a -
li za cją wie lu pro jek tów, któ rych te ma ty
usta la li opie ku no wie pol scy i nie miec cy.
W cią gu 20 lat zmie ni ło się bar dzo du żo,
po zo sta ły jed nak głów ne ce le: stwo rze -
nie moż li wo ści na wią zy wa nia bez poś -
red nich kon tak tów oraz do sko na le nie
zna jo mo ści ję zy ków ob cych. Re a li za cję
wy mia ny wspie ra fi nan so wo Pol sko -
Nie miec ka Współ pra ca Mło dzie ży.

Ju bi le u szo wa wy mia na roz po czę ła się
wi zy tą ucz niów pol skich i ich na u czy -
cie li ję zy ka nie miec kie go: Ma rii Na -
wor skiej i Cze sła wa Sta szew skie go,
w dru giej po ło wie ma ja w Niem czech;
część dru ga w Pol sce za pla no wa na jest,
jak za wsze, na wrze sień. Z oka zji 20-le -
cia par tner stwa miast od był się 2 czer w-
ca w li ce um szkol ny kon kurs przy go to -
wa ny przez na u czy ciel kę ję zy ka nie -
miec kie go Wie sła wę Ki ciń ską: „Dar m-
stadt – mia sto par tner skie Płoc ka”.

Tak wspo mi na ją swój ostat ni wy jazd
ucz nio wie.

– W pią tek po je cha liś my wszy scy do
ma low ni cze go mia ste czka Er bach i za -
miesz ka liś my w schro ni sku. Wspól ne
dni wy peł ni ły nam sport (ko szy ków ka,

pił ka noż na, siat ko wa, ba sen, wę drów -
ka),opra co wa nie pro jek tu (dy sku sja na
te mat ste re o ty pów), mie liś my du żo cza -
su na in te gra cję i co raz ła twiej mo gliś -
my się po ro zu mieć. W po nie dzia łek od -
by liś my wy cie czkę po cią giem do He il -
der ber gu, gdzie obej rze liś my sta rów kę,
a po po ko na niu 350 scho dów wiel ki za -
mek. Na ko niec pły nę liś my stat kiem
i mo gliś my po dzi wiać pięk ną oko li cę.
Na stęp ne go dnia posz liś my do szko ły
na wy bra ne przez nas lek cje (ma te ma ty -
ka, an giel ski, nie miec ki, sport). Po po -
łud nie by ło bez pro gra mu i mo gliś my
sa mi poz na wać cen trum Dar mstadt.
Wie czór spę dzi liś my w te a trze na
przed sta wie niu ba le tu. Po po że gnal nym
obie dzie w szko le (piz za) spot ka liś my
się na dwor cu. Zro bi ło się smut no, za -
pew nia liś my, że bę dzie my cze kać na ich
od wie dzi ny, bo chce my po ka zać go ś-
ciom du żo cie ka wych miejsc w Pol sce. 

Uczest ni cy wy mia ny przy wo żą
oprócz wie lu wra żeń no we spoj rze nie
na ob cą kul tu rę, tra dy cję, hi sto rię. Uczą
się to le ran cji i po sza no wa nia in ne go
na ro du. MN

Poz na ją się już 20 lat
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W szó stej już edy cji Re gio nal ne go
Kon kur su Hi sto rycz ne go „POL SKA
JA GIEL LO NÓW” ry wa li zo wa ło ze so -
bą nie mal osiem dzie się ciu ucz niów
gim na zjów z ob sza ru dzia ła nia płoc -
kiej de le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty
w War sza wie, tj. po wia tu płoc kie go:
grodz kie go i ziem skie go, go sty niń -
skie go i sier pec kie go. W li ście skie ro -
wa nym do uczest ni ków pre zy dent Mi -
ro sław Mi lew ski pod kre ślił pa sję
i przy jem ność od kry wa nia hi sto rii
przez mło dych ba da czy: nie spo sób
oprzeć się uro ko wi, ja ki to wa rzy szy
po tęż ne mu im pe rium, obej mu ją ce mu
Pol skę, Li twę, Cze chy i Wę gry. Pań st-
wo wie lu na ro dów, wiar i kul tur. Cza -
sy niez wy kłych prze mian, kształ to wa -
nia się no wych form ży cia pań stwo we -
go, roz wo ju na u ki i kul tu ry. I wresz cie
lo sy ro du kró lew skie go, z je go nie prze -
cięt ny mi pe ry pe tia mi.

W płoc kich eli mi na cjach cze kał na
uczest ni ków test, obej mu ją cy za gad -
nie nia z za kre su po li ty ki, gos po dar ki,
a tak że kul tu ry i sztu ki oraz iko no gra -
fii, kar to gra fii, he ral dy ki i ge ne a lo gii
epo ki ja giel loń skiej. W ści słym fi na le,
do któ re go awan so wa ła dzie siąt ka
uczest ni ków, na job szer niej szą wie dzą
wy ka za li się: Mar ce li na Ka wec ka
(Gim na zjum nr 1 w Płoc ku, opie kun
Jo lan ta Ry biń ska), Piotr Więc kow ski
(Gim na zjum im. Cy pria na Ka mi la
Nor wi da w Biel sku, opie kun Ja cek Ra -
dec ki) i Ju sty na Jóź wiak (Gim na zjum
Miej skie im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w Sier pcu, opie kun An na Ma kow ska). 

La u re a ci otrzy ma li na gro dy am ba sa -
do ra Re pub li ki Li tew skiej w Rze czy -
pos po li tej Pol skiej Egi di ju sa Me ilűna sa,
wrę czo ne przez at taché ds. kul tu ry Am -
ba sa dy Li tew skiej – Ale się Ryn ke vič
oraz na gro dy dy rek to ra Li ce um Ogól-
noksz tał cą ce go im. Wła dy sła wa Ja gieł -
ły – Mi ro sła wa Piąt ka. Upo min ka mi od
Urzę du Mia sta Płoc ka i pre ze sa To wa -
rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go – Zbi -
gnie wa Kru szew skie go na gro dze ni zo -
sta li wszy scy fi na li ści. 

Ko or dy na tor kon kur su i pre zes Mię -
dzysz kol ne go Klu bu Eu ro -At lan tyc -
kie go Ma rek Mro czkow ski, któ ry
ufun do wał osob ną na gro dę dla Mar ce -
li ny ja ko uczen ni cy kla sy dru giej, po -
wie dział, że wiel ką war to ścią kon kur -
su jest od lat niez wy kle wy rów na ny po -
ziom wśród naj lep szych uczest ni ków,

a płoc cy gim na zja li ści zwy cię ża ją do -
pie ro trze ci raz. W do tych cza so wych
edy cjach zdo byw ca mi pier wsze go
miej sca by li pra co wi ci ucz nio wie
z Sie cie nia, Si ko rza i Sier pca. W tym
ro ku przy rów nej ilo ści pun któw prze -
pi sy re gu la mi nu za de cy do wa ły o za ję -
ciu dru gie go miej sca przez Pio tra
z gim na zjum w Biel sku.

Przed fi na łem chór żeń ski L.O. im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły wy ko nał pod
kie run kiem An drze ja Sit ka Bo gu ro -
dzi cę, Ga u de Ma ter Po lo nia i Ma zur -
ka Dą brow skie go. At taché ds. kul tu ry
Am ba sa dy Li tew skiej Ale sia Ryn ke -
vič zwró ci ła uwa gę na obec ne 
prze war to ścio wa nia ocen hi sto rii.
Pro ces zbli że nia, po trud nym wie ku
dwudziestym, żar tob li wie uka za li
ucz nio wie kla sy II A Ja giel lon ki, któ -
rzy mul ti me dial nie i w kon wen cji ma -
te ria łów In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
przed sta wi li pro gram o dłu go trwa łej
i świa do mej współ pra cy Pre zy den tów
Pol ski i Li twy. 

Uczest ni cy i go ście zwie dzi li wy sta -
wę bib lio fil ską pt. Li twa w zbio rach
Bib lio te ki im. Zie liń skich To wa rzy -
stwa Na u ko we go Płoc kie go, stwo rzo -
ną przy po mo cy ucz niów I Pry wat ne -
go Li ce um Pla stycz ne go. Wśród nie -

mal 200 uni ka to wych czę sto wo lu mi -
nów zna laz ły się po cho dzą ce ze zbio -
rów Gu sta wa Zie liń skie go w Skę pem:
Mi cha ła Bo hu sza O po cząt kach na ro -
du i ję zy ka li tew skie go (War sza wa
1808) i Te o do ra Nar but ta dzie wię cio -
to mo we Dzie je na ro du li tew skie go
(Wil no 1835). Do naj star szych i naj -
cie ka wszych na le ża ły też po cho dzą ce
ze zbio rów Ha li ny Rut skiej: Jo a chi ma
Le le we la Dzie je Li twy i Ru si aż do
unii z Pol ską w Lub li nie (Poz nań
1844) i wy da ny przez Ed war da Ra -
czyń skie go Ko dex dy plo ma tycz ny Li -
twy (Wro cław 1845).

Kon kurs zor ga ni zo wał Mię dzysz -
kol ny Klub Eu ro -At lan tyc ki LO im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły, I Pry wat ne go
LO im. Mar ce li ny Ro ści szew skiej i I
Pry wat ne go Li ce um Pla stycz ne go
w Płoc ku. Pa tro na tem ho no ro wym
ob ję li go: am ba sa dor Re pub li ki Li -
tew skiej w Rze czy pos po li tej Pol skiej
Egi di jus Me ilűnas, am ba sa dor Rze -
czy pos po li tej Pol skiej przy Unii Eu -
ro pej skiej Jan Tom biń ski i pre zy dent
Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski, a na u ko -
wym – prze wod ni czą cy Ra dy Na u ko -
wej In sty tu tu Hi sto rii Pol skiej Aka de -
mii Na uk prof. dr hab. An drzej Ra -
chu ba. (mwm)

78 ucz niów z gim na zjów Ma zo wsza Za chod nie go, za in te re so wa nych dzie ja mi Rze czy pos po li tej Oboj ga
Na ro dów, uczest ni czy ło w fi na le kon kur su po pu lar no na u ko we go „POL SKA JA GIEL LO NÓW”

W Ja giel lon ce o Ja giel lo nach

Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka” wspar ła fi nan so wo pro jek tu
„Del ta klub „U Ko ry fe u sza” gru pa hu -
ma ni stycz na – po zasz kol ne za ję cia edu -
ka cyj ne dla uzdol nio nej hu ma ni stycz nie
mło dzie ży gim na zjów i szkół po nad -
gim na zjal nych”. Za da nie re a li zu je To -
wa rzy stwo Wspie ra nia Szkol nic twa
Wyż sze go i Oświa ty ra zem z Ma zo -
wiec kim Sa mo rzą do wym Cen trum Do -
sko na le nia Na u czy cie li.

Del ta klub w Płoc ku ist nie je od 2005
ro ku. Do tej po ry z do dat ko wych za jęć
ko rzy sta li naj zdol niej si ma te ma ty cy, fi -
zy cy i che mi cy. W kwiet niu, dzię ki pie -
nią dzom Fun da cji, ru szy ła gru pa hi sto -
rycz na i po lo ni stycz na. W su mie na za -
ję cia uczęsz cza 24 ucz niów z ostat nich
klas płoc kich gim na zjów i pier wszych
klas szkół po nad gim na zjal nych. Za ję cia
od by wa ją się raz w ty god niu, pro wa dzą
je pra cow ni cy na u ko wi Uni wer sy te tu
War szaw skie go, hi sto ry cy z Mu ze um
Ma zo wiec kie go i wy bra ni na u czy cie le. 

W ra mach pro jek tu ucz nio wie na po -
cząt ku czer wca po je cha li na wy cie -
czkę do War sza wy; zwie dzi li Za mek
Kró lew ski, gdzie uczest ni czy li w war -
szta tach po świę co nych kla sy cyz mo wi,
by li też w Mu ze um Li te ra tu ry. Ko lej na
wy cie czka na u ko wa pla no wa na jest na
je sień.

Za ję cia po za lek cyj ne uzdol nio nym
hu ma ni stom po móc ma ją w osią gnię -
ciu suk ce sów w olim pia dach przed-
mio to wych z ję zy ka pol skie go i hi sto -
rii. Płock w ostat nich la tach nie od no -
to wał tu zna czą cych suk ce sów. W la -
tach 2003 – 07 w czo ło wych płoc kich
li ce ach w Olim pia dach Hi sto rycz nych
bra ło udział za led wie 2 % ucz niów,
w Olim pia dzie Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol-
skie go tyl ko 1%. 

W Olim pia dzie Hi sto rycz nej suk ce sy
od nie śli tyl ko ucz nio wie LO im. Mar -
szał ka Sta ni sła wa Ma ła chow skie go
i Wła dy sła wa Ja gieł ły (la u re a ci, fi na li -
ści), na Olim pia dzie Li te ra tu ry i Ję zy ka
Pol skie go naj lep si płoc cza nie do cho dzi -
li tyl ko do eta pu okrę go we go.

Pro jekt Del ta klub „U Ko ry fe u sza”
Fun da cja wspar ła kwo tą 15.800 zł. AS

War szta ty 
„U Ko ry fe u sza”

Pry wat ne Li ce um Ogól noksz tał cą ce dla
Do ro słych i Pry wat ne Uzu peł nia ją ce Li ce um
Ogól noksz tał cą ce dla Do ro słych pro wa dzą
na bór na no wy rok szkol ny 2008/2009 do:

– 3- let nie go Li ce um Ogól noksz tał cą -
ce go dla Do ro słych (po gim na zjum i oś -
mio kla so wej szko le pod sta wo wej)

– 2- let nie go Uzu peł nia ją ce go Li ce -
um Ogól noksz tał cą ce go dla Do ro słych
(po za sad ni czej szko le za wo do wej).

Ofer ta skie ro wa na jest do osób po
18 ro ku ży cia. Za ję cia roz po czy na ją
się we wrześ niu w sy ste mie za ocz -
nym – co dwa ty god nie. Szko ła mie ś-

ci się przy ul. Kró lo wej Jad wi gi 4.
Za pi sy i bliż sze in for ma cje pod tel.
024/269 13 36, e-ma il: se kre ta riat -
plock@in te ria.pl

Obie pla ców ki na le żą do sie ci szkół
TWO JA SZKO ŁA, któ ra świad czy
usłu gi edu ka cyj ne w wie lu mia stach
i po sia da upraw nie nia szko ły pub licz -
nej już od pra wie 15 lat.

(j)

Ma tu ra dla do ro słych

La u re at ka I miej sca Mar ce li na Ka wec ka od bie ra na gro dy i gra tu la cje od dy rek to ra LO
im. Wła dy sła wa Ja gieł ły Mi ro sła wa Piąt ka, at taché ds. kul tu ry Am ba sa dy Li tew skiej
Ale sii Ryn ke vič i pre ze sa Mię dzysz kol ne go Klu bu Eu ro -At lan tyc kie go Mar ka Mro -
czkow skie go
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Na Zamku Królewskim w Warszawie



8 Sygnały Płockie

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Co raz czę ściej na dro gach do cho dzi do
wy pad ków z udzia łem mo to cy kli stów.
Nie ste ty, zwy kle koń czą się one tra gicz -
nie, bo na wet naj lep szy mo tor nie ma
szans w zde rze niu z au tem. Po za tym kie -
ru ją cy pę dzą na swo ich su per ma szy nach,
roz wi ja jąc za wrot ne pręd ko ści, do cho dzą -
ce czę sto na wet do 200 km/godz. 

Aby po pra wić bez pie czeń stwo na na -
szych dro gach, płoc ka po li cja wy po wie -
dzia ła woj nę pi ra tom na mo to cy klach. Za -
po wia da, że ta kie ak cje bę dzie prze pro wa -
dza ła co raz czę ściej. Tyl ko w cią gu kil ku
go dzin (10 czer wca) fun kcjo na riu sze
skon tro lo wa li 22 mo to cy kli stów. 

– Efek tem by ło wy sta wie nie 16 man da -
tów na łącz ną kwo tę 2800 zło tych – mó wi
Ma riusz Gie ru la, rzecz nik pra so wy po li -
cji. – Aż dzie wię ciu mo to cy kli stów nie po -
sia da ło upraw nień do kie ro wa nia po ja -
zdem. Po li cjan ci za trzy ma li tak że czte ry
do wo dy re je stra cyj ne. 

Wśród grze chów głów nych po peł nia -
nych przez kie row ców jednośladów Gie -
ru la wy mie nia: prze kra cza nie doz wo lo nej
pręd ko ści, nie sto so wa nie się do zna ków
i sy gna li za cji oraz wy prze dza nie w miej -
scach nie doz wo lo nych. 

Spoś ród uka ra nych naj wię kszą gru pę
sta no wi li mło dzi kie row cy. Z ob ser wa cji
po li cjan tów wy ni ka, że czę sto bra ku je im
po pro stu wy o braź ni. Nie ma ją świa do mo -
ści, że stwa rza ją ogrom ne za gro że nie,
prze de wszyst kim dla sie bie. Chęć po pi sa -
nia się przed ró wieś ni ka mi mo że skoń czyć
się trwa łym ka lec twem a na wet śmier cią. 

– Nie bę dzie my to le ro wać nie bez piecz -
nych za cho wań na dro dze – ostrze ga ko -
men dant Ja ro sław Brach. – Man da ty zaś
bę dą z gór nej pół ki. To dla bez pie czeń stwa
wszyst kich użyt kow ni ków dróg. (m.d.)

Stop mo to cy klo wym pi ra tom
By ła so bo ta, dzień po za koń cze niu ro ku

szkol ne go. 15-let nia gim na zja list ka wy -
szła wie czo rem z do mu. W nie dzie lę za -
nie po ko je ni ro dzi ce za wia do mi li po li cję. 

– Nie wie dzie liś my, ja ki jest po wód
znik nię cia na sto lat ki – opo wia da pod ko -
mi sarz Ro bert Ko per. – Ro dzi ce po wie -
dzie li, że nie otrzy ma ła pro mo cji do na -
stęp nej kla sy, ale mog ły być też in ne po -
wo dy ucie czki. By ły pod sta wy, aby są dzić,
że dziew czy na prze by wa po za Płoc kiem. 

Po li cjan ci na tych miast przy stą pi li do
po szu ki wań. Bra li w nich udział fun -
kcjo na riu sze peł nią cy te go dnia pa tro le
na mie ście oraz spe cja li ści od po szu ki -
wa nia za gi nio nych z sek cji kry mi nal nej.
Za a lar mo wa no też płoc kie me dia i wy -

py ty wa no o An dże li kę jej zna jo mych.
Gdy trwa ła ak cja, na gle dziew czy na po -
ja wi ła się w do mu. – Moż li we, że zo rien -
to wa ła się, że zro bił się „ruch” wo kół
niej – mó wi Ko per. – Być mo że, ja kaś
ko le żan ka po wie dzia ła jej o po szu ki wa -
niach. Naj waż niej sze jed nak, że nic jej
się nie sta ło.

– Za cho wuj cie się bar dziej od po wie dzial -
nie – ape lu je do mło dych lu dzi ko men dant
miej ski po li cji Ja ro sław Brach. – Wa sze
znik nię cie po wo du je, że bli scy umie ra ją ze
stra chu. Do po szu ki wać an ga żo wa nych jest
wie lu po li cjan tów, któ rzy w tym cza sie nie
mo gą nieść po mo cy tym, któ rzy na praw dę
jej po trze bu ją. Po myśl cie, za nim zde cy du je -
cie na ta ki nie roz sąd ny krok. (m.d.)

Wy szła, ale wró ci ła

Idziesz so bie uli cą i wi dzisz ra dio wóz.
Ni by nic dziw ne go, ale na gle zda jesz so bie
spra wę, że po jazd do cie bie mó wi. Czy to
sen? Nie. To no wa ak cja sek cji pre wen cji
płoc kiej po li cji. 

– Po ana li zie za gro żeń i prze stępstw do -
ko na nych w tym ro ku, fun kcjo na riu sze 
dosz li do wnio sku, że płoc czan trze ba zmo-
bi li zo wać do te go, aby sa mi zad ba li le piej
o sie bie i swo je mie nie – opo wia da An na
Le wan dow ska z po li cji. – Do wie lu zda rzeń
mog ło by nie dojść, gdy byś my by li bar dziej
uważ ni i prze wi du ją cy.

Cho dzi o to, aby np. za my kać na klucz
drzwi po wej ściu do miesz ka nia, wy cho dząc
do brze zam knąć ok na oraz że by nie trzy mać
pie nię dzy, do ku men tów czy te le fo nu ko -
mór ko we go w kie sze niach, skąd zło dziej ła -
two je mo że za brać.  Ra dio wóz zo stał wy po -
sa żo ny w ze staw nag łaś nia ją cy, dzię ki cze -
mu pra cow nik zes po łu pre wen cji kry mi nal -
nej mo że in for mo wać o za gro że niach i przy -
po mi nać o pro stych me to dach, któ re poz wo -
lą na ich unik nię cie. Sa mo chód czę sto po ja -
wia się w oko li cy su per mar ke tów i na osie -
dlo wych uli czkach. – Ro zda je my też ulot ki,
któ re mó wią o tym jak ustrzec się kra dzie ży
– mó wi Ka ta rzy na Stę pień z pre wen cji. 

Po raz pier wszy ga da ją cy ra dio wóz
po ja wił się na Po dol szy cach, gdzie naj -
czę ściej na ata ki zło dziei i wła my wa czy
są na ra żo ne sa mo cho dy. W su mie, w ca -
łym Płoc ku od po cząt ku ro ku zra bo wa no
pra wie 30 aut. – To nie jest du ża licz ba,
je śli po rów na się to ze zło dziej ski mi wy -
ni ka mi z po przed nich lat, kie dy by wa ło,
że gi nę ło kil ka sa mo cho dów dzien nie –
us po ka ja ko men dant Ja ro sław Brach. –
Chce my jed nak zmi ni ma li zo wać ten

pro ce der. 
Brach wspo mi na tak że o wła ma niach do

aut, gdyż czę sto wła ści cie le po zo sta wia ją
w środ ku cen ne przed mio ty lub de mon stra -
cyj nie pa ku ją coś do ba gaż ni ka. – Zło dzie je
dzia ła ją nie raz spon ta nicz nie – opo wia da. –
Wi dzą w sa mo cho dzie coś in te re su ją ce go

i od ra zu wy bi ja ją szy bę, że by to za brać. Wy -
star czy, że bę dzie to choć by zmię ta re kla -
mów ka, a już ro dzą się na dzie je na do bry
łup. Uni kaj my więc ta kich sy tu a cji. 

Ga da ją cy ra dio wóz za chę ca rów nież
płoc czan do oz na ko wa nia swo ich aut oraz
do dat ko wych ele men tów wy po sa że nia, np.
ra dio od twa rza czy. Wte dy, w ra zie kra dzie -
ży ła twiej zi den ty fi ko wać i odzy skać swo je
mie nie. (m.d.)

Prze ma wia do cie bie

150 li trów spi ry tu su i po nad 4,5 tys.
pa czek pa pie ro sów bez pol skich zna -
ków ak cy zy wpa dło w rę ce płoc kich

po li cjan tów. Czar no ryn ko wa war tość
przed mio tów to bli sko 25 tys. zło tych.

– Fun kcjo na riu sze z sek cji kry mi nal -
nej w cen trum Płoc ka za trzy ma li do
kon tro li Opla Asco nę – opo wia da Ma r-
iusz Gie ru la, rzecz nik pra so wy po li cji.
– 24- i 33-la tek w ba gaż ni ku prze wo zi -
li w pla sti ko wych bu tel kach nie le gal ny
al ko hol. 

Po li cjan ci prze szu ka li tak że miesz ka -
nia za trzy ma nych. Zna le źli w nich ko le-
j ne bu tel ki ze spi ry tu sem oraz pa czki
pa pie ro sów. Fun kcjo na riu sze usta la ją
skąd nie le gal ny to war tra fił do Płoc ka
oraz gdzie był sprze da wa ny. Męż czyz -
nom gro zi wy so ka grzyw na oraz prze -
pa dek mie nia. (m.d.)

Tref ny to war

Każ de go ro ku do cho dzi do tra gicz nych
zda rzeń nad wo dą z udzia łem mło dych
lu dzi. W ce lu uświa do mie nia mło dzie ży
skut ków lek ko myśl no ści i bra wu ry nad
ak we na mi, na u czy ciel ki świe-t li cy
w Zes po le Szkół Bu do wla nych za pro si ły
na spot ka nie Ka zi mie rza Zy gne ra – star -
sze go ra tow ni ka WOPR-u i na u czy cie la
pły wa nia (na zdjęciu). Udzie lił on fa cho -
wych i cen nych po rad, do ty czą cych pod-
sta wo wych za sad bez piecz ne go za cho -
wa nia nad wo dą ucz niom z kla sy: II Ma,
II Tb i II Tg. Z ogrom nym za in te re so wa -
niem przez dwie go dzi ny ucz nio wie słu -
cha li wska zó wek ra tow ni ka. 

Zwró cił m.in. uwa gę na naj częst sze
przy czy ny niesz czę śli wych wy pad ków
(lek ce wa że nie obo wią zu ją cych prze pi -
sów, ką pie le w miej scach nie strze żo -

nych) oraz przyb li żył ucz niom za sa dy
pra wi dło we go po stę po wa nia nad wo dą
umoż li wia ją ce bez piecz ne ko rzy sta nie
z tej for my wy po czyn ku. (j)

Bez piecz nie nad wo dą
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Dosz częt nie znisz czo ny po jazd, przy sta -
nek, słup og ło sze nio wy, drze wo oraz przy-
c men tar ny krzyż – to efekt po ża ru au to bu -
su. Wszyst ko wy da rzy ło się 10 czer wca,
ok. godz. 15.30 przy ul. Har cer skiej. Wte dy
to kie row ca au to bu su KM li nii nr 4 za u wa -
żył dym wy do by wa ją cy się z tyl nej, pra wej

czę ści po ja zdu. Na tych miast się za trzy mał
i ka zał trzem pa sa że rom opu ścić au to bus. 

– Sam przy stą pił do ga sze nia po ża ru, ale
nie przy nio sło to żad ne go re zul ta tu i dla te -
go wez wa no straż po żar ną – opo wia da 
Ma riusz Gie ru la, rzecz nik pra so wy po li cji.
– Na szczę ście ni ko mu nic się nie sta ło. 

Po li cjan ci pro wa dzą po stę po wa nie, któ -
re wy jaś ni przy czy ny zda rze nia. (m.d.)

Po żar „czer wo nia ka”
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Świet li ca w Noc le gow ni dla Ko biet
z Dzieć mi by ła strza łem w 10! – mó wi
Gra ży na Cie ślik pre zes Za rzą du Re jo no -
we go Pol skie go Ko mi te tu Po mo cy Spo -
łecz nej. Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla
Płoc ka” po mog ła już w I edy cji kon kur su
w za ku pie re ga łów i te le wi zo ra do świet -
li cy, te raz na do po sa że nie sa li w II edy cji
kon kur su przyz na ła 7200 zł. 

Pie nią dze w tej edy cji kon kur su PKPS
otrzy mał na za kup meb li, ar ty ku łów pa -
pier ni czych i zor ga ni zo wa nie te ra pii. 
– Wię kszość rze czy już ku pi liś my, a te ra -
pia pro wa dzo na jest na bie żą co – mó wi
Gra ży na Cie ślik. Te ra pe u ci pro wa dzą
za ję cia z dzieć mi i mat ka mi; po le ga ją
głów nie na bu do wa niu wza jem nych re -

la cji, roz ła do wy wa niu agre sji. Mat ki
przy glą da ją się i uczą jak z dziec kiem
odro bić lek cje, zmo ty wo wać do na u ki,
jak za in te re so wać książ ką czy zor ga ni -
zo wać za ba wę. Za ję cia do pa so wa ne są
do wie ku. Dla naj młod szych miesz kań -
ców noc le gow nia or ga ni zu je głów nie
za ję cia pla stycz ne, ma my czy ta ją dzie -
ciom książ ki, wspól nie oglą da ją baj ki.
Star sze dzie ci w świet li cy odra bia ją lek -
cje, w mia rę po trzeb spo ty ka ją się na in -
dy wi du al nych te ra piach z pe da go giem
czy psy cho lo giem.

Świet li ca pra cu je od stycz nia. Obec-
nie ko rzy sta z niej pięt na ścio ro dzie -
ci, czy li wszy scy mło dzi miesz kań cy
noc le gow ni. IT

Wy po sa ży liś my świet li cę 

W świet li cy Zes po łu Szkół Bu do wla -
nych go ści ły: Ma rio la Ko zak i Jo an na
Szmul z Miej skie go Oś rod ka Po mo cy
Spo łecz nej z pre lek cją (po łą czo ną z pre -
zen ta cja mi mul ti me dial ny mi) na te mat
be zdom no ści oraz kul tu ry i oby cza jo -
wo ści rom skiej.

Ucz nio wie z kl. II Ma do wie dzie li się,
ja kie są przy czy ny i po wo dy be zdom no -
ści, ja kie są for my po mo cy lu dziom be -
zdom nym. Spot ka nie to znacz nie przy-
czy ni ło się do prze ła my wa nia ste re o ty -
pu czło wie ka be zdom ne go, ko ja rzo ne go
zwy kle z oso bą „brud ną, za wszo ną, pi -
ja ną, że brzą cą na dwor cu, czy w pob li żu
su per mar ke tów”, sło wem „de ge ne ra -
tem, któ ry sam so bie jest win ny”. Ta kie
uo gól nia ją ce poj mo wa nie be zdom no ści
sta wia w bar dzo nie ko rzyst nym świet le
np. oso by miesz ka ją ce w schro ni skach
i noc le gow niach, któ re z ta kim ste re o ty -
pem nie ma ją nic wspól ne go. Spot ka nie
sta ło się oka zją do cie ka wej i otwar tej
dy sku sji.

Na to miast w spot ka niu po świę co -
nym kul tu rze rom skiej uczest ni czy li
ucz nio wie z kl. II Ia. Mia ło ono na ce -

lu przyb li żyć prob le ma ty kę rom ską
i zmie nić po strze ga nie zbio ro wo ści
rom skiej, któ re fun kcjo nu je w na szym
spo łe czeń stwie. Oka zu je się, że i tu na -
sza wie dza nie wy kra cza po za ste re o -
ty py, choć tak na praw dę wca le ich nie
zna my i nic, al bo pra wie nic, na ich te -
mat nie wie my. Ucz nio wie obej rze li
bar dzo cie ka wy film pt.: „Nie bój się
Cy ga na”. Na je go pod sta wie do wie -
dzie li się m.in. o tym, że Ro mo wie są
przy by sza mi z In dii, że pod czas II
woj ny świa to wej by li prze śla do wa ni
i pod da ni ma so wej ek ster mi na cji przez
hit le row ców. W la tach 60. w pań -
stwach by łe go blo ku wschod nie go Ro -
mo wie zo sta li zmu sze ni do po rzu ce nia
tra dy cji ko czow ni czych. Obec nie sta -
no wią du żą roz pro szo ną zbio ro wość
i ja ko je dy ni w Eu ro pie nie ma ją swo-
je go pań stwa. Ma ją na to miast swój
hymn i fla gę, za ak cep to wa ne przez
ONZ. Jo an na Szmul mó wi ła tak że
o swo jej pra cy z płoc ką spo łecz no ścią
rom ską i o rzą do wym pro gra mie na
rzecz spo łecz no ści rom skiej w Pol sce.

Opr. (j)

Stop stereotypom!

Sto wa rzy sze nie „Ko lo ry Ży cia” na
re a li za cję pro jek tu „Wo bec nie peł no -
spraw no ści – wię ksza szan sa” w dru -
giej edy cji kon kur su gran to we go
otrzy ma ło do fi nan so wa nie w kwo cie
10700 zł. Pie nią dze Fun da cja przyz na -
ła na op ła ce nie tre ne rów – le ka rza psy-
chia try i psy cho lo ga, a tak że zor ga ni -
zo wa nie dwu ty god nio we go obo zu nad
So li ną.

– Wszyst ko prze bie ga zgod nie z za ło -
żo nym wcześ niej har mo no gra mem- mó -
wi Han na Ma ków ka pre zes Sto wa rzy -
sze nia. Te raz je steś my w trak cie war sz-
ta tów, na któ rych wo lon ta riu sze i ro dzi -
ce na szych po do piecz nych uczą się, jak
ustrzec się ma raz mu i na do pie kuń czo -
ści, a tak że jak roz ma wiać i przejść

przez okres doj rze wa nia z oso bą nie peł -
no spraw ną. Wkrót ce od bę dą się ko lej ne
spot ka nia po świę co ne mię dzy in ny mi
na u ce udzie le nia pier wszej po mo cy
w przy pad ku epi lep sji.

Uwień cze niem pro jek tu fi nan so wa -
ne go m.in. ze środ ków Fun da cji „ Fun-
dusz Gran to wy dla Płoc ka” bę dzie
dwu ty god nio wy obóz nad So li ną, na
któ ry 22 lip ca po je dzie po nad 60 osób
(nie peł no spraw ni, człon ko wie ich ro -
dzin i wo lon ta riu sze). – To bę dzie ta ka
„szko ła prze trwa nia” – mó wi Ma ków -
ka. Pro gram za jęć, w któ rych wez mą
udział wszy scy uczest ni cy obo zu nie -
za leż nie od stop nia nie peł no spraw no -
ści no si ro bo czą naz wą „Dla nas nie
ma nic nie moż li we go”. IT

War szta ty i obóz prze trwa nia nad So li ną z Fun du szu Gran to wy dla Płoc ka

Po ja dą w Biesz cza dy

50-le cie ho no ro we go krwio daw stwa
świę to wa li 6 czer wca w Spół dziel czym Do -
mu Kul tu ry płoc cza nie, któ rzy od wie lu lat
dzie lą się z in ny mi tym naj cen niej szym le -
kiem. Krwio daw ca mi są nie kie dy ca łe ro -
dzi ny jak np. Eu ge niusz Szym czyk i je go
dwaj sy no wie, Ma rian Ta rasz kie wicz z trój -
ką dzie ci, Ire ne usz Więc kow ski z dwo ma
sy na mi. Za słu że ni krwio daw cy uho no ro wa -
ni zo sta li sta tu et ka mi. Dzię ko wa no też
szko łom, pro pa gu ją cym ideę ho no ro we go

krwio daw stwa (ZSZ nr 2, ZSB nr 1, ZST),
oraz klu bom, któ rych jest w płoc kim re jo nie
13 i zrze sza ją 1500 człon ków. Naj star sze
i na jak tyw niej sze to: HDK Aor ta przy Za -
rzą dzie Re jo no wym PCK, przy PKN Or len,
Mo sto sta lo wiec, Bi zon i Ze rów ka.

Płoc ki PCK od kil ku lat po sia da włas ny
am bu lans do po bie ra nia krwi, dzię ki cze -
mu mo że or ga ni zo wać ak cje krwio daw -
stwa w te re nie. W ro ku ubieg łym w am bu -
lan sie 1609 osób od da ło 722 li try krwi. (j)

Ju bi le usz krwio daw ców

Po dob nie jak w la tach ubieg łych Urząd
Mia sta Płoc ka zor ga ni zo wał ko lo nie nad
mo rzem dla 240 dzie ci (do 16. ro ku ży cia).
Wy po czy wa ją w dwóch tur nu sach (21
czer wca – 4 lip ca i 5 lip ca – 18 lip ca)
w miej sco wo ści Po go rze li ca. O zak wa li fi -
ko wa niu dziec ka de cy do wa ła ko lej ność
zgło szeń. Ro dzi ce za po byt na ko lo nii zap -
ła ci li tyl ko 500 zł, po zo sta łą część sfi nan so -
wał Urząd Mia sta. 

W trak cie wy po czyn ku, któ re go bez poś -
red nim or ga ni za to rem jest Agen cja Tu ry -

sty ki Ję zy ko wej LIN GWI STA, dzie ci po ja -
dą na wy cie czki m.in. do Wo liń skie go Par -
ku Na ro do we go i Szcze ci na, ba wić się bę -
dą przy ogni skach, wez mą udział w raj dzie
przy go do wym, nie mó wiąc o pla żo wa niu
i mor skich ką pie lach.. W pro gram po by tu
zo sta ły wpi sa ne rów nież za ję cia z za kre su
pro fi lak ty ki uza leż nień do ty czą ce, np.
umie jęt no ści ra dze nia so bie z prob le ma mi,
wy ra ża nia uczuć i emo cji, pra wi dło wych
za cho wań spo łecz nych, a tak że prze ciw -
dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie i szko le. (j)

Ko lo nie z do fi nan so wa niem

W miej sco wo ści Sła wa woj. zie lo no gór -
skie od był się (6 – 8 czer wca) etap kra jo wy
XVI Mi strzostw Pier wszej Po mo cy. Dru ży -
na z ZSZ nr 2 Płock w skła dzie: Mar cin Ka -
miń ski – ka pi tan, Ro bert Bach man, Piotr Bu -
ko wic ki, Pa weł Kol czyń ski, Ma te usz Sze lą -
gow ski, re pre zen tu ją ca woj. ma zo wiec kie,
za ję ła osta tecz nie VI miej sce na 16 star tu ją -
cych dru żyn. Na tym eta pie współ za wod nic -
two ro zgry wa ło się na 16 sta cjach. Wszyst -
kie czyn no ści ra tu ją ce ży cie i zdro wie ra tow -
ni cy z Płoc ka wy ko na li na wy so kim po zio -
mie. Wy ka za li się rów nież bar dzo do brą zna-
jo mo ścią te o rii udzie la nia pier wszej po mo cy,
wia do mo ścia mi o pra wie hu ma ni tar nym i hi -
sto rii Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go
Krzy ża i Czer wo ne go Pół księ ży ca. 

Sie dem pun kto wa nych sta cji da wa ło na -
szej dru ży nie dru gie miej sce. Szan sa na
miej sce na po dium zni kła na sta cji, gdzie
trze ba by ło re a ni mo wać elek tro nicz ne go
fan to ma z któ rym wię kszość za wod ni ków
zet knę ła się po raz pier wszy. Tyl ko nie licz -
ne zes po ły mia ły moż li wość przy go to wa nia
się do za wo dów na ta kim sprzę cie. Dru ży na
z Płoc ka ta kiej moż li wo ści nie mia ła. Per-
fek cyj na zna jo mość za sad ra to wa nia ży cia
przez płoc czan zgod nie z wy ma ga nia mi

Kra jo wej Ra dy Re su scy ta cji nie wy star czy -
ła w kon fron ta cji z urzą dze niem elek tro nicz -
nym. Po ziom za wo dów był bar dzo wy so ki
i praw do po dob nie or ga ni za tor wpro wa dził
za da nie na elek tro nicz nym fan to mie dla
pod nie sie nia stop nia trud no ści, co z wy rów -
na nej wal ki poz wo li ło wy ło nić zwy cięz ców.
Szko da, że do oce ny wysz ko le nia dru żyn
za sto so wa no sprzęt, na któ rym nie wiel ki
pro cent mło dzie ży z ca łe go kra ju ma moż li -
wość ćwi czyć. Ewa Do mo sław ska 

(opie kun zes po łu)

Po ko na ni przez fan tom
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dokończenie ze str. 1

Szko ły „po”, a nie „po nad”

Złą cze nie pro gra mo we gim na zjum ze
szko łą po gim na zjal ną to naj waż niej sze za -
ło że nie re for my na po zio mie tych dwóch ty -
pów szkół (stąd też zmia na for mal na, ze
szko ły „po nad” na po gim na zjal ną). Cho dzi,
po pier wsze, o uni ka nie pow tó rzeń pro gra -
mo wych oraz o ta kie przy go to wa nie ucz nia
(przez 3 la ta gim na zjum), aby mógł sa mo -
dziel nie i bez prob le mów pod jąć de cy zję
o wy bo rze no wej szko ły. Tu MEN chce
wzmoc nić ro lę do rad cy za wo do we go, do tej
po ry nie fek tyw nie wy ko rzy sty wa ne go.

No wo ścią ma też być po dział na za ję cia
obo wiąz ko we oraz tzw. za ję cia mo du ło we.
Obok obo wiąz ko we go kształ ce nia każ dy
uczeń bę dzie miał obo wią zek wy bra nia do -
dat ko wych form ak tyw no ści z tzw. pu li: za -
jęć ar ty stycz nych, pla stycz nych czy tech-
nicz nych plus dwie go dzi ny ty god nio wo wf
(rów nież do wy bo ru for ma ak tyw no ści, np.
pły wa nie lub gry zes po ło we).

Na u ka ję zy ka ob ce go zacz nie się od pod-
sta wów ki, ale w gim na zjum bę dą obo wiąz -
ko we już dwa języki; je den na po zio mie za -
a wan so wa nym, dru gi na pod sta wo wym. 

A co w li ce um?

Każ dy li ce a li sta bę dzie wy bie rał dwa lub
trzy przed mio ty ma tu ral ne o tzw. pro gra mie
istot nie roz sze rzo nym. Mu si też wy brać
tzw. do dat ko we za ję cia uzu peł nia ją ce, poz -
wa la ją ce na pog łę bie nie ogól nej wie dzy
z dzie dzin odleg łych od pro fi lu kształ ce nia,
np. hu ma ni ści bę dą mu sie li spró bo wać
swych sił w no wych tech no lo giach. 

Za ło że nia 4-let nie go tech ni kum są po -
dob ne z jed nym wy jąt kiem; ab sol went te go

ty pu szko ły mu si być za rów no go to wy do
pod ję cia na u ki na uczel niach tech nicz nych,
jak i pra cy w wy u czo nym za wo dzie. Za sad -
ni cze Szko ły Za wo do we ma ją dać kon kret -
ny za wód, ale rów nież ogól ne wyksz tał ce -
nie, poz wa la ją ce na wie lo krot ne przek wa li -
fi ko wa nie na cią gle zmie nia ją cym się ryn ku
pra cy. 

Nie uciek nie my od ma te ma ty ki

Brak umie jęt no ści ma te ma tycz nych
i prze twa rza nia in for ma cji oraz sła bo roz wi -
nię te umie jęt no ści sa mo dziel ne go my śle nia
ucz niów i ro zu mie nia ota cza ją ce go świa ta
to wg PI SA (Mię dzy na ro do wy Pro gram
Ba dań Umie jęt no ści Ucz niów) pod sta wo we
prob le my pol skich ma tu rzy stów. Być mo że
to wi na nie o bec no ści ma te ma ty ki i fi lo zo fii
na ma tu rze. Od 2010 ro ku ma to się zmie -
nić. Co praw da fi lo zo fia (ja ko nie o bo wiąz -
ko wa) jest już przed mio tem ma tu ral nym,
ma te ma ty ka (pi sem na), obok j. pol skie go
i ob ce go (ten od 2009 ro ku) bę dzie obo -
wiąz ko wa za dwa la ta. Co cie ka we, eg za -
min z ję zy ka ob ce go ma być obo wiąz ko wy
od 2015 ro ku, rów nież po szko le pod sta wo -
wej. Ale wra ca jąc do ma tu ry, któ ra zo sta nie
po dzie lo na na dwie czę ści: pod sta wo wą (5
eg za mi nów obo wiąz ko wych) i – naz wij my
ją – pog łę bio ną. Część pier wsza koń czyć się
bę dzie je dy nie opi sem: „zdał/a” lub „nie
zdał/a” (bez ocen pro cen to wych). Część
dru ga ma peł nić fun kcję re kru ta cyj ną do
szkół wyż szych i obej mie je den lub wię cej
eg za mi nów opra co wa nych we współ pra cy
z ty mi uczel nia mi.

W no wym sy ste mie po zo sta ną, dwu let -
nie li cea uzu peł nia ją ce (po ZSZ). Znik ną
li cea pro fi lo wa ne. Wię cej o re for mie moż -
na zna leźć na www.re for ma pro gra mo -
wa.men.gov.pl. (rł)

Szko ła przy jaź nie wy ma ga ją ca

Osiem szkół zak wa li fi ko wa ło się do de -
cy du ją cej run dy tur nie ju pił ki nożnej w ra -
mach kam pa nii „Za cho waj trzeź wy umysł”.
Eli mi na cje wy ło ni ły dru ży ny, któ re mia ły
ro ze grać me cze o miej sca I-IV w ka te go -
riach szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych.
Fi na ło wy tur niej od był się 14 czer wca (so -
bo ta) na bo i skach Wi sły Płock. W me czach
o III miej sce za gra li SP 12 z SP 22. Wy gra -
ła „dwa dzie ścia dwa”, ale to do „dwu nast -
ki” tra fił pu char za grę Fa ir Play. Z wal ki G
1 z G 4 o trze cie miej sce w ka te go rii gim na -
zjów zwy cię sko wy szła „je dyn ka”, je dy na
dru ży na z dziew czyn ka mi w skła dzie. 

Do fi na ło wych kon fron ta cji ja ko pier-
wsi przy stą pi li ucz nio wie szkół pod sta wo -
wych. Dru ży na SP 17 zmie rzy ła się ze

swo i mi ró wieś ni ka mi z SP 23 i oka za ła się
nie po ko na na. Z ko lei w fi na ło wej po tycz -
ce gim na zja li stów pier wsze miej sce zdo -
by ło G 5, od no sząc zwy cię stwo nad za -
wod ni ka mi ze Szko ły Mi strzo stwa Spor -
to we go Gim na zjum nr 12. Fi na ło we me -
cze po prze dzi ło to wa rzy skie spot ka nie
po mię dzy dru ży na mi płoc kich pre zy den -
tów i na u czy cie li. Po za cię tym po je dyn ku
na u czy cie le ule gli dru ży nie Pre zy den ta
4:3. Po za emo cja mi spor to wy mi na
uczest ni ków tur nie ju cze ka ły in ne atrak c-
je: m.in.: wy stęp che er le a de rek, po ka zy
ar ty stycz ne, słod ki po czę stu nek oraz grill.
Naj lep sze dru ży ny zo sta ły na gro dzo ne
spe cjal ny mi upo min ka mi ufun do wa ny mi
przez Urząd Mia sta Płoc ka. (rł)

Za cho waj zdro wie

Pier wsze go wrześ nia roz po czy na się
no wy okres za sił ko wy. Miej ski Oś ro dek
Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku, in for mu -
je o ter mi nach skła da nia wnio sków
o świad cze nia ro dzin ne na no wy okres
za sił ko wy:

1. je że li oso ba ubie ga ją ca się o świad -
cze nie ro dzin ne zło ży wnio sek wraz z do -
ku men ta mi do 31 lip ca br., świad cze nia
ro dzin ne przy słu gu ją ce za wrze sień 2008
ro ku, wyp ła co ne zo sta ną do 30 wrześ nia;

2. w przy pad ku zło że nia wnio sku wraz
z do ku men ta mi w okre sie od 1 sier pnia do
dnia 30 wrześ nia br.. świad cze nia ro dzin -
ne przy słu gu ją ce za mie siąc wrze sień wyp -
ła co ne zo sta ną do 31 paź dzier ni ka br.

Wnio ski przyj mo wa ne są od 1 lip ca
w Dzia le Świad czeń Ro dzin nych
MOPS, Pl. Dą brow skie go 1, w go dzi -
nach: po nie dzia łek – pią tek, w godz. 9 –
14, w śro dy w godz. 11 – 17. 

Do wnio sku na le ży do łą czyć, mię dzy
in ny mi za świad cze nia o do cho dzie po -
dle ga ją cym opo dat ko wa niu po dat kiem
do cho do wym od osób fi zycz nych za rok
2007 wszyst kich peł no let nich człon ków
ro dzi ny, za świad cze nia ze szko ły dla
dzie ci po wy żej 16 ro ku ży cia oraz in ne
do ku men ty w za leż no ści od sy tu a cji ro -
dzin nej i do cho do wej. Do dat ko we in -
for ma cje moż na uzy skać pod nu me rem
te le fo nu: 024 364 03 70. (mops)

Świad cze nia ro dzin ne 
– no wy okres

W związ ku ze znacz nym wzro stem
cen ener gii oraz to wa rów i usług kon-
sum pcyj nych „Ko le je Ma zo wiec kie-
KM” sp. z o.o. od 14 lip ca 2008 r. pod -
wyż sza ją ce ny bi le tów:
1) jed no ra zo wych, śred nio o 5,02 %,
2) okre so wych od cin ko wych imien nych:

a) ty god nio wych, śred nio o 5,86%,
b) dwu ty god nio wych, mie sięcz nych 

i kwar tal nych śred nio o 5,85%;

3) stre fo wych:
a) cza so wych, śred nio o 15,28%,
b) mie sięcz nych, śred nio o 7,75%,
c) kwar tal nych, śred nio o 6,42%.
Ce na bi le tu jed no ra zo we go do 5 km

zo sta ła pod wyż szo na z 2,40 zł na 2,80
zł. Op ła ta do dat ko wa za prze jazd bez
waż ne go bi le tu bę dzie wy no si ła 140 zł
(obec nie 120 zł). 

(dn)

Dro ższe bilety na ko lei

10 czer wca na te re nie „Zie lo ne go
Ogród ka” MZOS przy Pla cu Dą brow -
skie go od był się fe styn z oka zji „Dnia
Dziec ka”, zor ga ni zo wa ny przez Mię -
dzy za kła do wą Spół dziel nię Miesz ka -
nio wą „Che mik” oraz Urząd Mia sta
Płoc ka. Uro czy ste roz po czę cie przy pa -
dło w udzia le za stęp cy pre ze sa MSM
„Che mik” – Krzysz to fo wi Mar cin kie wi -
czo wi. Oko ło godz. 17 in struk to rzy klu -
bów osie dlo wych spół dziel ni roz po czę li
prze pro wa dza nie róż nych kon kur sów
dla dzie ci, m.in. pla stycz nych, ta necz -
nych, wo kal nych. Wszy scy rów nież
chęt nie uczest ni czy li w kon ku ren cjach
spor to wych, ta kich jak rzu ty do ce lu,
bie gi na czas, prze cią ga nie li ny. Za każ -
dą ry wa li za cję zwy cięz cy otrzy ma li na -

gro dy rze czo we, a po zo sta li uczest ni cy
na gro dy po cie sze nia. 

Pod czas im pre zy od był się po kaz
udzie la nia pier wszej po mo cy, za de mon -
stro wa ny przez wo lon ta riu szy z Mal tań -
skiej Służ by Me dycz nej. Po po u cza ją -
cym po ka zie za in te re so wa ni, pod okiem
pro fe sjo na li stów, mo gli tre no wać za sa -
dy udzie la nia pier wszej po mo cy. Chęt -
ne dzie ci mog ły wziąć udział w wal kach
„ry ce rzy su mo”. Nie za bra kło rów nież
atrak cji w po sta ci ma lo wa nia twa rzy,
por tre tów i ka ry ka tur. Przy dźwię kach
mu zy ki, pod czas ca łej im pre zy, o ku li -
nar ne po trze by przy by łych dba ła fir ma
ca te rin go wa. Po nie waż do pi sa ła po go -
da, uczest ni cy fe sty nu (oko ło 250 osób)
ba wi li się aż do godz. 21. (Kam)

Nie tyl ko 1 czer wca
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W czwar tek, 12 czer wca, w od no -
wio nych wnę trzach opac twa po be ne -
dyk tyń skie go od by ła się uro czy stość
otwar cia i po świę ce nia bu dyn ku przez
abp. Jó ze fa Ko wal czy ka – nun cju sza
apo stol skie go w Pol sce (na zdjęciu).
Przy by li na nią przed sta wi cie le władz
sa mo rzą du ma zo wiec kie go, Płoc ka,
lu dzie kul tu ry, du chow ni i przed się -
bior cy. 

Bp Piotr Li be ra wrę czył z tej oka zji
die ce zjal ne odz na cze nie – Or der św.
Zyg mun ta: ks. prof. Mi cha ło wi Grzy-
bow skie mu i ks. pra ła to wi Ja nu szo wi
Mac kie wi czo wi oraz przed sta wi cie -
lom przed się biorstw, któ re przy czy ni -
ły się do od no wy bu dyn ku i po miesz -
czeń opac twa.

Wcześ niej w se mi na rium du chow -
nym po pro wa dzo no se sje na u ko wą
po świę co ną abp. No wo wiej skie mu –
ini cja to ro wi bu do wy pier wsze go Mu -
ze um Die ce zjal ne go w Pol sce. No we
wnę trza to prze de wszyst kim wiel ki
hołd zło żo ny bło go sła wio ne mu ar cy -
bi sku po wi – sym bo licz ny po czą tek
ob cho dów 150-le cia uro dzin i 100-le -
cia przy ję cia sa kry bi sku piej. 

Po tęż ny umysł i wy bit na po stać,
wiel ki duch – mó wił o nim bp. płoc ki
Piotr Li be ra. Po św. Woj cie chu i św.
Sta ni sła wie jest trze cim wy nie sio nym
na oł ta rze pol skim bi sku pem – mę -
czen ni kiem. Zo stał be a ty fi ko wa ny
przez pa pie ża Ja na Pa wła II w 1999
ro ku wraz ze 107 in ny mi oso ba mi, za -
mor do wa ny mi pod czas dru giej woj ny
świa to wej. 

– Ale abp No wo wiej ski był tak że
czło wie kiem kul tu ry i pa trio tą. To on
na dał ka te drze jej obec ny kształt,
zbu do wał Mu ze um Die ce zjal ne, bib-
lio te kę se mi na ryj ną i An to niów kę
w Brwil nie – tłu ma czył na kon fe ren -
cji pra so wej ks. Se we ry niak, któ ry
za po wie dział licz ne wy daw nic twa
przy go to wa ne przez Płoc ki In sty tut
Wy daw ni czy, a zwią za ne z ob cho da -
mi ro ku abp. No wo wiej skie go. Jak

na pi sał ks. Woj ciech Gó ral ski – we
wstę pie do jed ne go z tych wy daw -
nictw („Świa dek Niez łom ny”) –
z oka zji wspom nia nych, zna czą cych
rocz nic zwią za nych z oso bą ar cy bi -
sku pa A. J. No wo wiej skie go wy pa da
przy pom nieć je go bo ga te w za słu gi
ży cie, świa dec two prze la nej krwi, sła -
wę chwa leb ne go mę czeń stwa, dro gę
do chwa ły bło go sła wio nych, a na -
stęp nie py tać, jak utrwa la na jest 
wdzięcz na pa mięć o Bło go sła wio nym,
któ ra win na skła niać do od da wa nia
mu na leż nej czci. 

Oka zją do ta kich prze my śleń bę -
dzie z pew no ścią lek tu ra „W służ bie
te go, co do bre i szla chet ne”. To
książ ka pre zen tu ją ca bo gac two my śli
bł. ar cy bi sku pa. PIW przy go to wał
jesz cze „Z po dró ży do Zie mi Świę -
tej” – za pis wspom nień abp. No wo -
wiej skie go z fe no me nal nym – zda -
niem ks. Se we ry nia ka – opi sem cho -
ro by mor skiej. Po raz pier wszy uda ło
się też ze brać w jed no wszyst kie li sty
pa ster skie ar cy bi sku pa. PIW wy dał je
pod ty tu łem „Li sty z Tum skie go
Wzgó rza”. 

Aby bli żej poz nać po stać No wo -
wiej skie go – nie tyl ko ja ko du chow ne -
go, bi sku pa czy uczo ne go – war to też
się gnąć do naj no wsze go, 36. to mu,
„Stu diów Płoc kich”, gdzie dr Adam
Ma ty szew ski z Uni wer sy te tu im. Kar-
dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go za warł
dwa wy wia dy z oso ba mi, któ re mia ły
bez poś red ni kon takt z ar cy bi sku pem –
ks. Ma ria nem Ol kow skim i Le chem
Mos sa kow skim – człon kiem ro dzi ny.
– Te roz mo wy by ły naj pięk niej szym
prze ży ciem w tym ro ku. Obaj po ka za li
arcybiskupa w czło wie czeń stwie. Lech
Mos sa kow ski pow ta rzał „sa ma do -
broć”, po dob nie Ol kow ski – za fa scy -
no wa ny je go oso bo wo ścią.

Ks. Se we ry niak li czy rów nież, że
pow sta nie film do ku men tal ny o bł. ar -
cy bi sku pie. Je go re ży se rem był by Ta -
de usz By stram. (rł)
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Otwar cie Mu ze um Die ce zjal ne go w opac twie za i na u gu ro wa ło
Rok abp. An to nie go Ju lia na No wo wiej skie go

Wdzięcz na pa mięć

Zgod nie z za po wie dzia mi, no wa
aran ża cja skar bca ka te dral ne go ro bi
im po nu ją ce wra że nie. W ciem nych po -
miesz cze niach świat ło sku pio ne jest
wy łącz nie na ka te dral nych bo gac -
twach. Z pół mro ku wy ła nia ją się pięk -
ne mon stran cje i or na ty, a nad wszyst -
kim kró lu je Her ma św. Zyg mun ta
i Kie lich Kon ra da oraz kie lich fun da cji
księ cia Ka ro la Fer dy nan da Wa zy –
usta wio ne poś rod ku sa li, na pla nie trój -
ką ta, w od dziel nych gab lo tach.

To du ma no we go mu ze um, ale nie
je dy na atrak cja. Choć wię kszość po -
miesz czeń cze ka do pie ro na aran ża cje
jest jesz cze kil ka miejsc, któ re już dziś
war to zo ba czyć, np. wy żej, w mu ze al -
nym ko ry ta rzu ko ło sa li ba roko wej,
pre zen to wa ne jest ma lar stwo Kwiat -
kow skiej. Nie co wcześ niej są współ -
czes ne obra zy przedstawiające bi sku -
pów: No wo wiej skie go i Wet mań skie -
go. Jest też or nat i sa kra, w któ rych ks.
No wo wiej ski przyj mo wał no mi na cję
pa pie ską. Te ek spo na ty sto ją przed
wej ściem do sa li, w któ rej pre zen to -
wa ne są pa miąt ki po bło go sła wio nym
ar cy bi sku pie, np. je go kie lich, piu ska
i ko lo rat ka oraz sto lik ze świecz ni -
kiem, hisz pań ski bilet ko le jo wy
z 1911 r., a tak że pasz port (w for mie

ar ku sza A4). Jest też pięk nie haf to wa -
ny przez sio stry or nat dla ar cy bi sku pa. 

Wy sta wa bę dzie czyn na do grud nia
br. (rł)

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Wspa nia ły skar biec i wzru sza ją cą wy sta wę cza so wą po świę -
co ną bł. apb. A. J. No wo wiej skie mu uj rze li płoc cza nie przy by -
li 12 czer wca na otwar cie Mu ze um Die ce zjal ne go.

Pier wsza od sło na



Wy bit ny że glarz, ka pi tan jach to wy
i pier wszy Po lak, któ ry dwu krot nie

op ły nął sa mot nie ku lę ziem ską był go ś-
ciem spe cjal nym trze ciej edy cji fe sti wa -
lu. Spot ka nie za pla no wa no na ryn ku Sta -
re go Mia sta, ale kpt. Ba ra now ski – ja ko
sta ry wilk mor ski od ra zu ka zał szu kać
miej sca pod da chem. – Bę dzie la ło – po -
wie dział krót ko i tak się sta ło. Po tem, już
w au li ra tu sza, do dał: Od umie jęt no ści
pre cy zyj ne go prze wi dy wa nia po go dy czę -
sto za le ża ło ży cie mo je i mo ich współ to -
wa rzy szy. 

Co ro ku, obok pre zen ta cji kon kur so -
wych fil mów, or ga ni za to rzy sta ra ją się
za pro sić do Płoc ka słyn nych po dróż ni -
ków, dzien ni ka rzy czy fil mow ców, któ -
rych ży cie pry wat ne i za wo do we, współ -
gra z ideą fe sti wa lu.

W tym ro ku do Płoc ka przy je chał jesz -
cze Zbi gniew Żmudz ki – dy rek tor łódz -
kie go Se -Ma -Fo ra (na zdjęciu), któ ry

zdo był w tym ro ku Oska ra za pol sko -an -
giel ską ani ma cję „Pio truś i wilk” oraz Ja -
ro sław Min ko wicz i Je rzy Szkam ruk –
re a li za to rzy niez wy kłe go fil mu i niez -

wy kłej wy pra wy. W sier pniu 2007 r. ru -
szy li z War sza wy w dwu mie sięcz ną, sa -
mo cho do wą wy pra wę Szla kiem Be ne -
dyk ta Po la ka. Po ko na li po nad 20 ty się cy
ki lo me trów be zdro ży tra są, ja ką prze był
w XIII w. pier wszy wiel ki pol ski po dróż -
nik. Ma ło kto wie, że ten za kon nik wyz-
na czył szlak do wnę trza Azji i prze ka zał
niez wy kle cie ka we i wni kli we opi sy tej
czę ści niez na ne go wcześ niej świa ta, in -
spi ru jąc do dzia ła nia in nych wiel kich, ta -
kich jak Mar co Po lo, któ ry tym sa mym

tro pem ru szył do pie ro 25 lat póź niej. Od -
kryw cą Azji był za tem nasz kra jan Be ne -
dykt – o czym ma ło kto dziś w Pol sce

wie. Re a li za to rzy fil mu po sta no wi li to
zmie nić. Uczest ni cy ek spe dy cji do tar li
czte re ma sa mo cho da mi te re no wy mi
w fa scy nu ją ce miej sca, m. in. Kał mu cję,
ste py ka zach skie, dru gi pod wzglę dem
wiel ko ści na świe cie ka nion, a tak że
miej sca bi tew hi sto rycz nych. Wzię li ze
so bą Kry sty nę Czu bów nę i Be a tę Pa wli -
kow ską. Z tej fa scy nu ją cej, peł nej przy -
gód po dró ży pow stał film „Wiel cy od -
kryw cy – Be ne dykt Po lak”, któ ry na III
Fe sti wa lu Fil mów Tu ry stycz nych zo stał
uz na ny za naj lep szy film po dróż ni czy.
Do dat ko wą atrak cją spot ka nia z au to ra -
mi fil mu był fakt, że przy je cha li do Płoc -
ka ty mi sa my mi sa mo cho da mi, któ ry mi
prze by li be zdro ża Azji. Przez ca łe piąt -
ko we po po łud nie wo zy sta ły na Sta rym
Ryn ku. Poniżej prze ka zu je my krót ką re -
la cję ze spot ka nia z goś ćmi fe sti wa lu
w au li ra tu sza, 13 czer wca, któ re po pro -
wa dzi li: Ewa Ko tus i Ja cek Wan. (rł)

– Na mo rzu nie da się ukryć wad, a za le ty sa me się od kry wa ją – mó wił w au li płoc -
kie go ra tu sza gość spe cjal ny To ur film Fe sti wal 2008 kpt. Krzysz tof Ba ra now ski. 

Go ście, go ście...
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Film pro mu je kwit ną ce mia sto (i pro -
win cję o tej sa mej naz wie) w za chod -
niej Hisz pa nii – oś ro dek han dlo wo –
prze my sło wy z uni wer sy te tem wal czą -
cym o pry mat z uczel nia mi w Ma dry cie
i Bar ce lo nie oraz wspa nia ły mi za byt ka -
mi. Tu znaj du je się Pla za May or – plac
głów ny wy bu do wa ny w XVIII wie ku,
za li cza ny do naj pięk niej szych w Hisz -
pa nii, przy któ rym sto ją trzy kon dy gna -
cyj ne ka mie ni ce oraz Dom Musz li (Ca -
sa de las Con chas) – re zy den cja z XV-
XVI wie ku zdo bio na wy ry ty mi w ka -
mie niu musz la mi, sym bo li zu ją cy mi
piel grzym kę do San tia go, któ rą od był
wła ści ciel do mu. Film zo stał zgło szo ny
przez Tu ris mo y Co mu ni ca cion de Sa -
la man ca Es pa na.

W ka te go rii naj lep szy film pro mu ją -
cy kraj, re gion lub mia sto uz na no ex -
e a quo fil my: „BO DY. MA IND. MA -
DE I RA” (Por tu ga lia) oraz „ŁÓDŹ –
CI TY OF CUL TU RE”. „Łódź...” zdo -
by ła rów nież na gro dę spe cjal ną Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka oraz na gro dę za
naj lep szy sce na riusz. W ka te go rii naj -
lep szy spot ko mer cyj ny ju ry na gro dę
przyz na ło fil mo wi „THE GIFT OF
THE SUN” (Egipt). Za war to ści eko-
lo gicz ne na gro dzo no „MO CZA RY
I URO CZY SKA” To ma sza i Mi cha ła
Ogro dow czy ków, zre a li zo wa ny na
zle ce nie Oś rod ka Roz wo jo wo -Wdro -
że nio we go La sów Pań stwo wych
w Be do niu. Naj lep szym fil mem po -
dróż ni czym zo stał okrzyk nię ty obraz

„WIEL CY OD KRYW CY – BE NE -
DYKT PO LAK”. Na gro dę za naj lep -
sze zdję cia otrzy mał „TI ROL – LAND
OF WA TER” Jo han ne sa Koec ka i Ge -
or ga Ri ha.

Po za tym na gro dy spe cjal ne otrzy ma -
li m.in. ka pi tan Krzysz tof Ba ra now ski –
po dróż nik, dzien ni karz (za wy bit ne
osią gnię cia w dzie dzi nie tu ry sty ki i sła -
wie nie Pol ski w świe cie), TVP Kul tu ra
(za pro mo wa nie dzie dzic twa na ro do we -
go i kul tu ry) oraz Kry sty na Czu bów na
(za naj wyż szy pro fe sjo na lizm w za kre -
sie uży cza nia gło su do fil mów tu ry -
stycz nych).

Dru gą sta tu et kę Tu ry sty 2008 za ca -
łoksz tałt twór czo ści, w 60-le cie pol skiej
ani ma cji, przyz na no fir mie Se -ma -for

Pro duk cja Fil mo wa. Ode brał ją Zbi g-
niew Żmudz ki – dy rek tor fir my. 

Jak co ro ku na fil my mo gli gło so wać
rów nież in ter na u ci por ta lu www.po dro -
ze.onet.pl, któ rzy uz na li za naj lep szy
film „MO CZA RY I URO CZY SKA”.

Uro czy sta Ga la III Edy cji To ur film
Fe sti val od by ła się w au li ra tu sza 14
czer wca. Obok or ga ni za to rów (m.in. To -
ma sza Kol czyń skie go – za stęp cy pre zy -
den ta mia sta i Ewy Ko tus – dy rek to ra fe -
sti wa lu) uczest ni czy li w niej m.in.
przed sta wi cie le am ba sad: Egip tu, Por tu -
ga lii, RPA. Fe sti wal zor ga ni zo wa no pod
pa tro na tem: Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, Mi ni stra
Spor tu i Tu ry sty ki, Pol skie go In sty tu tu
Sztu ki Fil mo wej Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Pol skiej Or ga ni za -
cji Tu ry stycz nej, Pol skiej Iz by Tu ry sty -
ki, Ma zo wiec kiej Re gio nal nej Or ga ni za -
cji Tu ry stycz nej

Spon so rem Głów nym Fe sti wa lu był
PKN OR LEN. (rł)

GRAND PRIX III Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil mów Tu ry stycz nych i sta tu et kę Tu ry sty 2008 zdo był film „SA LA MAN CA UNI CA”

Zwy cię ży ła Sa la man ka i Łódź

mó wi Je rzy Szkam ruk – pro du cent, au -
tor sce na riu sza, szef wy pra wy, au tor ar ty -
ku łów o Be ne dyk cie Po la ku, a wcześ niej
m.in. szef biu ra rej su Ro ma na Pasz ke
w 2006 ro ku. 

Kto to był Be ne dykt Po lak?
– To był fran cisz ka nin, któ ry w XIII w.

z Ja nem da Pian del Car pi ne (le ga tem pa -
pie skim) do tarł do wiel kie go cha na mon-
gol skie go Gu ju ka (ok. 1206–1248). By ło
to po sel stwo pa pie ża In no cen te go IV, któ -

re mia ło na ce lu zjed na nie Mon go łów
prze ciw ko Sa ra ce nom. Mon go ło wie by li
po strze ga ni ja ko na ród dia błów i sa ma
wy pra wa w tam tych cza sach to był du ży
wy czyn. Tam nikt z Eu ro pej czy ków nie do -
cie rał. W prze ci wień stwie do Mon go łów,
któ rzy w 1241 r. do tar li, aż pod Le gni cę
i pra wie za wo jo wa li ca łą Eu ro pę. Je dy nie
śmierć cha na Uge de ja spo wo do wa ła, że
ca ła po tę ga mon gol ska cof nę ła się.

Ale to by ło po sel stwo, a pa no wie na zy-
wa ją Be ne dyk ta wiel kim po dróż ni kiem. 

– Trze ba do cie kać praw dy. Ja uwa żam,
że był i po dróż ni kiem i lo gi sty kiem, pier-
wszym od kryw cą i glob tro te rem. Pa pież
swych po słów je dy nie po bło go sła wił, nie
da jąc im kom plet nie nic. Wszyst ko uda ło
się wy łącz nie dzię ki in wen cji Sło wia ni na,
któ ry udał się do księ cia ma zo wiec kie go
(Kon ra da I) i prze ko nał go, aby ten dał
mu wo zy, ko nie, skó ry, glej ty, a na stęp nie
do Ki jo wa, gdzie ksią żę ta ru scy rów nież
wy po sa ży li po dróż ni ków. Po tem dłu go
zjed ny wał so bie Mon go łów, aby móc bez-
piecz nie do trzeć do cha na. To był wiel ki

suk ces. Pier wsza eu ro pej ska wy pra wa
w głąb Azji, pier wsze opi sy i to nas za fa -
scy no wa ło.

Wy czy nem Be ne dyk ta Po la ka by ło to,
że do tarł do Mon go lii na 25 lat przed
Mar co Po lo. Na szym wy czy nem by ło to,
że prze je cha liś my te 20 tys. km i przez ten
czas co dzien nie ro bi liś my przy naj mniej 8
go dzin zdjęć. To by ła na praw dę wiel ka
przy go da.

Co chcie li ście osią gnąć po ko nu jąc tę
sa mą dro gę?

– Chcie liś my spo pu la ry zo wać po stać
Be ne dyk ta. Chcie liś my też spraw dzić sie -
bie i zna leźć po wód dla któ re go war to
dziś po je chać do Mon go lii. 

Ja ki jest ten kraj dziś?
– Mon go lia po wa li ła nas na ko la na. To

kraj wy jąt ko wy, pię cio krot nie wię kszy od
Pol ski, a miesz ka tam tyl ko 2,5 mln osób,
z cze go 1,2 mln w Ułan Ba tor. Bę dąc
w Mon go lii spo ty ka my się z ciep łym przy -
ję ciem. Mon go ło wie są ser decz ni i go -
ścin ni. Wy star czy zo ba czyć, ja ki ma ją
sza cu nek dla zwie rząt. Poz ba wia jąc ich
ży cia sta ra ją się nie spra wiać im cier pie -
nia. Ma ją spe cjal ne me to dy. Na ci na ją

w oko li cy aor ty ma lut ki otwór, któ ry na -
wet nie krwa wi. Zwie rzę spo koj nie da lej
się pa sie. Po pew nym cza sie Mon goł
wkła da w ten otwór pal ce i za ci ska aor tę.
Zwie rzę po pro stu za sy pia w cią gu kil ku
mi nut nie wie dząc, że umie ra. 

Co wziąć ze so bą do Mon go lii? 
– Chy ba tyl ko uś miech i odro bi nę chę -

ci prze ży cia przy go dy. Nie za wsze pie nią -
dze, bo tam nie jest dro go. Gdy by ktoś
z was chciał zwie dzić Mon go lię to wy -
star czy wziąć 500 – 1000 do la rów go tów -
ki. Ku pić so bie w Ułan Ba tor ko nia za
100 dol., żyw ność i moż na wy je chać
w step na 2 ty god nie. Na stęp nie wró cić,
sprze dać ko nia za 80 do la rów i przy le cieć
do Pol ski. To jest przy go da. Po dro dze
ma my co zjeść, co wy pić. Spot ka my cie -
ka wych lu dzi i mo że my się spraw dzić.
W na szym fil mie jest hi sto ria o pew nym
hisz pań skim chło pa ku, le ka rzu, któ ry wy -
brał się na sku te rze Ves pa. Spo ty ka liś my
go w Ka zach sta nie, Ro sji, Mon go lii. Oka -
za ło się, że je dzie my tą sa mą dro gą. Ten
czło wiek sam je den na tym sku te rze prze-
je chał 20 tys. km i po wie dział, że by ło
war to.

Mon go lia po wa li ła nas na ko la na
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mó wi Kpt. Krzysz tof Ba ra now ski – że -
glarz, po dróż nik, po my sło daw ca i za ło ży -
ciel „Szko ły pod Ża gla mi”, obec nie re dak -
tor na czel ny pis ma „Jach ting”, czło wiek,
któ ry dwu krot nie op ły nął sa mot nie ku lę
ziem ską.

Czy trud no się pły wa sa mot nie? 
– Naj trud niej sza w rej sie jest za ło ga

(śmiech). I dla te go rejs sa mot ny jest ła -
twiej szy. Pro szę so bie nie my śleć, że że -
glarz sa mot ny jest bo ha te rem dla te go, że
pły nie sam. Po pier wsze, to jest wiel ka
przy jem ność. Po dru gie, jest to prze ży cie
mi stycz ne, na wet je śli się w Bo ga nie wie -
rzy. Czło wiek jest tak bli sko nie ba i gwiazd,
że do świad cza cze goś nie wy o bra żal ne go.

Ca ła resz ta tech nicz na to jest kwe stia
umie jęt no ści że glar skich. Ostat ni mój
rejs, 8 lat te mu, od by łem na jach cie La -
dy B – kon struk cji re ga to wej, na któ rej
12 osób ma co ro bić. Po ka za nie, że mo -
gę że glo wać nim sa mot nie spra wia mi
wiel ką przy jem ność i sa tys fak cję.

To kie dy Pan śpi w cza sie ta kie go rej su?
– Chcę pań stwa uświa do mić, że w rej -

sie sa mot nym nie ma tak, że zrzu ca my ża -
gle i idzie my spać. W ten spo sób na ra zi li -
byś my się na nie bez pie czeń stwo zde rze -
nia, np. ze stat kiem han dlo wym. Jacht bez
ża gli wy glą da na ekra nie jak me wa sie -
dzą ca na mo rzu, któ ra w każ dej chwi li
mo że od fru nąć. Pę dzą cy przez oce an pod
peł ny mi ża gla mi, na wet ze śpią cym że gla -
rzem, jest po pro stu bar dziej wi docz ny.
Zresz tą po za szla ka mi han dlo wy mi, tzw.
au to stra da mi mor ski mi moż na so bie spo -
koj nie spać i ma rzyć. Ale to jest sen za ją -
ca pod mie dzą. 

Dla cze go?
– Ce chą cha rak te ry stycz ną sa mot ni ków

jest wy czu le nie na zew nętrz ne sy gna ły. Wy -
o strza się słuch, węch, smak. Każ dy sy gnał,
któ ry do mnie do cho dzi, mo że świad czyć
o nie bez pie czeń stwie. Jak śpię głę bo ko,
a na po kład spad nie na kręt ka to jest to bar -
dzo ci chy dźwięk. Dla mnie jed nak zna czą -
cy. Na tych miast zry wam się na no gi, bo
sko ro od krę ci ła się śrub ka, to za chwi lę
spad nie li na, a po tem maszt i bę dzie ko niec. 

To mu si być mę czą ce?
– Oczy wi ście, wią że się z ol brzy mią

czuj no ścią, ale jest bar dzo sym pa tycz ne,
bo czło wiek prze cho dzi do in ne go sta nu.
Ja bar dzo du żo śpię, ale w krót kich od cin -
kach i po pa ru dniach tra cę świa do mość,
czy to sen, czy rze czy wi stość. W związ ku
z tym mo gę prze nieść się w in ny wy miar.
Wów czas czło wiek jest jak pu stel nik. Jest
tak wiel ka ci sza, że moż na usły szeć sa me -
go sie bie. Jest czas na prze my śle nia i pla -
ny. Wszyst kie, któ re ro bi łem pod czas sa -
mot nych rej sów, np. pla ny przy szłych stat -
ków, uda ło mi się zre a li zo wać. 

wy słu chał Ra do sław Ła ba rzew ski

Wiel ka ci sza poz wa la
usły szeć sa me go sie bie

6 lip ca (nie dzie la), godz. 19, Sta ry Ry nek 
ROC KO WA NOC Z OR KIE STRĄ
(ina u gu ra cja fe sti wa lu)
Wy ko naw cy: Jon Lord (Wiel ka Bry ta nia)

– or ga ny Ham mon da i Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na pod dy krek cją Misc ha Da mev
(Szwaj ca ria).

W pro gra mie: kom po zy cje Jo na Lor da:
„Con cer to for Rock Gro up and Or che stra”, „Pa -
va ne – Sa ra ban de”, „Gi gue – Sa ra ban de”, „Sa -
ra ban de – Sa ra ban de”, „The Te le mann Ex pe ri -
ment – Be y ond The No tes”, „One From The
Me a dow – Be y ond The No tes”, „Pic tu re Wi thin
– Pic tu re Wi thin”, „Wa it Aw hi le – Pic tu re Wi -
thin”, „Bo u ree – Sa ra ban de”.

11 lip ca (pią tek), godz. 19, Mu ze um Ma -
zo wiec kie 

IM PRE SIO NES AR GEN TI NAS
Wy ko naw cy: Krzysz tof Pe łech – gi ta ra,

Kwin tet Smy czko wy Płoc kiej Or kie stry Sym-
fo nicz nej, Jan Ja kub Bo kun – dy ry gent.

W pro gra mie: utwo ry dwóch naj wy bit -
niej szych kom po zy to rów ar gen tyń skich
XX -te go wie ku: Asto ra Piaz zol li („Mi lon -
ga”, „Tan go”, „Ti tu los”, „La Cal le”, „Ca ba -
ret”) oraz Car lo sa Gu a sta vi no („Las Pre sen -
cias”), uzu peł nio ne mi nia tu ra mi Jor ge Mo re -
la i Ro lan da Dy en sa na gi ta rę i or kie strę
smy czko wą („Tan go en Skai”)

13 lip ca (nie dzie la), godz. 19, Sta ry Ry nek 
BIE SIA DA Z GÓ RA LA MI
Wy ko naw cy: gru pa Tur nio ki w skła dzie:

Ar ka diusz Wiech – kom po zy tor, wo kal, gi -
ta ry, An na Ma la ci na – wo kal, Le szek Wiś -
niow ski – sak so fon te no ro wy, flet, Do mi nik
Bień czyc ki – skrzyp ce, Mi chał Ba ra nie wicz
– per ku sja, Piotr Go łę biow ski – gi ta ra ba so -
wa, Da mian Ko cur – in stru men ty kla wi szo -
we, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na pod dy -
rek cją Woj cie cha Mroz ka. 

W pro gra mie: mu zy ka gó ral ska: „Gro nic ki,
do li ny”, „By cek”, „Zach cia ło się ba by Jaś ko wi”,
„Bo jec ka dla có ru si”, „Ora wa”, „Bły sko sie”,
„W mu ro wa nej piw ni cy”, „Hej by stra wo da”,
„Kuź nic ka”, „Śmierć zbój ni ka”, „Ciu pa ga”

20 lip ca (nie dzie la), godz. 19, Ba zy li ka
Ka te dral na 

MU SI CA NO VA PER SO NA GRA TA
Wy ko naw cy: Aga ta Zu bel – so pran

i Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na pod dy rek -
cją Mi ro sła wa Jac ka Błasz czy ka.

W pro gra mie: W. Lu to sław ski – „Chan -
tef le urs et chan te fab les” – 9 pieś ni na so -
pran i or kie strę W. Lu to sław ski – Ma ła su i -
ta, T. Ba ird – „Co las Bre u gnon ” su i ta
w daw nym sty lu.

25 lip ca (pią tek), godz. 19, Sce na Let nia –
Sta ry Ry nek 

JAZ ZO WE FAN TA ZJE III
Wy ko naw cy: chór PWSZ w Płoc ku „Vox

Ju ven tu tis”, chór ZSCE „Al che mik”, zes pół
jaz zo wy „Jazz Ca pe”, zes pół „Po si ti ve Vi bra -
tions”, Ro bert Ma jew ski – dy ry gent.

W pro gra mie m.in.: P. Me the ny – „A Sto -
ry Wi thin A Sto ry”, S. Won der – „Sir Du ke”,
D. Bru beck- „Ta ke Fi ve”,J. Za wi nul – „Bir -
dland”, C. Co rea – „Spa in”.

3 sier pnia (nie dzie la), godz. 19, Fa ra
IM PRE SJE...
Wy ko naw cy: Col le gium Vo ca le Byd-

goszcz w skła dzie: Pa try cja Cy wiń ska -
Gac ka – so pran, Ja nusz Ca ba ła – kon tra te -
nor, Mi chał Zie liń ski – te nor, Ro man Fi jał -
kow ski – ba ry ton. Kwar tet Po mor ski
w skła dzie: Wal de mar Koś mie ja –
I skrzyp ce, Ja ro sław Pa włow ski – II
skrzyp ce, Zbi gniew Mi lew ski – al tów ka,
Ma ciej Kam row ski – wio lon cze la.

W pro gra mie: naj po pu lar niej sze re ne -
san so we ma dry ga ły i chan sons w kla -
sycz no -ro man tycz nych aran ża cjach na
kwar tet wo kal ny i kwar tet smy czko wy:
„The Nig htin ga le”, „Ma to na mia ca ra”,
„Il bian co e dol ce ci gno”, „Mar got la bo -
u rez les vi gnes”, „Bel le qui tient ma vie”,
„Tan zen und sprin gen”, „La tri co tea”,
„Ach, El sle in” (wa ria cje in stru men tal ne),
„Ene mi ga le soy ma dre”, „The Sil ver
Swan”, „Ay tri ste que ven go”, „Amor
vit to ro so”.

10 sier pnia (nie dzie la), godz. 19, Sce na
Let nia – Sta ry Ry nek

KO CHAM PA RYŻ
Wy ko naw cy: Ewa Ma le szyk – so pran,

New Mu set te Qu ar tet w skła dzie: Wie sław
Prząd ka – akor de on, Ed mund Kla us – gi ta ra,
Zbi gniew Wrom bel – kon tra bas, An drzej
Ma zu rek – per ku sja.

W pro gra mie: R. Gal lia no – „Tan go
po ur cla u de”, T. Mu re na – „In dif fe ren -
ce”, W. Prząd ka – „Po po łud nie w Stras -
bur gu”, R. Gal lia no – „Ser tao”, A. Piaz-

zol la – „Vu el vo al sur”, A. Piaz zol la –
„Li ber tan go”, E. Piaf – ”So us le ciel de

Pa ris”, E. Piaf – „Mi lord”, J. Das sin –
„Et si tu n’exi sta is pas”, P. Ka as „Jo jo”.

17 sier pnia (nie dzie la), godz. 19, Ba zy li -
ka Ka te dral na

ZBI GNIEW HER BERT... 
WSPOM NIE NIE 
Wy ko naw cy: Ce za ry Il czy na – re cy ta cje,

Ja ro sław Cie cier ski – or ga ny. 
W pro gra mie: O. Mes sia en – „Ap pa ri tion

de l’Égli se éter nel le”, Z. Her bert – „Ni ke, któ -
ra się wa ha”, J. Ala in – „Aria”, Z. Her bert –
„17 IX”, Z. Her bert – „Ra port z ob lę żo ne go
Mia sta”, L. Ja naček – „So lo or ga no we ze
Mszy Gła go lic kiej”, Z. Her bert – „Do my sły
na te mat Ba ra ba sza”, E. El gar – „Nim rod”
z wa ria cji or kie stro wych Enig ma.

24 sier pnia (nie dzie la) godz. 19, Sce na
Let nia – Sta ry Ry nek

NA BAŁ KAŃ SKĄ NU TĘ
Wy ko naw cy: zes pół Dos Lo ma gos

w skła dzie: Lo ma ha Ma ry an – wio lon cze la,
Lo ma ha Ihor – cym ba ły, Che pu ra Wa sylj –
II wio lon cze la, Hu rin Ser hiy – gi ta ra, Ro ma -
niw Yu riy – for te pia no, Fe dor chuk Ser hiy –
kon tra bas. 

W pro gra mie: wir tu o zow skie utwo ry ru -
muń skich, wę gier skich i kar pac kich kom po -
zy to rów.

31 sier pnia (nie dzie la) godz. 19, Sta ry
Ry nek

CO NAM W DU SZY GRA…
(za koń cze nie X Let nie go Fe sti wa lu Mu -

zycz ne go)
Wy ko naw cy: Han na Śle szyń ska – wo -

kal, Prze my sław Bran ny – wo kal, Bo gu -
sław Mec – wo kal, Mi cha li na Brud now -
ska – wo kal, Je rzy Kar wow ski – wo kal,
Woj ciech Ol szew ski – pia no, Piotr Koń -
czal – per ku sja, Krzysz tof Sa me la – gi ta -
ra ba so wa, kon tra bas i Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na pod dy rek cją Zbi gnie wa
Gór ne go.

W pro gra mie: naj wię ksze pol skie i świa -
to we prze bo je m.in. „Fly go na now”, „Me lo -
dies of lo ve”, „I will sur vi ve”, „Win dą do
nie ba”, „Desz czo wa pio sen ka”, „Sko wro -
nek”, „Spe e dy Gon za les”, „Szczę ście trze ba
rwać”, „Dan ce me”, „The fi nal co un t-
down”.

X LET NI FE STI WAL MU ZYCZ NY
do fi nan so wa ny ze środ ków Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go w ra mach Pro gra mu „Pro mo cja Twór czo ści”, re a li zo wa ny przy
współ pra cy Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu Urzę du Mia sta Płoc ka (wstęp wol ny na wszyst kie kon cer ty)

Świd nik zwy cięz cą 19. Kra mi ku Te a tru
Dzie ci i Mło dzie ży HE CA 2008. Po dwóch
dniach zma gań (12-13 czer wca) mło dych ak -
to rów ju ry orze kło, że z 17 kon kur so wych
przed sta wień te a tral nych naj bar dziej po do ba -
ły im się te, za pre zen to wa ne przez Dzie cię cy
Te atr Ru chu (spek takl: Cho ry ko tek) oraz Te -
atr PUK – PUK (spek takl: Na sza kla sa).

Pier wszy te atr zdo był je dy ną na gro dę
w ka te go rii te atr dzie cię cy, dru gi – Grand
Prix fe sti wa lu. Obie gru py dzia ła ją w Miej -
skim Oś rod ku Kul tu ry w Świd ni ku.

Ju ry – w skła dzie Ta de usz By stram (re ży -
ser), Ce za ry Do ma ga ła (ak tor, re ży ser), Te -

re sa Dwo rec ka (in struk tor te a tral ny), Ro ma
Lud wic ka i Krzysz tof Ryz lak (in struk tor te a -
tral ny) – w ka te go rii te atr mło dzie żo wy po -
do bał się rów nież Te atr Pre sti di gi ta tor z XI
LO w Bia łym sto ku (spek takl: Pa ra dy, I na -
gro da). Dru gą na gro dę ex ea quo przyz na no
te a tro wi „Ka Ta Ke Te Ky Ty” z Gim na zjum nr
42 w War sza wie (spek takl: Ban kiet) i Gru pie
War szta to wej Sce ny 5 na 3 z MDK w Kra -
ko wie (spek takl: Gry i za ba wy to wa rzy skie). 

Trze cim fi na li stą był Te atr Dia lo gu Kul-
tur ZO OM z Zes po łu Wol skich Pla có wek
Edu ka cji Kul tu ral nej w War sza wie (spek-
takl: Gim pel Głu pek).

Ju ry po sta nowi ło w obu ka te go riach
przyz nać rów nież 10 wy róż nień. (op. rł)

Na sza kla sa naj lep sza
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Kul fon i Mo ni ka ba wi li naj młod szych

Be ne fis Krzysz to fa Za nus sie go

Po kil ku na stu mi nu tach od roz po czę cia kon-
cer tu zes po łu LAO CHE (20 czer wca), lu nę -
ło i la ło jak z ce bra do koń ca ich wy stę pu.
Ale fa nom to nie przesz ka dza ło. Niez wy kle
ener ge tycz ny i po ry wa ją cy kon cert do bit nie
po ka zał, że to oni by li gwia zdą te go wie czo -
ru. Pro wa dzą ce mu bar dzo trud no by ło prze -
ko nać pub licz ność, że na sce nie za miast
chłop ców z Płoc ka ma wy stą pić Emir Ku stu -
ri ca z No Smo king Or che stra. 

Z eki pą Se -Ma -Fo ra współ twór ca mi pol-
sko -an giel skiej ko pro duk cji „Pio tru sia
i wil ka” płoc cza nie mo gli się spot kać
w nie dzie lę

Stres był ogrom ny. Nie poz wo lo no włą czyć ka -
mer. Ale Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na zda ła
eg za min na piąt kę. W so bot nie po po łud nie za -
gra li sy mul ta nicz nnie do oska ro wej ani ma cji
„Pio truś i Wilk”, a kil ka go dzin póź niej wy stą -
pi li z re per tu a rem Joh na Wil liam sa. 

22 czer wca w Płoc ku ob cho dził
70-le cie uro dzin (ur. 17.06.1938
ro ku) i 50-le cie dzia łal no ści twór-
czej (w 1958 r., ra zem z Win cen -
tym Ro ni szem, wy re ży se ro wał
swój pier wszy film „Tram waj do
nie ba”). Na je go be ne fis przy je cha -
li do Płoc ka m.in. Ewa Dał kow ska,
Jan No wic ki, Ewa Wiś niew ska,
Krzysz tof Kol ber ger i An drzej
Chy ra – ak tor, któ re go niez wy kle
ce ni. 

Pi sar ka Bar ba ra Wa cho wicz, któ ra
ja ko pier wsza sta nę ła przed mi s-
trzem po wie dzia ła: W ja kim to cu -
dow nym mie ście przy cho dzi nam
świę to wać ju bi le usz czło wie ka, któ -
re go naz wa no „ci chym su mie niem
na ro du pol skie go”. Bo prze cież, ko -
cha ni, tu taj miał swo ją wspa nia łą
sie dzi bę król Bo le sław Chro bry i tu -
taj w ka pli cy kró lew skiej w ka te drze
spo czął in ny sław ny Bo le sław – wiel-
ki obroń ca nie po dleg ło ści Pol ski –

Krzy wo u sty. A au tor słów „Jesz cze
Pol ska nie zgi nę ła...” po wie dział:
„gor li wość Płoc ka dla mi ło ści oj -
czyz ny god na jest uwiel bie nia ser -
ca”. Pan Za nus si w swo jej ostat niej
książ ce pi sze, że „Pol ska jest pięk na
przez po ry wy ser ca, ale nie są mi one
bli skie”. Czyż by, Krzy siu, czyż by...
Gdy by ci one nie by ły bli skie, czy
zro bił byś pięk ny film o tym naj wię -
kszym Po la ku, nie tyl ko na szych cza-
sów, któ ry mó wił o so bie „je stem sy -
nem tej zie mi..”? Czy pod jął byś trud
sfil mo wa nia opo wie ści o wiel kiej na -
szej kró lo wej i świę tej Jad wi dze? 

Re ży ser ze brał wie le poch wał
i upo min ków, a na ko niec ca ła pub-
licz ność ze bra na na Sta rym Ryn ku
zaś pie wa ła dwu krot nie „Sto lat”.
Ostat nim ar ty stycz nym ak cen tem,
bo ga te go w cie ka we wy da rze nia,
fe sti wa lu był wy stęp iralndzkiej
gru py Der vish. (rł)

Fot. Krzysztof Kaliński

– Szko da, że to już ty le lat, ale cóż zro bić – mó wił w Płoc ku
re ży ser Krzysz tof Za nus si, któ re go pod wój ny ju bi le usz na
Sta rym Ryn ku za my kał III edy cję Ci ne ma gic

Bli skie po ry wy ser ca

Wie czór ma gii to prze de wszyst kim pięk ny
wy stęp Je ro me’a Hel fen ste i na, wspa nia ła
ma ni pu la cja Kan ji’e go Mi nemu ry i cie ka -
we po ga węd ki o prze ni ka niu się dwóch
świa tów – ki na i ma gii – Ar se na Lu pin’a
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Tyl ko gu zi ki nie u gię te
prze trwa ły śmierć świad ko wie zbrod ni
z głę bi wy cho dzą na po wierz chnię
je dy ny pom nik na ich gro bie

Z. Her bert

Mło dzież „Ma ła cho wian ki” (kla sa IIc
z wy cho waw czy nią Ewą Hle bo wicz) do -
łą czy ła do ogól no pol skie go pro gra mu
edu ka cyj ne go, po le ga ją ce go na po sa dze -
niu 21.473 „Dę bów Pa mię ci”, po świę co -
nych ofia rom zbrod ni ka tyń skiej. Do
każ de go drzew ka przy pi sa ne jest jed no
naz wi sko pol skie go ofi ce ra za mor do wa -
ne go w Char ko wie, Twe rze, Sta ro biel -
sku, Ostasz ko wie, Mied no je, By kow ni,
Ka ty niu. Ak cja za koń czyć ma się
w 2010 ro ku, w 70. rocz ni cę tra gicz nych
wy da rzeń. Do te go cza su każ da ofia ra
bę dzie mia ła swój sym bo licz ny pom nik
w po sta ci drzew ka. Pa tro nat nad pro gra -
mem, któ re go re a li za cja roz po czę ła się
13 kwiet nia br. w Ra dzy mi nie, ob ję li:
pre zy dent RP Lech Ka czyń ski i abp Le -
szek Sła woj Głódź.

16 czer wca, na te re nie li ce um, po sa -
dzo no 5 dę bów, po świę co nych za mor -
do wa nym ofi ce rom, zwią za nym z Płoc -
kiem i „Ma ła cho wian ką”: mjr. Wa cła -
wo wi Ła skie mu, któ ry zgi nął w Char -
ko wie (oj ciec na u czy ciel ki li ce um, odz-
na czo ny Krzy żem Wa lecz nych), kpt.
Wło dzi mie rzo wi Eh ren kre ut zo wi, za -
mor do wa ne mu w Ka ty niu (le karz, mąż
na u czy ciel ki ge o gra fii „Ma ła cho wian -
ki”), por. Alek san dro wi Wy czał kow -
skie mu, za strze lo ne mu w Char ko wie
(był na u czy cie lem ła ci ny i j. pol skie go
w gim na zjum im. Ma ła chow skie go, sły -
nął z prze pięk nych ora cji), por. Je rze mu
Paś niew skie mu, rów nież za mor do wa -
ne mu w Char ko wie (ab sol went „Ma ła -
cho wian ki”, żoł nierz puł ku strzel ców

kon nych, sta cjo nu ją ce go w Płoc ku)
i asp. Ste fa no wi Li piń skie mu, któ ry
zgi nął w Twe rze (po li cjant, jego
prawnuczką jest absolwentka Mała-
chowianki).

Przed po sa dze niem drze wek mło -
dzież spot ka ła się w au li z przed sta wi -
cie la mi ro dzin ofi ce rów za mor do wa -
nych w 1940 ro ku na Wscho dzie.
W pre zen ta cji mul ti me dial nej pt. „Pa -
mięć i ból” po ka za no do ku men ty zwią -
za ne ze zbrod nią ka tyń ską m.in. pis mo
Be rii do Sta li na w spra wie pil ne go roz -
wią za nia kwe stii „za twar dzia łych pol s-
kich kon trre wo lu cjo ni stów, nie ro ku ją -
cych na dziei po pra wy”, uch wa łę Po lit -
biu ra nr 144 z 5 mar ca 1940 ro ku
w spra wie roz strze la nia przez NKWD
(4.421 jeń ców w Ka ty niu, 3.820 osób
w Char ko wie, 6.311 w Twe rze, 7.305
w in nych wię zie niach so wiec kiej Ukra -
i ny i Bia ło ru si), zdję cia lot ni cze, pa -
miąt ki po ofia rach, zdję cia z ek shu ma -

cji, pró by ukry cia praw dy o tym, co
sta ło się od mar ca do ma ja 1940 ro ku
w obo zach, w któ rych wię zie ni by li
pol scy jeń cy.

Praw dę o Ka ty niu ukry wa no przez
wie le lat. Wi nę za mord pró bo wa no
zrzu cić na Niem ców. Choć alian ci wie -
dzie li co się sta ło, nie by ło dla nich wy -
god ne „draż nić” no wych, ra dziec kich
so jusz ni ków. Zmo wa mil cze nia trwa ła
pra wie 60 lat.

Ob szer ną do ku men ta cję, ze bra ną
o swo im dziad ku Ste fa nie Li piń skim,
za pre zen to wał mło dzie ży Mi chał Spi -
ry do now. Opo wia dał o tym, jak wspi -
nał się na ko lej ne szczeb le po li cyj nej
ka rie ry (za czy nał od służ by na po ste -
run ku po li cji w Łąc ku, po tem w Go -
sty ni nie i w Go sty niu k/Poz na nia).
Słu żył w 9. Puł ku Uła nów Ma ło pol -
skich. Ja ko ra dziec ki je niec uwię zio ny
zo stał w pra wo sław nym klasz to rze
w Ostasz ko wie, na wys pie Sto łob na,

któ ry po wy pę dze niu mni chów Ro sja -
nie za mie ni li na wię zie nie i miej sce
kaź ni. 

Wśród 6.600 więź niów 99% sta no wi -
li Po la cy, z te go 93% po li cjan ci i fun -
kcjo na riu sze wię zien nic twa. Na 6.311
wy ko na no wy ro ki śmier ci. Z Ostasz ko -
wa par tia mi, po za marz nię tym je zio rze,
gna ni by li do sta cji ko le jo wej, prze wie -
zie ni na stęp nie wa go na mi i ka ret ka mi
wię zien ny mi do sie dzi by NKWD
w Twe rze (dziś mie ści się tam in sty tut
me dy cy ny). I to by ło ostat nie miej sce
ich po by tu. Bez po sta wie nia ja kich kol -
wiek za rzu tów, bez pro ce su, bez wy ro -
ku, kie ro wa no ich ko lej no do (spe cjal -
nie wyg łu szo nej woj ło ka mi) ce li śmier-
ci. Strzał w gło wę, wy rzu ce nie zwłok
przez ok no na pod wó rze i ko lej na 
ofia ra. Rzec moż na – taś mo wa ro bo ta,
choć do jej wy ko ny wa nia nie bra ko wa -
ło chęt nych, bo za ta kie za da nia spe c-
jal ne by ła pre mia i do dat ko wy przy-
dział wód ki. Cia ła na stęp nie wrzu ca no
na sa mo cho dy i wy wo żo no do przy go -
to wa nych wcześ niej do łów w le sie
Mied no je. Ta kich zbio ro wych mo gił
od kry to tam 25. Dwa la ta te mu M. Spi -
ry do now przy wiózł z Mied no je tro chę
zie mi. Wy sy pał ją pod dąb, po świę co ny
je go dziad ko wi (na zdjęciu).

W wie lu miej scach kaź ni, gdzie do ko -
na no zbrod ni ka tyń skiej, wy mor do wa no
eli ty in te lek tu al ne Pol ski. Zgi nę li nie tyl -
ko woj sko wi – tak że na u czy cie le, in ży -
nie ro wie, praw ni cy, nie mal ca ły kor pus
wyż szych urzęd ni ków. Jak mó wio no na
spot ka niu, za bi to ich, by poz ba wić pol-
skie spo łe czeń stwo gło wy. Moż na dziś
po sta wić py ta nie: jak po to czy ły by się
wo jen ne i po wo jen ne lo sy Pol ski i Po la -
ków, gdy by tej zbrod ni lu do bój stwa nie
po peł nio no? Ewa Ja sińska

Ka tyń... oca lić od za pom nie nia

23.VIII.1939 – pod pi sa nie nie miec ko -
so wiec kie go ukła du o nie a gre sji. Do łą -
czo ny do nie go taj ny pro to kół prze są dzał
o po dzia le Pol ski mię dzy Niem cy i ZSRR

1.IX.1939 – agre sja Nie miec na Pol-
skę, wy buch II woj ny świa to wej

17.IX.1939 – agre sja ZSRR na Pol skę

X.1939 – osa dze nie wzię tych do nie wo -
li ofi ce rów Woj ska Pol skie go, po li cjan -
tów i urzęd ni ków w obo zach w Ko ziel -
sku, Sta ro biel sku i Ostasz ko wie

5.III.1940 wy da nie przez naj wyż -
szych fun kcjo na riu szy ZSRR roz ka zu
roz strze la nia pol skich jeń ców bez po -
sta wie nia za rzu tów

III – V.1940 – wy ko na nie roz ka zu

22.VI.1941 – agre sja Nie miec na ZSRR

13.IV.1943 – in for ma cja ra dia nie -
miec kie go o od kry ciu w Ka ty niu mo gił
pol skich ofi ce rów

14.IV.1943 – od po wiedź ra dia ra dziec kie -
go, że „jeń cy zo sta li za mor do wa ni przez
opraw ców nie miec ko -fa szy stow skich”

17.IV.1943 – proś ba pol skie go rzą du
na uchodź stwie do Mię dzy na ro do we go
Czer wo ne go Krzy ża o zba da nie spra wy
mor du na ofi ce rach pol skich

25/26.IV.1943 – zer wa nie przez
ZSRR sto sun ków dy plo ma tycz nych
z pol skim rzą dem na uchodź stwie

28.IV – 3.VI.1943 –pra ce ek shu ma cyj -
ne w Ka ty niu mię dzy na ro do wej ko mi sji

za pro szo nej przez Niem ców (ra port za w-
ie rał li stę 4143 za mor do wa nych)

24.I.1944 – ko mu ni kat ra dia so wiec -
kie go, że zbrod ni w Ka ty niu do ko na li
Niem cy

22.XII.1952 – spra wo zda nie Kon gre -
su USA, uz na ją ce ZSRR za win ne go
zbrod ni ka tyń skiej

13.IV.1990 – oświad cze nie agen cji
TASS o przyz na niu się ZSRR do zbrod-
ni ka tyń skiej i ob cią że nie nią NKWD

VII – VIII. 1991 – pier wsze ek shu -
ma cje w Char ko wie i Mied no je do -
ko na ne przez pol skich spe cja li stów

15.X.1992 – otrzy ma nie przez Pre zy -
den ta RP Le cha Wa łę sę do ku men tów
ka tyń skich m.in. de cy zji z 5.III.1940
o roz strze la niu pol skich ofi ce rów
w ZSRR

1994 – 1996 – kom plek so we ek shu -
ma cje i ba da nia w Ka ty niu, Mied no je
i Char ko wie, umoż li wia ją ce okre śle nie
lo ka li za cji przy szłych cmen ta rzy wo -
jen nych

2000 – otwar cie i po świę ce nie pol s-
kich cmen ta rzy wo jen nych w Char ko -
wie (17.VI), Ka ty niu (28.VII), Mied-
no je (2.IX)

21.X.2004 – umo rze nie śledz twa ka -
tyń skie go, pro wa dzo ne go przez ro -
syj skich pro ku ra to rów od 1990 ro ku
– wię kszość akt utaj nio no, zbrod ni
ka tyń skiej nie uz na no za lu do bój -
stwo

XI.2004 – roz po czę cie przez Ko mi -
sję Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na r-
o do wi Pol skie mu śledz twa w spra wie
zbrod ni ka tyń skiej, uz na nej za zbrod-
nię wo jen ną i zbrod nię prze ciw ko
ludz ko ści.

Ka len da rium ka tyń skie
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Dwud nio wa kon fe ren cja (21 – 22
czer wca) „Ar ty sta nie peł no spraw ny
i je go pra wa”, któ ra od by ła się w płoc -
kiej Ga le rii OTO JA to pier wszy krok
śro do wi ska, pro mu ją ce go sztu kę na iw -
ną i art brut ku na le ży te mu eg zek wo -
wa niu praw. – Zgod nie z art. 1 usta wy
o pra wie au tor skim twór czość jest to
każ dy prze jaw dzia łal no ści twór czej
o in dy wi du al nym cha rak te rze, utrwa -
lo ny w ja kiej kol wiek po sta ci. Je że li
przyj rzy my się tym obra zom, któ re tu
wi szą, to bez wąt pie nia na le ży stwier -
dzić, że są to utwo ry w ro zu mie niu tej
usta wy, czy li chro nio ne pra wem au tor -
skim. No i py ta nie, kto jest ich twór cą?
Czy jest nim oso ba nie peł no spraw na,
al bo ubez włas no wol nio na – bo ten ter-
min jest bar dziej adek wat ny do tu tej -
szych ar ty stów? – py tał re to rycz nie
pier wszy z pre le gen tów Wik tor Ra in -
ka, praw nik z war szaw skiej kan ce la rii
Leś no dor ski Ślu sa rek i Wspól ni cy,
oba la jąc tym sa mym ar gu ment, że
dzie ło pow sta łe pod czas war szta tów
te ra pii za ję cio wej jest włas no ścią wtz
(ta kie opi nie moż na usły szeć bar dzo
czę sto, na wet na szczeb lu mi ni ste rial -
nym). Z opi nii praw nej przy go to wa nej
przez war szaw skie go praw ni ka na po -
trze by kon fe ren cji wy ni ka jas no: Au -
tor stwo na by wa się przez sam fakt
stwo rze nia dzie ła. Dla kwe stii przyz-
na nia praw au tor skich nie ma ją zna -
cze nia wszel kie oko licz no ści istot ne
dla sku tecz no ści oświad czeń wo li, np.
anor mal ny stan psy chicz ny, wy łą cza ją -
cy świa do me lub swo bod ne pow zię cie
i wy ra że nie wo li. Twór ca nie mu si
mieć zdol no ści do czyn no ści praw -
nych. W kon fe ren cji udział wzię li jesz -
cze m.in. An na Wot liń ska z De par ta -
men tu Sztu ki Mi ni ster stwa Kul tu ry
oraz Zo fia Bi siak ze Sto wa rzy sze nia
Aka de mia Łucz ni ca, któ ra zwra ca ła
uwa gę na prob lem współ pra cy z pra -
cow ni ka mi so cjal ny mi i in struk to ra mi
war szta tów te ra pii za ję cio wej. W kon -
fe ren cji wzię ło udział kil ka na ście osób
z ca łej Pol ski zaj mu ją cych się sztu ką
na iw ną, za bra kło dy rek to rów i pra -
cow ni ków dps (nie li cząc DPS Brwil -
no i „Przy jaz nych Serc” z Płoc ka), ale
sto wa rzy sze nie za mie rza opub li ko wać
ma te ria ły po kon fe ren cyj ne i ro ze słać
je do te go ty pu pla có wek. 

Ar ty ści bez do pi sku

Pier wszy dzień kon fe ren cji za koń -
czy ła pro mo cja al bu mu z pra ca mi czte -
rech ar ty stów, któ rzy w ubieg łym ro ku
mie li wy sta wy in dy wi du al ne (w ga le rii
a.r.t. Jac ka Mar kie wi cza i w OTO JA),
czy li Bar ba ry Chęc kiej, Ha li ny Dy lew -
skiej, Ada ma Dem biń skie go i Ta de u -
sza Gło wa li. Na spot ka niu był twór ca
al bu mu Ja cek Ma li now ski, któ ry sam
jest ar ty stą zaj mu ją cym się fil mem
i fo to gra fią kom pu te ro wą, two rzą cym
in sta la cje i wi de o in sta la cje. W 2007 r.
ga le ria a.r.t. po ka za ła m.in. je go „Pół -
ko bie ty”, „Kil ka osób w nie jas nych sy -

tu a cjach” czy „Ce le bra cję Er wi na Ko -
czka”. O pra cy nad al bu mem nie chciał
mó wić za wie le: Chciał bym się za nim
scho wać, bo jest to al bum tych ar ty -
stów, więc ja nie chce so bie uzur po wać
pra wa do tre ści. Tre ścią jest ich ma -
lar stwo. Wy daw nic two for ma tem zbli -
żo ne jest do kwa dra tu, po dzie lo ne na
czte ry czę ści (każ dy ar ty sta zaz na czo -
ny zo stał od dziel nym ko lo rem), dwu s-
tron ne. Jest kil ka stron roz kła do wych,
po ka zu ją cych wię ksze pra ce ar ty stów
lub te w nie ty po wych for ma tach.

– Cho dzi ło o to, że by nie zdo mi no -
wać tych prac zbęd ną gra fi ką. Nie ma
tu na wet za du żo tek stu, tyl ko niez będ -
ne no ty bio gra ficz ne, brak nu me ra cji
stron, bo każ da stro na jest od dziel nym
obra zem – tłu ma czył Ma li now ski. –
Wy cho dzi łem z ta kie go za ło że nia, że

wy da je my ka ta log ar ty stom, już bez te -
go do pi sku „nie peł no spraw ni”. Zresz -
tą, gdy by ja kiś kry tyk na pi sał do bry
tekst o tych ar ty stach – bez te go wy ra -
zu – to na gle by się oka za ło, że oni
wno szą du żo wię cej za gad nień czy sto
ma lar skich do współ czes nej sztu ki niż
oso by, któ re w ja kiś tam spo sób są
przez me dia lan so wa ne. 

Al bum, któ ry zo stał wy da ny zo stał
dzię ki wspar ciu Urzę du Mia sta Płoc ka,
Płoc kie go Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki
oraz Dru kar ni Ag press, ma sta no wić
wi zy tów kę twór ców Płoc kie go Zag łę -
bia Sztu ki Na iw nej i Art Brut. Sto wa -
rzy sze nie za mie rza go ro ze słać do ga -
le rii i mu ze ów w Pol sce i za gra ni cą. 

– To do pie ro po czą tek. W po dob ny
spo sób chcie li byś my uka zać twór czość
przy naj mniej 12 ko lej nych ar ty stów,
a ro dzą się no wi. Ma my na dzie ję, że
uda się nam zdo być na to środ ki – mó -
wi ła Be a ta Jasz czak, pre zes Sto wa rzy -
sze nia Oto ja. 

Ma lu je się

Kon fe ren cję za koń czył wer ni saż
twór czo ści Ro ma na Rut kow skie go.

Na je go obra zach do mi nu ją zwie rzę -
ta; wę że, je le nie, pta ki, po trak to wa ne
bar dzo umow nie, przy po mi na jąc cza-
sa mi ma lar stwo pre hi sto rycz ne. Za -
rów no je go pa ste le na pa pie rze (do -
mi nu ją ce na wy sta wie) jak i ole je
urze ka ją baj ko wą ko lo ryst ką i niez -
wy kłą dy na mi ką ma lo wa nych po sta -
ci. – Na pier wszym ple ne rze (Oto ja
w Za krze wie – przyp. red.) po ja wi ły
się je go bar dzo umow ne, mi ni ma li -
stycz ne pra ce, po tem te, któ re w wię -
kszo ści tu wi dzi my, a w mię dzy cza sie
pan Ro man two rzy obiek ty, któ re nas
rów nież zach wy ci ły i są roz sia ne po
ga le rii w róż nych miej scach i do peł -
nia ją ca ło ści – mó wi ła Be a ta Jasz -
czak. Te obiek ty to lam pki, fi gur ki
pta ków, kwia ty two rzo ne z drew na
i te go co pan Ro man znaj dzie – pla s-
ti ko we kap sle, pusz ki po pasz te cie
po dla skim, mu szel ki. Two rzy też cie -
ka we to te micz ne rzeź by, rów nież pre -
zen to wa ne na płoc kiej wy sta wie.
Sam ar ty sta, pod czas wer ni sa żu
(niez wy kle wzru szo ny), mó wił nie -
wie le: Co ja mo gę po wie dzieć? Ma lu -
je się – pod su mo wał krót ko i po dzię -
ko wał Mar ko wi Ko nar skie mu – in -

struk to ro wi z DPS w Briwl nie. –
Chciał bym po dzię ko wać te mu Pa nu,

bo on wziął mnie za rę ka i ka zał mnie
ma lo wać i ma lu je. 

Wy sta wa Ro ma na Rut kow skie go
otwie ra dru gi rok wy staw in dy wi du al -
nych w Ga le rii OTO JA (do fi nan so wa -
nych ze środ ków Urzę du Mia sta Płoc -
ka). Moż na ją oglą dać do po ło wy lip -
ca. Kon takt z ga le rią pod nr tel.
0609746402. 

Ca ły pro jekt kon fe ren cyj ny jest czę -
ścią ogól no pol skie go pro jek tu war sz-
ta tów, ple ne rów i spot kań, za ty tu ło wa -
ne go,,ART BRUT – sztu ka szla chet na
i gorz ka. Roz poz na nie i pró by osło dze -
nia”, któ re OTO JA re a li zu je wspól nie
z poz nań ską Ga le rią TAK i to ruń ską
Fa bry ką UTU. (rł)

Z pra wa mi au tor ski mi ar ty stów nie peł no spraw nych w Pol sce nie jest tak źle. Prob le mem jest
świa do mość tych praw, nie tyl ko wśród ar ty stów, ale opie ku nów, ku ra to rów i in sty tu cji ni mi się
opie ku ją cych.

Pra wo po stro nie ar ty sty

Ostro 
na wiatr

Po go da, pod czas płoc kich re gat
z cy klu Pu cha ru Pol ski w kla sie Ome -
ga, do pi sa ła aż za nad to. 

Sil ny wiatr i wy so ka fa la w pier wszym
dniu star tów spo wo do wa ły, że za ło gi
mię dzy 633 i 635,5 km Wi sły wal czy ły,
nie tyl ko z ry wa la mi, ale i z ży wio łem.
Nie oby ło się bez wy wro tek i nie wiel kich
awa rii sprzę tu. Du żo pra cy mia ły służ by
za bez pie cza ją ce: WOPR i Straż Po żar na. 

By ły to trze cie eli mi na cje Pu cha ru (z
sze ściu im prez ro zgry wa nych w 2008
ro ku), któ rych or ga ni za to rem – po raz
pier wszy – był Klub Że glar ski Pe tro -
che mia.

Na star cie, w so bo tę 21 czer wca, sta -
nę ło dwa dzie ścia za łóg w dwóch kla -
sach: Ome ga Sport i Stan dard. W tych
wa run kach naj le piej ra dzi li so bie fa wo -
ry ci, któ rzy po tra fi li sku tecz nie i efek -
tyw nie że glo wać na du żej fa li i przy sil-
nym wie trze, do cho dzą cym do 6 stop ni
w ska li Be a u for ta. Dru gie go dnia (22
czer wca) po go da rów nież za sko czy ła;
du żo słoń ca, sła by i krę cą cy wiatr, spra -
wia ły za wod ni kom spo ro prob le mów.
Na pra co wać mu sia ła się też ko mi sja sę -
dziow ska, któ ra kil ka ra zy prze sta wia ła
tra sę. Ale za pla no wa ne trzy wy ści gi uda -
ło się ro ze grać. 

O godz. 14 od by ło się uro czy ste za -
koń cze nie re gat i wrę cze nie na gród dla
naj lep szych za łóg, niek tó rzy mie li rów -
nież szczę ście w lo so wa niu do dat ko -
wych upo min ków.

Na po dium sta nę li: w Ome dze Sport –
jak zwy kle nie za wod ny Ro bert Kre sło
z za ło gą (Wan da Mar du sie wicz, Oskar
Śle dzio na) – I miej sce, Pa weł Dro bik
(za ło ga: To masz Kas per czyk, To masz
Ma kow ski) – II miej sce i Ja nusz Kor dek
(za ło ga: Ja ro sław Bo ro wy, Ce za ry Mia -
dzioł ko) – III miej sce. W Stan dar dzie –
naj lep si by li An drzej Mo roń ski (za ło ga:
Bar ba ra Mo roń ska, Kry stian Bo gu sław)
– I miej sce, Wie sław Rą czka (za ło ga:
Woj ciech Pła wik, Ja ro sław So lec ki) – II
miej sce i Zbi gniew Za rzecz ny (za ło ga:
Ma rek Olek sie wicz, Mar cin Mier nik) –
III miej sce. Z płoc kich za łóg naj le piej
wy pa dły za ło gi ster ni ków: Ar tu ra Ko zi-
ń skie go (V m. – Sport) i Ro ber ta Bry -
szew skie go (IV m. – Stan dard). Wszys-
t kie wy ni ki i ran king za łóg zna leźć
moż na na stro nie www.kla sa o me ga.pl.
Spon so rem głów nym re gat był PKN
OR LEN. (rł)

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Upominki artyście wręcza Beata Jaszczak prezes Stowarzyszenia OTO JA
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Wie rzyć się nie chce, że to już i jed no -
cześ nie tyl ko dzie sięć lat. Cał kiem nie daw -
no prze cież An na i Wik tor Bram scy za czę li
or ga ni zo wać gru pę „płoc kich sło wi ków”, za
któ ry to zna ko mi ty (jak się po tem oka za ło)
po mysł zo sta li „Płoc cza na mi Ro ku 2000”.

Ju bi le u szo wy kon cert (13 czer wca)
w ka te drze, w któ rym za pre zen to wa li się
przed sta wi cie le czte rech już grup chó rzy -
stów, stał się pod su mo wa niem 10-let niej
dzia łal no ści, w któ rej by ło wie le za pa łu
i cięż kiej pra cy, owo cu ją cej apla u zem pub-
licz no ści i la u ra mi, przyz na ny mi przez fa -
cho we gre mia.

Kon cert, pro wa dzo ny przez dy rek to ra
te a tru Mar ka Mo kro wiec kie go, roz po czę li
naj młod si Pu e ri Can to res Plo cen ses, czy li
gru pa któ ra pow sta ła 3 la ta te mu, a ma już
na swo im kon cie II miej sce na fe sti wa lu
mu zy ki cer kiew nej. Za pre zen to wa li dwa
utwo ry współ czes nej mu zy ki sa kral nej.
Po tem po ja wił się wła ści wy trzon ka te dral -
ne go zes po łu, któ ry de biu to wał w 2000 ro -
ku na im pre zie w zoo, z oka zji Dnia Dziec-
ka. Na gru dzień te goż ro ku przy go to wa li
wie czór ko lęd, a po tem po szło już gład ko;
wy stę py i uz na nie nie tyl ko w Płoc ku, pier-
wszy kon cert za gra nicz ny w ka te drze wi -
leń skiej, na stęp ny w Ry dze, w 2001 ro ku
pier wsza pły ta, w 2002 „Zło ty Ka mer ton”

i na gro da Mi ni stra Kul tu ry. Nie spo sób
wy li czyć wszyst kich im prez, na któ rych
płoc cy, mło dzi śpie wa cy zo sta li do ce nie ni
– ostat nia to II miej sce na chó ral nym prze -
glą dzie w Fil har mo nii Mo skiew skiej.

Z cie ka wo ścią pub licz ność ju bi le u szo we -
go kon cer tu ocze ki wa ła wy stę pu żeń skiej
od mia ny Can to res. Pu el lae Can to res Plo cen -
ses, pow sta ła rów nież 3 la ta te mu, w lip cu
wy bie ra się na pier wsze za gra nicz ne to ur nee
do Nie miec i Szwaj ca rii. Dziew czę ta zaś pie -
wa ły rów nież 2 utwo ry współ czes nych
kom po zy to rów m.in. „Sal ve Re gi na”.

Mie liś my tak że oka zję zo ba czyć
i usły szeć (w dwóch pio sen kach, od po -
wied nich do wie ku) gru pę kan dy da tów
do zes po łu, któ rych An na i Wik tor
Bram scy wy szu ki wa li wśród 7-lat ków
w płoc kich szko łach, my śląc per spek ty -
wicz nie o na stęp cach tych, któ rzy za 2 –
3 la ta przej dą mu ta cję gło su i bę dą mu -
sie li opu ścić chór.

Zwień cze niem kon cer tu był wy stęp
dwóch so li stów, wy cho wan ków z pier -
wsze go na bo ru Pu e ri Can to res Plo cen ses,
a obec nie stu den tów war szaw skiej Aka de -
mii Mu zycz nej: Mi cha ła Sła wec kie go
i Pio tra Ja błoń skie go. Płoc kie ta len ty, od -
kry te w ka te dral nym zes po le, po szły
w świat... E.J.

Trzy po ko le nia chó rzy stów
Kandydaci na chórzystów

Są dy ry gen ci spe cja li zu ją cy się głów nie
w re per tu a rze ka me ral nym (vi de Ne vil le
Mar ri ner, szef słyn nej or kie stry Aca de my of
Sa int Mar tin -in -the Fields) oraz dy ry gen ci,
któ rych za sad ni czą do me ną są wiel kie dzie -
ła sym fo nicz ne (vi de ś.p. Her bert von Ka ra -
jan, przez dłuż szy czas rów no le gle sze fu ją -
cy fil har mo ni kom wie deń skim i ber liń -
skim). O Je rzym Mak sy miu ku moż na chy -
ba po wie dzieć, że jest Mar ri ne rem i Ka ra ja -
nem w jed nej oso bie: w 1972 ro ku za ło żył
Pol ską Or kie strę Ka me ral ną, wnet uz na ną
za jed ną z lep szych w ska li świa to wej, a led -
wie trzy la ta póź niej zo stał pier wszym dy ry -
gen tem ka to wic kiej Wiel kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia i Te le wi zji
(obec nie „Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz -
nej Pol skie go Ra dia”), obok Fil har mo nii
Na ro do wej uwa ża nej za naj przed niej szą
w Pol sce. W la tach 1983-91 kie ro wał BBC
Scot tish Sym pho ny Or che stra – z tak do -
brym skut kiem, że otrzy mał z tej ra cji pre -
sti żo wy ty tuł Con duc tor La u re a te. Współ -
pra co wał też z in ny mi or kie stra mi z Wysp
Bry tyj skich (re no mo wa ne Lon don Sym-
pho ny Or che stra i Lon don Phil har mo nic
Or che stra), Fran cji (Or che stre Na tio nal de
Fran ce), a na wet Ja po nii (To kyo Me tro po li -
tan Sym pho ny Or che stra), ob ja wia jąc nie
tyl ko per fek cję pra cy dy ry gen ckiej i ogrom -
ny tem pe ra ment in ter pre ta cyj ny, ale i rzad -
ką wszech stron ność re per tu a ro wą. 

Z Pol ską Or kie strą Ka me ral ną z rów nym
po wo dze niem brał na war sztat ba ro ko we
kon cer ty A. Vi val die go i mo der ni stycz ne
Di ver ti men to na or kie strę smy czko wą B.
Bar to ka (przy oka zji do syć czę stych wy stę -
pów na fe sti wa lu „War szaw ska Je sień”),
za pusz czał się w re jo ny jesz cze bar dziej
awan gar do we, a na cze le BBC SSO nie -
rzad ko się gał do ka no nu wiel kiej sym fo ni ki
ro man tycz nej (II Sym fo nia D-dur op. 43 J.
Si be liu sa). Od tej ostat niej stro ny za pre zen -
to wał się też na kon cer cie „Mi strzo wie ba -
tu ty” 13 czer wca br. w sa li PSM na cze le
Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej.

Ina u gu ra cyj nym ak cen tem wie czo ru by ła
wpraw dzie jed na z naj słyn niej szych uwer-
tur ope ro wych Mo zar ta – do Don Gio van -
nie go, któ re go sto sun ko wo nie daw ne
przed sta wie nie w En glish Na tio nal Ope ra
po pro wa dził właś nie ma e stro Mak sy miuk –
ale też właś nie Don Gio van ni, obok ta kich
dzieł wie deń skie go kla sy ka, jak Cza ro dziej -
ski flet, czy zwłasz cza Re qu iem, nie bez
pod staw uwa ża ny jest za za po wiedź no wej,

ro man tycz nej epo ki. W at mos fe rę ope ry,
chwi la mi tchną cą iście nadz my sło wą gro zą,
do brze wpro wa dza wspom nia na uwer tu ra
(skom po no wa na w re kor do wo (na wet jak
na Mo zar ta) krót kim cza sie jed nej no cy),
po pro wa dzo na przez Zna mie ni te go Go ścia
na po zio mie god nym je go ka pel mi strzow -
skiej re pu ta cji.

W ob sza rze ro man tyz mu sen su stric to
zna le źliś my się dzię ki I Kon cer to wi skrzyp-
co we mu g-moll op. 26 Ma xa Bru cha, au to -
ra wie ku dzieł sym fo nicz nych i ope ro wych,
z któ rych w pa mię ci współ czes ne go słu cha -
cza ostał się bo daj tyl ko ten właś nie kon cert.
Uwa ża ny za dzie ło w sty lu kon ser wa tyw ne -
go ro man tyz mu a la Fe lix Men del ssohn -
Bar thol dy i czę sto po rów ny wa ny ze słyn -
nym Kon cer tem skrzyp co wym e-moll op.
64 te go kom po zy to ra, z uwa gi swo bod ną,
rap so dycz ną ma nie rę nar ra cji in stru men tu
so lo we go w dwóch pier wszych (wy ko ny -
wa nych bez przer wy) czę ściach, przy wo dzi
na myśl znacz nie póź niej szy, zna ny już nb.
z płoc kiej estra dy sym fo nicz nej Kon cert
skrzyp co wy d-moll op. 47 Si be liu sa – a
w uro czym fi na le, pul su ją cym dziar ski mi,
ta necz ny mi ryt ma mi, zda je się za po wia dać
koń co wą, „wę gier ską” część Kon cer tu
skrzyp co we go D-dur op. 77 J. Brah msa. 

Wa lo ry te go nie wąt pli we go klej no tu ro -
man tycz nej wio li ni sty ki zo sta ły na le ży cie
uwy dat nio ne w in ter pre ta cji Aga ty Szym-
czew skiej, mi mo mło de go wie ku już opro -
mie nio nej mię dzy na ro do wą sła wą (pier-
wsza na gro da na XIII Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Skrzyp co wym im. H. Wie niaw -
skie go w 2006 ro ku, na gro da Fry de ry ka
w tym że ro ku, wy stę py w Wiel kiej Bry ta nii,
Niem czech i Au strii).

Głów ną po zy cją pro gra mu by ło in ne,
zna ne dzie ło z póź no ro man tycz ne go ka no -
nu: IV Sym fo nia f-moll op. 36 Pio tra Czaj -
kow skie go Przez sa me go au to ra ce nio na
szcze gól nie, a przez ma e stro Mak sy miu ka
z od czu wal ną prze sa dą za a non so wa na ja ko
jed na z naj wię kszych sym fo nii w ogó le,
z per spek ty wy cza su ja wi się tro chę mniej
im po nu ją co niż jej suk ce sor ki, czy li V Sym-
fo nia e-moll op. 64 i VI Sym fo nia h-moll,
op. 74, zwa na „Pa te tycz ną” – choć we
wszyst kich trzech mo że chwi la mi ra zić prz-
e ry so wa na, naz byt wręcz in ten syw na, ek -
spre sja li rycz na. Owe prze ro sty Mak sy miuk
sta rał się nie co wy re tu szo wać, co tro chę
osła bi ło dra ma tur gię pier wszej i dru giej
czę ści, choć ge ne ral nie do brze przy słu ży ło
się dzie łu, uwy pu kla jąc rze tel ność ro bo ty
kom po zy tor skiej i ory gi nal ność fak tur or -
kie stro wych – zwłasz cza w czę ści trze ciej,
cha rak te ry zu ją cej się se lek tyw ną, nie led wie
ka me ral ną in stru men ta cją (smy czki piz zi ca -
to w swo i stym kon tra pun kcie z drze wem
i bla chą) W płoc kiej or kie strze ma e stro zna -
lazł do syć wdzięcz ne na rzę dzie re a li za cji
swych kon cep cji in ter pre ta cyj nych – je śli
przym knąć ucho na nie czy sto ści ar ty ku la -
cyj ne wspom nia nych smy czków piz zi ca to,
czy chro po wa to ści w niek tó rych wej ściach
bla chy.

Z uwa gi na oso bę ka pel mi strza i pro gram
by ło to więc wy so ce po żą da ne za koń cze nie
se zo nu – i chcia ło by się do praw dy, aby – w
sen sie re per tu a ru na se zon na stęp ny – mia ło
wy miar pro ro czy. An drzej Do ro bek

Kapelmistrz uniwersalny

5 czer wca w sa li kon cer to wej Pań st-
wo wej Szko ły Mu zycz nej w Płoc ku
spot ka li się naj młod si me lo ma ni na uro -
czy stym za koń cze nie mu zycz ne go se zo -
nu „W świe cie baj ki”. 

Mu zycz ne spot ka nia przed szko la ków
z Ku bu siem Pu chat kiem to już tra dy cja.
Od 13 lat przy go to wu je je i pro wa dzi An -
na Piór kow ska – „cio cia Ania”. Pod czas
co mie sięcz nych spot kań w przed szko lach
mu zy cy Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej
wpro wa dza ją dzie ci w świat dźwię ków,
uczą poz na wać in stru men ty, wspól nie
śpie wa ją pio sen ki. 

Pod czas ostat nie go w tym ro ku szkol nym
kon cer tu dzie ci wzię ły udział w kon kur sie
mu zycz nym, „dy ry go wa ły” or kie strą,
a prze de wszyst kim wy słu cha ły przy go to -
wa ne go dla nich pro gra mu mu zycz ne go. 

Na gro dzo ne pięk ny mi książ ka mi, go rą co
okla ski wa ły mu zy ków i dy ry gen ta pa na Ja -
na Wal czyń skie go. (j)

Mu zy ka z Pu chat kiem
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Śpie wem, ane gdo ta mi i pre zen ta cją ca łej
ga my swo ich moż li wo ści ak tor skich, Kry -
sty na Sien kie wicz opo wia da ła o przy pad -
kach ko bie ty, któ ra już dłu go ży je, nie jed -
no krot nie roz śmie sza jąc wy peł nio ną po
brze gi sa lę do łez. Peł na ener gii, z pa sją
i au to i ro nią sy pa ła opo wiast ka mi o pa -
niach, któ re wszyst ko wie dzą i, nie wie -
dzieć cze mu, na zy wa ne są wiedź ma mi, a te
któ re nic nie wie dzą – nie wia sta mi, i o tym,
ja ka jest róż ni ca mię dzy pi ja ną ko bie tą
i ma lu chem. Od po wiedź brzmi: żad na, jed -
no i dru gie wstyd pro wa dzić.

Płoc ka ak tor ka Gra ży na Zie liń ska, z któ rą
wspól nie gra ją w war szaw skim te a trze Ram pa
w spek ta klu pt. „Kli mak te rium”, czy ta ła frag-
men ty pre mie ro wej książ ki ak tor ki pt. „Haf to -
wa ne gał ga ny”. To, w za sa dzie, dru ga pre mie -
ra, bo zbiór opo wia dań K. Sien kie wicz z róż -

nych okre sów jej ży cia i ka rie ry uka zał pier-
wszy raz w 1988 ro ku w bar dzo skrom nym
wy da niu. Obec ne, dru gie wy da nie, jest znacz -
nie ład niej sze i bo gat sze, prze ple cio ne wier-
sza mi Agniesz ki Osiec kiej i jej przed mo wą.

Zie liń ska prze czy ta ła m.in. oku pa cyj ny
frag ment z dzie ciń stwa ak tor ki. Strasz ne
cza sy, naj pierw nie miec kiej, po tem ra dziec -
kiej oku pa cji, w wy ni ku któ rych au tor ka
stra ci ła ca ła ro dzi nę, dla kil ku let nich dzie ci
mia ły in ny wy miar niż dla do ro słych. Prze -
ci na ją ce nie bo sa mo lo ty nie bu dzi ły stra chu,
ra czej cie ka wość (tyl ko słoń ce ba ło się, że je
ze strze lą...) A od bom bar do wań waż niej sze
by ło, czy jabł ka w sa dzie już doj rza ły
i moż na się ich na jeść do sy ta.

Z wyksz tał ce nia ar ty sta -pla styk (po
war szaw skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych)
Kry sty na Sien kie wicz de biu to wa ła na
sce nie w 1955 ro ku. Wie le lat wy stę po -
wa ła w STS-ie, po tem w te a trze Ate ne um
i Sy re nie, w ka ba re tach, a tak że na estra -
dzie. W 1971 ro ku na Fe sti wa lu Pio sen ki
Pol skiej w Opo lu otrzy ma ła na gro dę spe -
cjal ną ju ry. 

Nie za rzu ci ła jed nak pla stycz nych za in -
te re so wań. Kie dyś wie le haf to wa ła (te raz
mniej, bo jak twier dzi ma kło pot z na wle -
cze niem ig ły), dziś głów nie ma lu je – ko ty
i anio ły. Zaj mu je się też 200 zwie rzę ta mi,
pro wa dząc schro ni sko, któ re pow sta ło ja -
koś tak sa mo, bo cią gle mi ktoś po drzu ca
ja kieś niech cia ne psy i ko ty. I co ja mam
z ni mi zro bić? Zwie rzę ta skar żą się ci szej
niż lu dzie... E.J.

Kry sty na Sien kie wicz w Książ ni cy Płoc kiej

Haf to wa ne gał ga ny

Płoc ki Spich lerz za pra sza na wy sta wę
„Za pom nia ne skar by kul tu ry. Stro je lu do -
we Pol ski i Ukra i ny w ry sun kach” pol s-
kich ar ty stów. Lwo wia nin Gło gow ski
(1777-1838) i kra kus Kie li siń ski (1808-
1849) po zo sta wi li po so bie ry sun ki stro-
jów chłop skich, drob nosz la chec kich,
miesz czań skich, ple bej skich. – Uni kal na
w ska li Eu ro py ko lek cja ry sun ków, ak wa -
rel i ak wa for tów zo sta ła od na le zio na
w ukra iń skich in sty tu cjach. Pod wzglę dem
me ry to rycz nym opra co wał ją dr Alek san -
der Bła chow ski (wie lo let ni dy rek tor Mu ze -
um Et no gra ficz ne go w To ru niu) – au tor
sce na riu sza wy sta wy, któ ra by ła już pre -
zen to wa na w 2004 ro ku we Lwo wie i in -
nych mia stach Ukra i ny, a w la tach 2005-
2006 w Prze my ślu, To ru niu i w Szre nia wie
– tłu ma czy Ma gda le na Li ca -Ka czan z Mu -
ze um Ma zo wiec kie go w Płoc ku. – Plan sze
uzu peł niają stro je lu do we (m.in.: z Po le -
sia, Hu cul szczyz ny, Rze szow skie go, Kra -
ko wa, Ślą ska Opol skie go, Ku jaw, Łem -
kowsz czyz ny) oraz ar cha icz ne obiek ty kul-
tu ry ma te rial nej ze zbio rów Mu ze um Ma -
zo wiec kie go w Płoc ku, a tak że wy po ży czo -
ne z Mu ze um Et no gra ficz ne go w To ru niu,
Pań stwo we go Mu ze um Et no gra ficz ne go
w War sza wie, Mu ze um Ar che o lo gicz ne go
i Et no gra ficz ne go w Ło dzi, Mu ze um Zie mi
Ku jaw skiej i Do brzyń skiej we Wło cław ku.

Wy sta wa czyn na bę dzie do 7 wrześ-
nia w Spich lerzu, przy ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 11B. Re pro duk cje ry sun -
ków są włas no ścią To wa rzy stwa Przy-
ja ciół Mu ze um Et no gra ficz ne go im.
Ma rii Zna mie row skiej -Prüffe ro wej
w To ru niu. (op. rł)

To po tęż na i szcze gó ło wa do ku men ta cja oko ło 3 tys. ubio rów co -
dzien nych i stro jów od święt nych z I poł. XIX w. Na ry so wa li je
ów cześ ni ar ty ści – Je rzy Gło gow ski i Ka je tan W. Kie li siń ski

Mo da Pol ska sprzed 200 lat
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Przez „kon cert so lo wy” ro zu mie się,
rzecz jas na, re ci tal jed ne go in stru men -
ta li sty – al bo wiem wo ka li sta zaz wy czaj
wy ma ga już akom pa nia to ra. Roz wa ża -
ne od stro ny au dy to rium, po ję cie to mo -
że wy dać się zgo ła bez za sad ne, bo prze-
cież trud no wy o bra zić so bie pub licz ną
im pre zę mu zycz ną dla jed ne go słu cha -
cza. 19 czer wca br. w sa li Płoc kie go
Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki oka za ło się
jed nak, że nie wy o bra żal ne nie za wsze
mu si być ab strak cją: prze wi dzia ni na
ten wie czór mu zy cy przez pier wsze 5
mi nut gra li dla pię cior ga słu cha czy,
przez ostat nie 45 – dla sze ścior ga, przez
po zo sta łe 30 – dla jed ne go, w po sta ci
au to ra tych słów. 

Wspom nia ni mu zy cy to dzia ła ją ca od
mniej wię cej ro ku gru pa mło dych adep-
tów jaz zu, pod jak że wy mow ną dla je go
ro dzi mych fa nów naz wą Kat tor na. Li de -
rem jest pia ni sta Łu kasz Pa wlik, któ re go
w Płoc ku za stą pił przy kla wia tu rze zna ny
i ce nio ny oj ciec Wło dzi mierz. To wa rzy -
szy li mu: sak so fo ni sta Da wid Głów czew -
ski, pu zo ni sta Grze gorz Ro ga la, per ku si -
sta Je rzy Ro gie wicz i duń ski kon tra ba si sta
Max Na u ta Si mon sen.

Gru pa na gra ła do tej po ry jed ną pły tę,
wy da ną włas nym sum ptem w skrom nym
na kła dzie, re per tu ar ma jed nak cał kiem
bo ga ty i zróż ni co wa ny. Obej mu je on
kom po zy cje wię kszo ści człon ków, głów -
nie Pa wli ka -ju nio ra, któ re sy tu u ją się ge n-

e ral nie w głów nym nur cie współ czes ne go
jaz zu aku stycz ne go, pobrz mie wa jąc
wszak że free jaz zo wy mi ara be ska mi, żar -
tob li wy mi cy ta ta mi z sze ro ko ro zu mia nej
kla sy ki (Marsz tu rec ki Mo zar ta, Ma ria
Ber nste i na), ka ra ib ski mi pul sa cja mi (De -
vil’s Is land Pa wli ka -se nio ra), czy też nie -
mal jazz roc ko wy mi ostro ścia mi ar ty ku la -
cyj ny mi (dy na micz na, su ge styw na wer sja
Ko me do wej Kat tor ny, te ma tu -wi zy tów ki
zes po łu). Mło dzi mu zy cy za pre zen to wa li
za ska ku ją co wy so ki po ziom war szta to wy
i praw dzi wą ra dość gra nia, a Wło dzi mierz
Pa wlik – je den z naj wy bit niej szych pol s-
kich pia ni stów jaz zo wych, jak kol wiek
wyksz tał co ny pod kla sycz ną rę ka słyn nej
Bar ba ry Hes se -Bu kow skiej – oka zał się
kla są dla sie bie: czy to w per li stych li rycz -
nych bie gni kach, czy też w ma syw nych
fak tu rach akor do wych a la McCoy Ty ner.

Mi mo śla do wej frek wen cji (pił kar skie
mi strzo stwa Eu ro py?) mu zy cy wy da wa li
się au ten tycz nie za do wo le ni z kon cer tu
w Płoc ku – mnie jed nak, ja ko miesz kań co -
wi te go mia sta, by ło wstyd (głów nie przez
„so lo we” pół go dzi ny) wo bec Wło dzi mie -
rza Pa wli ka – ar ty sty ran gi mię dzy na ro do -
wej, któ ry zdą żył już tu trzy krot nie wy stą -
pić, z efek tem nie od mien nie zna ko mi tym
(za każ dym ra zem w ka te drze: Płoc kie Ko -
lę do wa nie, Fe sti wal Mu zy ki Jed nog ło so wej
i kon cert poe tyc ko -mu zycz ny z Krzysz to -
fem Kol ber ge rem). Ni czym bu me rang po -
wra ca py ta nie: jak – i czy w ogó le – im pre -
zy ar ty stycz ne or ga ni zo wa ne w Płoc ku
(ostat ni mi cza sy chy ba wręcz w nad mia rze)
prze kła da ją się na rze czy wi stą ja kość eg zy -
sten cji du cho wej lo kal nej spo łecz no ści oraz
jej przyz wy cza je nia w sfe rze tak zwa nej
kon sum pcji kul tu ral nej. AD

KON CERT SO LO WY 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra -
sza do Do mu Dar mstadt na wy sta wę fo to -
gra fii i gra fi ki Ma te u sza Ra do sła wa Na -
drow skie go pt. „Mój świat”. 

Au tor uro dził się w 1987 ro ku w Pło-
c ku, obec nie jest stu den tem II ro ku Sztu-
ki Me diów na wy dzia le gra fi ki war szaw -
skiej ASP. Pre zen to wał swe  pra ce już na
kil ku wy sta wach: dwu krot nie na zbio ro -
wych ASP w War sza wie, wy sta wie la u -

re a tów kon kur su ”Pstry ka lia da”. Zaj mu je
się ani ma cją, fo to gra fią oraz gra fi ką war -
szta to wą.

Zdo był I na gro dę
w ka te go rii por -
tret/akt w kon kur sie
„Pstry ka lia da 2007”
i II na gro dę w kon -
kur sie por tfo lio ga -
ze ty 2007. 

Wy sta wa czyn na
jest do 13 lip ca,
wstęp wol ny.     (j)

Fo to gra fia w DD
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W płoc kiej ko men dzie do bie ga koń ca pier wszy etap re or ga ni za cji re wi rów dziel-
ni co wych. Tro chę się poz mie nia ło, więc war to spraw dzić, gdzie te raz urzę du je po -
li cjant, któ ry opie ku je się two ją uli cą.

W Płoc ku by ły trzy re jo ny, po dle ga ją ce bez poś red nio Ko men dzie Miej skiej. 
Pier wsza po waż na zmia na na stą pi ła po otwar ciu Ko mi sa ria tu Po li cji na Po dol szy -
cach. Zo stał tam utwo rzo ny no wy re wir, a dziel ni co wi posz cze gól nych re jo nów
prze nie śli się bli żej „swo ich lu dzi”, czy li do ko mi sa ria tu. 

Przy ko men dzie zo sta ły więc dwa re wi ry (pier wszy: od ul. Biel skiej i Ko cha now -
skie go na za chód, i dru gi – od ul. Biel skiej i Ko cha now skie go na wschód do ul.
Gra nicz nej oraz le wo brzeż na część mia sta). W każ dym pra co wa ło po 11 dziel ni co -
wych, któ rzy ob słu gi wa li po dleg łe im re jo ny. Część z nich, któ ra wcześ niej przyj-
mo wa ła in te re san tów przy ul. 1 Ma ja, prze nio sła się do ko men dy na Sło wac kie go.

– Ży cie po ka za ło, że dla lep szej or ga ni za cji pra cy mu si my nie co zmniej szyć ob -
szar po dleg ły ko mi sa ria to wi – mó wi ko men dant miej ski po li cji Ja ro sław Brach. 

– Dla te go ich dwa pół noc ne re jo ny zo sta ły „prze nie sio ne” z po wro tem pod skrzy -
dła ko men dy i włą czo ne do re wi ru dru gie go. Opie ku ją cy się ni mi dziel ni co wi wró-
ci li na Sło wac kie go.

Ale to nie ko niec zmian; właś nie do pra co wy wa na jest kon cep cja utwo rze nia jesz -
cze jed ne go re wi ru. – Cho dzi o to, że by spraw niej za rzą dzać i or ga ni zo wać pra cę
dziel ni co wych, zwię kszyć ich do stęp ność dla miesz kań ców – tłu ma czy ko men dant
Brach i uzu peł nia, że zmia na do ko na się na pew no jesz cze w tym ro ku.
Tym cza sem każ dy, kto szu ka kon tak tu ze swo im dziel ni co wym, mo że spraw dzić,
gdzie on ak tu al nie urzę du je i ja ki ma nu mer te le fo nu (tak że ko mór ko we go) na stro -
nie in ter ne to wej po li cji pod adre sem: www.po li cja.ploc kin fo.pl/mo du les.php?na -
me=Con tent&pa=show pa ge&pid=8 

Kto nie ma do stę pu do in ter ne tu, mo że w go dzi nach 7.30 do 15.30 te le fo no wać
do se kre ta ria tu sek cji pre wen cji (024 266 16 10 lub 024 262 70 73) i za py tać, jak
uzy skać kon takt z dziel ni co wym. (a.l.)

Gdzie jest twój dziel ni co wy?

Re wir I – osie dla: Skar pa, Łu ka sie wi cza, Ty siąc le cia

Dziel ni co wi przyj mu ją in te re san tów w Ko men dzie Miej skiej Po li cji
w Płoc ku, ul. Sło wac kie go 4/1

Kie row nik I re wi ru dziel ni co wych – asp. sztab. Ja ro sław Sie czkow ski,
po kój nr 104, tel. 024 266 16 15, kom. 696 497 104

Re jon nr 1
sierż. sztab. Wal de mar Za wadz ki, po kój nr 105, tel. 024 266 16 21,

kom. 696 497 110
Uli ce: Bie gań skie go, Cha łu biń skie go, Do brzyń ska (od nr 1 do 47), Dy -

bow skie go, Gar le ja, HDK, Jabł czyń skiej, Jas na, Ju dy ma, Ka miń skiej, Ka z-
i mie rza Wiel kie go (od nr 35 do 51 i od nr 38 do 52), Kwia to wa, Ma cie szy,
Ma ła, Me dycz na, Na Skar pie, Pa ro wa (od ul. Do brzyń skiej do Wi sły),
PCK, Pol na, Sos no wa, Szpi tal na, Śnia dec kie go, Trak to wa, Za men hof fa. 

Re jon nr 2
mł. asp. Piotr Adam ko wicz, po kój nr 121, tel. 024 266 16 21, kom.

696 497 129
Uli ce: As ny ka, Dą brow skiej, Do brzyń ska (od nr 14 do 66), Gał czyń skie -

go (od nr 1 do 5 i od nr 2 do 12), Ko nop nic kiej, Kre dy to wa (od nr 14 do
28), Łu ka sie wi cza (od nr 19), Ma szew ska, Me hof fe ra, Mio do wa (od nr 21
do 51), Mo ścic kie go (od nr 1 do 27), Nał kow skiej, Nor wi da, Pa ro wa (od ul.
Do brzyń skiej do ul. Łu ka sie wi cza), Sło wac kie go, Środ ko wa, Tu wi ma,
Wys piań skie go, Za lew skie go, Zgle nic kie go (od ul. Łu ka sze wi cza)

Re jon nr 3
mł. asp. Ma rek Rut kow ski, po kój nr 121, tel. 024 266 16 16, kom.

696 497 108
Uli ce: Bar tni cza, Do brzyń ska (od nr 2 do 12), Ka zi mie rza Wiel kie go (od nr 26

do 38 D), Ko by liń skie go (cmen tarz i od nr 25 do 35 oraz od nr 16 do 38), Kre dy -
to wa (od nr 1 do 12), Mio do wa (nr 5 i 13), Mo ścic kie go (od nr 2 do 6), No wo wiej -
skie go (od nr 4 do 8), Skło dow skiej, Sło do wa, Topo lo wa.

Re jon nr 4
sierż. sztab. Da riusz Ka miń ski, po kój nr 21, tel. 024 266 16 16, kom.

696 497 089
Uli ce: Gał czyń skie go (od nr 14 do 24), Jaś mi no wa, Łu ka sze wi cza (od nr

7 do 11), Mio do wa (od nr 2 do 20), Pszcze la.

Re jon nr 5
sierż. sztab. Piotr Kra jew ski, po kój nr 121, tel. 024 266 16 16, kom.

696 497 111
Uli ce: al. Ro guc kie go, Ba ta lio nów Chłop skich, Kró lo wej Jad wi gi, Łu ka -

siew cza (od nr 22 do 30), Łu ka sze wi cza (od nr 15 do 17), Mio do wa (od nr
22), Mo ry ko nie go, Plac Ce le bry, Ty siąc le cia (od nr 14 do 16), Wol -
skie go.

Re jon nr 6
mł. asp. Krzysz tof Bron kow ski, po kój nr 121, tel. 024 266 16 16, kom.

696 497 105
Uli ce: Gwa rec kie go, Kos so budz kie go, Pło skie go, Prze my sło wa (od nr 1

do 7), Rem bie liń skie go, Ty siąc le cia (od nr 2 do 10).

Re jon nr 7
sierż. sztab. Krzysz tof Pia sek, po kój nr 121, tel. 024 266 16 16, kom.

696 497 093

Uli ce: 7 Czer wca 1991 r., Biel ska (od nr 61 do 67 – do gra ni cy mia sta),
Dłu ga (od Łu ka sze wi cza do PGB), Gwar dii Lu do wej, Ko stro gaj, Łu ka sze -
wi cza (od 7 Czer wca do bra my nr 2), Or liń skie go, Prze my sło wa (od nr 17
do koń ca), Rut skich, Wia dukt.

Re jon nr 8
st. sierż. Ar tur Gaw ski, po kój nr 105, tel. 024 266 16 21, kom.

696 497 106
Uli ce: Biel ska (od nr 51 do 51/3), Dą brów ki, Her ma na, Ko by liń skie go

(od nr 2 do 14), Krzy wo u ste go, Łu ka sie wi cza (od nr 12 do 20), Miesz ka I,
Pia sta Ko ło dzie ja, Ty siąc le cia (od nr 1 do 9/1).

Re jon nr 9
Wa kat – z wszel ki mi prob le ma mi na le ży zwra cać się do kie row ni ka re wi -

ru dziel ni co wych
Uli ce: Biel ska (od nr 53 do 59), Biel ska (od nr 22 do 40), Ja cho wi cza (od

nr 32 do 48), Ko cha now skie go (od nr 1 do 35), Mic kie wi cza (od nr 2 do 6),
Mic kie wi cza (od nr 1 do 3), Obroń ców We ster plat te.

Re jon nr 10
sierż. szt. To masz Mar cin kow ski, po kój nr 105, tel. 024 266 16 21
Uli ce: Biel ska (od nr 1 do 45), Ka zi mie rza Wiel kie go (od nr 1 do 31, od

nr 2 do 20), Ko by liń skie go (od nr 1 do 23), No wo wiej skie go (od nr 1 do 11
i nr 2), Kwiat ka (od nr 46), Kwiat ka (od nr 51), Ostat nia, Zduń ska.

Re wir II – osie dla: Sta re Mia sto, Ra dzi wie

Dziel ni co wi przyj mu ją in te re san tów w Ko men dzie Miej skiej po li cji
w Płoc ku, ul. Sło wac kie go 4/1

Kie row nik II Re wi ru dziel ni co wych – asp. sztab. Sła wo mir Or liń ski,
po kój 106, tel. 266 13 26, kom. 696 497 119

Re jon nr 11
st. sierż. Piotr Dziu ba ła, po kój nr 120, tel. 024 266 16 17, kom.

96 497 134
Uli ce: Grodz ka, Je ro zo lim ska, Ko ściusz ki, Ko zia, Kwiat ka (od nr 1 do

49), Ma ła chow skie go, Mo sto wa, Pie kar ska, Pl. Dą brow skie go, Pl. Na ru to -
wi cza, Ry ba ki, Sta ro miej ska, Sta ry Ry nek, Sy na go gal na, Te a tral na, Tum s-
ka (nr 1,2,3), War szaw ska, Za ci sze.

Re jon nr 12
st. sierż. Sła wo mir Sy no wiec, po kój nr 120, tel. 024 266 16 17, kom.

696 497 113
Uli ce: Biel ska (od nr 2 do 16), Ja cho wi cza (nr 49), Kar czmar skie go, Kró -

le wiec ka (od nr 2 do 18 i od nr 1 do 9), Kwiat ka (od nr 2 do 44), No wy Ry -
nek, Sien kie wi cza (od nr 26 do 52 i od nr 35 do 65), Tum ska (od nr 2 do 22
i od nr 4 do 15).

Re jon nr 13
st. asp. Wal de mar Świer czew ski, po kój nr 120, tel. 024 266 16 17, kom.

696 497 121
Uli ce: 1 Ma ja (od nr 1 do 3/5 i nr 2), Bło nie, Gra dow skie go (od nr 2 do

16 i od nr 1 do 7), Ja ku bow skie go, Ki liń skie go (od nr 1 do 5), Ko le gial na,
Krót ka, Mi sjo nar ska (od nr 1 do 3 i od nr 2 do 12), Plac Obroń ców War sza-
wy, Sien kie wi cza (od nr 3 do 33 i od nr 2 do 24).

dokończenie na str. 20
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dokończenie ze str. 19

Re jon nr 14
sierż. Ja ro sław Gór ski, po kój nr 120, tel. 024 266 16 17, kom.

696 497 117
Uli ce: 1 Ma ja (od nr 4 do 10 i od nr 7 do 11), 3 Ma ja, Do jazd, Gra dow -

skie go (od nr 18 do 32 i od nr 9 do 19), Ja cho wi cza (od nr 1 do 37), Ki liń -
skie go (od nr 17 do 41), Kró le wiec ka (od nr 11 do 27 i od nr 18B do 28), Ku -
piec ka, Mi sjo nar ska (od nr 5 do 9 i nr 22), Pa dlew skie go, Pięk na.

Re jon nr 15
mł. asp. Mar cin Bral ski, po kój nr 123, tel. 024 266 16 65, kom.

696 497 118
Uli ce: 11 Li sto pa da, Cho pi na (nr 56), Dwor co wa (od nr 1 do 45), Ja cho wi -

cza (od nr 2 do 30), Ko cha now skie go (od nr 2 do 4), La soc kie go, Mic kie wi -
cza (od nr 10 od 24), Obr. Płoc ka 1920 r. (od nr 1 do 25 i od nr 2 do 14), Re -
ja, Sa le zjań ska, Spor to wa, Wi ścic kie go.

Re jon nr 16
sierż. sztab. Ar tur Mróz, po kój nr 123, tel. 024 266 16 65, kom.

696 497 125
Uli ce: 21 Stycz nia, Cho pi na (od nr 2 do 50 i od nr 1 do 55), Ko cha now skie -

go (od nr 10 do 52), Lot ni ków, Łącz na, Mic kie wi cza (od nr 7 do 33), Obroń -
ców Płoc ka 1920 r. (od nr 29 do 49), Pół noc na, Prze skok, Tra u gut ta, Wschod-
nia, Żwir ki i Wi gu ry.

Re jon nr 17
sierż. sztab. Piotr Sa wic ki, po kój nr 123, tel. 266 16 65, kom. 696 497 122
Uli ce: Ba na cha, Cho pi na (od nr 57/1 do 67), Dwor co wa (od nr 42 do 46),

Gie rzyń skie go, Kacz mar skie go, Kol ber ga, Ko per ni ka (od nr 25 do 27 i od nr
32 do 40), Lach ma na, Oto liń ska (od nr 8 do 10 i od nr 11 do 19), Pia ska, Pił -
sud skie go (nr 31), Sto dół kie wi cza.

Re jon nr 18
Wa kat – z prob le ma mi moż na zwra cać się do in nych dziel ni co wych z re wi -

ru lub do kie row ni ka re wi ru
Uli ce: Cho pi na (od nr 60A do 66), Dwor co wa (od nr 2 do 36), He we liu sza,

Ka cza, Ki liń skie go (od nr 8A do 36), Koł łą ta ja, Ko per ni ka (od nr 1 do 23 i od
nr 2 do 30/1), Krzy wic kie go, Le nar to wi cza (od nr 10 do 28 i od nr 7 do 25),
Ma ne żo wa (od nr 1 do 19 i od nr 2 do 24), Nie ca ła, Oa za, Oto liń ska (od nr 1
do 7A i nr 2), Pił sud skie go (od nr 2 do 8), Pod cho rą żych, Pow stań ców Stycz -
nio wych, Ro ze go, Sa per ska, Spół dziel cza (od nr 3 do 33), Sta szi ca, Strze lec -
ka, Ułań ska, Wro nia, Zdziar skie go.

Re jon nr 19
mł. asp. Ro mu ald Ki nal ski, po kój nr 119, tel. 024 266 16 27, kom.

696 497 120
Uli ce: Aka cjo wa, Ba to re go, Błot na, Brzo zo wa, Bu ko wa, Dę bo wa, Dział ko -

wa, Fa brycz na, Gę sia, Gło wac kie go, Gro no wa, Je sien na, Jo dło wa, Ka wiec -
kie go, Ki liń skie go (od nr 2 do 6A), Klo no wa, Le nar to wi cza (od nr 1 do 5 i od
nr 2 do 10), Let nia, Łą ko wa, Mo drze wio wa, Nor ber tań ska (od nr 2 do 1 i nr
25), Obej ście, Owo co wa, Par ty zan tów, Paś ni ki, Pił sud skie go (od nr 10 do
26), Plac Zie lo ny, Po łud nio wa, Pszen na, Sa do wa, Sien na, Sło necz na (od nr 2
do 64 i nr nie pa rzy ste), Świer ko wa, To ro wa, Wia tra ki, Wspól na, Wy szo -
grodz ka (od nr 1 do 63,67/1,69/1,69/2,69/3, i od nr 2 do 66), Za ką tek, Za le -
sie, Za ścia nek, Za u łek, Ża bia, Żyt nia.

Re jon nr 20
sierż. Ja ro sław Gro bel ski, po kój nr 119, tel. 024 266 16 27, kom.

696 497 138
Uli ce: Bro war na, Chmie lo wa, Ci cha, Cie cho mic ka, Do brzy kow ska, Edu ka cyj -

na, Fa u sty ny, Gą biń ska, Gór ska, Gó ry, Gra biń ska, Her ba cia na, Ja nó wek, Je zior -
na, Jor da now ska, Ko le jo wa (od nr 1 do 47), Kra ków ka, Krę ta, Kut now ska (nr
nie pa rzy ste), La wen do wa, Let ni sko wa, Łąc ka, Mię to wa, Na Sto ku, Nad wi ślań -
ska, Na u czy ciel ska, Ni zin na, No wo cie cho mic ka, No wo o sie dlo wa, Ogro do wa,
Oko po wa, Pe da go gicz na, Piw na, Prze pra wa, Przes myk, Przysz kol na, Re kre a cyj -
na, Ru mian ko wa, San nic ka, Se me stral na, Siew na, Spo koj na, Tę czo wa, To kar ska,
Ty mian ko wa, Wa ka cyj na, Wą ska, Wcza so wa, Wło ścian, Wy gon, Zio ło wa. 

Re jon nr 21
Wa kat – ten re jon ob słu gu je tym cza so wo dziel ni co wy z re jo nu nr 20 
Uli ce: Drzew na, Ga jo wa, Gro madz ka, Ja wo ro wa, Ka pi tań ska, Ko le jo wa

(od nr 2 do 48), Ko twicz na, Kut now ska (nr pa rzy ste), Leś na, Ma ry nar ska,
My śliw ska, Osie dlo wa, Par ko wa, Pia sko wa, Po dleś na, Pop ła ciń ska, Por to wa,
Przy tul na, Soł dka, Stocz nio wa, Stra żac ka, Su cha, Suk ce sor ska, Szkut ni cza,
Tar tacz na, Te li gi, Ukoś na, We sół ka, Wrzo so wa, Wy so ka, Za gro da, Zdro jo -
wa, Zie lo na.

Re jon nr 22
mł. asp. Ma rek Imiel ski, po kój nr 108, tel. 024 266 16 41, kom. 696 497 123
Uli ce: Biel ska (od to rów ko le jo wych do koń ca), Tar go wa, Ję drze je wo, Oto liń -

ska (od to rów ko le jo wych do koń ca), Gra nicz na (do Wy szo grodz kiej), Koń co -
wa, Dzie wiar ska, Gin te ra, Do bro wol skie go, Pił sud skie go (nu me ry nie pa rzy ste
od to rów ko le jo wych do koń ca), Bo ry szew ska, Uro dzaj na, Bli ska.

Re jon nr 24
Wa kat – z prob le ma mi moż na zgła szać się do in nych dziel ni co wych lub do

kie row ni ka re wi ru II 
Uli ce: Pił sud skie go (nu me ry pa rzy ste od to rów ko le jo wych do ul. Gra nicz nej),

Wy szo grodz ka (od to rów ko le jo wych do ron da), Gra nicz na (od Za kła du Ener ge -
tycz ne go do koń ca), Ka li no wa, Wod na, Ma li no wa, Źró dla na, Imiel nic ka, Fil tro wa,
Cha bro wa, Agre sto wa, Stu dzien na, Gór na, Ró ża na, Oś nic ka, Dzie dzi niec, Gra bów -
ka (do mo stu), Wi dok, Dol na, Uro cza, Mi ła, Bocz na, Po przecz na, Wi śla na, We so -
ła, Nor ber tań ska (od to rów ko le jo wych), Rzecz na (od to rów ko le jo wych).

Re wir Dziel ni co wych po dleg ły Ko mi sa ria to wi Po li cji na Po dol szy cach

Wszy scy dziel ni co wi z te go re wi ru przyj mu ją in te re san tów w Ko mi sa ria cie
Po li cji przy ul. Ar mii Kra jo wej 62.

Kie row nik re wi ru dziel ni co wych – asp. sztab. Ta de usz Dej nec ki, po kój nr
22, tel. 024 266 16 73. kom. 696 497 131

Re jon nr 1
st. sierż. Wi told Bal ce rzak, po kój nr 2; tel. (024) 266 16 79, kom.

696 497 132
Uli ce: Żyz na, Ar mii Kra jo wej (od nr. 60 do ul. Żyz nej), Ar mii Kra jo wej (nr

nie pa rzy ste od ul. Hu bal czy ków do ul. Ku trze by), Hu bal czy ków, Ba czyń skie go,
Gro ta Ro wec kie go, Gen. Ku trze by, Obroń ców He lu, Ofiar Ka ty nia, Os sow skie -
go, Su char skie go.

Re jon nr 2
sierż. sztab. Pa weł Chmie lec ki, po kój nr 1; tel. (024) 266 16 76, kom. 696 497 128
Uli ce Si kor skie go (do bu dyn ku PERN), Ar mii Kra jo wej (nu me ry nie pa rzy ste

od 1. do ul. Ku trze by), Ar mii Kra jo wej (nu me ry pa rzy ste od 2. o ul. Żyz nej),
Wań ko wi cza, Mon te Ca si no, An der sa, So sa bow skie go, Dy wi zjo nu 303, Ba ta lio -
nu Pa ra sol, Ba ta lio nu Zoś ka, Byt na ra, Chru ście la, Wy szo grodz ka 161.

Re jon nr 3
mł. asp. To masz Kar piń ski, po kój nr 1, tel. (024) 266 16 77, kom 696 497 127
Uli ce: Sza rych Sze re gów, Wa lecz nych, Łącz ni czek, Si kor skie go (do bu dyn -

ku PERN włącz nie), Kle e ber ga, Zbo żo wa, Wy szo grodz ka (nu me ry nie pa rzy ste
od ul. Zbo żo wej do nr. 159), Ar mii Kra jo wej (nu me ry nie pa rzy ste od ul. Hu -
bal czy ków do koń ca), Ar mii Kra jo wej (nu me ry pa rzy ste od 62. do koń ca).

Re jon nr 4
st. sierż. Zbi gniew Zie miń ski, po kój nr 3; tel. (024) 266 16 80, kom. 696 497

133
Uli ce: Wy szo grodz ka (nu me ry pa rzy ste od ron da do Imiel ni cy), Zu brzyc kie -

go, Czwar ta ków, Swoj ska, Sy nów Puł ku, Pa ła co wa, Kom ba tan tów, Wil czyń -
skie go.

Re jon nr 5
mł. asp. Syl we ster Wa sąż nik, po kój nr 3; tel. (024) 266 16 81, kom. 696 497

139
Uli ce: Ja na Pa wła II, Pa de rew skie go, Grzmot -Skot nic kie go, św. Woj cie cha,

Pu chal skie go, Ro gow skie go, Czer wo nych Ko sy nie rów, Szczęs ne go, Wiś niew -
skie go, Ma zu ra.

Re jon nr 6 (osie dla: Oś ni ca, Bo ro wi czki, Imiel ni ca, Par ce le)

st. sierż. Ro man Asa kow ski, po kój nr 2; tel. (024) 266 16 78, kom.
696 497 112

Uli ce: Gra bów ka (od mo stu do Bo ro wi czek), Gmu ry, Go ści niec, Ma ło pol ska,
Ma zo wiec ka, Zgod na, Bia ło wie ska, Łom żyń ska, Ło wic ka, Kur piow ska, Ma zur -
ska, Wój to wa, Kor cza ka, Za rzecz na, Żu ław ska, Lu bu ska, Po dla ska, Fli sac ka,
Skier kow skie go, War miń ska, Po mor ska, Ślą ska, Ku jaw ska, Ka szub ska, Po wi -
śle, Ryb na, Roz to cze, Pod wa le, Pocz to wa, Odleg ła, Ur ba no wo, Ra czko wiz na,
pl. Wi to sa, Har cer ska, Srebr na, Zło ta, Pia ski, Młyń ska, Że laz na, Wiej ska, Mo -
kra, No wa, Zap ło tek, Mie dzia na, Pie sza, Bo ro wic ka, Za ko le, Ba se no wa, Wią zo -
wa, Ce dro wa, Li po wa, Gra bo wa, Ci so wa, Je sio no wa, Bo ta nicz na, Wierz bo wa,
Sar nia, Wil cza, Li ścia sta, Par ce le, Pod gó rze, Li sia, Ja strzę bia, Dro zdo wa, Szpa -
cza, Żu ra wia, Ży wicz na, Mo ty lo wa, Za ję cza, Ja skół cza, św. Hu ber ta, Wy szo -
grodz ka (od rze ki Ro si cy do koń ca), Wio sen na, Ma jo wa, Po god na, Kasz ta no wa,
Lesz czy no wa, Har cer ska, Ką to wa, Pro sta, Lo kal na, Mo re lo wa, Skraj na, Cze reś -
nio wa, Wid na, Ja bło ni, Wiś nio wa, Orze cho wa, Ła ma na, Śli wo wa, Dar nio wa,
Brzosk wi nio wa, Po rze czko wa, Siel ska, Chmiel na, Po ziom ko wa.
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Na trzy czer wco we dni jed na z leś nych
po lan w Je zior ko wie po kry ła się tę czą
bar wnych owa dów, któ re przy wie źli ze
so bą mi łoś ni cy i ko lek cjo ne rzy rzad kich
ga tun ków mo ty li z Huf ca ZHP PŁOCK.
W ra mach te go rocz ne go bi wa ku w Je -
zior ko wie (13-15 czer wca) od by ła się
I Ogól no pol ska Wy sta wa Mo ty li „Bar wy
Zie mi”, zor ga ni zo wa na przez To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Owa dów Bar wnych.

Pier wsze go dnia sko rzy sta liś my z pro -
po zy cji Płoc kie go To wa rzy stwa Et no gra -
ficz ne go i do wie dzie liś my się o wie lu cie -
ka wych zwy cza jach i obrzę dach
zwią za nych z No cą Świę-
to jań ską. Ko lej ny dzień
roz po czął się pre zen -
ta cją mo ty li, któ re
przy wie źli wy s-
taw cy. W so bot ni
po ra nek jed nak że
mo ty le zni knęły.
Har ce rze po dzie -
li li się na gru py
po szu ki  waw cze
i ru szy li w głąb ma -
zo wiec kich la sów na
po szu ki wa nie tro pów
zło dziei. Po dro dze spo ty ka li
róż ne oso by. W na dziei na uzy ska -
nie in for ma cji o skra dzio nych mo ty lach,
har ce rze wy ko ny wa li za da nia; uczy li się
se gre go wać śmie ci, pro jek to wa li pla kat
in for mu ją cy o spo so bach po stę po wa nia
eko lo gicz ne go, poz na li ideę olim pij skie -
go bra ter stwa, roz wią zy wa li dziw ne krzy -
żów ki oraz po ma ga li za gro żo nym ga tun -
kom zwie rząt pi sać list. Nad je zio rem
spot ka li ar ty stów, z któ ry mi ma lo wa li ko -
szul ki oraz zie lar kę, któ rej po ma ga li
w od na le zie niu je ża.

Wy sił ki har ce rzy nie przy nio sły jed nak
spo dzie wa ne go efek tu – mo ty le nie zo sta ły
od na le zio ne. Do pie ro po po łud nio we po ja -

wie nie się sied mior ga In dian Ama zoń skich
rzu ci ło no we świat ło na za gad ko we wy da -
rze nie Po tym, jak har ce rze przy go to wa li
le gen dy ple mien ne, zbu do wa li sza łas i tron
dla wo dza oraz świą ty nie schod ko we, wódz
In dian roz wi kłał nur tu ją cy od ra na prob-
lem. Oka za ło się, że mo ty le zo sta ły ukra -
dzio ne prze In dian Ama zoń skich, któ rzy
pra gnę li za cho wać „Bar wy Zie mi”, za ja kie
uwa ża ją mo ty le. Po nie waż cy wi li za cja do -
pro wa dzi ła na szą pla ne tę na skraj ka ta strof
eko lo gicz nych, In dia nie by li bar dzo nie uf ni
wo bec Eu ro pej czy ków. Jed nak kie dy ob -

ser wo wa li har ce rzy, któ rzy wy ko -
ny wa li róż ne za da nia z za kre su

eko lo gii, prze ko na li się, że
im le ży na ser cu do bro

na szej pla ne ty.
Na prze pro si ny za

za mie sza nie, wódz
ofia ro wał naj rzad szy
z ga tun ków mo ty li
o prze dziw nej naz -
wie Co lo rus of fi ci na -

lis var, po czym za -
pro sił wszyst kich na

wie czor ne ogni sko. „Na -
sza cy wi li za cja bę dzie oce-

nio na nie tyl ko za to, co stwo -
rzy ła, lecz tak że za to, cze go nie poz wo -

li ła znisz czyć” – ty mi sło wa mi or ga ni za to -
rzy za koń czy li tę niez wy kłą wy sta wę.

W nie dzie lę, po po ran nym ape lu i se rii
pa miąt ko wych zdjęć, bi wak w Je zior ko -
wie „Nie Daj Się Zwieść – Gra o Przy -
szłość” do biegł koń ca.

phm. Aga ta Kap tu row ska

PS Har ce rze dzię ku ją wszyst kim za
wspól ną za ba wę, a dh Jac ko wi Skwar-
nec kie mu, Mar ko wi Brzo zow skie mu,
Mar ci no wi Stat kie wi czo wi, In dia nom
Ama zoń skim, czy li 69 WDH „Mło de
Wil ki” za po moc w or ga ni za cji bi wa ku. 

Na bi wa ku w Je zior ko wie

By ła ra dość i smu tek, łzy szczę ścia
zwy cięz ców i roz pa czy prze gra nych.
Wszyst ko to mia ło miej sce w Gim na zjum
nr 8 pod czas fi na łów OR LEN Han dball
Mi ni Li gi, gdzie 10-lat ko wie z Płoc ka
i oko lic ry wa li zo wa li w swo jej ma łej li -
dze. Trium fa to rem zo sta ła re pre zen ta cja
SP 23, któ ra w fi na le po ko na ła SP 21 róż -
ni cą tyl ko jed nej bram ki. Fi na ło wy mecz
za koń czył się wy ni kiem 15:14, ale trzy-
mał w na pię ciu do sa me go koń ca. Wy -
rów na na i am bit na gra do ostat niej se kun -
dy obu dru żyn nie dość, że zag wa ran to -
wa ła spo rą daw kę emo cji, to po ka za ła ilu
zdol nych mło dych lu dzi ma my w Płoc ku
i naj bliż szej oko li cy. Po zo sta je trzy mać
kciu ki i mieć na dzie ję, że ich ta lent wła -
ści wie zo sta nie wy ko rzy sta ny przez płoc -
kich tre ne rów i wy cho waw ców. 

Trze cią lo ka tę za ję li ucz nio wie SP 22,
a czwar tą SP Słu bi ce. Na dal szych miej -
scach upla so wa ły się dru ży ny ze szkół:
SP 16, SP 3, SP 20, SP Pro bosz cze wi ce,
SP 1, SP Gą bin, SP Do brzy ków i SP
Łąck. Upo min ki otrzy ma li wszy scy
uczest ni cy ro zgry wek, a trzy czo ło we

eki py zło te, srebr ne i brą zo we me da le.
Spe cjal ne na gro dy dla zwy cię skie go
zes po łu ufun do wał spon sor ty tu lar ny
im pre zy – PKN OR LEN. Na gro dy fi -
nan so we otrzy ma li tak że tre ne rzy
wszyst kich dru żyn. 

W ro zgryw kach OR LEN Han dball Mi -
ni Li gi ry wa li zo wa ło bli sko dwu stu mło -
dych pił ka rzy ręcz nych z trzy na stu zes -
po łów, re pre zen tu ją cych płoc kie i pod -
płoc kie szko ły pod sta wo we. Cykl tur nie -
jów roz po czął się w grud niu 2007 r.
w Gim na zjum nr 8. Ini cja to rem ro zgry -
wek dla naj młod szych by ło Sto wa rzy sze -
nie Kul tu ry Fi zycz nej Wi sła Płock.
W po ro zu mie niu z Klu bem Wi sła Płock,
Sto wa rzy sze nie zwró ci ło się do PKN
OR LEN i Urzę du Mia sta Płoc ka o fi nan -
so we wspar cie im pre zy. Obie in sty tu cje
chęt nie wy ra zi ły zgo dę. Spoś ród nie mal
wszyst kich za wod ni ków tur nie ju tre ne rzy
wy bra li 24 oso bo wą re pre zen ta cję OR -
LEN Han dball Mi ni Li gi, któ ra wzię ła
udział w zgru po wa niu w Łąc ku w dniach
24-26 czer wca. Na stęp na edy cja OR LEN
Han dball Mi ni Li gi już we wrześ niu. PN

OR LEN Han dball Mi ni Li ga
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Maj i czer wiec to mie sią ce wy jąt ko wo
uda ne dla płoc kie go klu bu wus hu San da
Płock. Od ma ja San da jest w struk tu rach
Pol skie go Związ ku Kic kbo xin gu. Da je to
za wod ni kom moż li wość star tów w tur -

nie jach i za wo dach or ga ni zo wa nych
przez tę or ga ni za cję. I właś nie pier wsze
za wo dy (30 ma ja – 1 czer wca) za o wo co -
wa ły spo rym suk ce sem. Ar ka diusz Tom-
czyk wy wal czył srebr ny me dal w ka te go -
rii +90 kg na Mi strzo stwach Pol ski Ju nio -
rów i Mło dzie żow ców w kic kbo xin gu
w for mu le Low -Kick. 

Na ten suk ces nie wąt pli wie mia ła
wpływ wi zy ta, ja ką za wod ni kom San dy
zło żył tuż przed za wo da mi Mistrz Wang
Li ning, któ ry jest jed nym z głów nych tre -
ne rów sty lu san da w Chi nach. Pod je go
okiem od by ły się za ję cia dla dzie ci oraz
dla se nio rów. Na efekt nie trze ba by ło
dłu go cze kać; na XIV Mi strzo stwach
Pol ski WUS HU Se nio rów oraz IV Mi str-
zo stwach Pol ski WUS HU Ju nio rów 
(7-8.06) 18 star tu ją cych za wod ni ków
klu bu San da Płock zdo by ło 18 me da li!
Sie dem zło tych krąż ków, osiem srebr -
nych i trzy brą zo we, to im po nu ją cy do ro -
bek spor to wy i ogrom ny suk ces wy cho -
waw czy twór cy i za ło ży cie la płoc kie go
klu bu Pio tra Paś ni ka. On sam dał naj lep -
szy przy kład zrze szo nej w klu bie mło -
dzie ży, zdo by wa jąc zło to w ka te go rii se -
nior san da +65kg. pn

Suk ce sy San dy

Piotr Paśnik z Wang Liningiem

W tra dy cję Szko ły Pod sta wo wej nr 1
za pi sa ły się od wie dzi ny ucz niów ro -
dzin nej miej sco wo ści pa tro nów – Bra -
ci Je zio row skich – w Cier sze wie.
W czer wcu br. na za pro sze nie Izy i Bo -
le sła wa Je zio row skich oraz Ro ma na
i Zbi gnie wa Je zio row skich gosz czo no
ucz niów z klas star szych. Dzie ci jeź -
dzi ły bry czką, ba wi ły się na pla cu za -

baw, a tak że mog ły spró bo wać ja zdy
kon nej. W trak cie wi zy ty moż na by ło
zas po ko ić głód pysz ną kieł ba są z gril la
oraz paj dą do mo we go chle ba ze smal-
cem i ogór kiem ki szo nym. Oprócz za -
jęć re kre a cyj nych ucz nio wie mie li
moż li wość poz na nia miej sca, w któ -
rym dzie ciń stwo spę dzi li bra cia Je zio -
row scy. J.P.

Z wi zy tą u na szych pa tro nów



22 Sygnały Płockie

*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*

300 za wod ni ków wzię ło udział w VIII
Bie gu Ulicz nym NSZZ „So li dar ność“
im. Krzysz to fa Zy we ra, któ ry od był się 7
czer wca na te re nie pa ra fii św. Sta ni sła wa
Kost ki. Naj młod szy uczest nik – Piotr Jó -
zef czyk miał 3 la ta, a naj star szy – Ry -
szard Wiś niew ski – 67. 

Tra sa bie gu prze bie ga ła po dob nie jak
w ubieg łym ro ku: start od by wał się
w alei Ja cho wi cza, da lej za wod ni cy po -
bie gli uli cą Obroń ców Płoc ka 1920 ro ku,
La soc kie go, Pa sa żem Woj cie cha Wi ścic -
kie go, a na stęp nie wbie gli na te ren pa ra -
fii od stro ny Pa sa żu. 

Chęt ni, któ rzy chcie li spraw dzić się na
tra sie, zo sta li po dzie le ni, we dług wie ku,
na 14 ka te go rii. 

Wśród dziew cząt z klas I szkół pod sta -
wo wych pier wsze miej sce zdo by ła Ka ro -
li na Wło dar czyk, a wśród chłop ców na
me cie ja ko pier wszy za mel do wał się Ra -
fał Mar sza łek. Dzie cia ki mia ły do po ko -
na nia 300 me trów. Ich star si ró wieś ni cy,
rów nież ze szkół pod sta wo wych z rocz ni -
ków 1997-1995, mie li do po ko na nia tra sę
o dłu go ści 800 me trów. W ry wa li za cji
zwy cię ży li: An na Chen tka oraz Mi chał
Wi nia rek. Dla gim na zja li stów dy stans
zo stał wy dłu żo ny dwu krot nie. Po 1600
me trach na me cie naj szyb ciej za mel do -
wa li się: Ewa Pod gór ska i Igor Cho le -
wiń ski. Wśród dziew cząt ze szkół śred-
nich naj szyb ciej po bieg ła Mar ta Włod -
kow ska (mia ła do po ko na nia 2,4 km),

a wśród chłop ców Ma te usz Jan kow ski
(3,2 km). 

Naj dłuż szy dy stans mie li do po ko na nia
za wod ni cy, któ rzy uro dzi li się w 1987 ro -
ku lub póź niej. Na nich cze ka ło aż 5 km.
W ka te go rii pań z rocz ni ka 1986-1967 wy -
gra ła Na ta lia Sta cher ska, a wśród pa nów
trium fo wał Ma te usz Więc kow ski. Z rocz -
ni ka 1966 i star si ja ko pier wsza na me tę
wbieg ła Zo fia Chą dzyń ska, a wśród pa nów
zwy cię stwa nie od dał Sła wo mir Ką piń ski. 

Jak zwy kle, na tra sie po ja wi ły się
tak że oso by nie peł no spraw ne. Pier-
wsze miej sce w tej ka te go rii za ję li:
Ewa Du che wicz i Je rzy Ku lik. 

Ci, któ rzy sta nę li na po dium otrzy-
ma li pu cha ry, dy plo my oraz na gro dy
rze czo we, m.in. od twa rza cze DVD,
MP3, MP4, 7-ca lo we te le wi zo ry, ra -
dio ma gne to fo ny i su szar ki. 

Na zwy cięz ców bie gu open (bieg na
5 km) cze ka ły na gro dy fi nan so we.
Pier wsze miej sce pre mio wa ne by ło 500
zł, dru gie – 400 zł, a trze cie – 300 zł. 

Za za ję cie miejsc IV -VI bie ga cze
otrzy ma li dy plo my i drob ne na gro dy
rze czo we. 

Wśród wszyst kich uczest ni ków bie -
gu roz lo so wa no czte ry ro we ry, ufun do -
wa ne przez: Pre zy den ta Mia sta, Sta ro -
stę Płoc kie go oraz Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go.

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob -
jął Mi ro sław Mi lew ski. (m.d.)

Bieg dla wszyst kich

XIV Or len Po lish Open za koń czył się
suk ce sem dla płoc cza ni na Pio tra Ja ro -
szew skie go, któ ry w pa rze z Ta de u szem
Kru szel nic kim (Kon stan cin Je zior na)
wy grał wszyst kie deb lo we po je dyn ki
i zdo był zlo ty me dal. W grze po je dyn -
czej po wio dło mu się go rzej – od padł
w ćwier ćfi na le tur nie ju po prze gra nej
z Ame ry ka ni nem Jo nem Ryd ber giem.
Tu w fi na le tak że trium fo wał Kru szel -
nic ki, zgar nia jąc naj wyż szą na gro dę
1500 do la rów.

W tur nie ju ko biet na sza za wod ni -
czka Ju dy ta Ol szew ska w deb lu
z Agniesz ką Bar tczak z Wro cła wia do -
szła do pół fi na łu. (j)

Ja ro szew ski na po dium

Do mi nik Zie liń ski (80) z KS LE -
CHIA Gdańsk był bo ha te rem te go rocz -
ne go Mi tyn gu Lek ko at le tycz ne go z cy -
klu Grand Prix Pol ski 2008 – LPP, ro -
ze gra ne go w Płoc ku. Wy grał on kon -
kurs pchnię cia ku lą z wy ni kiem 20.12.
Jak in for mu je Ja nusz Rozum – prze -
wod ni czą cy ko mi sji sta ty stycz nej
PZLA, Do mi nik Zie liń ski zo stał 9. pol-
skim ku lo mio tem, któ ry upo rał się
z gra ni cą 20 m, prze kra cza jąc ją o 12
cm (7. miej sce w ta be lach hi sto rycz -
nych). Do mi ni mum na IO w Pe ki nie
za bra kło mu 18 cm.

Kon kurs sko ku wzwyż ko biet wy -
gra ła naj młod sza uczest ni czka za wo -
dów – 14-let nia Ane ta Rydz (94) –
RLTL ZTE Ra dom, któ ra po ko na ła

po prze czkę za wie szo ną na wy so ko -
ści 170 cm. Spoś ród za wod ni ków
MUKS-u Płock na trze cich po zy -
cjach zna le źli się Kon rad Kru szyń -
ski (88) – skok wzwyż (2.00) i Alek -
san dra Go liń ska (91) z no wym re -
kor dem ży cio wym w rzu cie osz cze -
pem – 38.16.

Na star cie nie za bra kło rów nież wy -
cho wan ków MUKS Płock. Bieg na
400 m wy gra ła Do ro ta Uda łow,
w rzu cie osz cze pem zwy cię ży ła Jo -
an na Bał dy ga, a za nią Ewe li na Fe li -

ciak (wszyst kie za wod ni czki obec nie
re pre zen tu ją AZS -AWF War sza wa).

Bieg na 1500 m dla ucz cze nia pa -
mię ci zmar łe go przed czte re ma la ty
tre ne ra i pre ze sa MUKS Płock – Mar -
ka ZA RYCH TY, wy grał Ka mil Pocz -
war dow ski (84) – KB Spor ting Mię -
dzy zdro je (3:57.24). P.M.

Grand Prix Pol ski 2008 

W dru giej edy cji kon kur su gran to -
we go Fun da cja „ Fun dusz Gran to wy
dla Płoc ka” przyz na ła 20 ty się cy zło -
tych Pa ra fial ne mu Klu bo wi Spor to we -
mu Imiel ni ca na or ga ni za cję dwóch
obo zów spor to wych.

– Pier wszy już za na mi – mó wi ko or -
dy na tor pro jek tu i pre zes Klu bu Ma rek
Kol czyń ski. Zi mą mło dzi pił ka rze by li
na obo zie w Lu be ni. Oprócz za jęć spor -
to wych, zwie dza li oko li ce Rze szo wa
i uczest ni czy li w kil ku pro gra mach pro-
fi lak tycz nych uka zu ją cych skut ki uza -
leż nie nia od al ko ho lu.

Te raz trwa ją przy go to wa nia do dru -
gie go obo zu w Mal bor ku. Po je dzie

tam 7 sier pnia dwu dzie sto o so bo wa
gru pa pił ka rzy ra zem z opie ku na mi.
Po nie waż w Imiel ni cy nie ma ba zy
spor to wej, obo zy są szan są na in te gra -
cję mło dzie ży i za in te re so wa nie jej
spor tem. 

Ostat nie trzy se zo ny mło dzi pił ka -
rze z Imiel ni cy gra li w Ma zo wiec -
kiej Li dze Ju nio rów Star szych, wy -
gra li tur niej o Pu char Bur mi strza
War sza wy – Pra gi Pół noc, za ję li II
miej sce na Tur nie ju Świ tal skie go
i V miej sce na XVII Ogól no pol skim
Tur nie ju Ju nio rów Star szych im.
Sta ni sła wa Ty mo wi cza.

I.T.

Gran to we obo zy

Dominik Zieliński
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Or ga ni za to rzy bar dzo ser decz nie
dzię ku ją spon so rom VIII Bie gu
Ulicz ne go NSZZ „So li dar ność”:
Urzę do wi Mia sta Płoc ka, PKN Or -
len, PZU Ży cie, PERN „Przy jaźń”,
CNH Pol ska, Ba sell Or len Po ly o le -
fins, Wo je wódz kiej Sta cji Po go to wia
Ra tun ko we go i Tran spor tu Sa ni tar -
ne go, Pe tro Re mont, Cen tro most
Płock, Pe tro El tech, Pe tro Me cha ni -
ka, ZBA, Naf to re mont, Sta ro stwu
Po wia to we mu w Płoc ku, Ko mi sji
Kra jo wej NSZZ „S”, Urzę do wi Mar -
szał kow skie mu Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go, Ko mu ni ka cji Miej skiej,
Mo sto sta lo wi, PSS Zgo da, PO KiS. 
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Po tur nie ju pił kar skim Eu ro 2008 ro ze -
gra nym na sta dio nach Au strii i Szwaj ca rii
po zo sta ły już tyl ko wspom nie nia. Nie ste ty
dla nas – Po la ków – niez byt mi łe, po nie waż
od pa dliś my już po 3 spot ka niach gru po wych
i to ra czej po mier nej grze. Jed nak to, co
każ dy sym pa tyk pił ki ko pa nej zo ba czył na
ekra nie swo je go te le wi zo ra to tyl ko na miast -
ka wiel kiej at mos fe ry Mi strzostw Eu ro py.
Po raz pier wszy w ży ciu uda ło mi się na ży -
wo „dot knąć” tej nie sa mo wi tej or ga ni za cji
pol skich ki bi ców na me czu re pre zen ta cji. 

W tym ro ku uda ło mi się zdo być jed nak
upra gnio ny bi let wstę pu na pier wszy hi sto -
rycz ny mecz Pol ski w Mi strzo stwach Eu ro -
py. Za rów no do brze ro ze gra ne eli mi na cje
do te go tur nie ju, jak i op ty mizm try ska ją cy
z wy po wie dzi na ro do we go szta bu szko le -
nio we go da wa ły pew ne pod sta wy, aby my -
śleć, że to właś nie te raz jest ten mo ment,
aby wyr wać się z fut bo lo we go nie by tu. 

At mos fe ra już kil ka ty god ni przed Eu ro
2008, by ła „na pom po wa na” jak syl we stro -
wy ba lon. Fla gi roz wie sza ne na bal ko nach,
ga dże ty ro zda wa ne do cza so pism, or ga ni -
zo wa ne stre fy ki bi ca, w któ rych Po la cy
wspól nie mie li cie szyć się ze zwy cię stwa
nad za chod nim są sia dem, to tyl ko niek tó re
z chwy tów mar ke tin go wych, któ re mia ły
po móc nam uwie rzyć w suk ces. I obiek -
tyw nie trze ba przyz nać, że wię kszość z nas
wie rzy ła. Od mo men tu, kie dy wsia dłem do
sa mo cho du w Płoc ku, aby prze mie rzyć po -
nad ty siąc ki lo me trów do Eben dor fu (tyl ko
w tej od da lo nej o 30 ki lo me trów od Kla-
gen fur tu miej sco wo ści uda ło mi się zna -
leźć zak wa te ro wa nie) wie rzy łem w zwy -
cię stwo Pol ski.  Utwier dza li mnie w tym
na si ro da cy, któ rzy po dob nie jak ja pę dzi li
do Au strii swo i mi sa mo cho da mi z wy sta -
wio ny mi na zew nątrz sza li ka mi i fla ga mi
w bia ło -czer wo nych bar wach. 

Po no cy spę dzo nej w schlud nej au striac -
kiej pry wat nej kwa te rze trze ba by ło do stać
się do Kla gen fur tu. Z ma py wy ni ka ło, że bez
prob le mu moż na wy ko nać to za po mo cą
pod miej skiej ko lej ki elek trycz nej. Na nie -
wiel kim dwor cu, któ ry bił na odleg łość czy -
sto ścią, cze ka ła na pol skich i nie miec kich ki -
bi ców jesz cze jed na nies po dzian ka. Bi let na
mecz upo waż niał do bez płat ne go po ru sza nia
się pod miej ską ko le ją i au to bu sa mi ko mu ni -
ka cji miej skiej w dniu me czu i do go dzin po -
łud nio wych dnia na stęp ne go. To spo re udo-
god nie nie i – co by nie mó wić – osz częd ność
kil ku ban kno tów. Po dróż po cią giem up ły nę -
ła pod zna kiem wspól ne go śpie wa nia ki bi -
cow skich pio se nek, in to no wa nych za rów no
przez pol skich, jak i nie miec kich fa nów. 

To „bra ter stwo” lu dzi ubra nych w bar -
wy pol skie i nie miec kie nie pa so wa ło mi
spe cjal nie do obra zów, ja kie wi dzia łem
w na szym kra ju na me czach li go wych, ale
utwier dzi ło mnie w prze ko na niu, że nie
mu szę oba wiać się pse u do ki bi ców dru ży -
ny prze ciw nej. O ile w po cią gu pro por cje
ki bi ców pol skich i nie miec kich by ły ra czej
wy rów na ne, to na dwor cu w Kla gen fur cie
da ła za ry so wać się lek ka prze wa ga ję zy ka
pol skie go. Na to miast to, co zo ba czy łem
w sta rej czę ści mia sta, gdzie spę dziłem
czas po zo sta ją cy do me czu, prze szło mo je
naj śmiel sze ocze ki wa nia. Mia sto by ło bia -
ło -czer wo ne. Gdzie nie gdzie tyl ko wi dać
by ło czar no -czer wo no -żół te bar wy Nie -
miec, ale zde cy do wa na wię kszość to by ły
na sze bar wy na ro do we. Po la cy po zdra wia -
li się naw za jem, chó ral nie skan do wa li
POL SKA. Ni gdy wcześ niej nie wi dzia łem
cze goś po dob ne go. W ob cym kra ju czu łem
się jak w do mu. Pol scy ki bi ce by li głoś ni
i po pi ja li pi wo, ale ni gdzie nie wi dać by ło
prób ja kiej kol wiek pro wo ka cji w sto sun ku
do bę dą cych w mniej szo ści ki bi ców nie -
miec kich. Wprost prze ciw nie; wspól ne po -
sił ki i to a sty przy jed nym sto le by ły nie mal
nor mą. 

W at mos fe rze ra do ści i wspól nej za ba wy
zbli ża ła się go dzi na 20:45. Prze miesz cze -
nie się na sta dion nie by ło trud ne. Trze ba
by ło po pro stu iść z tłu mem, wsiąść do jed-
ne go z oz na czo nych au to bu sów ko mu ni ka -
cji miej skiej i wy siąść tam, gdzie wszy scy.
Lud ność lo kal na jak by te go dnia po sta no -
wi ła zo stać w swo ich do mach, a mia sto
opa no wa li ki bi ce. Sam sta dion ro bił wra że -
nie na każ dym, kto pod cho dził do wej ścia
i miał chwi lę cza su, aby ro zej rzeć się do o -
ko ła. Ale naj waż niej sze wra że nie cze ka ło
ki bi ców na try bu nach. Tu by ło do pie ro wi -
dać jak ogrom ną licz bę wśród zgro ma dzo -
nych sta no wią Po la cy. Przy naj mniej 2/3,
czy li oko ło 20 ty się cy gar deł skan do wa ło
naz wę na sze go kra ju za rów no przed me -
czem, jak i w je go trak cie. 

Sa mej po ty czki Po la ków z Niem ca mi na
mu ra wie już nie war to opi sy wać. Jed no jest
jed nak pew ne. Zwy cię ży li pol scy ki bi ce,
któ rzy ubra ni w na ro do we bar wy przez peł -
ne 90 mi nut me czu wie rzy li w suk ces po do -
piecz nych Be en hak ke ra i ca łym ser cem by -
li z za wod ni ka mi. Po wrót po me czu nie był
już tak ra dos ny. Spusz czo ne gło wy i ci che
roz mo wy z ni kłą na dzie ją…”są jesz cze dwa
me cze” Nie ste ty, ko lej ne spot ka nia bia ło -
czer wo nych z Au strią i Chor wa cją ob na ży -
ły wszyst kie na sze fut bo lo we bra ki i po ka -
za ły jak wie le nas dzie li od naj lep szych
w Eu ro pie. Ale tyl ko na mu ra wie, bo na try-
bu nach… „Je steś my za wsze tam, gdzie na -
sza Pol ska gra…” Piotr No wicki

Eu ro 2008

7 czer wca w Va len ce (Wę gry) zo sta ły ro -
ze gra ne re ga ty „Na dziei Olim pij skich”,
w któ rych barw re pre zen ta cji pol skiej bro -
ni li dwaj wio śla rze Płoc kie go To wa rzy stwa
Wio ślar skie go: Da mian Sa lak i Da mian
Ple wiń ski, pro wa dze ni przez tre ne ra Jac ka
Ka ro la ka. Płoc cy wio śla rze z dwo ma par t-
ne ra mi z „Pos na nii” Poz nań (Wik tor Szy-
mań ski, Adam Łą czka) pop ły nę li w osa dzie
czwór ki bez ster ni ka i w zde cy do wa nie naj -
lep szym sty lu za ję li I miej sce zdo bywając
zło ty me dal. Po tak re we la cyj nym wy stę pie,
kie row nic two i eki pa tre ne rów zde cy do wa -
ła się na wy sta wie nie tej osa dy w na stęp -
nym dniu w mię dzy na ro do wych re ga tach
ju nio rów „open” (wyż sza gru pa wie ko wa).
Pol ska czwór ka zno wu spra wi ła mi łą nies -
po dzian kę i zde cy do wa nie zwy cię ży ła, zdo -
by wa jąc zło te me da le. 

Po po wro cie do kra ju wio śla rze PTW
(Sa lak, Ple wiń ski) oraz dwój ka z Poz na nia
zo sta li po wo ła ni na zgru po wa nie do COS
Wałcz w ce lu przy go to wa nia się do star tu
w Cen tral nych Kwa li fi ka cyj nych Re ga tach
Ju nio rów w Byd gosz czy, któ re bę dą de cy -
do wa ły o skła dzie eki py na Mi strzo stwa
Świa ta Ju nio rów w Au strii. W związ ku
z tym, że wio śla rze ci są jesz cze ju nio ra mi
młod szy mi, to – zgod nie z cen tral nym re gu -
la mi nem spor to wym – na ich start w wyż -
szej gru pie wie ko wej mu szą zgo dzić się: le -
karz spor to wy i Wy dział Szko le nia PZTW.
Gdy by ta kiej zgo dy nie otrzy ma li, to po ja dą
na Pu char Eu ro py (od po wied nik Mi str-
zostw Eu ro py dla tej gru py wie ko wej). 

Rów nież w Wał czu przy go to wu je się
do wspom nia nych re gat kwa li fi ka cyj nych

czo ło wy płoc ki i pol ski je dyn karz w gru -
pie ju nio rów Ka mil Zaj kow ski. Je go
zwy cię stwo w Byd gosz czy jest au to ma -
tycz nie „pasz por tem” na Mi strzo stwa
Świa ta. Dla Płoc kie go To wa rzy stwa Wio -
ślar skie go by ło by to wiel kie wy da rze nie,
gdyż na za wo dach tej ran gi od nie pa mięt -
nych cza sów nie by ło płoc kie go za wod ni -
ka na je dyn ce. Płoc kie To wa rzy stwo Wio -
ślar skie na po wyż sze za wo dy kwa li fi ka -
cyj ne do Byd gosz czy wy sy ła w osa dzie
klu bo wej Pa wła Bu czyń skie go i Ja ku ba
Za zgę, gdyż zda niem za rzą du i szko le -
niow ca Jac ka Ka ro la ka nie są oni bez
szans na szli fy re pre zen ta cyj ne. Z po dob -
nej szan sy sko rzy sta Gra ży na Pie trzak na
je dyn ce tre no wa na przez Agniesz kę Lep-
czak oraz na dwój ce pod wój nej z par tner -
ką z To ru nia. Rów nież po zy tyw ne efek ty
pra cy tre ner ki Lep czak są bar dzo wi docz -
ne w gru pie ju nio rek młod szych, a szcze -
gól nie przy ana li zie star tów czwór ki pod-
wój nej (Le na No wa kow ska, An dże li ka
Pie tras, Ane ta Bia ła szek, Pa u li na Reń da),
któ ra to osa da w tym ro ku nie prze gra ła
żad nej zna czą cej im pre zy wio ślar skiej. 

Do star tu w Igrzy skach Olim pij skich
przy go to wu ją się w COS Wałcz dwaj wio -
śla rze PTW (Piotr Bu chal ski, Bo gdan Za -
lew ski), na to miast do Mło dzie żo wych Mi s-
trzostw Świa ta czte rej wio śla rze z Płoc ka
(Do mi nik Ku biak, Da wid Ku biak, To masz
Ci choc ki, Ra do sław Mil cza rek). Do tych -
cza so we przy go to wa nia i start w za wo dach
jest moż li wy dzię ki wspar ciu Urzę du Mia s-
ta Płoc ka, PKN Or len, Ba sell Or len Po ly-
ole fins. W. Ro gowski

Znów zło to dla wio śla rzy

Uza sad nio ne na dzie je

Ro ku ją ca du że na dzie je czwór ka dziew cząt: (od le wej) Le na No wa kow ska, An dże li ka Pie -
tras, tre ner Agniesz ka Lep czak, Pa u li na Reń da i Ane ta Bia ła szek

Od le wej: Da mian Sa lak, Da mian Ple wiń ski, tre ner Ja cek Ka ro lak i Ka mil Zaj kow ski
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Nie cze kaj, aby stać się
lep szym czło wie kiem 
– ju tro mo że być za póź no.

(przy sło wie chiń skie)

Po raz ko lej ny, w oko li cach Dnia Dziec-
ka, Kra jo we Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych „Po moc dzie -
ciom” zor ga ni zo wa ło w ogród ku MZOS
przy Pla cu Dą brow skie go wiel ki fe styn in -
te gra cyj ny „Na dzie ja”. Do pi sa ła po go da,
więc przez 5 go dzin za ba wy w im pre zie
uczest ni czy ło pra wie 800 osób – dzie ci
i ich opie ku nów. Niek tó rzy przy je cha li
z da le ka: To ru nia, Ko ni na, Żu ro mi na, Kut -
na, Go sty ni na, Mła wy. Naj wię cej chęt nych
by ło oczy wi ście z Płoc ka i po wia tu.

Dla uczest ni ków fe sty nu śpie wał Iwan
Ko ma ren ko, gru py ze Spół dziel cze go Do -
mu Kul tu ry, tań ca mi po pi sy wa ła się gru pa
z Bia łe go sto ku. Ra zem z dzieć mi ba wi li się
ak to rzy z płoc kie go te a tru i gru pa wo lon ta -
riu szy z zes po łu „Dzie ci Płoc ka”. Po li cjan -

ci pro wa dzi li kon kur sy z wie dzy o bez pie -
czeń stwie w ru chu dro go wym i po ka za li
jak pra cu ją po li cyj ne psy. Pocz tow cy ro z-
da wa li oko licz no ścio we kar tki ze stem pla -
mi, zor ga ni zo wa li rów nież po kaz sztuk
wal ki. Kil ko ro dzie ci otrzy ma ło w pre zen -
cie pom py in su li no we i sie dzi ska dla nie -
peł no spraw nych, a in te gra cyj ne przed-
szko le nr 33 kom pu ter. Dla in nych by ły pa -
czki ze sło dy cza mi, ma ka ro nem, odzie żą.
Dla wszyst kich ob fi ty po czę stu nek z gril la,
na po je, owo ce, ciast ka.

Wspó łor ga ni za to ra mi fe sty nu, nad któ -
rym pa tro nat ob jął mar sza łek Adam Stru -
zik, by li: Urząd Mia sta Płoc ka, Sta ro stwo
Po wia to we, Ko men da Miej ska Po li cji,
PSM L-Wł, RUP. Sto wa rzy sze nie „Po moc
dzie ciom” dzię ku je za po moc w prze pro -
wa dze niu fe sty nu z-cy pre zy den ta Pio tro wi
Ku be rze, pra cow ni kom ra tu szo we go Od d-

zia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go, OL i SO,
Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu oraz wszyst kim
spon so rom, bez któ rych fe styn nie był by
tak uda ny. (j)

Uda na „Na dzie ja”

Wiej ska bie sia da
Im pre zę in te gra cyj ną dla pięć dzie -

się ciu osób po wy żej 50. ro ku ży cia
zor ga ni zo wa li pra cow ni cy Zes po łu
Pra cy So cjal nej nr 2 oraz wo lon ta riu -
sze z Klu bu Wo lon ta ria tu „My To bie”.
„Wiej ska bie sia da” to od po wiedź na
po trze by osób star szych, dla któ rych
nie ma zbyt wie lu pro po zy cji ak tyw ne -
go i cie ka we go spę dza nia wol ne go
cza su. Uczest ni cy bie sia dy ba wi li się
wspól nie pod czas wy stę pu ka ba re tu
„Pod Po kryw ką”, bie sia do wa li, śpie -
wa li i tań czy li przy akom pa nia men cie
Ka pe li Pod wór ko wej. Pod czas za ba wy
nie za bra kło gier i kon kur sów. Im pre -
za zo sta ła zor ga ni zo wa na na te re nie
ogród ków dział ko wych przy ul. Gwar -
dii Lu do wej. Zor ga ni zo wa nie bie sia dy
nie by ło by moż li we bez wspar cia
i hoj no ści spon so rów: DU BI MEX,
PRS „DU BIE LAK”, Agen cji „RiS”,
fir my Hen czke, Cen trum Edu ka cji,
SA DROB-u i Pe kli mar-u. (mops)


