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Pod pa tro na tem pre zy den ta Mi ro sła wa
Mi lew skie go, od 19 do 21 czer wca trwał
w Płoc ku XIX ogól no pol ski zlot Związ ku
Mło do cia nych Więź niów Po li tycz nych
„Ja worz nia cy”. Pra wie 100 osób, re pre -
sjo no wa nych w la tach 1944 – 1956, zak-
wa te ro wa nych by ło w So czew ce. W so -
bo tę zwie dza li Płock, zło ży li kwia ty pod
pom ni kiem Jó ze fa Pił sud skie go, Ja na
Pa wła II, na mo gi le Pow stań ców
Stycz nio wych i na pły cie Gro -
bu Niez na ne go Żoł nie rza.
W spot ka niu dy sku syj nym
uczest ni czy li przed sta wi cie -
le In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej.

Głów na uro czy stość zlo tu
od by ła się w nie dzie lę, w ko -
ście le p.w. św. Sta ni sła wa Kost-
ki. Po uro czy stej mszy św. z pocz ta -
mi sztan da ro wy mi na stą pi ło od sło nię cie
i po świę ce nie tab li cy, upa mięt nia ją cej
żoł nie rzy II kon spi ra cji. Wie czo rem
w So czew ce we te ra ni wzię li udział
w kon cer cie przy go to wa nym dla nich
przez ucz niów miej sco wej szko ły pod-
sta wo wej i zes pół „Dzie ci Płoc ka”. Ja -
worz nia cy zre wan żo wa li się prze ka za -
niem ksią żek do szkol nej bib lio te ki.

* * *
Zwią zek utwo rzo ny zo stał w 1992 ro -

ku. Naz wa Ja worz nia cy wy wo dzi się od
miej sca ich uwię zie nia w utwo rzo nym

w 1951 ro ku Cen tral nym Obo zie Pra cy
w Ja worz nie. Tra fia li do nie go bar dzo
mło dzi lu dzie, któ rzy pod ję li spon ta -
nicz nie nie rów ną wal kę z to ta li ta ryz -
mem. Sprze ci wia jąc się po stę pu ją cej so -
wie ty za cji kra ju, two rzy li róż ne or ga ni -
za cje nie po dleg ło ścio we na ba zie ide o -
lo gii har cer stwa. By ła to II Kon spi ra cja

Mło dzie ży Szkol nej i Har cer skiej
opar ta na struk tu rze Sza rych

Sze re gów. Pro wa dzi li woj nę
na pla ka ty, ulot ki, bro szu ry,
sprze ci wia jąc się in dok try -
na cji mło dzie ży, ujaw nia -
jąc praw dę o Ka ty niu, licz -
nych przy pad kach ter ro ru.

Otrzy my wa li za to wie lo let -
nie wy ro ki wię zie nia. We dług

da nych MSW z 1964 ro ku w la -
tach 1944 – 1956 w Pol sce Lu do wej

dzia ła ło po nad 490 ta kich mło dzie żo -
wych nie le gal nych or ga ni za cji.

Je sie nią 1950 ro ku w Mi ni ster stwie
Bez pie czeń stwa Pub licz ne go za pa dła
de cy zja o se gre ga cji mło do cia nych
więź niów po li tycz nych w wie lu 16 – 21
lat. Kie ro wa no ich do utwo rzo ne go
w Ja worz nie obo zu, gdzie mło do cia ni
wy ko le jeń cy pod da wa ni by li grun tow nej
re e du ka cji. Głów ną me to dą by ła ka tor -
żni cza pra ca i tre su ra bez względ ne go
po słu szeń stwa.

Przez wię zie nie w Ja worz nie prze wi -
nę ło się po nad 10 ty się cy osób. (j)

Ja worz nia cy 
w Płoc ku

La u ra Sa moj ło wicz – mło da ak tor ka – zaś pie wa ła (pio sen kę Agniesz ki
Osiec kiej „Oczy tej ma łej”) i zap ła kała dla Ja na No wic kie go. Obok ju bi lat nie
mniej wzru szo ny i za wsze czu ły na ko bie ce wdzię ki. Fo to re por taż z IV Ci ne -
ma gic w Płoc ku na str. 12.
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Głów ną atrak cją te go rocz nych ob cho -
dów no cy świę to jań skiej był wy stęp
”Dzie ci Płoc ka” w am fi te a trze. To właś -
nie twór ca te go zes po łu – Wa cław Mil -
ke przy wró cił w la tach 50-tych ob cho dy
„wian ków” w Płoc ku. Swo je wi do wi sko
– ”Z ży cia pol skie go fli sa ka” oraz ”Fan-
ta zję eu ro pej ską” – za pre zen to wa ły tak -
że dzie ci z Zes po łu Pieś ni i Tań ca ”Wi -
sła”. Kon cert po pro wa dził Krzysz tof
Kol ber ger. 

Pub licz ność by ła zach wy co na, do ma -
ga no się bi sów. Do wspól nej za ba wy za -
chę cał ak tor i wy cho wa nek ”Dzie ci
Płoc ka” Zbi gniew Koz łow ski. Pod czas
kon cer tu zbie ra no pie nią dze na pom nik
”ła we czkę dru ha Wa cła wa”. Wi do wi -
sko za koń czy ło tra dy cyj ne pusz cze nie
wian ków na Wi słę w asy ście licz nie
zgro ma dzo nej pub licz no ści i fa jer wer ki.

Noc Ku pa ły zwa na też wian ka mi to
świę to ognia i wo dy, słoń ca i księ ży ca,
uro dza ju, płod no ści, ra do ści i mi ło ści.
Ob cho dzo ne by ło na zie miach za miesz -
ka łych przez lu dy sło wiań skie, bał tyj -
skie, ger mań skie oraz cel tyc kie w naj -
krót szą noc ro ku. M. Gry siński

Pop ły nę ły wian ki 
do mo rza
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* Mar cin Ole chow ski z III L.O. zwy -
cię żył w II edy cji ogól no pol skie go
kon kur su „Lo sy żoł nie rza i dzie je
orę ża pol skie go”. Na Zam ku Kró -
lew skim otrzy mał m.in. lap to pa
i od twa rzacz DVD.

* 13 czer wca w ka te drze świę ce nia
przy ję ło 6 dia ko nów z płoc kie go
se mi na rium.

* Woj ciech Krzy wiń ski za jął III
miej sce w Pu cha rze Świa ta w mo -
de lar stwie kos micz nym. Je go ra -
kie ta Aria ne 3V17 wa ży 1,5 kg,
jest wy po sa żo na w 7 sil ni ków
i spa doch ron.

* PKN Or len był spon so rem XV edy-
cji ogól no pol skie go fi na łu
„czwar tków lek ko at le tycz nych” –
naj wię kszej ma so wej im pre zy dla
dzie ci ze szkół pod sta wo wych.

* Wo je wódz kie mu Szpi ta lo wi Zes -
po lo ne mu przyz na no cer ty fi kat ja -
ko ści na ko lej ne 3 la ta.

* Śmier tel ny wy pa dek w Ba sel lu; 48-
let ni pra cow nik zo stał przy gnie -
cio ny ma szy ną pa le ty zu ją cą.

* Mal tań ska Służ ba Me dycz na ob -
cho dzi 5-le cie dzia łal no ści
w Płoc ku.

* Pe tro tel wcho dzi na ry nek z no wą
ofer tą – te le wi zji kab lo wej. Bę dą
z niej mo gli sko rzy stać klien ci,
któ rzy ma ją łą cze in ter ne to we Pe -
tro te lu.

* Czyn na jest już re sta u ra cja na
szczy cie am fi te a tru. Nie wiel ki lo -
kal (34 miej sca i ta ras) spe cja li zu -
je się w kuch ni sta ro pol skiej.

* 19 czer wca prze sta ły obo wią zy wać
do tych cza so we staw ki za prze jazd
płoc ki mi tak sów ka mi i stre fy ta ry -
fo we. Tak sów ka rze sa mi mo gą
usta lać ce ny.

* Uru cho mio no spe cjal ną li nię au to -
bu so wą „S” z Po dol szyc na So bót -
kę. Wy jeż dża z pęt li przy ul. Ma -
zu ra, je dzie Czwar ta ków i Wy szo -
grodz ką, Ja cho wi cza, Biel ską
Kwiat ka, Ko le gial na i Ki liń skie go
nad Wi słę. Kur sy bę dą za wie szo -
ne w dni poch mur ne i desz czo we.

* Na II Otwar tych Mi strzo stwach
Ma zo wsza WUS HU, ro ze gra nych
w ha li Che mi ka płoc cza nie zdo by -
li 4 zło te me da le.

* Płoc ką dru ży nę Mu stan gów Tor pe -
dy Łódź po ko na ły 20:6. (j)

Mi nęło pół miesiąca
Lo ka le na sprze daż

Do sprze da ży, w dro dze ust ne go
prze tar gu nie o gra ni czo ne go, przez na -
czo no dwa lo ka le użyt ko we: przy ul.
Ko le gial nej 4 i Obroń ców We ster plat te
14. Pier wszy ma po wierz chnię 38,48
mkw. i je go ce nę wy wo ław czą (wraz
z udzia łem w grun cie) usta lo no na 130
tys. zł. Dru gi jest znacz nie mniej szy, bo
ma tyl ko 8,39 mkw. i je go ce na wy wo -
ław cza wy no si 19,5 tys. zł.

Ko mu nal ne re mon ty

Za twier dzo ny zo stał rze czo wo -fi -
nan so wy plan re mon tów w za so bach
MZGM-TBS. W tym ro ku ro bo ty kon-
ser wa tor skie i re mon to we poch ło ną
pra wie 1,5 mln zło tych. W ich za kres
wcho dzą m.in. ro bo ty zduń skie, na pra -
wa ele wa cji, da chów, wy mia na od cin -
ków in sta la cji, re mon ty ko mi nów, od -
grzy bia nie lo ka li. (j)

W tym ro ku cen tral nym uro czy sto -
ściom Bo że go Cia ła w Płoc ku (11 czer-
wca) prze wod ni czył nun cjusz apo stol ski
abp Jó zef Ko wal czyk.

Pro ce sję po prze dzi ła msza św.
w ka te drze o godz. 11. Or szak z Naj -
święt szym Sa kra men tem prze szedł
uli ca mi: Ko ściusz ki, Pl. Obroń ców
War sza wy, Ko le gial ną i Kwiat ka do
ko ścio ła św. Ja na Chrzci cie la. Abp

Ko wal czyk wyg ło sił tak że ka za nie
przy ostat nim oł ta rzu, usy tu o wa nym
w są siedz twie pom ni ka bł. ab pa A.J.
No wo wiej skie go.

Te go rocz ne ob cho dy Bo że go Cia ła
w Płoc ku zo sta ły po łą czo ne z dzięk czy -
nie niem w 10. rocz ni cę be a ty fi ka cji pa -
ste rzy Ko ścio ła płoc kie go: ab pa A.J.
No wo wiej skie go i bpa Le o na Wet mań -
skie go. Obaj zo sta li be a ty fi ko wa ni do -
kład nie 13 czer wca 1999 r., przez Ja na
Pa wła II, pod czas je go piel grzym ki do
Pol ski. eg

Bo że Cia ło

W pią tek, 5 czer wca, ucz nio wie trze ci-
ch klas LO im. St. Ma ła chow skie go ode-
bra li świa dec twa ukoń cze nia li ce um. Naj -
lep si otrzy ma li tak że zło te i srebr ne me da -
le Di li gen tiae. Zło ty me dal otrzy ma ła
w tym ro ku uczen ni ca kla sy III A, Alek-
san dra Dąb kow ska; osią gnę ła re kor do wą
śred nią – 5,25. Oś miu ucz niów zo sta ło
uho no ro wa nych srebr ny mi me da la mi.

By li to: Mar cin Kło siń ski, Wik tor Da nie -
lak, Mo ni ka Ko ryc ka, Mar ty na Twar dow -
ska, Jo an na Ko wal ska, Ka ta rzy na Bąk,
Mo ni ka Wol ska i Emil Ciar kow ski. 

Me dal Di li gen tiae zo stał usta no wio ny
przez kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia -
tow skie go, w 1786 r. Do tra dy cji wrę -
cza nia te go wy róż nie nia, po wró co no po
dłu giej przer wie w 1964 r. (ms)

Me da le dla Ma ła cho wia ków

Spół ka „Ko le je Ma zo wiec kie – KM”
zdo by ła sta tu et kę Zło te go Pe ga za. To pre -
sti żo wa na gro da dla naj lep szej fir my
w bran ży Tran sport Spe dy cja, Lo gi sty ka
(TSL). 

Kon kurs jest or ga ni zo wa ny od 1997r.
przez Pol ską Ga ze tę Tran spor to wą.. Ju ry
kon kur su, któ re mu prze wo dził prof. dr
hab. Zdzi sław Kor del z Gdań ska, przy wy -
bo rze la u re a tów bie rze pod uwa gę osią -
gnię cia firm w mi nio nym ro ku i przyz na je
sta tu et ki w dwóch ka te go riach: „Naj lep sza
fir ma bran ży TSL”„Naj lep sza fir ma dzia -
ła ją ca na rzecz bran ży TSL”.

W pier wszej ka te go rii no mi no wa no
w tym ro ku do na gro dy Zło te go Pe ga za:
CTL Lo gi stics, Ko le je Ma zo wiec kie,
spół kę lo gi stycz ną Lo gi stics Ser vi ce
oraz uru cho mio ny przez Cen tra lę Za o -
pa trze nia Hut nic twa no wo czes ny Eu ro -
ter mi nal w Sław ko wie. 

Ju ry przyz na ło Na gro dę Zło te go Pe -
ga za spół ce:„Ko le je Ma zo wiec kie –
KM” sp. z o.o. Ju ro rzy do ce ni li wdro -
że nie przez Ko le je Ma zo wiec kie i kon -
sek wen tne re a li zo wa nie, od bli sko 5 lat,
mo de lu sa mo rzą do wej ko lei re gio nal -
nej. W uza sad nie niu pod kre ślo no tak że,

wdro że nie do ek splo a ta cji no wo czes ne -
go ta bo ru. opr. (j)

ZŁO TY PE GAZ DLA KO LEI 

Nie wy po ży czysz
Czy tel ni cy, któ rzy ko rzy sta ją z bib lio te ki,

czy tel ni i in for ma to rium Książ ni cy Płoc -
kiej, miesz czą cych się przy ul. Ko ściusz ki 6
mu szą przy go to wać się na utrud nie nia. Od
20 lip ca do 14 sier pnia bę dą one nie czyn -
ne z po wo du in wen ta ry za cji zbio rów. 

Czy tel ni cy, do któ rych wy sła no li sty mo -
ni tu ją ce mu szą roz li czyć się do 18 lip ca.
Bie żą ce wy po ży cze nia bę dzie moż na prze -
dłu żać przez in ter net; wszyst kie in for ma cje
oraz for mu larz „prze dłu ża nie wy po ży czeń”
do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej
www.bibl.plock.pl. (m.d.) 

UWA GA, CZY TEL NI CY
Po dob nie jak w la tach ubieg łych,

w lip cu i sier pniu wy da my po jed-
nym nu me rze Sy gna łów Płoc kich,
na po cząt ku każ de go z tych mie się -
cy. Do cy klu dwu ty god nio we go
wró ci my we wrześ niu.

Re dak cja

Wa ka cyj ny czas pra cy
Od dział Ko mu ni ka cji Urzę du Mia sta

Płoc ka w lip cu i sier pniu bę dzie przyj mo -
wał klien tów nie co kró cej; w po nie dział ki,
wtor ki, czwar tki, piąt ki od godz. 8 do godz.
15, zaś w śro dy od godz. 10 do godz. 17.

In for mu je my po nad to, iż przez ca ły
okres wa ka cyj ny po zo sta łe wy dzia ły i od -
dzia ły Urzę du Mia sta Płoc ka pra cu ją bez
zmian; w śro dy od 9.30 do 17.30, w po zo -
sta łe dni ro bo cze w godz. 7.30-15.30. seb
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Mia sto przy go to wu je się do roz bu do wy
Spe cjal ne go Oś rod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go nr 2 przy ul. La soc kie go. Naj -
pierw trze ba opra co wać do ku men ta cję
pro jek to wo -kosz to ry so wą. 

W przy szło ści ma pow stać dwu kon dy -
gna cyj ny bu dy nek, któ ry bę dzie się łą czył
z ist nie ją cą szko łą. W no wych po miesz -
cze niach ma ją zna leźć się sa le do na u ki
za wo du i przys po so bie nia do pra cy. Na
par te rze znaj dą się dwie pra cow nie dla
kie run ków: pie karz, cu kier nik i ku charz,
jed na pla stycz no -ce ra micz na oraz jed na
z war szta tem dla ucz niów chcą cych wy -
ko ny wać za wód me cha ni ka po ja zdów sa -
mo cho do wych. Na naj niż szej kon dy gna -
cji bę dą też: ga raż, ła zien ka, po miesz cze -
nie ma ga zy no we, dwa po miesz cze nia so -
cjal no -ad mi ni stra cyj ne oraz jed na ogól na
kla so pra cow nia o po wierz chni 60 mkw. 

Na I pię trze znaj dą się pra cow nie: kra -
wiec ka, fry zjer ska oraz gos po dar stwa do -
mo we go. Bę dzie rów nież sa la re lak sa cyj -
na o pow. 100 mkw. oraz sa la kon fe ren -
cyj na (168 mkw.). 

Wszyst kie po miesz cze nia bę dą do sto -
so wa ne do po trzeb osób nie peł no spraw -
nych. W posz cze gól nych sa lach od by wać
się bę dą za ję cia w gru pach li czą cych od 5
do 8 osób. 

Z bu dyn ków ko rzy stać bę dą ucz nio wie
Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej nr 6 Spe -
cjal nej i Szko ły Spe cjal nej Przys po sa bia -
ją cej do Pra cy w Spe cjal nym Oś rod ku
Szkol no -Wy cho waw czym nr 2. Wszyst -
kie sa le przez na czo ne do na u ki za wo du
zo sta ną od po wied nio wy po sa żo ne. Np.
w war szta cie dla kie run ku pie karz -cu kier -
nik znaj dą się m.in. piec pie kar ni czy, mie -
sza dło do cia sta, na dzie war ka do pą czków

oraz trzy sto ły pro duk cyj ne, a w sa li dla
kie run ku me cha nik po ja zdów sa mo cho -
do wych sta no wi ska: obrób ki ręcz nej i me -
cha nicz nej, na pra wy ogu mie nia, kon trol -
no -dia gno stycz ne i pod noś ni ki sa mo cho -
do we. 

Cie ka wie za po wia da się tak że sa la re -
lak sa cyj na i do świad cza nia świa ta. Jej
wy po sa że nie sta no wić bę dą m.in. łóż ko
wod ne, ba sen pian ko wy, emi ter za pa -
chów, ko lum na świet lna oraz po kój lu s-
trza ny. 

Do ku men ta cja pro jek to wo -kosz to ry so -
wa zo sta nie wy ko na na w dwóch eta pach.
W pier wszym fir ma, któ ra wy gra prze targ
zaj mie się przy go to wa niem kon cep cji
pro gra mo wo -prze strzen nej wraz z pro jek -
tem za gos po da ro wa nia te re nu wo kół pro-
jek to wa ne go bu dyn ku. W cią gu trzech
mie się cy od pod pi sa nia umo wy fir ma bę -
dzie mu sia ła prze pro wa dzić ba da nia ge o -
tech nicz ne po dło ża oraz uzy skać de cy zje
o wa run kach za bu do wy i za gos po da ro wa -
nia te re nu. 

Na stęp nie, po za ak cep to wa niu przez
mia sto kon cep cji, fir ma przy stą pi do dru -
gie go eta pu. W cią gu czte rech ko lej nych
mie się cy zo sta nie opra co wa ny pro jekt ar -
chi tek to nicz no -bu do wla ny, w któ rym
znaj dą się roz wią za nia bu do wla ne, kon-
struk cyj ne, zo sta nie za pro jek to wa na tak że
wew nętrz na ko mu ni ka cja dro go wa i pie -
sza oraz zie leń i oświet le nie te re nu. Pow-
sta ną opra co wa nia bran żo we zwią za ne
z in sta la cja mi: wo do cią go wą, ga zo wą, ka -
na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej, cen tral -
ne go ogrze wa nia, elek trycz ną i wen ty la -
cji. Wy ko naw ca za da nia spo rzą dzi rów -
nież kosz to ry sy in we stor skie oraz uzy ska
poz wo le nie na bu do wę. (m.d.)

Kraw cy i me cha ni cy

Re mont naj wię ksze go i naj młod sze -
go ba se nu w Płoc ku trwa od stycz nia.
Wy ko naw cą prac jest Ka to wic kie
Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze-
my sło we go Bu dus. – Wszyst ko idzie
zgod nie z har mo no gra mem – mó wi
Zo fia Ulic ka, dy rek tor ra tu szo we go
Wy dzia łu Gos po dar ki Miesz ka nio wej.
– Je śli nie bę dzie nie prze wi dzia nych
prob le mów, wy ko naw ca po wi nien za -
koń czyć ro bo ty 31 sier pnia. 

Nie oz na cza to jed nak, że ba sen na -
tych miast zo sta nie od da ny do użyt ku.
– Po tem bę dą trwa ły pro ce du ry od bio -
ro we, m.in. przez Sa ne pid, straż po -
żar ną, in spek cję pra cy itp. – wy jaś nia
Ulic ka. – Trwa ją one oko ło trzech ty -
god ni. Póź niej Miej ski Zes pół Obiek-
tów Spor to wych mu si przy go to wać
obiekt, czy li m.in. po sprzą tać.

Przy pom nij my, że Po do lan ka skła da
się z trzech zbior ni ków: niec ki spor to -
wej, czy li du że go ba se nu, niec ki re -
kre a cyj nej, czy li tej do któ rej wpa da
się po zjeź dzie ru rą oraz z wan ny z hy -
dro ma sa żem. Do obiek tu na le ży tak że
pla ża, czy li to wszyst ko co znaj du je
się wo kół zbior ni ków. 

Naj wię ksze i naj trud niej sze pra ce są
już wy ko na ne. Ro bo ty przy re mon cie
da chu wy ko na ne zo sta ły w 75 proc.

Na niec ce spor to wej wy ko na no już
pró bę wod ną, aby spraw dzić czy no wa
izo la cja jest szczel na. – Je steś my za d-
o wo le ni, bo wszyst ko po szło zgod nie
z pla nem – cie szy się dy rek tor. 

Te raz Bu dus przy go to wu je się do
spraw dze nia niec ki re kre a cyj nej.
W naj bliż szym cza sie zacz nie się tak -
że ukła da nie gla zu ry i te ra ko ty. Wy -
ko na no już ok. 50 proc. prac zwią za -
nych z wen ty la cją. Po re mon cie na ba -
se nie bę dzie znacz nie przy jem niej,
gdyż wen ty lo wa na bę dzie tak że wi d-
ow nia. Pra cow ni cy wy ko naw cy ro -
zdzie li li też in sta la cję elek trycz ną; do
tej po ry by ła ona wspól na dla ba se nu
oraz dla znaj du ją cej się obok szko ły. –
Trwa ją ro bo ty in sta la cyj ne w ła zien -

kach – mó wi Zo fia Ulic ka. – Po miesz -
cze nia sa u ny przy go to wa ne są do kła -
dze nia po sa dzek. Roz po czę to już tak że
ro zdzie le nie in sta la cji uzdat nie nia
wo dy dla niec ki oraz ja cuz zi. 

Pra ce przy ele wa cjach za czę ły się
od stro ny blo ków przy ul. Czwar ta -
ków. Tam, gdzie wi dać naj wię ksze
ubyt ki, pra ce – ze wzglę du bez pie -
czeń stwo ucz niów – pro wa dzo ne bę dą
w wa ka cje. 

Koszt ca łe go re mon tu wy nie sie oko -
ło 5 mln zło tych. M.D.

Je śli wszyst ko pój dzie do brze, już w paź dzier ni ku płoc cza nie bę dą
mo gli po now nie ko rzy stać z ba se nu na Po dol szy cach Po łud nie

Zgod nie z pla nem

Rok po trwa ją pra ce przy roz bu do wie
bu dyn ku Ochot ni czej Stra ży Po żar nej,
znaj du ją ce go się przy ul. Sier pec kiej 27.
Naj pierw jed nak Urząd Mia sta mu si po -
szu kać fir my, któ ra wy ko na to za da nie.
Ofer ty moż na skła dać do 3 lip ca. Wy gra ta
fir ma, któ ra za pro po nu je naj niż szą ce nę. 

Obec nie na te re nie dział ki o po wierz -
chni po nad 2,5 tys. mkw. w Trze po wie
znaj du je się sta ry bu dy nek, wy ko rzy sty -
wa ny rów nież ja ko oś ro dek kul tu ral no -
o świa to wy „Stra żak” oraz wy bu do wa ny
w 1992 ro ku ga raż z po miesz cze nia mi
tech nicz ny mi. 

Wy bra na w prze tar gu fir ma wy bu rzy
sta ry obiekt, a na je go miej scu po sta wi no -
wy, dwu kon dy gna cyj ny (par ter i pod da -

sze). Prze bu do wa na zo sta nie tak że część
ga ra żo wa. Po roz bu do wie bu dy nek bę dzie
miał pra wie 3 tys. me trów sześc. (do tej
po ry 520). 

W no wych po miesz cze niach znaj dzie
się m.in. ga raż na dwa wo zy bo jo we stra -
ży po żar nej. Bę dzie też za ple cze ma ga zy -
no we i so cjal ne dla stra ża ków oraz du ża
sa la spot kań z an tre so lą przez na czo na dla
lo kal nej spo łecz no ści. W bu dyn ku za pro -
jek to wa no tak że dwie sa le wie lo fun kcyj -
ne, któ re bę dą mog ły być wy ko rzy sty wa -
ne pod czas nie wiel kich ze brań lub na pre -
lek cje oraz szat nia. Na par te rze prze wi -
dzia no tak że po kój śnia dań dla stra ża ków,
któ ry bę dzie mógł być wy ko rzy sty wa ny
tak że pod czas lo kal nych spot kań. (m.d.)

Nie tyl ko dla ochot ni ków
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Wek tra zaj mie się re mon tem klas
i wy mia ną wew nętrz nej in sta la cji
elek trycz nej w Szko le Pod sta wo wej nr
12, miesz czą cej się przy ul. Brzo zo -
wej 3. 

Płoc ka fir ma wy gra ła prze targ og ło -
szo ny przez Urząd Mia sta. Za wy ko na -
nie prac za pro po no wa ła naj niż szą ce nę
– 372 tys. 418 zł. Tym sa mym po ko na ła
sied miu in nych wy ko naw ców, któ rzy za
re a li za cję za da nia chcie li od 374 tys. do
432 tys. zł. 

Re mont od by wać się bę dzie na I pię -
trze. Wy mie nio ne zo sta ną po sadz ki

i drzwi, a na ścia nach i su fi tach po ło żo -
ne bę dą no we gła dzie gip so we. Far ba mi
emul syj ny mi dwu krot nie zo sta ną po ma -
lo wa ne ścia ny i su fi ty, a do ma lo wa nia
lam pe rii na ko ry ta rzu i klat kach scho do -
wych uży te bę dą far by olej ne. Na po dło -
gach po ło żo na zo sta nie wy kła dzi na ka u -
czu ko wa; an ty po śli zgo wa i an ty e lek tro -
sta tycz na. Oprócz wy mia ny wew nętrz -
nej in sta la cji elek trycz nej, wy ko naw ca
zaj mie się mon ta żem sie ci kom pu te ro -
wej, prze ciw po ża ro wej i mo ni to rin gu. 

Re mont za koń czy się do 24 sier pnia. 
(m.d.)

Pię tro jak no we
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Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy usta wie nia pro gów zwal nia -
ją cych i ogra ni cze nia pręd ko ści na ul.
Fil tro wej. 2/ Do ty czy po pra wy wja zdu
po mię dzy blo ka mi ad mi ni stro wa ny mi
przez MZGM-TBS przy ul. Obroń ców
We ster plat te 7 i 7/1. 3/ Do ty czy do koń -
cze nia re a li za cji czę ści ul. Po przecz nej.
4/ Do ty czy re mon tu na wierz chni przy
pa wi lo nach usłu go wo -han dlo wych przy
ul. Do brzyń skiej 13.

Ma rek Krysz to fiak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W spra wie in sta la cji oświet le nia na
czę ści ul. Czer wo nych Ko sy nie rów.

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o usu nię cie ga łę zi z drzew od
Do mu Tech ni ka do Ja ru Ka zi mie rza na
ko ro nie skar py.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o usta wie nie wia ty przy stan -
ko wej na ul. Cie cho mic kiej przy po se sji
nr 91. 2/ Pro szę o opub li ko wa nie w Sy -
gna łach Płoc kich ko mu ni ka tu Po wia to -
we go In spek tor Sa ni tar ne go w spra wie
ką pie li w je zio rach w ościen nych gmi-
nach. 3/ Pro szę o wy pro wa dze nie za do -
leń za le wo wych na ul. Cie cho mic kiej do
no wo wy bu do wa ne go ro wu. 4/ Pro szę
o pie lę gna cję drzew na ul. Ko le gial nej.

5/ Bar dzo pro szę o po sze rze nie po bo czy
lub zro bie nie „mi ja nek” na uli cy Na
Sto ku i ob cię cie tam ga łę zi. 6/ Pro szę
o wy rów na nie za do leń na ul. Nad wi -
ślań skiej. 7/ Po now nie pro szę o usta wie -
nie zna ku in for ma cyj ne go na no wej dro -
dze z płyt od ul. Do brzy kow skiej do Ni -
zin nej.

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o zmia nę za pi su w re gu la mi -
nie kon kur su „Dy plom dla Płoc ka”, tak
by mo gli w nim uczest ni czyć płoc cza nie
stu diu ją cy po za Płoc kiem, je że li ich pra -
ca do ty czy te ma ty ki za pi sa nej w pkt. III.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o za bu do wę cią gu wzdłuż
Pa sa żu Pa de rew skie go w ce lu bez piecz -
ne go przej ścia dla pie szych (scho dy,
prze ja zdy dla nie peł no spraw nych). 2/
Ja kie atrak cje Urząd Mia sta Płoc ka,
bądź jed nost ki mu po dleg łe pla nu je
w cza sie te go rocz nych wa ka cji dla dzie -
ci i mło dzie ży z osie dla Po dol szy ce. 3/
Wno szę o mon taż pro gów zwa la nia ją -
cych wzdłuż al. Ja na Pa wła II przy przy-
chod ni „Ro dzi na” i ko ścio ła św. Woj-
cie cha. 4/ Wno szę o ogro dze nie no we go
pla cu za baw w za so bach MTBS przy al.
Ja na Pa wła II 47a, ze wzglę du na de wa -
sta cję. 5/ Wno szę o na pra wę na wierz -
chni jezd ni ul. Czwar ta ków na wy so ko -
ści Ga le rii Wi sła. 6/ Wno szę o bu do wę
za tok par kin go wych wzdłuż al. Ja na Pa -
wła II na wy so ko ści bu dyn ku nr 74.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy wy ku pu miesz kań ko mu nal -
nych w bu dyn ku przy ul. Kre dy to wej 3. 

Opr. (j)

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi
w czerwcu 2009 ro ku:

Kie dy płoc cy ucz nio wie opusz cza li
mu ry swo ich szkół, w Urzę dzie Mia sta
pod pi sy wa no ostat nie umo wy na wa ka -
cyj ne re mon ty pla có wek oświa to wych.
Nie mal wszyst kie obiek ty, wy ma ga ją ce
re no wa cji, do wcześ nia bę dą jak no we.

Zacz nij my od przed szko li. Do 15
wrześ nia po trwa ją pra ce re mon to we
w Miej skim Przed szko lu Nr 11. Zgod-
nie z za pew nie nia mi re mont nie bę dzie
ko li do wał z za ję cia mi w no wym ro ku
szkol nym. Na wrze sień po zo sta ną do
zro bie nia tyl ko pra ce wy koń cze nio we.
Przed szko le nr 16 rów nież przy go to wu -
je się do re mon tu; na ra zie ko niecz ne
jest spo rzą dze nie do ku men ta cji tech-
nicz nej. W przed szko lach nr 27, 17, 20
i 35 rów nież trwa wy ko ny wa nie ek sper -
tyz tech nicz nych, po prze dza ją cych re -
no wa cję.

Tak że kil ka szkół pod sta wo wych wy -
ma ga re mon tu. 26 czer wca zo stał og ło -
szo ny kon kurs ofert, do ty czą cych re -
mon tu Szko ły Pod sta wo wej nr 3, w któ -
rej niez będ na jest ter mo mo der ni za cja
bu dyn ku. Wy ko naw cę re mon tu wy ło -
nio no na to miast w przy pad ku SP nr 11,
gdzie pra ce po trwa ją do 15 wrześ nia. 

Roz leg ły re mont szy ku je się w SP nr
12, gdzie po trzeb na jest wy mia na in sta -
la cji elek trycz nej, re no wa cja po sa dzek
oraz ter mo mo der ni za cja. Po nad to, prze -
wi dzia no mon taż sie ci kom pu te ro wej,
prze ciw po ża ro wej i mo ni to ring. Pra ca -
mi w „dwu nast ce” zaj mie się Wek tra.
Płoc ka fir ma za pro po no wa ła naj niż szą
ce nę i po ko na ła sied miu kon ku ren tów. 

Re mont w SP nr 16 tak że łą czy się
z wy mia ną elek trycz no ści i po praw ka mi
bu do wla ny mi. Pra ce w tej szko le ma ją
za koń czyć się do 21 sier pnia. W wa ka -
cje za koń czą się też pra ce w SP nr 20,
gdzie od no wio na zo sta nie klat ka scho -
do wa oraz w SP nr 23, gdzie wy mie nio -
ny zo sta nie dach.

W bu dże cie Płoc ka prze wi dzia no tak -
że pie nią dze na re mon ty w gim na zjach
i zes po łach szkół. Do 25 sier pnia ma po -
trwać mo der ni za cja sa li gim na stycz nej,
re mont dre na żu, ele wa cji i wy mia na
okien w Gim na zjum nr 5. Trwa pro ce -
du ra przy go to waw cza do re mon tu ele -
wa cji ścia ny szczy to wej seg men tu B
w Gim na zjum nr 8.

Do 24 sier pnia w LO im. Wł. Ja gieł ły
wy mie nio ny zo sta nie dach nad au lą.
Prze wi dzia no tak że re mont at ty ki na bu -
dyn ku fron to wym. W przy pad ku LO im.
St. Ma ła chow skie go po trzeb ne jest
opra co wa nie do ku men ta cji tech nicz nej
re mon tu ka pi tal ne go in ter na tu przy ul.
Ko ściusz ki 26. Zbie ra nie do ku men ta cji
po trwa do po ło wy sier pnia. W Zes po le
Szkół Tech nicz nych do 24 sier pnia wy -
mie nio na zo sta nie in sta la cja elek trycz -
na. Re mont po sa dzek za koń czy się
w wa ka cje tak że w ZSZ nr 2.

Niek tó re re mon ty już się za koń czy ły.
W Zes po le Szkół Usług i Przed się bior -
czo ści wy mie nio no in sta la cję elek trycz -
ną, a w ZS nr 1 od no wio no ma łą sa lę
gim na stycz ną. Ca ły za kres za pla no -
wych prac re mon to wych zre a li zo wa no
tak że w SP nr 6. (ms)

Re mon ty w pla ców kach
oświa to wych

29 ma ja zo sta ły ofi cjal nie za koń czo ne
pra ce kon ser wa cyj ne re lik tu śred nio -
wiecz ne go mu ru u zbie gu ulic Kwiat ka
i Biel skiej. 

Wła ści we pra ce kon ser wa tor skie
trwa ły od mar ca 2009 r. Przez ten czas
zo sta ły wzmoc nio ne ceg ły i za pra wy,
uzu peł nio ne ubyt ki, dzię ki cze mu mur
zo stał za bez pie czo ny przed prze ni ka -
niem wo dy opa do wej do wnę trza oraz
sca lo ny ko lo ry stycz nie.

Pra ce by ły pro wa dzo ne przez to ruń -
ską fir mę „RE LIEF”, wy ło nio ną w dro -
dze prze tar gu, któ ra za ich wy ko na nie
otrzy ma 150 tys. zł. Pod sta wą pro wa -
dzo nych prac był pro jekt opra co wa ny
przez prof. Jad wi gę Łu ka sze wicz – kon-
ser wa to ra za byt ków, zwią za ną z Uni -
wer sy te tem Mi ko ła ja Ko per ni ka w To -
ru niu, któ ra jed no cześ nie by ła też in -
spek to rem na dzo ru pro wa dzo nych prac.
Ca łość na dzo ro wa ły tak że służ by Miej -
skie go Kon ser wa to ra Za byt ków.

Miej my na dzie ję, iż prze pro wa dzo ne
pra ce kon ser wa cyj ne uch ro nią mur
przed dal szą de gra da cją i poz wo lą na je -
go prze trwa nie przez na stęp ne dzie się -
cio le cia.

Na wy ko na ne pra ce wy ko naw ca
udzie lił 3-mie sięcz nej gwa ran cji.
W okre sie tym bę dzie też bacz nie ob -

ser wo wa ny i kon tro lo wa ny za rów no
przez wy ko naw cę prac a tak że przez
prof. Łu ka sze wicz oraz przez Miej skie -
go Kon ser wa to ra Za byt ków wraz 
z pra cow ni ka mi Agen cji Re wi ta li za cji
Sta rów ki.

Przy pom nij my, że mu ry obron ne
w Płoc ku pow sta ły po za war ciu umo wy
mię dzy mia stem a kró lem Ka zi mie rzem
Wiel kim w 1353 ro ku. W cią gu kil ku na -
stu lat naj star szą część mia sta oto czy ły
pra wie 2 km mu rów obron nych, re gu lar -

nie po prze ci na nych basz ta mi. Jesz cze
w XV w. by ły w cał kiem do brym sta nie.
Po tem – wraz z roz wo jem tech ni ki woj -
sko wej – stra ci ły na zna cze niu. Na po -
cząt ku XIX w. mia sto za czę li po rząd ko -
wać Pru sa cy. I to oni wy da li po le ce nie:
za sy pać fo sy i ro ze brać mu ry. Po zo sta ły
trzy nie wiel kie skraw ki – pier wszy w do -
mu Pod Trą ba mi, dru gi to frag ment basz-
ty obron nej przy zbie gu Okrzei i Zduń -
skiej, trze ci zaś to frag ment mu ru – u
zbie gu ulic Biel skiej i Kwiat ka. D.S.

Mur za ła ta ny
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Na Grun wald
marsz!

Mi nę ło 599 lat od pa mięt nej bi -
twy pod Grun wal dem. Z tej oka zji,
30 czer wca roz po czął się nies po ty -
ka ny do tąd pro jekt hi sto rycz ny.
Z cze skie go Je se ni ku wy ru szył
śred nio wiecz ny ta bor, któ ry od wie -
dził kil ka miast w Cze chach i Pol -
sce. W lip cu do mar szu do łą czą ry -
ce rze z ksią żę ce go Płoc ka.

Tra sa prze mar szu wy glą da im -
po nu ją co. Na wet po dróż „pal cem
po ma pie” ro bi wra że nie: Je se nik,
By czy na, Wie luń, Sie radz, Łę czy -
ca, Płock i Lidz bark. Ostat nim eta -
pem ma być Grun wald, gdzie 16
lip ca uczest ni cy wez mą udział
w in sce ni za cji wiel kiej bi twy.

Każ dy po stój wią że się z przed -
sta wie niem śred nio wiecz nych
zwy cza jów. W każ dym z miast ta -
bor roz bi je obo zo wi sko, na poi ko -
nie i od pocz nie, by już na stęp ne go
dnia wy ru szyć w dal szą po dróż.

Do Płoc ka brać ry cer ska przy bę -
dzie 8 lip ca. (ms)
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Por dze wia ły, brzyd ki i za pom nia ny
zwró cił uwa gę gru py ucz niów III L.O.
„Pom nik – prze stro ga” sto ją cy na traw ni ku
przed Zes po łem Szkół Cen trum Edu ka cji
oka zał się rów nież nie kom plet ny. Z nie -
wiel kie go co ko łu obok pom ni ka zni kła me -
ta lo wa tab li ca z na pi sem: „Pom nik – prze-
stro ga / ku czci ofiar to ta li ta ryz mu / ufun do -
wa ny dla Płoc ka / przez mia sto par tner skie
Dar mstadt / w ro ku 1990 / Au tor: Tho mas
Dut ten hoe fer. Dar mstadt”. Naj praw do po -
dob niej „pa dła ofia rą” zło mia rzy.

Ba da cze ab sur dów

Czwór ka li ce a li stów – El żbie ta Świet -
lic ka, Ka ta rzy na Ro ma now ska, Piotr Pa -
wlak i Da mian Kwia tow ski – two rzą ca
gru pę „Con tra Ab sur da” od wrześ nia
2008 r. wy ła pu je ab sur dy po ja wia ją ce się
w prze strze ni pub licz nej na sze go mia sta.
Tym sa mym czwór ka de tek ty wów włą -
czy ła się w ogól no pol ski pro jekt „Spo łe -
czeń stwo oby wa tel skie za czy na się
w szko le”, któ ry sku pia nie for mal ne gru py
ucz niów ak tyw nych i chcą cych zmie niać
rze czy wi stość.

– O pro jek cie po wie dzia ła nam prof.
Gra ży na Ry bic ka i za czę liś my dzia łać –
mó wią ucz nio wie. – Od po cząt ku za ło ży -
liś my, że na wet je śli nie uda nam się wie lu
rze czy za ła twić to przy naj mniej do wie my
się jak dzia ła biu ro kra cja, do wie my się jak
to jest „cho dzić po urzę dach.” Ich „dro gę”
moż na prze śle dzić na stro nie www.oby -
wa te le.sto.org.pl – gdzie skru pu lat nie no -
tu ją i no ka u tu ją wszel kie ab sur dy. 

– Chcia ła bym po dzię ko wać prof. Ry bic -
kiej i mło dzie ży tej niez wy kłej szko ły. Je -
stem peł na po dzi wu – mó wi ła pod czas
skrom nej uro czy sto ści od sło nię cia no wej
tab li cy (18 czer wca) Han na Witt – Pasz ta.
Od wspól ne go z nią spot ka nia ak cja na bra -
ła tem pa. Dzię ki Wy dzia ło wi Kul tu ry
Urzę du Mia sta od two rzo no wy gląd tab li -
cy, a Wy dział Gos po dar ki Ko mu nal nej –
tab li ce wy ko nał (tym ra zem z gra ni tu, aby
nie kor ci ło zło dziei).

Rdza jak krew

Pom nik jest bliź nia czą wer sją mo nu men -
tu sto ją ce go w Dar mstadt. Przy je go od sło -

nię ciu – 1 wrześ nia 1989 r. – by ła Han na
Witt – Pasz ta, któ ra za kła da ła Sto wa rzy sze -
nie Miast Sio strza nych i ak tyw nie uczest ni -
czy ła w roz wi ja niu współ pra cy mię dzy
Dar mstadt a Płoc kiem. – Pom nik przed sta -
wia po stać spo pie lo ne go czło wie ka – bez
rąk, bez stóp i twa rzy – po o ra ne go bliz na -
mi, spię te go klam ra mi, bez wol ne go, ucie -
mię żo ne go i bez sil ne go – opo wia da ła Witt -
Pasz ta. – Waż ny jest też co kół na któ rym
sie dzi, od da lo ny, osa mot nio ny, w peł nej
izo la cji. Wszyst ko to od da je wiel kie niesz -
czę ście, ja kie niósł ze so bą to ta li ta ryzm. 

Ar ty sta świa do mie wy brał ma te riał „by -
le ja ki”, wy bra ko wa ny, por dze wia ły, aby
ca łość spra wia ła od py cha ją ce wra że nie
zim na i bru tal no ści. Dla cze go o tym mó -
wię? Bo moż na się spot kać z opi nią, że nikt
nie dba o ten pom nik, że na le ża ło by go
„ład nie” po ma lo wać. 

Dla te go za rów no Gra ży na Ry bic ka, jak
i Han na Witt – Pasz ta li czą, że Urząd Mia -
sta przy go tu je jesz cze jed ną, mniej szą
i skrom niej szą tab li czkę ob jaś nia ją cą. Jest
już po mysł na na pis: „Pom nik pod sta łą
opie ką UMP. Ar ty sta za pro jek to wał rdzę
ja ko znak na dziei na roz pad wszel kich to -
ta li ta ryz mów”. (rł)

Dzię ki ini cja ty wie czwór ki ucz niów z III L.O. pom nik sto ją cy
przy ul. Łu ka siew cza – dar mia sta par tner skie go Dar mstadt –
znów ma tab li cę in for ma cyj ną. 

Pom nik ska za ny 
na zag ła dę

W śro dę 24 czer wca, ok. godz. 9.30
płoc ka mło dzież z ZHR ru szy ła Szla kiem
„Żoł nie rzy Wy klę tych”, któ rzy po wej ściu
do Pol ski Ar mii Czer wo nej i NKWD nie
zło ży li bro ni i wal czy li z no wym oku pan -
tem. Przez dzie się cio le cia ko mu ni ści sta -
ra li się, tam gdzie się da ło, usu nąć pa mięć
o tych żoł nie rzach, a je śli się nie da ło,
przed sta wić ich ja ko zbrod nia rzy czy nie -
miec kich ko la bo ran tów.

II Rajd Szla kiem „Żoł nie rzy Wy klę -
tych” to pro jekt edu ka cyj ny dla mło dzie ży
za in te re so wa nej hi sto rią (tak że w wy mia -
rze lo kal nym) oraz pie lę gno wa niem tra -
dy cji wal ki o wol ność i nie po dleg łość Pol-
ski. Re gio nal na edu ka cja hi sto rycz na łą -
czy się z ge o gra ficz no -przy rod ni czą. Mło -
dzież mog ła poz nać miej sca i po sta ci
zwią za ne z wal ka mi i dzia łal no ścią an ty -
ko mu ni stycz nej par ty zan tki nie po dleg ło -
ścio wej, ze brać re la cje od jesz cze ży ją -
cych świad ków. Mu sia ła tak że ode przeć
atak NKWD i od kryć, kto jest kon fi den -
tem UB. Rajd, któ re go tra sa wio dła m.in.
przez po wia ty: ma kow ski, mław ski, sier-

pec ki, płoc ki i puł tu ski, za koń czył się 28
czer wca 2009 r. w Cie cha no wie. Obok
płoc kich har ce rzy szły gru py z Ostro łę ki,
Mła wy i Cie cha no wa. Ini cja to rem raj du
by ło Od dzia ło we Biu ro Edu ka cji Pub licz -
nej In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w War -
sza wie. Pa tro nat me dial ny nad im pre zą
ob ję ły: Sy gna ły Płoc kie i Ka to lic kie Ra -
dio Płock. (rł)

Śla da mi wy klę tych

W Pol sce prob lem nie peł no spraw no ści
do ty ka pra wie 5,5 mi lio na osób. Ta spo ra
część na sze go spo łe czeń stwa ob cho dzi ła
swo je świę to pod naz wą „Świa to wy dzień
in wa li dy”. Spot ka nie od by ło się 17 czer w-
ca w Spół dziel czym Do mu Kul tu ry
w Płoc ku. Licz nie przy by li pen sjo na riu sze
do mów po mo cy spo łecz nej ich opie ku no -
wie oraz przed staw cie le władz lo kal nych.

Po czą tek uro czy sto ści to wy stęp Ka ba -
re tu Pod Po kryw ką, któ ry za pre zen to wał
pro gram „Plo te czki z osie dla mi ło o ość”.
W ich wy ko na niu usły sze liś my zna ne pol-
skie pio sen ki „Zim ny drań” „Pa ra sol ki”,
czy też „Bal la dę o Płoc ku”. Po wy stę pie
ar ty stycz nym prze ma wiał pre zes płoc kie -
go od dzia łu Pol skie go Związ ku Eme ry -
tów, Ren ci stów i In wa li dów Ta de usz Fa -
bi siak. Po ru szo ny zo stał te mat prze ła my -
wa nia ba rier psy cho lo gicz nych w po strze -
ga niu osób nie peł no spraw nych. Te go -
rocz ne ha sło prze wod nie to „In wa li da to
po pro stu czło wiek”. Na wią zał do istot nej
ro li, ja ką od gry wa pra ca w ży ciu osób nie -

peł no spraw nych. Dzię ku jąc pra co daw -
com, któ rzy za trud nia ją in wa li dów za u -
wa żył, że pra ca to nie tyl ko ko rzyść ma te -
rial na, ale rów nież for ma re ha bi li ta cji.
Bar dzo waż ną rze czą, we dług Ta de u sza
Fa bi sia ka, jest wła ści we ro zez na nie po -
trzeb osób nie peł no spraw nych oraz prze -
ka za nie tej wie dzy wła dzy sa mo rzą do wej.
Pre zes mó wił o pla nach na przy szłość,
któ rych jest bar dzo du żo, lecz środ ków na
ich re a li za cję, nie ste ty, brak. Spe cjal ne
po dzię ko wa nia otrzy mał pre zes Płoc kiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej, któ ra od wie -
lu lat ak tyw nie wspie ra zwią zek. Eme ry ci
dzię ki PSM mo gą ko rzy stać z sal w Spół -
dziel czym Do mu Kul tu ry oraz z wszyst -
kich klu bów osie dlo wych spół dziel ni. 

Płoc ki od dział PZE RiI sku pia 12 tys.
człon ków. Or ga ni zu je wy cie czki, ogni ska
a tak że wie czor ki ta necz ne dla se nio rów.
„Świa to wy dzień in wa li dy” to spo sób na
przy pom nie nie spo łe czeń stwu, że nie peł -
no spraw ni są je go czę ścią

Mi chał Gry siński

Świa to wy dzień in wa li dy 
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Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Po mo cy
im. św. Bra ta Al ber ta uzy ska ło nie -
daw no sta tus Cen trum In te gra cji Spo -
łecz nej (CIS). Za da niem or ga ni za cji
jest dzia łal ność opie kuń czo -wy cho -
waw cza wśród dzie ci i mło dzie ży oraz
po moc do ro słym, nie ra dzą cym so bie
ze zna le zie niem pra cy. Za rząd płoc -
kie go CIS-u po sta no wił stwo rzyć gru -
pę ini cja tyw ną o wię kszym za się gu.
W tym ce lu, 8 czer wca od by ło się
spot ka nie za ło ży ciel skie Fe de ra cji
Cen trum In te gra cji Spo łecz nej.

Or ga ni za cja ma pod swo ją opie ką
prze de wszyst kim bez ro bot nych. Jej
za rząd na wią zał w tym ce lu ści słą
współ pra cę z Miej skim i Po wia to wym
Urzę dem Pra cy. Od by wa ją się szko le -
nia wo lon ta riu szy, pro wa dzo ne są sta -
że. CIS uczest ni czy tak że w poś red -
nic twie pra cy.

Na tak sze ro ką dzia łal ność po trzeb -
ne są spo re fun du sze. Dla te go
konieczne jest za an ga żo wa nie in nych
in sty tu cji, prze de wszyst kim sa mo rzą -
do wych. – Głów ny mi prob le ma mi
wszyst kich CIS -ów są fi nan se. War to
za tem współ pra co wać z ty mi, któ rzy
po mo cy fi nan so wej go to wi są udzie lić,
np. z Urzę dem Mia sta – mó wił p.o.
dy rek to ra Cen trum In te gra cji, Da riusz
Sła wiń ski.

Dy sku sji przy słu chi wa ła się przed-
sta wi ciel ka Ra dy Mia sta, Wio let ta
Kul pa. – Rze czy wi ście, są prob le my
z fi nan so wa niem CIS -ów. Tym bar -
dziej cie szę się, że pow sta ła ini cja ty wa
utwo rze nia Fe de ra cji Sto wa rzy szeń –
mó wi ła rad na. – Po moc spo łecz na jest
roz bu do wa ną dzie dzi ną. Na sze mia sto
an ga żu je co raz wię cej środ ków w tę
dzia łal ność. Po zo sta je mi tyl ko us po -
ko ić płoc ki CIS. Znaj dzie my środ ki fi -
nan so we na po moc dla Cen trum.

W spot ka niu uczest ni czy li tak że
przed sta wi cie le CIS -ów z in nych re -
gio nów. Swo ją dzia łal ność przyb li ży -
ły Cen tra In te gra cji z By to wa, Sie -
dlec, To ru nia i Wro cła wia. Ich prob le -
my wy da wa ły się toż sa me z prob le ma -
mi płoc kiej or ga ni za cji. W wal ce
z bie dą i de zin te gra cją spo łecz ną bra -
ku je prze de wszyst kim pie nię dzy. 

Dzia łal ność CIS -ów w Pol sce róż ni
się na to miast za się giem po mo cy i licz -
bą tzw. be ne fi cjen tów – lu dzi, któ rzy

ko rzy sta ją z po mo cy Sto wa rzy szeń.
We Wro cła wiu be ne fi cjen tów jest du -
żo wię cej niż w Płoc ku, a tam tej szy
CIS umoż li wia im uczest ni cze nie
w kur sach i szko le niach na du żo wię k-
szą ska lę. Dla te go współ pra ca CIS -ów
z ca łe go kra ju jest po ży tecz na, choć by
w po sta ci Fe de ra cji Sto wa rzy szeń.

Sze ro ką po moc dla sto wa rzy szeń
po mo co wych ofe ru je Unia Eu ro pej -
ska. Pro gram Eu ro pe an So cial Fund in
Po land pro po nu je po moc właś nie
w za kre sie in te gra cji spo łecz nej. ESF
da je moż li wość uzy ska nia eu ro pej -
skich środ ków na: stwo rze nie od po -
wied nich wa run ków dla przy szłych
pra cow ni ków i ich przy szłych 
pra co daw ców, pod wyż sze nie wa run -
ków edu ka cji, otwar cie ryn ku pra cy,
pod wyż sza nie kwa li fi ka cji (kur sy,
szko le nia). Łącz nie na la ta 2007-2013
prze wi dzia no na te ce le po nad 11 mld
eu ro!

Od po wied nie wy ko rzy sta nie środ-
ków, prze ka zy wa nych płoc kie mu CIS -
-o wi przez Urząd Mia sta oraz Unię
Eu ro pej ską, mo że roz wią zać wie le
prob le mów, z któ ry mi or ga ni za cja się
bo ry ka.

Dy rek tor Da riusz Sła wiń ski mó wił
tak że o dzia łal no ści CIS, przy ul. Ko -
ściusz ki. Bu dy nek zo stał nie daw no
odre sta u ro wa ny. Cen trum dys po nu je
w koń cu sie dzi bą, w któ rej moż na pro -
wa dzić pro fe sjo nal ne pra cow nie: bu -
do wla ną, ku li nar ną. To tam bez ro bot -
ni szli fu ją swo je umie jęt no ści. Z pew -
no ścią otwie ra to drzwi do wie lu za -
kła dów pra cy. Utrzy ma nie pra cow ni
rów nież wy ma ga spo re go wkła du fi -
nan so we go.

Cen trum In te gra cji Spo łecz nej
w Płoc ku za pra sza wszyst kich, któ rzy
nie po tra fią od na leźć się na trud nym
ryn ku pra cy, a tak że dzie ci i mło dzież,
wy cho wu ją cą się w trud nych wa run -
kach. Na Ko ścusz ki 5 otrzy ma ją oni
niez będ ną po moc.

Za rząd CIS za strze ga jed nak, iż
współ pra ca z po trze bu ją cy mi mu si po -
le gać na wza jem nym wspar ciu. Tyl ko
ci, któ rzy zde cy do wa ni są wal czyć ze
swo i mi prob le ma mi, ta ki mi jak al ko -
ho lizm czy prze moc w ro dzi nie, mo gą
li czyć na do brą wo lę ze stro ny Cen-
trum In te gra cji. (ms)

Wszyst kie CIS-y Pol ski
łącz cie się!

W Gim na zjum nr 5 po raz trze ci zre a -
li zo wa no pro jekt „Trzy maj for mę” oraz
po raz pier wszy „Dni pro mo cji zdro -
wia”. Na pro jekt zło ży ły się na stę pu ją ce
kon kur sy i po ka zy:

– kon kurs ku li nar ny „Naj smacz niej -
sza i naj zdro wsza sa łat ka na świe cie”
(ucz nio wie sa mi przy go to wy wa li sa łat -
ki, któ re oce nia ło ju ry w skła dzie p. J.
Ja nic ki, p. O. Za lew ska, p. J. Ma lec ka,
p. K. La cho wicz)

– kon kurs pro fi lak tycz ny „Żyj zdro -
wo – nie pal” (kon kurs wie dzy o uza leż -
nie niach)

– kon kurs mul ti me dial ny „Mo ja pre -
zen ta cja” na je den z 10 te ma tów (Mój
spo sób na nu dę, Dla cze go „do mo we je -
dzon ko” a nie bar szyb kiej ob słu gi?
Two je osią gnię cia spor to we, re kre a cyj -
ne, Czy war to in we sto wać czas w ak -
tyw ny wy po czy nek? Wa dy i za le ty
współ czes ne go sty lu ży cia, Ja ka jest re -
cep ta na zdro we i dłu gie ży cie? Cze go
żą da ode mnie mo je cia ło? „Die ta cud”,
Czło wiek a śro do wi sko, Je stem „tren dy
– proe ko lo gicz ny”.

– kon kurs pla stycz ny „Naj pięk niej sza
kom po zy cja zdro wie” oraz „Lo go na
Dni Pro mo cji Zdro wia”)

– po kaz spor to wo -ta necz ny
– kon kurs fo to gra ficz ny „Pięk no

i zdro wie w obiek ty wie” – naj lep sze
zdję cia wy bra ło ju ry,

– kon kurs li te rac ki ”Żar tob li wie lub
ucze nie pisz, że zdro wie za wsze w ce -
nie”– frasz ka na te mat zdro we go sty lu
ży cia. Zwy cię ży ła w tej kon ku ren cji

Ka ta rzy na Su jec ka z kla sy 2 d, któ ra
stwo rzy ła ta ką ry mo wa ną re cep tę: 

Na zdro wie

Je śli chcesz mieć cia ło zdro we,
Jedz wa rzy wa ko lo ro we,
Nie jedz chip sów ni sło dy czy, 
By mieć zę by bez próch ni cy.
Trzy maj for mę do sko na łą, by
Fi gu rę mieć wspa nia łą.

A Re na ta Ka czo row ska z kl. I b roz -
wi nę ła frasz kę mi strza Ja na z Czar no la su:

„Śla chet ne zdro wie, nikt się nie do wie,
ja ko sma ku jesz, aż się zep su jesz. Tam
czło wiek pra wie wi dzi na ja wie, że nic
nad zdro wie ani lep sze go, ani droż sze go”;

Choć to li te ry tyl ko i zgło ski, 
Któ re na kre ślił mistrz Ko cha now ski,
Praw da od wie ków do nas po wra ca,
Że się do zdro wia za wsze dop ła ca.
Bo choć byś po sia dał skar by przy ro dy
Wiel kie bo gac twa, ca ły świat mo dy.
A dnia pew ne go zdro wia Ci za bra kło…,
To tak gdy by na gle, ktoś zga sił świat ło.

Au tor ka mi i ko or dy na to ra mi pro jek tu
„Dni Pro mo cji Zdro wia” oraz „Trzy maj
for mę” w Gim na zjum nr 5 by ły na u czy -
ciel ki: Ol ga Za lew ska i Kry sty na La cho -
wicz. Współ twór ca mi niek tó rych kon kur -
sów by ły: J. Ma lec ka, B. Ko wal ska, R.
Gą sio row ski, zaś na u czy cie la mi wspo-
ma ga ją cy mi U. An drze jew ska, B. Szy-
mań ska, J.Go stom ska. O. Za lewska

Praw dzi wy ku charz z kla sy I g

Zdro we pro jek ty

Re pre zen tan ci SP 20 w Bo ro wi czkach
z pa ra fii św. Ja ku ba w Imiel ni cy zdo mi -
no wa li tur niej te ni sa sto ło we go VI Ma -
zo wiec kiej Pa ra fia dy Dzie ci i Mło dzie ży
w ka te go rii szkół pod sta wo wych. Z sze -
ściu me da li w ro zgryw kach in dy wi du al -
nych (dziew czyn ki i chłop cy) zdo by li
czte ry.Za wo dy przy pa ra fii św. Be ne -
dyk ta w Ra dzi wiu, ro ze gra ne zo sta ły
w so bo tę, 13 czer wca, w Szko le Pod sta -
wo wej nr 5 przy ul. Ci chej. Wśród
dziew cząt pier wsze miej sce i zło ty me -

dal zdo by ła Alek san dra Lau, a dru gie
miej sce ze srebr nym me da lem za ję ła
Syl wia Szel kow ska. 

Wśród chłop ców naj lep szy oka zał się
Ma te usz Woj ta le wicz (zło to), któ ry
w fi na le po ko nał Adria na Gra czy ka
(sre bro). Czwar te miej sce za jął Ja ro sław
Sie ry. Wszy scy wy mie nie ni są ucz nia mi
kla sy VIa SP 20 (wy cho waw czy ni Kry -
sty na Na ga jek), a tre nu ją w klu bie Nad-
wi śla nin Płock pod okiem Grze go rza
Lip czyń skie go. NP

Me da le na Pa ra fia dzie
„Fil mo we Spot ka nia” wró ci ły do ki na

Przed wioś nie ir lan dzkim mu si ca lem „On -
ce” (29 czer wca). Ko lej ne obra zy to m.in.
„Dwa dni w Pa ry żu” – ko me dia z Ju ly
Del py, „Ge nua. Wło skie la to” (2008) czy
„Wi no tru skaw ko we” (2008) – fil mo wa
adap ta cja „Opo wie ści Ga li cyj skich” An -
drze ja Sta siu ka. Se an se za pla no wa no na
każ dy wa ka cyj ny po nie dzia łek, na go dzi -
nę 19. Bi let wstę pu kosz tu je 14 zł. 

Je śli moż na zna leźć ja kiś wspól ny
mia now nik dla tych fil mów: to słoń ce,
wa ka cje i uczu cia, czy li opo wie ści spa -
lo ne słoń cem, za la ne mło dym wi nem
i słod kie jak kar mel. Re per tu ar na stro-
nie in ter ne to wej ki na (www.no ve ki no.pl)

i w in for ma to rze Sy gna łów Płoc kich
„Mia stO!Ży je” (rł)

Ki no ar ty stycz ne w Płoc ku

Ji ri Ma cha cek i Zu zan na Fia lo va w fil mie
„Wi no Tru skaw ko we”
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Już po raz czter na sty od był się kon -
kurs „Mo że po móc mi kro pel ka two jej
krwi”. Przez ostat nich kil ka mie się cy,
ucz nio wie szkół z po wia tu płoc kie go
od da wa li krew, by po móc ano ni mo wym
cho rym z ca łej Pol ski. Uro czy stość pod-
su mo wu ją ca kon kurs od by ła się 5 czer-
wca, w Me dycz nej Szko le Po li ce al nej
w Płoc ku. Wrę czo no pu cha ry dla naj -
bar dziej za słu żo nych szkół oraz na gro -
dy rze czo we, ufun do wa ne przez Urząd
Mia sta Płoc ka.

Naj wię cej krwi od da li ucz nio wie Zes -
po łu Szkół Za wo do wych Nr 2 w Płoc ku.
Tym sa mym, szko ła za ję ła pier wsze
miej sce w ska li po wia tu i dwa trze cie
w ska li wo je wódz twa. Przed sta wi cie le
ZSZ Nr 2 ode bra li z rąk dy rek to ra płoc -
kie go „Me dy ka”, Ali ny Le wan dow -
skiej, oka za ły pu char. Na dru gim miej s-
cu, pod wzglę dem licz by kwio daw ców,
upla so wał się Zes pół Szkół Bu do wla -
nych Nr 1 w Płoc ku, a na trze cim Zes pół
Szkół im. Le o ka dii Ber ge ro wej.

Urząd Mia sta Płoc ka ufun do wał ro -
wer gór ski dla lo so wo wy bra ne go
uczest ni ka kon kur su. Na szczę ście był
to ro wer dam ski, po nie waż wy lo so -
wa no naz wi sko Ali Fa ti my, z Zes po łu
Szkół z Gą bi na. Po nad to, wszyst kie
szko ły, któ re or ga ni zo wa ły zbiór kę
krwi, otrzy ma ły drob ne na gro dy 
rze czo we dla swo ich ucz niów: ple ca -
ki, od twa rza cze mp3, pió ra. Szczę śli-
w ców rów nież wy bra no po przez lo so -
wa nie.

W tym ro ku, ilość od da nej krwi i licz -
ba za in te re so wa nych wzię ciem udzia łu
w zbiór ce prze ro sła ocze ki wa nia or ga ni -
za to rów. W efek cie, szko ły z po wia tu
płoc kie go usta no wi ły wspól nie no wy
re kord. Do kon kur su zgło si ło się 1350
ucz niów, któ rzy ra zem od da li pra wie
600 li trów krwi. To naj lep szy wy nik od
pię ciu lat.

Or ga ni za to rzy za chę ca ją do jesz cze
wię kszej ak tyw no ści. Ko lej na edy cja
kon kur su już za rok. (MS)

Zbiór ka krwi za koń czo na

XXXI edy cja kon kur su re cy ta tor skie -
go im. Ja nu sza Kor cza ka pt. „Pięk nie
być czło wie kiem” zgro ma dzi ła po nad
ty siąc mło dych mi łoś ni ków pięk ne go
sło wa. Po ko lej nych szczeb lach eli mi -
na cji do fi na łu w Książ ni cy Płoc kiej
zak wa li fi ko wa no 60 osób. Po dzie lo no
je na trzy gru py wie ko we. 

W naj młod szej gru pie (kl. II -IV) dwie
pier wsze na gro dy otrzy ma li: Ju sty na
Gięt ka z Płoc ka i Ja kub Ku le sza z Pa cy -
ny. W gru pie dru giej (kl. IV-VI) I miej -
sce ju ry przyz na ło Ga brie li Ko zień

z Kut na. W gru pie gim na zja li stów zde-
cy do wa no tak że uho no ro wać dwie oso -
by – obie z Sier pca: Alek san drę Pen-
szyń ską i Aga tę Gło wac ką.

La u re a ci i wy róż nie ni fi na li ści otrzy-
ma li na gro dy (słow ni ki, en cy klo pe die,
al bu my) ufun do wa ne przez Urząd Mia -
sta Płoc ka, Sta ro stwo Po wia to we
i Urząd Mar szał kow ski. Or ga ni za to ra mi
kon kur su są: Płoc kie Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Książ ki i Bib lio tek oraz
Książ ni ca Płoc ka im. Wła dy sła wa Bro -
niew skie go. (j)

Pięk nie być czło wie kiem

Pią ty czer wca w Płoc ku był oka zją do
świę to wa nia ca łej spo łecz no ści szko ły,
któ ra nie zga dza się na prze moc i nie za -
mie rza po zo sta wać wo bec niej obo jęt na. 

W Gim na zjum nr 4 za koń czo no roz po -
czę tą we wrześ niu 2008 ro ku ogól no pol -
ską kam pa nię ,,Szko ła bez prze mo cy”,
nad któ rą pa tro nat ob jął Pre zy dent RP
Lech Ka czyń ski. Jej ce lem by ło umoż li -
wie nie ucz niom i na u czy cie lom wy ka za -
nia się sku tecz no ścią w prze ciw dzia ła niu
prze mo cy i agre sji, a tak że za pre zen to wa -
nie po zy tyw nych po staw wpły wa ją cych
na do bry kli mat w szko le. 

Przez ca ły rok po dej mo wa ne by ły
róż no rod ne przed sięw zię cia zwią za ne
z re a li za cją te go pro jek tu: dzia ła nia pro-
fi lak tycz ne, uświa do mie nie ucz niom za -
gro żeń zwią za nych z prze mo cą za rów no
fi zycz ną jak i psy chicz ną oraz wzbo ga -
ce nie w wie dzę na te mat in nych, bez-
piecz nych spo so bów roz wią zy wa nia sy -
tu a cji kon flik to wych.

W ra mach pod su mo wa nia od był się
hap pe ning z róż ne go ro dza ju atrak cja -
mi. Im pre za roz po czę ła się od czę ści
ar ty stycz nej przy go to wa nej przez mło -
dzież, roz strzy gnię to kon kur sy: na pla -
kat ,,Stop agre sji”, na tran spa rent z ha -
słem po świę co nym prze ciw dzia ła niu
prze mo cy i agre sji, a tak że kon kurs
,,Pięk no i ra dość przy jaź ni”, prze pro -
wa dzo ny w trzech ka te go riach – li te -
rac kiej, fo to gra ficz nej i mul ti me dial -
nej. Na ko niec ucz nio wie mie li oka zję
do za poz na nia się ze stwo rzo nym
przez swo ich ko le gów ,,Ko dek sem
kul tu ral ne go ucz nia”. Zo sta nie on
umiesz czo ny w wi docz nym miej scu
w szko le.

Ca łość uświet ni ły wy stę py zes po łu
wo kal no – mu zycz ne go, a tak że po ka zy
ukła dów gim na stycz no – ta necz nych
i tań ca to wa rzy skie go. Im pre zę za koń -
czy ło wy pusz cze nie czer wo nych ba lo -
nów. ER

Przy jaźń za miast agre sji

Mię dzy gim na zjal ny Kon kurs Wie dzy
o Unii Eu ro pej skiej zo stał za po cząt ko -
wa ny przez człon ków Szkol ne go Klu bu
Eu ro pej skie go „Or ły Eu ro py”, dzia ła ją -
ce go w Gim na zjum nr 4 im. Obroń ców
Płoc ka 1920 r. od 2003 ro ku pod opie ką
Agniesz ki Gar stki i Mał go rza ty Fi jał -
kow skiej. Wspó łor ga ni za to rem kon kur -
su jest Re gio nal ne Cen trum In for ma cji
Eu ro pej skiej w Płoc ku.

Ideą kon kur su jest roz bu dza nie
w ucz niach chę ci poz na nia kul tu ry i hi -
sto rii kra jów na le żą cych do UE, jak
rów nież hi sto rii sa mej or ga ni za cji UE.

Pod ko niec mi nio ne go ro ku szkol ne go
mia ła miej sce VI edy cja te go kon kur su.
Zgło si ło się nań 20 szkół z po wia tu płoc -
kie go, ra dom skie go i war szaw skie go.

Kon kurs, jak co ro ku, skła dał się
z kil ku kon ku ren cji. W pier wszej, do ty -
czą cej wie dzy nt. hi sto rii, kul tu ry Wiel -
kiej Bry ta nii i Ir lan dii I miej sce za ję li
ucz nio wie z G4 w Płoc ku, II miej sce
ucz nio wie z Gim na zjum w Błę do wie,
a III – ucz nio wie z G8 w Płoc ku.

W dru giej kon ku ren cji, na AU DIO -
BO OK, naj lep si by li gim na zja li ści
z Ma sze wa Du że go, II miej sce za ję ła
dru ży na G4, a III miej sce G6 w Płoc ku.

W kon kur sie na pre zen ta cję wy bra -
nej po sta ci z hi sto rii, li te ra tu ry, sztu ki
Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii I miej sce
za ję li ucz nio wie z G6, któ rzy w niez -
wy kle ek spre syj ny, bar wny spo sób za -
pre zen to wa li burz li we ży cie Hen ry ka
VIII. II miej sce za ję ło Gim na zjum
w Ma łej Wsi, pre zen tu ją ce po stać św.
Wa len te go, trze cia na gro da przy pa dła
Gim na zjum w San ni kach za ske cze Ja -
sia Fa so li.

W kon kursie pio sen ki an giel skiej
zwy cię ży ła uczen ni ca z Gim na zjum
w Do brzy ko wie, któ ra bra wu ro wo zaś -
pie wa ła pio sen kę „Me in Herr” z re per -
tu a ru Mar le ny Die trich. Dru gim i trze -
cim miej scem po dzie li ły się gim na zja nr
2 i 5.

Uro czy stość uświet nił wy stęp zes po łu
„Wi sła” z pro gra mem pt. „Im pre sja eu -
ro pej ska”. AD

Or ły Eu ro py 
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Tyl ko w ze szłym ro ku w ca łym kra -
ju uto nę ły 452 oso by, z cze go na Ma -
zo wszu ok. 100. Naj częst sze wy pad ki
zda rza ły się w miej -
scach nie strze żo nych
lub na dzi kich pla żach.
Tam po sta wio ne zo sta -
ną tab li ce ostrze gaw cze.
Oz na ko wa ne bę dą te
miej sca, w któ rych do
tej po ry do cho dzi ło do
naj wię kszej licz by uto -
nięć, czy to z ra cji nie -
bez piecz nych wi rów,
uksz tał to wa nia dna, czy
też zbyt niej bra wu ry ką -
pią cych się. 

Insp. Ry szard Szkot-
nic ki – Ma zo wiec ki Ko -
men dant Wo je wódz ki Po li cji zwra ca
uwa gę na du żą licz bę uto nięć na Ma -
zo wszu. – Nie ste ty, w wie lu przy pad -
kach są one efek tem zbyt du żej bra wu -

ry i nie o stroż no ści. Dla te go na szym
ce lem jest ostrze że nie lu dzi przed tra g-
icz ny mi i nie od wra cal ny mi skut ka mi,

ja kie mo że nieść za so -
bą ką piel w miej scach
do te go nie przy sto so -
wa nych – pod kre śla ko -
men dant.

For ma tab lic bę dzie
bar dzo pro sta i czy tel -
na. Czar no -żół ta ko lo -
ry sty ka gwa ran tu je do -
brą wi docz ność, na to -
miast wy ra zi sta ty po -
gra fia i su ro wa gra fi ka
– czy tel ność. Wy pro du -
ko wa nie tab lic kosz to -
wa ło 9 tys. zł. Środ ki na
ten cel przez na czył sa -

mo rząd wo je wódz twa ma zo wiec kie go.
Miej sca, w któ rych sta ną zna ki, wy ty -
po wa ły Ko men dy Wo je wódz ka i Sto -
łecz na Po li cji. MM

„Czarne punkty” na Mazowszu
Już w te wa ka cje na ca łym Ma zo wszu po ja wi się 40 tab lic zna ku ją cych tzw. czar ne
pun kty nad wo dą. Dzię ki nim oso by wy po czy wa ją ce nad je zio rem czy rze ką bę dą
wie dzia ły, w ja kich miej scach zwra cać szcze gól ną uwa gę na bez pie czeń stwo swo je
i naj młod szych. Do dat ko wo sa mo rząd wo je wódz twa przy go to wał spe cjal ny spot
ostrze ga ją cy mło dych lu dzi przed kon sek wen cja mi zbyt niej bra wu ry nad wo dą.

Są fun kcjo nal ne i prze wiew ne. Do te -
go prze te sto wa ne w oś rod kach szko le -
nio wych i szko łach po li cji. Mo wa o no -
wych mun du rach, któ re już tra fi ły do
płoc kich fun kcjo na riu szy.

– Na ra zie ma ją je po li cjan ci pre wen -
cji i wy dzia łu pa tro lo wo -in ter wen cyj ne -
go, czy li ci, któ rych naj czę ściej spo ty ka -
my na uli cach – mó wi Piotr Je le nie wicz,
rzecz nik pra so wy po li cji. 

W skład mun du ru wcho dzą: czap ka
z dasz kiem, ko szu la, swe ter, kur tka oraz
spod nie bo jów ki. Wszyst ko jest w ko lo -
rze gra na to wym z od bla sko wym na pi -
sem „po li cja”. 

– Po li cjan tów w ta kich mun du rach
bę dzie przy by wać – wy jaś nia Je le nie -
wicz. 

Wraz z umun du ro wa niem zmie nia się
oz na ko wa nie ra dio wo zów. Sa mo cho dy
są srebr ne z nie bie ski mi ele men ta mi na
ma sce oraz bocz nych drzwiach. Na ka ro -

se rii po sia da ją też ele men ty od bla sko we,
dzię ki któ rym są do sko na le wi docz ne
z du żej odleg ło ści oraz w no cy. (m.d.)

W no wym opa ko wa niu
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Dwa ra zy pró bo wa ła po peł nić sa mo -
bój stwo rzu ca jąc się z 10. pię tra i dwa
ra zy jej się nie uda ło. To przy pa dek 49-
let niej war sza wian ki, któ ra „upo do ba ła”
so bie blok przy ul. Pow stań ców Stycz -
nio wych w Płoc ku. 

Pier wszy raz ko bie ta chcia ła wy sko -
czyć z wie żow ca 10 kwiet nia, w Wiel ki
Pią tek. Wte dy dy żur ne go po li cji za a lar -
mo wał prze cho dzień. – Od ra zu na
miej sce wy ru szył pa trol – opo wia da
Piotr Je le nie wicz, rzecz nik pra so wy po -
li cji. – Fun kcjo na riu sze kil ka pię ter
prze bie gli pie szo, że by nie spło szyć des-
pe rat ki. Cu dem uda ło się ją ura to wać;
by ła już na zew nątrz, le cia ła w dół, kie -
dy je den z po li cjan tów do padł do ok na
i w ostat niej chwi li zdą żył chwy cić ją za
no gę. Ko bie ta tra fi ła na od dział szpi tal -
ny, po tem wró ci ła do do mu.

22 czer wca war sza wian ka znów po ja -
wi ła się w tym sa mym blo ku. Nie wia -
do mo dla cze go. – Wie my, że ko bie ta od
lat jest pod opie ką spe cja li stów – mó wi
Je le nie wicz. 

Jak wy ni ka z po li cyj nych usta leń,
miesz kań cy wie żow ca wi dzie li ją na
wie le go dzin przed pró bą sa mo bój czą.
Tym ra zem jed nak nie wzbu dzi ła po dej -

rzeń, nie za nie po ko i ła ni ko go swo ją
obec no ścią, nikt nie zde cy do wał się po -
wia do mić żad nej ze służb, że ktoś ob cy
krę ci się po klat ce scho do wej. 

Ko bie ta oko ło godz. 11 wy sko czy ła
z 10. pię tra, upa dła na za da sze nie wej ś-
cia do klat ki i pew nie dzię ki te mu prze -
ży ła. – Na dal jed nak nie odzy ska ła przy-
tom no ści, a le ka rze z płoc kie go szpi ta la
stwier dzi li u niej licz ne i cięż kie obra że -
nia wew nętrz ne – re la cjo nu je rzecz nik.

Płoc cy po li cjan ci za sta na wia ją się,
czy do szło by do tak dra ma tycz ne go wy -
da rze nia, gdy by ktoś wcześ niej za te le fo -
no wał z in for ma cją, że ta niez na na ni ko -
mu ko bie ta krę ci się w ich blo ku. Da wa -
ło by to szan sę wy le gi ty mo wa nia jej,
spraw dze nia w po li cyj nej ba zie da nych,
za o pie ko wa nia się cho rą oso bą, je śli
wzbu dzi ła by ja kie kol wiek wąt pli wo ści
co do swo je go sta nu. 

– W tej hi sto rii pew nie nie moż na ni ko -
go wi nić – mó wi ko men dant miej ski po li -
cji insp. Ja ro sław Brach. – Ale jest ona
przy kła dem na to, że nie moż na lek ce wa -
żyć te go, co się dzie je w na szym oto cze -
niu. Za my ka my się we włas nych czte rech
ścia nach i czę sto wo li my nie wie dzieć, co
dzie je się w na szym oto cze niu. (m.d.)

Pech czy szczę ście?

Już pięć lat dzia ła w Płoc ku od dział
Mal tań skiej Służ by Me dycz nej. 19 czer-
wca w Spół dziel czym Do mu Kul tu ry od -
by ła się uro czy stość ju bi le u szo wa or ga ni -
za cji. MSM to ka to lic kie sto wa rzy sze nie,
któ re go ha słem prze wod nim jest „Obro na
wia ry i po moc po trze bu ją cym”. W skład
płoc kiej pla ców ki wcho dzą mło dzi lu dzie
z ca łe go po wia tu, prze waż nie ucz nio wie
szkół śred nich z Płock i oko lic. Pra cu ją na
za sa dzie wo lon ta ria tu. For mą zap ła ty jest
sa tys fak cja z wy ko ny wa nej pra cy oraz
wdziecz ność osób, któ rym udzie lo no po -
mo cy. Wszyst kie po zy ska ne środ ki
przez na cza ne są na za kup sprzę tu oraz
po moc po trze bu ją cym. 

Sła wo mir Sza ru ga ko men dant płoc kie -
go od dzia łu w swo im prze mó wie niu pod-
su mo wał pięć lat dzia łal no ści or ga ni za cji.
Jak mó wił ”po cząt ki nie by ły ła twe...”
bra ko wa ło sprzę tu, osób oraz pie nię dzy.
Miesz kań cy Płoc ka pier wszy raz mo gli
zo ba czyć mal tań czy ków pod czas świę ta
Bo że go Cia ła w 2004 ro ku. Za bez pie cza -
li wte dy pro ce sję, za o pa trze ni w pro wi zo -
rycz ne ap te czki pier wszej po mo cy, zro-
bio ne ze sta rych skrzy nek na rzę dzio -
wych. Wo lon ta riu sze pra co wa li rów nież
w szpi ta lu miej skim w Płoc ku. Oso by
bar dziej do świad czo ne, któ re od by ły od -
po wied nie kur sy, po ma ga ły eki pie ka ret -
ki wy ja zdo wej. Swo ją po moc nie śli rów -
nież w płoc kim hos pi cjum oraz w szpi ta -

lu na Wi nia rach. Za bez pie cza ją naj wię -
ksze im pre zy w na szym mie ście ta kie jak
Reg ga e land czy Roc ko we Po że gna nie
La ta. Dziś płoc ki od dział to pra wie pięc -
dzie się ciu ak tyw nych wo lon ta riu szy.
Mal tań czy cy or ga ni zu ją tak że kur sy pier-
wszej po mo cy, do tej po ry przesz ko li li
bli sko pięć set osób. Du żą wa gę przy wią -
zu ją do szko leń, czę sto od by wa ją się
spot ka nia ma ją ce na ce lu do sko na le nie
umie jęt no ści w udzie la niu pier wszej po -
mo cy. Przez pięć lat pra cy, płoc cy Mal-
tań czy cy do ro bi li się spo rej ilo ści sprzę tu
me dycz ne go, niez będ ne go do ra to wa nia
ludz kie go żcia. Dys po nu ją mię dzy in ny -
mi włas ną ka ret ką, któ ra to wa rzy szy im
w wię kszo ści za bez pie cza nych przez nich
im prez. 

W uro czy sto ści wzię ło udział wie le
osób po wią za nych z płoc ką Mal tą. Go ś-
ciem ho no ro wym był ko men dant głów ny
MSM prof. dr hab. Hen ryk Ku biak. Ju bi -
le usz to tak że czas po dzię ko wań wszyst -
kim przy ja cio łom oraz oso bom za słu żo -
nym dla sto wa rzy sze nia, któ rym wrę czo -
no sta tu et ki „Przy ja ciel Mal tań czy ków”.
Na gro dze ni zo sta li tak że wo lon ta riu sze
o naj dłuż szym sta żu pra cy. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia otrzy mał ko men dant płoc -
kiej pla ców ki Sła wo mir Sza ru ga. Na za -
koń cze nie ju bi le u szo wych ob cho dów od -
był się po kaz zdjęć z pię cio le cia pra cy
MSM w Płoc ku. Mi chał Gry siński

Pięć lat płoc kiej Mal ty
Za bez pie cza nie me dycz ne du żych zgro ma dzeń ta kich jak: piel grzym ki, uro czy -
sto ści re li gij ne, za wo dy spor to we czy kon cer ty. Pro wa dze nie dzia łal no ści so c-
jal nej po przez opie kę nad be zdom ny mi oraz oso ba mi star szy mi. Pro wa dze nie
dzia łal no ści wy cho waw czej wśród mło dzie ży. To tyl ko kil ka waż niej szych pun k-
tów w dzia łal no ści Mal tań skiej Służ by Me dycz nej. 
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Na grał bli sko set kę so lo wych płyt, ale
ca ły czas fa ni pa mię ta ją go ja ko kla wi -
szow ca Yes, The Strawbs, au to ra tak mo -
nu men tal nych dzieł jak „Six Wi ves of
Hen ry VIII” czy „The Myths and Le gends
of King Ar thur and the Knights of the Ro -
und Tab le”. 

Wir tu oz in stru men tów kla wi szo wych
Rick Wa ke man uro dził się 18 ma ja 1949 r.
w Pe ri va le w Wiel kiej Bry ta nii. Brał lek cje
pia ni na u Do ro thy Sy mes w 1954 ro ku.
Ukoń czył wszyst kie osiem stop ni eg za mi -
na cyj nych As so cia ted Bo ard of Mu sic, za -
rów no w prak ty ce, jak i w te o rii. Wszyst kie
zdał z wy róż nie niem. Brał udział w po nad
osiem dzie się ciu kon kur sach mu zycz nych,
wy gry wa jąc po nad pięć dzie siąt z nich.
Osiem lat uczył się gry na klar ne cie. Sześć
lat uczył się gry na or ga nach ko ściel nych.
Ofe ro wa no mu miej sca we wszyst kich pię-
ciu wio dą cych szko łach i aka de miach mu -

zycz nych w Lon dy nie, ale wy brał The Ro -
y al Col le ge of Mu sic. Stu dio wał grę na pia -
ni nie, klar ne cie, no wo czes ną mu zy kę
i kom po zy cję. Ze szko ły zre zy gno wał dwa
la ta póź niej. Nie ukoń czył stu diów, po mi -
mo, że wszyst kie eg za mi ny miał za li czo ne. 

Mu zyk chęt nie przy jeż dża do Pol ski,
któ rą pier wszy raz od wie dził jesz cze w la -
tach 80. Wte dy na brał sza cun ku do hi sto rii
na sze go kra ju oraz na wią zał pier wsze zna-
jo mo ści. 

W Płoc ku otwo rzy (5 lip ca o godz. 19)
Let ni Fe sti wal Mu zycz ny na Sta rym Ryn -
ku. W pro gra mie „Roc ko wa Noc z Or kie -
strą” usły szy my, obok su i ty ze wspom nia -
ne go na po cząt ku al bu mu o Kró lu Ar tu rze
i Ry ce rzach Okrąg łe go Sto łu rów nież:
„Af ter the Ball”, „Ca the ri ne Ho ward”,
„Go ne But Not For got ten”, „The Jig”,
„Mer lin”, „Su i te from Jo ur ney to the Cen-
tre of the Earth”.

Wa ke ma no wi to wa rzy szyć bę dzie chór
Vox Ju ven tis i Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na, po pro wa dzo na przez ko lej ną
gwia zdę wie czo ru – Gu y’a Pro the roe’a.
Ten bry tyj ski dy ry gent ma na swym kon-
cie współ pra cę z Van ge li sem przy ta kich
fil mach jak: „Ryd wa ny ognia”, „1492 –
Wy pra wa do ra ju” czy „Łow ca an dro i -
dów”. Od po wia dał rów nież za przy go to -
wa nie chó ru do „Gan gów No we go Jor ku”
czy „Hra bie go Mon te Chri sto”. Jest dy -
rek to rem mu zycz nym słyn ne go En glish
Cham ber Cho ir. 

O po zo sta łych atrak cjach Let nie go Fe s-
ti wa lu Mu zycz ne go moż na prze czy tać na
str. 11. (rł)

Po ru sza się z ła two ścią w mu zy ce kla sycz nej jak i w roc ku. Uwiel bia Pol skę i Po -
la ków. Twier dzi, że tu – w kra ju, w któ rym uro dził się Cho pin – tkwią je go mu -
zycz ne ko rze nie. 

Po bud ka! 
Wa ke man w Płoc ku!

Za bieg ten ma umoż li wić usu nię cie wię -
kszo ści szko dli wych pro duk tów prze mia -
ny ma te rii, czy li rze czy wi sto ści peł nej
kłamstw, sche ma tów, prze mo cy, sek su
i wia ry w... No, właś nie w co? 

Roz ruch w HU CIE

„Ge ne sis no. 2” Iwa na Wy ry pa je wa to
pier wsza pre mie ra te go rocz ne go pro jek tu
Sto wa rzy sze nia Te atr Per Se za ty tu ło wa -
ne go „HU TA Płock” (Han gar Uty li za cji
To tal ne go Ar tu) skie ro wa ne go do mło dych
lu dzi „go to wych stwo rzyć plat for mę ar ty -
stycz nej wol no ści i kul tu ro we go dia lo gu.”.
– Ty, czło wie ku z klu czem na szyi/ Z kra -
dzio ny mi utwo ra mi na swo im od twa rza czu
mp3/ Ty, po że ra czu skró tów, igno ran cie
wraż li wo ści i ży cia (...) / Ty, któ ry po cze -
kasz jesz cze z 50 lat, przed te le wi zo rem,
aby na sy cić się pań stwo wym wik tem – fun-
do wa nym przez ko le gów z przed szko la.(...)
O czym my ślisz?(...) Nie cze kaj –kładź się
i umie raj – szko da cza su nic prze cież się
już nie wy da rzy – pi sze Ma riusz Po go now -
ski, ak tor i po my sło daw ca pro jek tu, któ ry
ma wyr wać mło dych lu dzi z klesz czy kon-
sum pcjo niz mu w stro nę twór cze go my śle -
nia i dzia ła nia. Peł ny tekst moż na prze czy -
tać w ar tzi ne’ie „HU TA Płock” bę dą cym
czę ścią pro jek tu. Pier wszy nu mer jest już
do stęp ny w sie dzi bie sto wa rzy sze nia
w piw ni cach bu dyn ku przy ul. 3 Ma ja 18
i w płoc kich szko łach śred nich. W pro jek -
cie zna laz ły się rów nież war szta ty te a tral -
ne, dzien ni kar skie (pra sa i ra dio). Ich efek-
tem ma być: 8 spek ta kli te a tral nych i wy -
staw fo to gra ficz nych i 6 nu me rów pis ma.
Wię cej in for ma cji o pro jek cie moż na zna -
leźć na stro nie www.ploc kte atr.pl.

A je że li Bo ga nie ma?

„Ge ne sis no. 2”, któ re go pre mie ra od by ła
się 22 czer wca, stwo rzy ła czwór ka mło dych
lu dzi: Ame lia Ba ze la, Re gi na Dąb kow ska,
An na Ko rze niak i Krzysz tof Pe sta (z go -
ścin nym udzia łem M. Po go now skie go) pod
kie row nic twem Przem ka Pa wlic kie go – ak -
to ra płoc kie go te a tru, któ ry tekst sztu ki od -
na lazł i za a dap to wał na po trze by pro jek tu. 

„Księ gę ro dza ju...” na pi sał zna ny ro syj -
ski dra ma turg Iwan Wy ry pa jew, zwią za ny
z pio nie ra mi te a tru do ku men tal ne go – mo -
skiew skim Te a trem.doc. Spek takl to fi lo -
zo ficz ny dy skurs, ro zgry wa ją cy się na
dwóch po zio mach świa do mo ści: li sty An -
to ni ny do dra ma tur ga Wy ry pa je wa i roz -
mo wa żo ny Lo ta (bar dzo doj rza ła w tej ro -
li A. Ko rze niak) z Bo giem (z of fu – M. Po -
go now ski) – prze pla ta nych son ga mi pro ro -
ka Ja na (prze za baw ny K. Pe sta), „ale nie
te go Ja na, ucz nia Chry stu sa, a zu peł nie in -
ne go Ja na (...). Te go Ja na, któ ry zdo był się
na he ro icz ny czyn, mia no wi cie po sta no wił
wziąć ca łą swo ją wi nę na sie bie” – pi sze
Wie li ka now na, któ rą poz na je my za poś -
red nic twem psy chia try Ar ka di ja Ili cza
(rów nież Pe sta). Wcho dząc w rze czy wi -
stość pa cjen tki cho rej na schi zof re nię mu si

przy jąć „na sie bie” wszyst kie te mą dre i te
głu pie py ta nia, któ re spro wa dza ją się do
jed ne go: „Czy to, co ro bi my na tym świe -
cie, ma sens? 

– Nic nie ma sen su. Na wet ja, bo mnie
nie ma. Więc wia ra we mnie nie ma sen su.
To czy sta aryt me ty ka, jak dwa ra zy dwa –
mó wi „Bóg -któ re go -nie -ma”. A żo na Lo ta
od po wia da: nie, nie praw da. Wiem, że coś
jest jesz cze, że jest jesz cze coś in ne go. We
wszyst kich, we wszyst kim co nas ota cza,
jest coś jesz cze, oprócz fak tu, że coś jest. 

– W tym sęk, że nie ma nic. Na wet mnie
nie ma – pow ta rza Bóg. 

Schi zof re nia in ter pre ta cyj na

Po zor nie beł kot li wy dia log do ty ka jed nak
pod sta wo wych py tań, któ re widz za da je so -
bie w trak cie trwa nia spek ta klu. Spek ta klu,
któ ry – z jed nej stro ny – mo że od czy ty wać
ja ko ma ni fest ko bie ty uciś nio nej lub czło -
wie ka w ogó le, w świe cie z lub bez Bo ga,
lub dy sku sję o kon dy cji współ czes ne go
czło wie ka. Czy moż na wie rzyć w „ry bę”,
w „krzyż”, w Bo ga? Skąd wie my, że ist nie -
je? A mo że to nie Bóg, tyl ko sza lo ny psy chi-
a tra Ar ka dij w na szej gło wie, któ ry okrut nie
na nas ek spe ry men tu je. Mo że te go psy chia -
trę stwo rzy liś my so bie sa mi, bo nie umie my
żyć bez kon tro li, bo wol ność jest cięż ka.
Z te go pun ktu wi dze nia moż na od bie rać ten
tekst ja ko po li tycz ny, zwa ży wszy w ja kim
kra ju pow stał. Ro sja mi mo po zo rów de mo -
kra cji, na dal ma prob lem z uz na niem wszys-
t kich jej czę ści skła do wych, tj. wol ność sło -
wa czy swo bo da gos po dar cza. A być mo że
jest to po pro stu opis ostrej fa zy schi zof re nii,
a na wet jej poch wa ła ja ko for my ucie czki od
niez ro zu mia łej rze czy wi sto ści, dro ga do
wyz wo le nia się z jarz ma kul tu ro wych sche -
ma tów lub nie uch ron ny los każ de go wraż li -
we go czło wie ka na tym świe cie. 

Ten spek takl wart jest wy sta wie nia
w Te a trze Dra ma tycz nym, bo płoc ka mło -
dzież te a tral na po ra dzi ła so bie bar dzo do -
brze. Miej my na dzie ję, że po pre mie rze bę -
dzie go moż na jesz cze zo ba czyć.

Ko lej ną pre mie rą pro jek tu „HU TA
Płock” był „Bóg” W. Al len’a, o któ rym
wię cej w na stęp nym nu me rze „SP”.

Projekt dofinansowany ze środków Funda-
cji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. (rł)

„Ge ne sis no. 2” – Sto wa rzy sze nia Te atr Per Se – to ce re mo nia roz kła du czło -
wie czeń stwa na czyn ni ki pier wsze. Bo les na dia li za pa cjen ta ze schył ko wą nie wy -
dol no ścią toż sa mo ści.

Ostry przy pa dek 
An to ni ny Wie li ka now nej

Z do rob kiem twór czym płoc kie go ma -
la rza Mi ro sła wa Lu my moż na się zet knąć
czę ściej, nie tyl ko po za gra ni ca mi na sze go
mia sta, ale rów nież po za gra ni ca mi kra ju.
Tym bar dziej cie szy fakt, że Fun da cja
„Fak to ria Ar ty stycz na” z po tęż ne go gro na
sty pen dy stów Mi ni stra Kul tu ry zech cia ła
po ka zać właś nie je go.

Od dwóch ty god ni w no wo czes nym
gma chu Cen trum Olim pij skie go w War -
sza wie, obok prac Ku by Gryd niew skie -
go, Mar ka Wa wro i Iwo ny Lieg mann,
moż na oglą dać rów nież obra zy Lu my. –
Klu czem nie jest wiek ar ty stów, ale kon-

fron ta cja róż nych in dy wi du al no ści twór-
czych – mó wi ku ra tor wy sta wy Mał go -
rza ta Gryd nie wicz – pre zes Fun da cji
Wspie ra nia Po szu ki wań Twór czych
„Fak to ria Ar ty stycz na”. – Ar ty ści ci po si-
a da ją nie sa mo wi ty po ten cjał twór czy.
Pra ce Lu my są cie ka we, wspa nia le za ist -
nia ły w prze strze ni ga le ryj nej. Zresz tą
my pod cho dzi my do te go z du żą swo bo -
dą. Da je my wol ną rę kę au to rom, nie na -
rzu ca jąc im włas ne go pun ktu wi dze nia.

Chce my po ka zać – wbrew te mu, co się
dzie je ostat nio w pol skich ga le riach – in -
dy wi du al ność twór cy, a nie ku ra to ra.

Dwa ra zy w ro ku Mi ni ster Kul tu ry wy -
róż nia naj lep szych pol skich ar ty stów swo -
i mi sty pen dia mi. Fun da cja zaj mu je się ich
pro mo cją. – Dzię ki te mu mo że pow stać
wie le in te re su ją cych dzieł, nie za leż nych
od mód czy pre fe ren cji wpły wo wych ku ra -
to rów. Trud no prze ce nić zna cze nie ta kiej
po li ty ki zwłasz cza przyj rza wszy się dość
jed no rod nej ofer cie ro dzi mych ga le rii –
uwa ża ją or ga ni za to rzy wy sta wy. 

Ar ty sta uro dził się w 1964 r. w Dział do -
wie, w Płoc ku miesz ka od 1998 ro ku. Od
1999 r. na le ży do okrę gu war szaw skie go
Z.P.A.P. oraz sto wa rzy sze nia Ha us Der
Bil den den Künstler e.V. Do tąd miał tyl ko
dwie wy sta wy w na szym mie ście, czę ściej
je go pra ce pre zen to wa ne są w Kę trzy nie,
Ol szty nie, War sza wie czy Bonn. Od kil ku
lat bez sku tecz nie po szu ku je lo ka lu na pra-
cow nię. Wy sta wę w War sza wie moż na
oglą dać do 5 lip ca. Szcze gó ły na
http://fak to riar ty stycz na.pl (rł)

Lu ma w War sza wie
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16 czer wca ucz nio wie Szko ły Pod-
sta wo wej nr 1 uczest ni czy li w 5. edy-
cji Szkol nych Dni Tu ry sty ki i Spor -
tu. By ło we so ło, ra doś nie, eko lo gicz -
nie, li te rac ko, spor to wo, tu ry stycz nie
i ko lo ro wo.

Ucz nio wie pod opie ką na u czy cie li
„Je dyn ki” z ogrom nym za an ga żo wa -
niem wy ko ny wa li za da nia:

– z od pa dów eko lo gicz nych two rzy li
drze wa, na gałązkach umiesz cza li na pi -
sy zwią za ne z wie dzą o spo łecz no ści
szkol nej, tu ry sty ce oraz bu do wle cha -
rak te ry stycz ne dla na sze go mia sta: ka te -
drę, Wie żę Ze ga ro wą, ra tusz, most na
Wi śle, fon tan nę Af ro dy tę.

Ucz nio wie wy ka za li się tak że du żą
spraw no ścią fi zycz ną, uczest ni cząc
w kon ku ren cjach spor to wych. Po ka za -
li, że ma ją fan ta stycz ne po my sły i po -
tra fią je wspól nie re a li zo wać, do sko na -
le się przy tym ba wiąc. Wy ka za li się
in wen cją w twór czo ści li te rac kiej, two -

rząc wier sze i ha sła zwią za ne z tu ry sty -
ką i spor tem.

Or ga ni za to ra mi SDTiS by li na u czy -
cie le: Mo ni ka Gór ni kie wicz, Ma ria Py -
za i An na Za droż na.

Goś ćmi by li przed sta wi cie le Ra dy
Miesz kań ców Osie dla „Sta re Mia sto”
(spon sor słod kiej nies po dzian ki dla ucz -
niów), a na gro dy dla uczest ni ków ufun-
do wał Urząd Mia sta. 

Dzień wcześ niej od był się fi nał Miej -
skich Czwar tków Lek ko at le tycz nych.
Ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 zak wa li fi -
ko wa ło się 12 ucz niów. Me da le zdo by -
li: Ka ro li na Cie siel ska (kl.6c) – dwa
zło te w bie gu na 60m i 300m, Ju lia So -
plak (kl.3a) – sre bro w bie gu na 60m
i zło to w bie gu na 300m, Kla u dia Bień -
kow ska (kl. 4a) – brą zo wy me dal
w sko ku w dal, Se ba stian Cie siel ski
(kl. 6c) – zło to w bie gu na 300m, Bar -
tło miej Kacz ma rek (kl.5b) – sre bro
w bie gu na 300m. M.P.

Szkol ne Dni 
Tu ry sty ki i Spor tu

Każ de dziec ko drży na wi dok dra pież -
ni ków. Kam pa nia Car ni vo re ma ce lu
zwal cza nie ne ga tyw nych ste re o ty pów
oraz za po bie ga nie wy gi nię ciu dra pież ni -
ków w Eu ro pie. Oka zją do pro mo cji pro-
jek tu był Pik nik Plu szo we go Mi sia, któ ry
od był się 21 czer wca, w płoc kim ZOO.

Przez dwie go dzi ny moż na by ło wejść
do ogro du zo o lo gicz ne go je dy nie za
oka za niem plu sza ka. Jed nym z głów -
nych za ło żeń im pre zy by ło bo wiem ze -
bra nie jak naj wię kszej licz by plu szo -
wych mi siów. Dla dzie ci, któ re przy nio -
sły naj wię cej przy tu la nek, prze wi dzia no
drob ne na gro dy.

Czas umi la li ak to rzy z płoc kie go te a -
tru. Dzie ci by ły zach wy co ne przed sta -
wie niem „Baj ka o wil ku, świ ni, ko gu cie

i czło wie ku, co chciał z pie niędz mi
uciec”, któ re uka zy wa ło dra pież ni ki ja -
ko mi łe i przy jaz ne isto ty. Na ko niec,
m.in. Ja cek Mą ka, Krzysz tof Bień
i Han na Choj nac ka -Go ści niak, za pro si li
dzie ci do tań ca.

Na tym nie za koń czy ła się jed nak
część ar ty stycz na. Wkrót ce na sce nę
wkro czy ły gru py ta necz ne z Płoc ka. Ich
pro gram był niez wy kle wi do wi sko wy.
Dziew czę ta por wa ły pub licz ność efek-
tow nym po łą cze niem kil ku sty lów ta -
necz nych.

Za ło że nia kam pa nii na rzecz och ro ny
dra pież ni ków z pew no ścią zo sta ły zre a -
li zo wa ne. Dla płoc kich dzie ci niedź wie -
dzie, ty gry sy i lwy nie bę dą już tak
strasz ne. ms

ZOO chro ni dra pież ni ki

Trzy ty god nie ucz nio wie kla sy III
Tech ni kum Bu dow nic twa ZSB nr 1
w Płoc ku prak ty ko wa li we Fran kfur cie
nad Odrą. Prak ty ki te od by ły się w ra -
mach pro gra mu Le o nar do da Vin ci
pod ha słem „Wspól nie bu du je my nasz
eu ro pej ski dom – prak ty ka za gra nicz -
na kro kiem do mię dzy na ro do wej ka-
rie ry”. To część no we go pro gra mu
edu ka cyj ne go Unii Eu ro pej skiej, któ ry
jest re a li zo wa ny od 1 stycz nia 2007 r.
i po trwa do koń ca 2013 ro ku. Pro gram
ma na ce lu pro mo wa nie mo bil no ści
pra cow ni ków na eu ro pej skim ryn ku
pra cy oraz wdra ża nie in no wa cyj nych
roz wią zań edu ka cyj nych dla pod no -
sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych. 

Na po cząt ku ma ja – pod opie ką na -
u czy cie lek Ewy Gro chow skiej i Te re -
sy Kieł piń skiej – do Nie miec wy je -
cha ła 20-oso bo wa gru pa ucz niów –
przy szłych tech ni ków bu dow nic twa.

Wcześ niej mu sie li zre a li zo wać pro-
gram przy go to waw czy, m. in. z ję zy ka
nie miec kie go (tech nicz ne go). Do Nie -
miec po je cha li ucz nio wie, któ rzy
przesz li ca ły sy stem re kru ta cji.

Prak ty ka by ła in te gral nie zwią za na
z pro gra mem na u cza nia. Ucz nio wie
zo sta li po dzie le ni na gru py, a ich
umie jęt no ści za wo do we by ły bacz nie

ob ser wo wa ne przez opie ku nów – na u -
czy cie li za wo du po stro nie nie miec -
kiej. Prak ty ki trwa ły od po nie dział ku
do piąt ku, po sześć go dzin. Mło dzież
do sta ła ubra nia ro bo cze i bi le ty mie -
sięcz ne. Zak wa te ro wa ni zo sta li w in -
ter na cie, ra zem z gru pą ucz niów ze
szko ły ga stro no micz nej w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim. 

Do dys po zy cji na te re nie oś rod ka
mie li m. in. ogród li no wy, bo i sko,
a nie o po dal krę giel nię. Prak ty kan ci
prze ko na li się, że za chód pod wzglę-
dem tech no lo gii nie róż ni się od Pol -
ski, ty le że za tę sa mą pra cę do sta je się
du żo wyż sze wy na gro dze nie.

W przed dzień wy ja zdu ucz nio wie
wzię li udział w an kie cie, któ ra by ła
czę ścią re a li zo wa ne go w szko le pro-
jek tu „Z eu ro w kie sze ni”. Na py ta nie:
czy je steś za wpro wa dze niem wa lu ty
eu ro w Pol sce? 75% an kie to wa nych
od po wie dzia ło TAK.

We Fran kfur cie ucz nio wie za ję ci
by li nie tyl ko prak ty ka mi; w pier wszy
we e kend by li w Ber li nie, a w dru gi
w Pocz da mie, pły wa li stat kiem po
Odrze. Gru pa z płoc kiej Bu do wlan ki
do sta ła bar dzo do bre re cen zje od opie -
ku nów nie miec kich, a ucz nio wie wró-
ci li bar dzo za do wo le ni. TK

Na prak ty ce
we Fran kfur cie

Z ma łym opóź nie niem, w płoc kiej
„Osiem nast ce” od by ła się śro do wi sko wa
uro czy stość z oka zji Dnia Ma my i Ta ty.
Bar wne po sta cie wró żek, księż ni czek,
kras no lud ków, w któ re wście li li się ucz -
nio wie klas IIa i IIc prze nio sły wszyst kich
w kra i nę ba jek i baś ni. Ro dzi ce i za pro -
sze ni go ście ze wzru sze niem obej rze li
wy stęp ma łych ak to rów. Prze cież to
właś nie ma ma i ta ta wpro wa dza ją swo je
po cie chy od naj młod szych lat w świat
wy o braź ni, w świat ksią żek. 

Dla te go też ich świę to sta ło się oka zją
do ina u gu ra cji VIII Ty god nia Czy ta nia
Dzie ciom. Dy rek tor szko ły – Ur szu la

Pan kow ska oraz gość spe cjal ny – Gra -
ży na Ry bic ka roz po czę ły Ty dzień Czy-
ta nia wspa nia łą in ter pre ta cją wier sza
,,Rzep ka” J. Tu wi ma. Do ak cji włą czy li
się ro dzi ce, czy ta jąc wier sze kla sy ków
li te ra tu ry dzie cię cej i współ czes nych
au to rów. W na stęp nych dniach ucz niom
SP nr 18 czy ta li m.in. poet ka Bar ba ra
Ci szyń ska, poet ka i ma lar ka An na
Kuhn -Ci choc ka, ku stosz Mu ze um Ma -
zo wiec kie go Gra ży na Try ka, ak tor Wi -
told Mie rzyń ski, ma lar ka -i lu stra tor ka
Ma ria Kruk Sie czkow ska, ks. An drzej
Pień dyk, bib lio te kar ka z Fi lii Nr 7 Jo -
lan ta Ka czyń ska. BB

,,Dzień Ma my i Ta ty”
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W Lesz nie od by ły się Mi strzo stwa Pol-
ski che er le a ders (6-7 czer wca), w któ rych
wzię ło udział 39 pro fe sjo nal nych zes po -
łów z ca łe go kra ju, wśród nich tak że re pre -
zen tu ją ca Płock gru pa Show dan ce. Ry wa -
li za cja roz po czę ła się w so bo tę – przez ca -
łe po po łud nie w ha li Tra pez che er le a der ki
pre zen to wa ły bar dzo dy na micz ne, peł ne
ele men tów obo wiąz ko wych ukła dy ta -
necz ne. Ju ry, w skła dzie któ re go za sia da li
znaw cy nie tyl ko z Pol ski ale rów nież
z Fin lan dii i Wiel kiej Bry ta nii, wni kli wie
oce nia li cho re o gra fie, wy ko na nie, sko ki,
szpa ga ty i in ne fi gu ry akro ba tycz ne. 

Tur niej po dzie lo no na trzy ka te go rie
wie ko we (do 14 lat, 14-16 lat, po wy żej
16 lat). Do fi na łu wcho dzi ło tyl ko sześć
zes po łów w każ dej ka te go rii. Pre zen ta cje
fi na ło we trwa ły trzy go dzi ny. Wśród ju -
nio rów młod szych naj bar dziej spo do ba ła
się gru pa Dre am Te am z Gar wo li na,
w ka te go rii ju nio rów naj lep sze oka za ły
się rów nież dziew czę ta z Gar wo li na,
wcho dzą ce w skład zes po łu Flash. W fi -
na le se nio rów gru pa SHOW DAN CE ry -
wa li zo wa ła z zes po ła mi z Tar no wa, Ty -
czy na, Oświę ci mia, Słup ska i War sza wy.

Wal ka by ła bar dzo wy rów na na i peł na
emo cji. Naj lep sze w Pol sce oka za ły się
dziew czę ta z zes po łu SHOW DAN CE,
re pre zen tu ją ce Płock, zdo by wa jąc ty tuł
MI STRZA POL SKI.

– Je steś my bar dzo szczę śli we, że 4-let -
nia pra ca przy no si suk ce sy. W 2005 ro ku
by łyś my I wi ce mi strzy nia mi Pol ski w kate-
gorii 14-16 lat, w 2008 – dru gi mi wi ce mi -
strzy nia mi Pol ski w kat. pow. 16 lat, a w
tym ro ku w koń cu wy wal czy łyś my upra -
gnio ny ty tuł Mi strzyń Pol ski, zdo by wa jąc
tym sa mym moż li wość re pre zen to wa nia
kra ju i na sze go ko cha ne go mia sta na are-
nie eu ro pej skiej. Dzię ku je my fir mie KA -
BEX, któ ra po mog ła nam w sfi nan so wa niu
wy ja zdu do Lesz na – cie szą się mi strzy nie. 

W stycz niu ubieg łe go ro ku zes pół ten
miał już oka zję po wal czyć z che er le a der ka -
mi z Eu ro py na za wo dach or ga ni zo wa nych
w Tro pi kal Is land pod Ber li nem. Płoc czan -
ki za ję ły tam 7. miej sce na 23 ry wa li zu ja ce
zes po ły, kla sy fi ku jąc się na naj lep szej po -
zy cji wśród pol skich zes po łów tzn. zes po łu
Tun der K-12 z War sza wy i zes po łu Skan-
dal z Sos now ca. Tre ne rem Show dan ce jest
Ka ta rzy na Sta ni szew ska. KS

SHOW DAN CE 
Mi strzem Pol ski

Od 11 do 14 czer wca zes pół Pieś ni
i Tań ca „Wi sła” Płoc kie go Oś rod ka Kul tu -
ry i Sztu ki uczest ni czył w IX Kon kur sie
Zes po łów Pieś ni i Tań ca im. M. Ko siń skie -
go Pu ła wy 2009, zdo by wa jąc głów ne tro-
fe um: Grand Prix Pol skiej Sek cji CIOFF
(Con se il In ter na tio nal des Or ga ni sa tions de
Fe sti vals de Fol klo re et d’art. Tra di tion nels
– Mię dzy na ro do wa Ra da Sto wa rzy szeń
Fol klo ry stycz nych, Fe sti wa li i Sztu ki Lu -
do wej) oraz Na gro dę Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Zes pół za pre zen to wał wi do wi sko mu zy-
cz ne „Z ży cia płoc kie go fli sa ka”, bę dą ce
re kon struk cją mu zy ki, tań ców i obrzę dów
zwią za nych z fli sa ka mi z oko lic Płoc ka,
opar tą na au ten tycz nym two rzy wie ar ty -
stycz nym z sza cun kiem dla tra dy cji
i praw dy hi sto rycz nej. 

Przy pom nij my, że Zes pół Pieś ni i Tań -
ca „Wi sła” pow stał w 1995 ro ku przy Do -
mu Kul tu ry w Płoc ku. Obec nie dzia ła
w struk tu rach Płoc kie go Oś rod ka Kul tu ry
i Sztu ki. Pre zen tu je opra co wa ny ar ty -
stycz nie fol klor re gio nal ny, pol skie tań ce
na ro do we oraz tań ce wy bra nych kra jów

Unii Eu ro pej skiej. Kie row ni kiem ar ty -
stycz nym i or ga ni za cyj nym zes po łu jest
Piotr An drzej Onysz ko. 

Od po cząt ku ist nie nia z zes po łem
współ pra cu je ka dra ar ty stycz na w skła -
dzie: Be a ta Ka miń ska – ko re pe ty tor śpie -
wu; Mał go rza ta Onysz ko – in struk tor tań -
ca; Piotr Kelm – kie row nik ka pe li; Je rzy
Ci choc ki – akom pa nia tor. Opie kę li te rac ką
spra wu je płoc ka poet ka – An na Ci choc ka,
a o stro je dba – Agniesz ka Sie kluc ka.
W za kre sie opra co wań cho re o gra ficz nych
i mu zycz nych z zes po łem współ pra cu ją:
Jan Ło sa kie wicz oraz Wi told Ja ro siń ski 

Z ini cja ty wy sym pa ty ków zes po łu,
w 2000 ro ku pow sta ło Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Wi -
sła”, któ re go ce lem jest wszech stron na
po moc i wspie ra nie dzia łal no ści zes po łu,
za rów no w sfe rze or ga ni za cyj nej jak i fi -
nan so wej.

„Wi sła” ma już na kon cie spo ro na -
gród m.in. na gro dę mię dzy na ro do we go
ju ry na 40. Ty god niu Kul tu ry Be skidz -
kiej 2003, Grand Prix Pol skiej Sek cji
CIOFF 2004. B.K.

IX Kon kurs im. M. Ko siń skie go 

Grand Prix dla Wi sły

Let ni Fe sti wal Mu zycz ny to im pre za,
któ ra na sta łe za pi sa ła się w ka len da rzu
wa ka cyj nych wy da rzeń mu zycz nych
Płoc ka. Od dzie się ciu lat mi łoś ni cy jaz zu
oraz mu zy ki po pu lar nej mo gą uczest ni -
czyć w kon cer tach gwiazd świa to we go
for ma tu. Mu zy ka fe sti wa lu wy peł ni w tym
ro ku Sta ry Ry nek, Mu ze um Die ce zjal ne,
Mu ze um Ma zo wiec kie. Fe sti wal Mu zycz -
ny, or ga ni zo wa ny przez Płoc ką Or kie strę
Sym fo nicz ną, od by wać się bę dzie w każ -
dy pią tek oraz nie dzie lę lip ca. Pro gram im -
pre zy ce chu je du ża róż no rod ność, adre so -
wa ny jest do sze ro kie go gro na od bior ców.
W wa ka cyj ne wie czo ry bę dzie moż na wy -
słu chać kon cer tów sym fo nicz nych, ka me -
ral nych oraz ora to ryj nych.

Po czą tek fe sti wa lu to „Roc ko wa Noc
z Or kie strą”, któ ra od bę dzie się 5 lip ca na
Sta rym Ryn ku. W te go rocz nej edy cji usły -
szy my mię dzy in ny mi pia ni stę Ric ka Wa -
ke ma na, zna ne go z wy stę pów w pro gre -
syw nych gru pach Yes oraz The Strawbs.
Je go twór czość obej mu je sty le ta kie jak:

rock, art -rock, new age, rock sym fo nicz ny
czy mu zy ka fil mo wa. Jest au to rem im po -
nu ją cej licz by 94 al bu mów so lo wych.

Or ga ni za to rzy nie za pom nie li o fa nach
mu zy ki fil mo wej. Na Sta rym Ryn ku wy -
stą pi dy ry gent Guy Pro the roe, któ ry
współ pra co wał przy two rze niu mu zy ki

do ta kich fil mów jak „Łow ca An dro i -
dów” czy „Gan gi No we go Jor ku”. Po-
nad to jest dy ry gen tem mu zycz nym słyn -
ne go En glish Cham ber Cho ir. Te go sa -
me go dnia zaś pie wa tak że chór PWSZ
w Płoc ku „Vox Ju ven tu tis” pod kie run -
kiem Ro ber ta Ma jew skie go. 

10 lip ca to „Mu zycz ne Żar ty” w wy ko -
na niu zes po łu Af fa bre Con ci nui (na zdję-
ciu), śpie wa ją ce go a cap pel la. Mu zy cy są

wy cho wan ka mi dwóch
zna nych poz nań skich
chó rów chło pię co -mę -
skich. W ich wy ko na niu
usły szy my prze bo je ta -
kie jak: „Już ta ki je stem
zim ny drań”, „Stand by
me” oraz „Just wal king
in the ra in”.

W nie dzie lę, 12 lip ca
w ba zy li ce ka te dral nej
Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na za pre zen tu je utwo -
ry Ka ro la Szy ma now skie -
go oraz Gu sta wa Hol sta. 

17 lip ca na Sta rym
Ryn ku wy stą pi zes pół

Ok tan Band. To no wo pow sta ły pro jekt,
któ re go li de rem jest zna ny kom po zy tor
oraz aran żer Ro bert Osam. 

19 lip ca w Mu ze um Die ce zjal nym od -
bę dzie się kon cert „Mi strzo wie Ba ro ku”. 

Cie ka wym pun ktem wie czo ru 24
lip ca, bę dzie kon cert kwar te tu smy-
czko we go Opium, któ ry wy stą pi w Fa -
rze w pro gra mie poe tyc ko -mu zycz nym
z An ną Se niuk. Zna na ak tor ka bę dzie
re cy to wa ła utwo ry Zbi gnie wa Her ber -
ta, Ja na Pa wła II oraz ks. Ja na Twar-
dow skie go. 

26 lip ca wie czór ope ro wo -o pe ret ko wy
„Ko cham cię do sza leń stwa!” na Sta rym
Ryn ku za koń czy te go rocz ny Let ni Fe sti -
wal Mu zycz ny. Na wszyst kie kon cer ty
wstęp jest wol ny.

Przy pom nij my, że w la tach po przed -
nich goś ćmi Let nie go Fe sti wa lu Mu zycz -
ne go by li m. in. Jon Lord, by ły czło nek
le gen dar nej gru py De ep Pur ple i so pra -
nist ka Gwen do lyn Bra dley. Im pre za z ro -
ku na rok spo ty ka się z co raz wię kszym
za in te re so wa niem, cze go do wo dem jest
licz nie przy by wa ją ca na kon cer ty pub-
licz ność. Mi chał Gry siński

Let ni Fe sti wal Mu zycz ny
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Otwar cie fe sti wa lu. Nies po dzie wa ny gość – Je rzy Hof fman, któ re mu pre zy dent 

Mi ro sław Mi lew ski wrę czył Na gro dę Pro fe sjo na ła „Ma ster of Ci ne ma gic”

Wspa nia ły kon cert Al Di Me loa, z ży wo re a gu ją cą pub licz no ścią

Ga la Pio sen ki Fil mo wej na 100-le cie Pol skie go Fil mu, czy li mu zycz ny 

fi nał IV Ci ne ma gic. Jo an na Trze pie ciń ski i To masz Stoc kin ger.

Ca sting „na pla nie” Ci ne ma gic. Każ dy kto chciał mógł spró bo wać sił
przed ka me rą. 

Na uro czy sto ści nie mog ło za brak nąć tan -
ce rzy z Te a tru Sa bat Mał go rza ty Po toc kiej
– żo ny mi strza Ja na, z któ rą ju bi lat w fi na -
le za tań czył walc a la „No ce i Dnie”

Be ne fis z okazji 45-lecia pracy artystycznej

Ja na No wic kie go w Te a trze Dra ma tycz -

nym. „Wiel ki Szu” w ak cji ra zem z sy nem

Łu ka szem No wic kim 

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Do zobaczenia za rok!



13Sygnały Płockie

*IV CINEMAGIC*IV CINEMAGIC*IV CINEMAGIC*IV CINEMAGIC*IV CINEMAGIC*IV CINEMAGIC*IV CINEMAGIC*IV CINEMAGIC*

45- le cie pra cy sce nicz nej ak to ra by ło jed-
nym z naj cie ka wszych pun któw pro gra mu
te go rocz nej edy cji fe sti wa lu Ci ne ma gic.
Wie czo rem, 20 czer wca, płoc ki te atr wy peł -
nio ny był po brze gi. Na sce nie za im pro wi zo -
wa ny bar, a nad nim ogrom ny pod świet la ny
szyld „Pub 7 Grze chów. Open 24 h”, w ro li
bar ma na i kel ne ra syn – Łu kasz No wic ki.

– Ta ta na u czył mnie, że za wsze na le ży
czy tać Kan ta, pła cić za ko bie ty i że naj lep -
szy klub pił kar ski to Wi sła... – i tu za wie sił
głos, a sa la gruch nę ła śmie chem. 

Ca łe show, z udzia łem m.in. tan ce rzy
z Te a tru Sa bat czy Or kie stry Dę tej OSP
w Ko wa lu (ku jaw skie mia ste czko, w któ -
rym ju bi lat miesz ka i w któ rym jest za ko -
cha ny), był opo wie ścią o grze chach Ja na
No wic kie go. Pier wszym grze chem by ła py -
cha. – Ano właś nie, my śla łem, że mam głos
a zabrz mia ło to jak wyz wa nie ast ma ty ka.
My śla łem, że mi kro fon dzia ła, a nie dzia ła –
żar to wał po pier wszej wy ko na nej przez sie -
bie – z prob le ma mi tech nicz ny mi – pio sen -
ce Jan No wic ki. Rów nie okrut ny był w wy -
ła py wa niu przerw w pro gra mie, wrzesz cząc
do mi kro fo nu: 

„Dziu ra, dziu ra!”. Ale nie by ło ich zbyt
wie le, a treść re kom pen so wa ła ewen tu al -
ne stra ty. 

Przy je cha ło wie lu go ści z Pol ski, m.in.
Je rzy Tre la, któ ry przy pom niał frag ment
mic kie wi czow skiej Wiel kiej Im pro wi za cji.
Z Ja nem Kan tym Pa wluś kie wi czem, któ ry
na proś bę No wic kie go na pi sał hymn Ko wa -
la (moż na go by ło usły szeć te go wie czo ra)

zaś pie wał pio sen kę dla Pio tra Skrzy nec kie -
go. Obec ność kra ku sów na sce nie, do któ -
rych do łą czył Piotr „Ku ba” Ku bo wicz,
prze nio sła wszyst kich w kli mat „Piw ni cy
Pod Ba ra na mi”.

Ca łość zam knął walc ju bi la ta z Mał go -
rza tą Po toc ką i grom kie, dłu gie bra wa na
sto ją co.

A ak tor, któ ry za po wie dział, że jesz cze
sta nie na de skach płoc kie go te a tru, po wie -
dział na ko niec: No, to te raz mo że cie iść
na pi wo.

Dzień wcześ niej wie le osób zre zy gno wa -
ła z pi wa, że by wy słu chać wspa nia łe go kon-
cer tu Al di Me o li na Sta rów ce. Kon cert,
obok be ne fi su, to naj jaś niej sze pun kty te go -
rocz nej edy cji.

Ale nie spo sób wspom nieć o tych nie co
ciem niej szych, tj. sła ba ko mu ni ka cja, np.
nikt nie po in for mo wał pub licz no ści, że do
Płoc ka nie przy je dzie re ży ser John Ir vin –
za po wia da ny ja ko gwia zda IV edy cji. Trud-
no też zro zu mieć za mie sza nie, zwią za ne
z dy stry bu cją za pro szeń na be ne fis i wej -
ściów ka mi na pra pre mie rę fil mu „Fe no -
men” z Płoc kiem w tle. Oka za ło się, że nie

ma ich już od chwi li, kie dy za czę ło pra co -
wać biu ro fe sti wa lo we (mi mo wcześ niej -
szych za po wie dzi, że bę dzie od wrot nie).
Choć sam film, za po wia da ny wcześ niej ja -
ko kon ty nu a cja „Rej su”, a na sa mym fe sti -
wa lu przez sa me go re ży se ra, jak i sze fa fe s-
ti wa lu w jed nej oso bie, czy li Ta de u sza Pa -
ra do wi cza, ja ko obraz w kli ma cie fil mów
Ku stu ri cy i Ze len ki, roz cza ro wu je. Ra zi nie -
kon sek wen cja i nie lo gicz no ści w fa bu le,
ma ło wy szu ka ne żar ty i „pa pie ro wy” wą tek
mi łos ny. Je śli ktoś lub coś ra tu je ten film to
Mo ni ka Dryl i An na Oberc – gra ją ce dwie
„kla sycz ne” blon dyn ki, Mi chał Ra tyń ski –
ja ko hi ste rycz ny re ży ser oraz zdję cia Grze-
go rza Kę dzier skie go, któ ry świet nie po ka -
zał w nich Płock. – Płock jest tu atu tem –
pow ta rza li wszy scy płoc cza nie wy cho dząc
z ki na. To praw da, z pew no ścią wie lu, któ -
rzy nie zna ją na sze go mia sta zach wy ci się
po wa la ją cym wi do kiem ze skar py czy uro -
dą płoc kich uli czek. Ale po zo sta nie z py ta -
niem: „A dla cze go wła ści wie Płock?” 

Co jesz cze mo że przy cią gnąć na ten film?
Uży cie no wych tech no lo gii, czy li ka me ry
„red one” z ro zdziel czo ścią 4K, poz wa la ją -
cą nie mal do strzec pu der na po li czkach ak -
to rek. I ty le.

Fe sti wal za koń czył się tak, jak roz po czął –
kon cer tem... z oka zji 100-le cia pol skie go ki -
na z udzia łem m.in. Jo an ny Trze pie ciń skiej,
Le cha Dyb li ka i Agniesz ki Wło dar czyk. (rł)

– Nie grze szyć to zna czy um rzeć z nu dów. Trze ba tyl ko wie dzieć, gdzie gra ni ca – mó wił pod czas
swe go be ne fi su w płoc kim Te a trze Dra ma tycz nym Jan No wic ki.

Sie dem grze chów głów nych

– Wzią wszy pod uwa gę Twój wiek
(w lip cu br. skoń czy 55 lat) i dłu gość po -
by tu na gwia zdor skich szczy tach, na le ża -
ło by wno sić, że za de biu to wa łeś nie mal ja -
ko gi ta ro we „cu dow ne dziec ko”...

AL DI ME O LA: – Po dej rze wam, że masz
na my śli zes pół Re turn to Fo re ver do któ re -
go istot nie tra fi łem w mło dym wie ku, bo ja -
ko nies peł na dwu dzie sto la tek. Przed tem jed-
nak krót ko gra łem w kwar te cie kie ro wa nym
przez pia ni stę Bar ry’ego Mi le sa. Mię dzy ty -
mi gru pa mi ist nia ło zresz tą po do bień stwo:
obie za li cza no do nur tu zwa ne go fu sion,
a na cze le Re turn to Fo re ver też stał prze cież
pia ni sta, Chick Co rea. Mi les nie był aż tak
sław ny, lecz miał praw dzi wy ta lent i bar dzo
do bry, mo że wręcz wy bit ny zes pół.

Kie dy do łą czy łeś do Re turn to Fo re -
ver (Po wrót do wiecz no ści), zmie nił się
styl zes po łu: o ile dwie pier wsze pły ty
by ły przy kła dem swo bod nej fu zji jaz-
zo wo -la ty no skiej, o ty le póź niej za czę to
mó wić o fu zji w sen sie jazz roc ko wym.
Jed no cześ nie – i wte dy, i te raz – okre -
śla no Cię ja ko gi ta rzy stę jaz zo we go.
Jak to po go dzić?

– Jazz za czą łem zgłę biać już mię dzy 8
a 11 ro kiem ży cia, pod opie ką bar dzo do -
bre go na u czy cie la. Na po cząt ku lat sie dem -
dzie sią tych za fa scy no wał mnie jed nak no wy
ro dzaj ener gii, ema nu ją cy z co raz częst sze -
go wów czas łą cze nia jaz zu z roc kiem – póź -
niej zaś po ja wi ły się za in te re so wa nia mu zy -
ką la ty no ską i róż ny mi od mia na mi tak zwa -
nej world mu sic. Choć ta ostat nia ko ja rzo na
jest na ogół z kra ja mi odleg ły mi i eg zo tycz -
ny mi, na przy kład af ry kań ski mi bądź azja ty-
c ki mi, nie ma wię kszych kło po tów z do stę -
pem do od po wied nich na grań, kie dy miesz-
ka się w No wym Jor ku, al bo w je go oko li -
cach. Tak więc, je śli cho dzi o mnie, ety kiet -
ka „gi ta rzy sty jaz zo we go” to naz byt wiel kie
uprosz cze nie.

Czy móg łbyś wy mie nić ja kichś gi ta -
rzy stów, jaz zo wych bądź roc ko wych,
któ rzy do star czy li Ci in spi ra cji al bo na -
wet wzo rów? 

– Bar dzo waż nym źró dłem in spi ra cji był
dla mnie Lar ry Co ry ell, któ ry jesz cze w la -
tach 1960-tych z po wo dze niem pró bo wał
łą czyć jazz i rock; móg łbym też wy mie nić tu -
taj niek tó rych gi ta rzy stów fla men co. Je śli
cho dzi o gi ta rzy stów roc ko wych, to ich
oczy wi ście słu cha łem – prze de wszyst kim
Clap to na i Hen dri xa – i oczy wi ście, ze
wzglę du na wcześ niej szą edu ka cję jaz zo wą,
nie po tra fi łem grać tak jak oni, choć po cią -
ga ła mnie ener gia, któ rą wy czu wa łem w ich
pro duk cjach. Kie dy za czą łem współ pra co -
wać z Chic kiem, po łą czy łem jaz zo wą tech-
ni kę z roc ko wą ostro ścią wy ra zu i oka za ło
się, że je stem jed nym z pio nie rów fu zji tych
dwóch kie run ków w la tach 1970-tych.

Dla cze go więc opu ści łeś Re turn to Fo -
re ver za led wie po trzech la tach i trzech
al bu mach, z któ rych naj słyn niej szy był
chy ba ostat ni, The Ro man tic War rior
(1976)? 

– Za czy na jąc dzia łać na włas ny ra chu -
nek, nie mia łem za mia ru dzia łać na szko dę
Re turn to Fo re ver. Uwa ża łem, że ten zes pół
po wi nien roz wi jać się da lej w do tych cza so -
wym kie run ku – ty le że Chick chciał już wte -
dy ro bić co in ne go: pod pi sa wszy lu kra tyw -
ny kon trakt z CBS Re cords po na gra niu The
Ro man tic War rior, za sko czył wszyst kich
two rząc no wy skład, w któ rym za bra kło
miej sca dla per ku si sty Len ny’ego Whi te’a
i dla mnie. My ślę, że by ło to po su nię cie
przed wczes ne – i że w ogó le nie po win no
by ło się wy da rzyć.

Mniej wię cej od po ło wy lat 80-tych
je steś ko ja rzo ny na przy kład z The Al
di Me o la Pro ject, gdzie grasz na gi ta -
rze aku stycz nej, a to wa rzy szą ci ta cy
mu zy cy, jak per ku si sta Air to Mo re i ra,
z któ rym „roz mi nę li ście się” w Re turn
to Fo re ver... Jak się to ma do kon cer tu
w Płoc ku?

– To osob ne przed sięw zię cie pod naz wą
„World Sin fo nia”, obec nie z do dat kiem
„New” na po cząt ku. Od The Al di Me o la
Pro ject róż ni się o ty le, że tam ten zes pół ma
brzmie nie bar dziej elek trycz ne czy na wet
tro chę elek tro nicz ne. 

Od pra wie ćwier ćwie cza po ru szasz
się w dość róż nych ob sza rach mu zycz -
nych: od aku stycz no-„et nicz nych” 
pa ste li po do brze zna ną, wy ra zi stą
kre skę jazz roc ko wą, na przy kład przy
oka zji Kiss My Axe. 

– Rze czy wi ście, je stem ar ty stą wie lo kie -
run ko wym. Uwa żam, że nie na le ży się

sztucz nie ogra ni czać, kie dy w róż nych sty-
lach czy tech ni kach ma my coś cie ka we go do
prze ka za nia.

Czy słu cha cze Two ich pol skich kon-
cer tów mie li oka zję poz nać Cię we wszys-
t kich wcie le niach twór czych? 

– W Pol sce wy stę po wa łem już dzie wię -
cio krot nie, za rów no w re per tu a rze elek-
trycz nym, jak i aku stycz nym. Szcze gól nie
pa mięt nym i wzru sza ją cym prze ży ciem by ły
dla mnie kon cer ty z or kie strą „Ama de usz”
Agniesz ki Ducz mal – ta pa ni jest na praw dę
wspa nia ła. Gra łem z ni mi te ma ty włas ne
oraz kom po zy cje Piaz zol li. 

Jak ro zu miem, do tej po ry wy stę po wa -
łeś u nas tyl ko w du żych mia stach: na
przy kład w War sza wie al bo w Poz na niu.
Te raz mia łeś oka zję za grać w mie ście
znacz nie mniej szym, któ re mi mo to go -
ści ło już wie lu mu zy ków o świa to wej re -
no mie: od stro ny roc ko wej cho ciaż by Jo -
na Lor da, a od stro ny jaz zo wej – na przy -
kład sak so fo ni stę Ga ry’ego Bar tza czy
Joh na Aber crom bie’go, Twe go zna ko mi -
te go ko le gę po gi ta ro wym fa chu.

– To istot nie do bra re ko men da cja dla
Wa sze go mia sta. 

Jak móg łbyś okre ślić wra że nia po kon-
cer cie w Płoc ku i spot ka niu z miej sco wą
pub licz no ścią?

– Mo gę tyl ko po wie dzieć, że przy oka zji
każ dej wi zy ty w Wa szym kra ju stwier dzam,
iż ma cie na praw dę wspa nia łą pub licz ność –
wraż li wą, otwar tą na róż ne pro po zy cje mu -
zycz ne i ży wo, spon ta nicz nie re a gu ją cą –
i że Płock nie jest tu wy jąt kiem. Dziś wie -
czo rem znów się prze ko na łem, że uwiel biam
grać w Pol sce, gdzie od czu wam cał kiem
szcze gól ną, sil niej szą niż gdzie kol wiek in -
dziej więź ze słu cha cza mi. Nie po tra fię wy -
jaś nić, dla cze go tak jest – ale niech bę dzie
tak za wsze. 

Roz ma wiał An drzej Do ro bek

Z WIECZ NO ŚCI DO PŁOC KA
Roz mo wa z Alem di Me o lą, go ściem czwar tej edy cji Ci ne ma gic
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1. Co po wie dzia ły by wła dze ja kie go -
kol wiek mia sta w Unii Eu ro pej skiej,
gdy by na da chu ich sie dzi by uwi ły so -
bie gnia zdo bo cia ny?

Py ta nie to – na po zór cał kiem re to -
rycz ne – ma kon kret ne od nie sie nie do
unij nej rze czy wi sto ści. Za przy kład
mo że tu słu żyć hisz pań skie mia sto Al -
calá de He na res, któ re go gos po da rze
wy da ją się w peł ni ak cep to wać ów nie -
co dzien ny stan rze czy.

Bo cia ny są tu nie mal wsze cho bec ne:
gnież dżą się nie tyl ko na ra tu szu, ale
i na da chach ko ścio łów, ho te li i do mów
miesz kal nych, sto ją na szczy tach dźwi -
gów bu do wla nych al bo na wet na gło -
wach rzeźb wień czą cych mo nu men tal -
ny bu dy nek daw ne go pa ła cu ar cy bi sku -
pów To le do (do dru giej po ło wy XVI
stu le cia sto li cy Ka sty lii, ko leb ki dzi -
siej sze go pań stwa hisz pań skie go). Są
sta łym ele men tem miej skie go kra jo bra -
zu – ze wzglę du na kli mat nie mu szą
bo wiem odla ty wać do tak zwa nych
ciep łych kra jów – usy tu o wa ne nie ja ko
po nad fun da men tal ny mi, co raz bar -
dziej do kucz li wy mi an ty no mia mi
współ czes ne go ży cia. Bo też, w śró -
dziem no mor skim słoń cu i w ryt mie
dnia, któ re go niez by wal nym ele men -
tem jest kil ku go dzin na sje sta, tra dy cyj -
na dy cho to mia mię dzy na tu rą a cy wi li -
za cją wy da je się jak by mniej ostra. 

2. W sen sie cy wi li za cji – czy, w węż -
szym sen sie, kul tu ry – Al calá ma się
zresz tą czym poch wa lić. To tu przy szedł
na świat Mi gu el de Cer van tes Sa a ve dra,
„oj ciec za ło ży ciel” po wie ści no wo żyt nej
(w do mu ro dzin nym pi sa rza mie ści się
dziś po świę co ne mu mu ze um, nie o po dal
zaś znaj du je się je den z naj star szych
w świe cie szpi ta li, gdzie je go oj ciec pra-
co wał ja ko chi rurg). Tu taj uro dzi ła się
też Ka ta rzy na Ara goń ska, pier wsza
z sze ściu żon an giel skie go mo nar chy
Hen ry ka VIII i cór ka ka sty lij skiej kró lo -
wej Iza be li, w któ rej służ bie Ko lumb wy -
ru szył w po dróż za koń czo ną od kry ciem
Ame ry ki (czy, w je go mnie ma niu, In dii).
Tu wresz cie, za spra wą kar dy na ła Cis ne -
ro sa, w 1499 ro ku pow stał je den ze star -
szych uni wer sy te tów w Eu ro pie, pięć
wie ków póź niej wpi sa ny na Li stę Świa-
to we go Dzie dzic twa Kul tu ral ne go
i Przy rod ni cze go UNE SCO.

Gwo li ści sło ści od no tuj my, że w dru -
giej po ło wie XIX wie ku uczel nię tę prze-
nie sio no do pob li skie go Ma dry tu, ini cju -
jąc tym sa mym dzia łal ność naj wię ksze go
dziś w Hisz pa nii Uni- wer sy te tu Com plu -
ten se. Sta tus oś rod ka aka de mic kie go Al -

calá odzy ska ła do pie ro w la tach sie dem -
dzie sią tych ubieg łe go stu le cia, lecz w sty -
lu do praw dy god nym: ser cem re ak ty wo -
wa ne go uni wer sy te tu na dal są pięk ne hi s-
to rycz ne bu dyn ki w za byt ko wym cen-
trum, ma on też jed nak do dys po zy cji ob -
szer ny kam pus na pe ry fe riach (kształ ci
się tu 25 ty się cy stu den tów pod kie run -
kiem 1700 wy kła dow ców). Zaz nacz my
jed nak, że Al calá – ina czej niż Sa la man -
ka, po rów ny wa na cza sem z Ox for dem
czy Cam brid ge – nie jest ty po wym, za -
cisz nym mia stem uni wer sy tec kim: są tu -
taj blo ko wi ska i za kła dy prze my sło we,
a licz ba miesz kań ców się ga 200 ty się cy
(włącz nie z oko ło 40-ty sięcz ną Po lo nią,
naj wię kszą po no w Hisz pa nii, w wię kszo -
ści po cho dzą cą już z cza sów tzw. III
Rzecz pos po li tej).

3. Naj waż niej szym po wo dem mo jej
wi zy ty w ro dzin nym gro dzie Cer van te sa
nie jest wszak że ani uz na nie dla je go naj -
wię ksze go ar cy dzie ła (uho no ro wa ne go
przez „te ma tycz ną” ła we czkę z Don Ki -

cho tem i San cho Pan są przed mu ze um pi -
sa rza), ani cie ka wa, choć smut na hi sto ria
Ka ta rzy ny Ara goń skiej, ani, tym bar dziej,
chęć od wie dze nia miej sco wych „skle pów
pol skich”, lecz właś nie uni wer sy tet. Przy-
jeż dżam tu mia no wi cie, w imie niu Pań st-

wo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej
w Płoc ku, na se mi na rium „E. A. Poe
wiecz nie ży wy w epo ce nie po ko ju”, zor-
ga ni zo wa nej mię dzy 21 a 23 ma ja br.
przez In sty tut B. Fran kli na, afi lio wa ny do
uczel nia ne go In sty tu tu Ba dań i Stu diów
Pół noc no a me ry kań skich.

At mos fe ra kon fe ren cji jest w sa mej
rze czy Poe -tyc ka, je śli nie wręcz Gał -
czyń ska – miesz ka my bo wiem w re ne -
san so wym, chy ba po klasz tor nym bu dyn -
ku pod wez wa niem św. Il de fon sa, gdzie
na ob fi cie za drze wio nym „pod wór cu fi lo -
zo fów” co świt roz brzmie wa ją wie log ło -
so we sym fo nie pta sich tre li. Pier wsze go
dnia w ogro dzie przy le ga ją cym do jed ne -
go z głów nych gma chów uni wer sy tec -
kich przy Cal le Tri ni dad (ul. Św. Trój cy)
od by wa się po czę stu nek, któ re go na czel -
ną atrak cją jest sher ry ze spe cjal ną od mi-
a ną amon til la do, uwiecz nio ną w zna nym
opo wia da niu Poe’go – a do kon sum pcji
sma ko wi tych wę dlin, se rów i oli wek nikt
nie uży wa sztuć ców ani ta cek. Kli mat

śró dziem no mor skiej re lak sa cji i bez tro ski
wy da je się wszech wład ny: kil ku na sto mi -
nu to we cza sem opóź nie nia niek tó rych
wy kła dów nie wy wo łu ją ni czy je go zdzi-
wie nia – nie uprze dzo no też uczest ni ków,
że przy naj mniej w jed nej trze ciej bę dą
one wyg ła sza ne po hisz pań sku. Mi mo to
jed nak se mi na rium oka zu je się do praw dy
uda ne w sen sie me ry to rycz nym.

De cy du je o tym choć by roz pię tość te -
ma tycz na pre lek cji i wy so ki po ziom na u -
ko wy wię kszo ści wy kła dów, któ rych jest
nam da ne wy słu chać: vi de zwłasz cza ory-
gi nal ne uję cie epi ste mo lo gicz ne go scep-
ty cyz mu Poe’go, w od nie sie niu mię dzy
in ny mi do P. Va le ry’ego i T.S. Elio ta,
przez Dje la la Ka di ra z Pen nsyl va nia Sta -
te Uni ver si ty w USA al bo bły skot li wa,
od kryw cza wręcz ana li za in ter tek stu al na
słyn ne go opo wia da nia „Zag ła da Do mu
Us he rów”, przed sta wio na przez Bo ri sa
Vej dov sky’ego z uni wer sy te tu w Lo zan -
nie. Jak kol wiek Hisz pa nię trud no by ło by
naz wać an gli stycz ną Mek ką Eu ro py, nie

jest to by naj mniej je dy ne se mi na rium, ja -
kie tu prze wi dzia no na oko licz ność ju bi -
le u szu 200-le cia uro dzin Poe’go: ko lej ne
ma ją się od być na uni wer sy te tach w Wa -
len cji, trze cim co do wiel ko ści mie ście
kra ju i w znacz nie mniej szym, choć po -
dob no uro czym Ca će reś w pro win cji
Estre ma du ra.

4. Ostat nim epi zo dem mo jej ibe ryj -
skiej wy pra wy oka zu je się sto li ca pro w-
in cji Ka sty lia – a za ra zem ca łe go, tra dy -
cyj nie nę ka ne go re gio nal ny mi se pa ra -
tyz ma mi pań stwa. Mo ją prze wod ni czką
– w cza sie nie przyz wo i cie krót kim
w sto sun ku do wszyst kich tu ry stycz no -
kra joz naw czych po kus – jest Aga ta:
uro dzo na i wyksz tał co na w War sza wie,
przez tra dy cję ro dzin ną zwią za na
z Płoc kiem, od lat po nad dwu dzie stu za -
miesz ka ła w hisz pań skiej me tro po lii.
O lep sze go ci ce ro ne w sa mej rze czy
trud no – głów nie dla te go, że Aga ta, ze
wzglę du na swą fun kcję dy rek to ra Pol-
skie go Oś rod ka In for ma cji Tu ry stycz nej
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Ucz nio wie płoc kich szkół i pla có -
wek oświa to wych ma ją moż li wość
sko rzy sta nia z róż nych form wy po -
czyn ku or ga ni zo wa nych przez pla ców -
ki oświa to we z te re nu na sze go mia sta
w okre sie wa ka cji.

Dla swo ich ucz niów w tym ro ku wa -
ka cyj ne wy ja zdy or ga ni zu ją:

Szko ła Pod sta wo wa Nr 16 (ul. Pia -
sta Ko ło dzie ja 7) – 30 chłop ców z klas
spor to wych IV -VI wraz z 3 opie ku na -
mi wy je chało na obóz do Wła dy sła wo -
wa w ter mi nie 20.06-30.06 Dziew czę ta
z klas spor to wych IV-V (20 osób) wy -
ja dą z 3 opie ku na mi na obóz do Sier pca
w dniach 23-30.08. 

Szko ła Pod sta wo wa Nr 17 (ul. Mio -
do wa 13a) – or ga ni zu je dla 10 ucz niów
obóz spor to wo -wy po czyn ko wy w Bu -
kow cu, w Oś rod ku Wcza so wym „So -
lin ka” w dniach 26.06-01.07.

Szko ła Pod sta wo wa z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi Nr 22 (ul. Czwar ta ków
6) – dla ucz niów z tej szko ły za pla no wa -
no obóz spor to wo -re kre a cyj ny w Gre cji
dla 25 osób, w ter mi nie 28.07 – 10.08.
Opie ku na mi bę dą na u czy cie le w-f.

Szko ła Pod sta wo wa z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi Nr 23 (ul. Wa lecz -
nych 20) – 71 ucz niów wy jechało do
Ust ki na obóz spor to wy, w ter mi nie
22.06 – 03.07. Opie ku na mi bę dzie 5
na u czy cie li w-f.

Zes pół Szkół Nr 2 (ul. Cho pi na 62)
– or ga ni zu je obóz spor to wy w Ust ce
dla 20 ucz niów kl. VI, w ter mi nie
22.06 – 03.07., 1 opie kun, obóz spor to -
wo -re kre a cyj ny w Gre cji dla 70 uczest-
ni ków z 7 opie ku na mi, w ter mi nach
15.07 – 27.07., 19.08 – 31.08., oraz
obóz spor to wy w Człu cho wie dla 20
uczest ni ków, w ter mi nie 17.07 –
27.08., z 1 opie ku nem.

Li ce um Ogól noksz tał cą ce im. St.
Ma ła chow skie go (ul. Ma ła chow skie go
1) – za pla no wa ło or ga ni za cję obo zu
szko le nio we go chó ru w miej sco wo ści
Hor ni Li po va w Cze chach w ter mi nie
28.06 – 10.07. Na obóz wy je dzie 60
uczest ni ków i 5 osób ka dry. Na dru gi
obóz re kre a cyj no -spor to wy do w Ust ki
w ter mi nie 03.07 – 15.07 wy je dzie 27
osób, w tym 4 oso by ka dry. 

Li ce um Ogól noksz tał cą ce im. Wł. Ja -
gieł ły (ul. 3 Ma ja 4) – 10 ucz niów bę dzie
uczest ni czyć w war szta tach chó ral nych
w miej sco wo ści Ho len dry k. Go sty ni na,
w ter mi nie 20.08-23.08.

Zes pół Szkół Tech nicz nych (al. Ki l-
iń skie go 4) or ga ni zu je obo zy w 5 dy -
scy pli nach spor to wych:– wio ślar stwo:
1 – 17.07 ju nio rzy Krusz wi ca – 22 za -
wod ni ków + 2 tre ne rów, 8-23.07 ju nio -
rzy młod si Krusz wi ca – 32 za wod ni -
ków + 3 tre ne rów, 10-31. 07 mło dzi cy
Krusz wi ca – 19 za wod ni ków+ 2 tre ne -
rów, 2-16.08 obóz na bo ro wy Krusz wi -
ca – 25 za wod ni ków +3 tre ne rów; pił -
ka noż na: 4-12.08 ju nior młod szy Ust -
ka – 20 za wod ni ków + 1 tre ner, 5-
12.08 tram pkarz star szy Opa le ni ca – 18
za wod ni ków + 1 tre ner, 7-14.08. tram -
pkarz Ko ło brzeg – 25 za wod ni ków + 2
tre ne rów, 12-22.08 ju nior star szy, Ust -
ka; pił ka ręcz na: dziew czę ta obóz 11-
21.08 Je le nia Gó ra, obóz miej sco wy
22-31.08 ha la w Bo ro wi czkach, chłop -
cy: ju nio rzy 2 L1 obóz dla 10 ucz niów
+ 1 tre ner 5-31.08, ju nio rzy młod si –
obóz dla 12 ucz niów, 5-31.08 w Płoc -

ku; bad min ton – 10-24.08 obóz
w Słup sku, 18 ucz niów + 2 tre ne rów;
że glar stwo – 20.07-03.08 Je zio ra Ma -
zur skie lub po Za le wie Wło cław skim,
uczest ni ków 25 + 5 opie ku nów ze
szko ły w Do bru sce (Cze chy). 

HZPiT „Dzie ci Płoc ka” zor ga ni zował
w ter mi nie 22.06 – 05.07 obóz szko le nio -
wo – wy po czyn ko wy w Oś rod ku Wy po -

czyn ko wym „Miesz ko” w Po krzyw nej,
Jar noł tó wek. Wy je chało 100 uczest ni ków
HZPiT oraz 6 opie ku nów, pie lę gniar ka
i kie row ca. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul. Tum-
ska 9)w okre sie wa ka cji or ga ni zu je pół -
ko lo nie let nie dla oko ło 30 dzie ci w wie -
ku 8-13 lat. Dzie ci bę dą ob ję te opie ką pe -
da go gicz ną w dniach od 20 do 31.07
w godz. 9 -15. W pro gra mie za jęć prze wi -
dzia ne są mię dzy in ny mi za ję cia ar ty -
stycz ne, kon kur sy, za ba wy spor to wo – re -
kre a cyj ne i wy cie czki. Za ję cia są nie od -
płat ne. 

Ogród Jor da now ski, (fi lia MDK na
Ro gat kach War szaw skich) w okre sie wa -
ka cji w godz. 11-16 pro wa dzi za ję cia re -
kre a cyj ne z dzieć mi i mło dzie żą pod opie -
ką na u czy cie li. Od 25.07-22.08 w godz.
11-12 od by wać się bę dą do dat ko wo „Wa -
ka cje z jo gą” – ple ne ro we za ję cia ru cho we
or ga ni zo wa ne we współ pra cy z Płoc ką
Aka de mią Jo gi Con cept i PO KiS -em.

„Wa ka cje z eM De Ku siem, czy li do bra
za ba wa la tem” od 26 do 28 sier pnia or ga -
ni zo wa ne bę dą otwar te spot ka nia re kre a -
cyj no -spor to we dla dzie ci i mło dzie ży
w fi lii MDK-u w Szko le Pod sta wo wej
Nr 23. Za ję cia po pro wa dzą na u czy cie le
MDK.

Wa ka cyj ne war szta ty gi ta ro we w Ko -
sze lów ce dla 25-30-oso bo wej gru py mło -
dzie ży 22.07-26.07.br. po pro wa dzą na u -
czy cie le mu zy ki w MDK. War szta ty pla s-
tycz ne w Gdań sku dla 16 – oso bo wej gru -
py dzie ci, w dniach 22.07 – 27.07.br. z 2
na u czy cie la mi pla sty ki. „Pił kar ska szkół -
ka kras na li” MDK pla nu je wy jazd na
obóz spor to wy dla 25-oso bo wej gru py
dzie ci.

Spe cjal ny Oś ro dek Szkol no -Wy cho -
waw czy Nr 2 (ul. La soc kie go 14) or ga ni -
zu je obóz spor to wy w Unie ściu k. Miel na
dla 15 uczest ni ków w ter mi nie 03.08-
10.08 z 3 opie ku na mi.

Opr. mar

Wy po czy nek zor ga ni zo wa ny

w Ma dry cie oraz ibe ry stycz ną edu ka -
cję, jest ist ną ko pal nią wie dzy na te mat
swej „dru giej oj czyz ny”.

Mi ja my pom ni ki Cer van te sa i Lo pe de
Ve gi, przez chwi lę spa ce ru je my po Sta -
rów ce – w kon tek ście war szaw skiej czy
na wet gdań skiej bez ma ła po ra ża ją cej
mo nu men ta liz mem ar chi tek tu ry – prze-
cho dzi my też nie da le ko gma chu słyn ne -
go mu ze um Pra do. Wi zy tę w tej czo ło -
wej pi na ko te ce świa ta z bó lem ser ca od -
kła dam do cza su na stęp nej wi zy ty w Ma -
dry cie, te raz bo wiem mu szę względ nie
szyb ko prze mie ścić się do sto sun ko wo
odleg łej, no wo czes nej dziel ni cy na kon-
cert Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej
Hisz pa nii – ko rzy sta jąc z uprzej mo ści
mę ża Aga ty, któ ry gra tam w sek cji pier-
wszych skrzy piec.

Od lat jest to naj lepszy zes pół sym fo -
nicz ny kra ju, a sie dzi bę ma naj zu peł niej
adek wat ną do swej kla sy i re no my (no -
wo czes na, fun kcjo nal na i wy bor na aku -
stycz nie sa la kon cer to wa na po nad dwa
ty sią ce miejsc). Kie row nic two ar ty stycz -
ne spra wu je ka ta loń ski dy ry gent Jo sep
Pons. Do mi nu je sze ro ko ro zu mia na kla -
sy ka eu ro pej ska, od Ha en dla przez Mo -
zar ta, Schu ber ta bądź Mah le ra po Bar to -
ka, Ho neg ge ra czy Pro ko fie wa. Na „mo -
im” kon cer cie, sku pio no się na to miast na
re per tu a rze w sze ro kim sen sie ibe ryj skim
wy ko nu jąc, ku ucie sze prze peł nio nej sa -
li, mię dzy in ny mi Rap so die hisz pań ską
i Bo le ro Ra ve la, mniej zna ne a in te re su -
ją ce Tań ce fan ta stycz ne Jo a qu i na Tu ri -
ny, po wszech nie lu bia ny Con cier to de
Aran ju ez Jo a qu i na Ro dri go i, na bis,
„prze bo jo we” frag men ty tam tej szych
ope re tek (za rzu e li). Or kie stra nie uni ka
bo wiem re per tu a ru po pu lar ne go – uw -
zględ nia go po pro stu w stop niu god nym
zes po łu sym fo nicz ne go z praw dzi we go
zda rze nia.

Nies peł na pięć dni w Hisz pa nii – i ca -
ły kar na wał no wych do świad czeń, któ -
rych wy star czy ło by na kil ka ty god ni ży -
cia na ro dzi mej pro win cji. Wra cam na
nią jed nak, o dzi wo, bez uczu cia za sad ni -
cze go bun tu prze ciw wy ro kom lo su:
wszak każ da fie sta wy da rza się tyl ko co
pe wien czas, a tak zwa ne praw dzi we ży -
cie to czy się... właś nie na pro win cji co -
dzien no ści – by spa raf ra zo wać jed ne go
z czo ło wych my śli cie li XX wie ku, Hisz-
pa na Jo se’go Or te gę y Gas se ta

An drzej Do ro bek

Płoc ki od dział To wa rzy stwa Tu ry -
stycz no -Kra joz naw cze go za pra sza płoc -
czan na let nie eska pa dy z prze wod ni -
kiem po kraju i za gra ni cą.

Już 5 lip ca pro po nu je wy brać się szla -
kiem im. Bo le sła wa Krzy wo u ste go.
Tra sa raj du bę dzie wio dła z Płoc ka (wy -
jazd z dwor ca przy al. Ja cho wi cza au to -
bu sem nr 5 o godz. 10) do La so tek. Po -
tem uczest ni ków cze ka wę drów ka przez
Cier sze wo, leś ni czów kę w Brwil nie do
Ma sze wa i po wrót au to bu sem nr 18.

W na stęp ną nie dzie lę, 12 lip ca moż na
wy brać się na szlak św. Hu ber ta. Wy -
jazd z dwor ca przy al. Ja cho wi cza au to -
bu sem nr 12 o godz. 9.18, po tem 14 km
wę drów ki leś ny mi szla ka mi z ogni -
skiem na po la nie św. Hu ber ta i zwie dza -
niem cmen ta rzy: gar ni zo no we go i pra -
wo sław ne go.

26 lip ca za li czyć moż na szlak nad wi -
ślań ski im. Wła dy sła wa Bro niew skie go.
Wy jazd au to bu sem PKS do Lu cie nia,
a stam tąd pie sza wę drów ka wzdłuż
Skrwy, po Go sty niń sko -Wło cław skim
Par ku Kra jo bra zo wym przez Klu sek
Bia ły i Krzy wy Ko łek do So czew ki.

W sier pniu wy brać się moż na z PTTK
do Za ko pa ne go i Kar pa cza. Wy cie czka
do sto li cy pol skich Tatr pla no wa na jest na
13 – 16 sier pnia. Zak wa te ro wa nie w pen -
sjo na cie w Bia łym Du naj cu, wy pad na
Sło wa cję, w dro dze po wrot nej zwie dza -
nie Wa do wic. Ce na wy cie czki z wy ży -
wie niem 540 zło tych, za pi sy do 10 lip ca.

Chęt ni na wy cie czkę do Kar pa cza
po win ni za pi sać się do 17 lip ca. Wy -
jazd ra no 20 sier pnia, po wrót 23 sier p-
nia wie czo rem. W pro gra mie, oprócz
zwie dza nia Kar pa cza, wy jazd do Pra gi.

K o s z t
630 zł
i 300 ko -
ron cze s-
kich.

Naj da lej te go
la ta szlak tu ry stycz ny
z Płoc ka wie dzie do Lwo wa. Od 14 do 19
wrześ nia uczest ni cy zwie dzać bę dą Żół -
kiew, za byt ki Lwo wa, Ko ło my ji, bę dą
w Ka mień cu Po dol skim i Bu cza czu.
W dro dze po wrot nej bę dą w San ktu a rium
i Ła wrze Po cza jow skiej i w Olec ku
w zam ku Ja na III So bie skie go. Za 5 noc -
le gów z wy ży wie niem, prze wod ni ka mi
i bi le ta mi wstę pu trze ba zap ła cić 1050 zł
i 50 do la rów. Za pi sy do 14 sier pnia.

Bliż sze in for ma cje w od dzia le
PTTK przy ul. Tum skiej 4, tel.
024/262 26 00. (j)

Wa ka cyj na ofer ta PTTK
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Utwór ten spe cjal nie na te go rocz ny
fe sti wal Reg ga e land na gra ła mło da for-
ma cja (2007) – NA BI – łą czą ca ko rzen -
ne brzmie nie reg gae z ele men ta mi ener-
ge tycz ne go rag ga muf fin, któ ra otwo rzy
te go rocz ną edy cję im pre zy. – Bo tu taj
nie li czy się dy stans, tu taj wi bra cja pły -
nie jak Wi sła. A Pol ska ni czym ka ra ib -
ska wys pa sta je się z po cząt kiem lip ca.
Czy chce cie wię cej? Otwórz swój umysł!
Otwórz swe ser ce! – śpie wa ją da lej mu -
zy cy zes po łu, nie gdyś zwią za ni ze zna -
nym, rów nież w Płoc ku, zes po łem No -
wa Kul tu ra z... Go sty ni na. Ten ka wa łek
ma wszel kie pod sta wy do te go, by stać
się hym nem płoc kie go fe sti wa lu. 

Krót ka hi sto ria

Reg ga e land jest or ga ni zo wa ny w
Płoc ku od czte rech lat. – I już do ro bił
się po zy cji jed ne go z naj bar dziej pre sti -
żo wych fe sti wa li reg gae w kra ju. Przed
ro kiem, mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy
w cią gu dwóch dni nad Wi słą ba wi ło
się po nad 12 tys. lu dzi. Fa ni ścią gnę li
nie tyl ko z Pol ski – w 2008 r. po ja wi ło
się spo ro osób z Ło twy, Li twy, Czech,
ze Sło we nii i in nych kra jów – mó wi
Grze gorz Ża glew ski – po my sło daw ca
i or ga ni za tor fe sti wa lu. W 2006 r. licz-
ba uczest ni ków się ga ła 9 tys., a w 2007
ro ku ok. 10 ty się cy. Na suk ces, obok
do bre go do bo ru gwiazd i mu zy ków,
pra cu je rów nież ma low ni czość płoc -
kiej pla ży i nad wi ślań skiej skar py. 

Te go rocz na edy cja star tu je w pią tek
o godz. 17, a skoń czy w nie dzie lę ok. 8
ra no. W tym cza sie na du żej, pó ło krąg łej
sce nie i w dwóch na mio tach wy stą pi czo -
łów ka pol skich i za gra nicz nych mi strzów
ga tun ku. Oprócz sce ny głów nej (Pla ża
Sce na Du ża) i na mio tu z so un dsy ste ma -

mi (Na miot Sy ste mu Dźwię ku), bę dzie
też na miot jun gle i dub ste pu.

Ale cre me de la cre me te go rocz nej
edy cji to IS RE AL VI BRA TION (na zdję-
ciu) i BU JU BAN TION, któ rzy wy stą pią
w Pol sce po raz pier wszy.

Ze szpi ta la na sce nę

Dla mi łoś ni ków ga tun ku do słów „Is -
ra el Vi bra tion” nie trze ba nic do da wać.
Zes pół to ży wa le gen da i do wód, że reg-
gae prze ła mu je wszel kie ba rie ry. 

Trio wo kal ne w skła dzie: Ce cil „Ske -
le ton” Spen ce, Al bert „Ap ple Ga briel”
Cra ig I La scel le „Wiss” Bul gin do stało
od ży cia bar dzo cięż ką lek cję. Ich dro ga
pro wa dzi ła przez prze ciw no ści lo su,
cho ro bę i bie dę. Ca ła trój ka by ła dot -
knię ta cho ro bą He i ne go -Me di na (po lio).
Poz na li się po raz pier wszy w Kin gston
Mo na Re ha bi li ta tion Cen ter, w któ rej
zo sta li umiesz cze ni, bo po trze bo wa li
spe cja li stycz nej opie ki me dycz nej, a ich

ro dzi ny nie po sia da ły fun du szy na pry-
wat ne le cze nie. Bar dzo szyb ko na u czy li
się, jak waż ne dla prze trwa nia jest ciąg -
łe roz wi ja nie swo ich umie jęt no ści, bo
po lio jest cho ro bą pro wa dzą cą do ka lec -
twa. Za czę li na gry wać w 1976 ro ku, za -

czy na jąc od hi tu Sa me Song, któ ry był
li cen cjo no wa ny przez EMI i przy niósł
gru pie mię dzy na ro do wy ro zgłos.
W 1983 ro ku zes pół za wie sił swo ją
dzia łal ność i je go człon ko wie wy e mi -
gro wa li do Sta nów Zjed no czo nych, za -
rów no w po szu ki wa niu lep szej opie ki
me dycz nej, jak i po to, by roz po cząć so -
lo we pro jek ty. Za na mo wą Doc to ra Dre -
ad’a – pre ze sa i za ło ży cie la wy twór ni
RAS Re cords wró ci li po 5 la tach do
wspól ne go gra nia. Po zy tyw ne vi bra cje
ema nu ją ce z ich mu zy ki ocza ro wu ją
kry ty ków mu zy ki i DJów od po nad
dwóch de kad. Zes pół łą czy har mo nij ny
mu zycz ny urok, ko ły szą ce tra dy cyj ne
ro ots reg gae z du cho wym prze ka zem.

Z ko lei Bu ju Ban ton to je den z ostat -
nich wiel kich współ czes nych ja maj -
skich ar ty stów reg gae, któ ry nie go ścił
jesz cze w Pol sce. Je go al bum „Til Shi -
loh” był no mi no wa ny do Gram my,
a pre sti żo wy ma ga zyn The Rol ling Sto -
ne uwa ża go za je den z naj waż niej szych
krąż ków lat 90-tych. W ro ku 1992 Bu ju
po bił do tych cza so wy re kord Bo ba Mar-
le y’a w ilo ści sprzedanych sin gli. Z ko -
lei na wy da nej w 1999 ro ku pły cie „Un -
cha i ned Spi rit” Bu ju po ja wia się ra zem
z me gag wia zda mi roc ka tj. Ran cid
w prze bo ju „No Mo re Mi sty Days”. 

Te go rocz ny fe sti wal wzbo ga cą zes -
po ły gra ją ce mie sza ni nę reg gae, ska,
a na wet pun ckroc ka, m.in. kul to wa
płoc ka for ma cja „Pod wór ko wi Chu li ga -
ni.” Szcze gó ło wy pro gram po ni żej. Or -
ga ni za to rem fe sti wa lu jest Płoc ki Oś ro -
dek Kul tu ry i Sztu ki oraz Urząd Mia sta
Płoc ka (rł)

*) Reg ga e land. Jed no czy my się, kie dy
czu je my tak sa mo. Reg ga lend. Bę dzie my
ska kać aż do bia łe go ra na.

Reg ga e land. We co me to ge ther when the fe e ling is right. Reg ga e land. We’ll be jum ping till the
mor ning light.* Już za kil ka na ście dni sło wa te bę dą śpie wać tłu my na płoc kiej pla ży.

Otwórz swój umysł! Otwórz swe ser ce!

Przez 15 lat na gra li wspól nie 5 płyt. 
– Ale trze ba szu kać no wych dróg – mó wi
Ryszard Wolbach, dziś by ły li der Har le mu.
A po my słów mu nie bra ku je. Na dal gra
z zes po łem Bab sztyl. Od czte rech lat jest
rów nież or ga ni za to rem Płock Co ver Fe sti -
val, na któ ry za pra sza świa to we gwia zdy tj.
The rion czy Blind Gur dian. Od kil ku lat
my śli o so lo wej ka rie rze, ale do pie ro te raz
po mysł ten za czy na się kry sta li zo wać. 

– Za in spi ro wa ło mnie do te go wi do wi -
sko „Ko lo ry na dziei”, któ re przed ro kiem
wspól nie z Ba sią (Szaf ra niec, z któ rą ra -
zem pro wa dzą agen cję „ido”) zor ga ni zo -
wa liś my w płoc kim afi te a trze – mó wi
Wol bach. By ło to swe go ro dza ju wi do wi -
sko słow no-mu zycz ne z udzia łem Har le -
mu, He via, Edy ty Gep pert, Ar tu ra Ga d-
ow skie go, Ja nu sza Rad ka i Gra ży ny Ło -
ba szew skiej oraz tan ce rzy. 

– Lu dziom bra ku je wia ry we włas ne
si ły, po zy tyw ne go my śle nia. Tym kon-
cer tem chcie liś my dać im na dzie ję –
mó wi Bar ba ra Szaf ra niec. Ta ki też bę -
dzie so lo wy pro jekt Ryś ka, choć ła twiej
mó wić tu o przed sięw zię ciu ar ty stycz -
nym. Wol bach bu du je już sek cję ryt-
micz ną, smy czko wą i dę tą. Bę dzie też
akor de on i du dy He vii, z któ rym od cza-
sów „Ko lo rów Na dziei” ma do bry kon-
takt. Teksty bę dą opo wia dać o kon dy cji
współ czes ne go czło wie ka, o po trze bie
po zy tyw ne go my śle nia. Ca ła pły ta bę -
dzie mia ła for mę dwup ły to we go bok su.
Na jed nym krąż ku znaj dą się utwo ry
Wol ba cha i je go go ści, na dru gim – mu -
zy ka in stru men tal na Ka mi la Szaf rań ca.
W do łą czo nej ksią żecz ce ma ją zna leźć
się wy wia dy z au to ry te ta mi świa ta kul-
tu ry (sztu ka, film, te atr), ale rów nież

z fi lo zo fa mi i po li ty ka mi – oso ba mi,
któ re nie tyl ko od nio sły suk ces, ale
dzię ki swo je mu po zy tyw ne mu my śle niu
są szczę śli wi. Pro jek tem graficznym 
al bu mu zaj mie się płoc czan ka Ali cja 
Re czek, któ ra pra co wa ła nad opra wą
gra ficz ną „Ko lo rów...”

Edy cja pły ty pla no wa na jest na wios nę
przy szłe go ro ku, ale pro mo cja zacz nie się
pod ko niec te go. Bo pły ta to po czą tek.

W pla nach są kon cer ty, a ra czej mu zycz -
ne wi do wi ska z bo ga tą cho re o gra fią i ele -
men ta mi in sce ni za cyj ny mi, ba le tem,
mul ti me dia mi i re ży se rią świat ła.

– Na dal szu ka my mło dych, sza lo nych,
z si łą, ener gią i bez ba rier, któ rzy po tra -
fią żyć i pra co wać mu zy ką – mó wi Wol-
bach. – Cze ka nas wiel kie or ga ni za cyj ne
wyz wa nie. Nie ma my na ra zie pie nię dzy,
ale my to zro bi my. (rł)

Za pew nia, że je go odej ście z zes po łu Har lem od by ło się w spo -
sób na tu ral ny. Ca ły czas uwa ża, że gru pa ma wie le do po wie dze -
nia, ale on chce iść włas ną dro gą. Ja ką?

Pły ta na czas kry zy su
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Pro gram

Pla ża Du ża Sce na, 10 lip ca (pią tek) 
17:00 – 17:30 NA BI (pol)
18:00 – 19:00 TA BU (pol)
19:30 – 20:30 UNI TED FLA VO UR (cze)
21:00 – 22:30 IS RA EL VI BRA TION (jam)
23:00 – 00:30 HA BA KUK (pol)

Pla ża Du ża Sce na, 11 lip ca (so bo ta)
15:30 – 16:30 SKAN KAN (pol)
17:00 – 18:00 LION VI BRA TIONS (pol)
18:30 – 19:30 SE DA TI VA fe at. Da wid

Por tasz (pol)
20:00 – 21:30 IZ RA EL (pol)
22:00 – 23:30 BU JU BAN TON & SHI -

LOH BAND (jam)
00:00 – 01:00 POD WÓR KO WI CHU LI -

GA NI (pol)
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Pro jekt sta no wi kon ty nu a cję wy ko na -
nych przez PGNiG wstęp nych prac po -
szu ki waw czo -roz poz naw czych na Ni żu
Pol skim. Pro po no wa ny ob szar współ pra -
cy po ło żo ny jest w re jo nie naj bar dziej
per spek ty wicz nym dla po szu ki wań wę -
glo wo do rów w Pol sce. Wstęp nie roz poz -
na ne, na gro ma dze nie ro py naf to wej
w obrę bie zło ża Sie ra ków znaj du je się
w są siedz twie naj wię kszych od kryć złóż
ro py do ko na nych w ostat nich la tach
przez PGNiG w Pol sce. Prze wi dy wa ne
za so by ge o lo gicz ne to ok. 130 mln ba ry -
łek, z cze go sza co wa ne wy do by wal ne
za so by to 26 mln ba ry łek, a pla no wa na
na tym eta pie roz poz na nia pro duk cja ze
zło ża to ok. 15 mln ba ry łek.

W imie niu OR LEN pro jekt bę dzie re -
a li zo wa ny przez spół kę za leż ną OR LEN

Up stre am Sp. z o.o. po wo ła ną w ce lu re -
a li za cji stra te gii OR LEN w ob sza rze
wy do by cia i po szu ki wań.

Pla no wa ne za an ga żo wa nie PGNiG
w przed sięw zię ciu wy no si 51%, a PKN
OR LEN – 49%. 

Cał ko wi te sza co wa ne na kła dy na re a -
li za cję przed sięw zię cia nie prze kro czą
400 mln zł. Ope ra to rem jest PGNiG,
któ re go ro lą jest bie żą ce za rzą dza nie
i pro wa dze nie pro jek tu, w opar ciu
o wspól nie uzgod nio ne i za twier dzo ne
har mo no gra my i bu dże ty.

PGNiG jest li de rem na ryn ku po szu -
ki waw czo-wy do byw czym w Pol sce.
Obec nie po sia da po nad 70 kon ce sji po -
szu ki waw czych. Tyl ko w tym ro ku na
po szu ki wa nia no wych złóż w kra ju wy -
da ok. 650 mln zło tych. BP

W te go rocz nych ro zgryw kach wzię ło
udział oko ło 180 za wod ni ków z klas IV
szkół pod sta wo wych Płoc ka i oko lic. De -
biu tan ta mi w tur nie ju OHML by li ucz nio -
wie ze szkół w Sier pcu i Cie cha no wie.
Ini cja to rem ro zgry wek jest SKF Wi sła
Płock, a spon so rem ty tu lar nym PKN Or -
len. Wspó łor ga ni za to rem za wo dów jest
Urząd Mia sta Płoc ka.

Trzy pier wsze zes po ły otrzy ma ły me -
da le, wszyst kie zes po ły na gro dzo no pu -
cha ra mi i dy plo ma mi, wszy scy za wod ni -
cy otrzy ma li pa miąt ko we ko szul ki i na -
klej ki z lo go OHML.

Naj lep si za wod ni cy w posz cze gól -
nych zes po łach do sta li tak że na gro dy
rze czo we. Tre ne rzy i sę dzio wie otrzy-
ma li upo min ki oraz cze ki o war to ści
200 zł.

W kla sy fi ka cji koń co wej, spoś ród 12
szkół bio rą cych udział w tur nie ju, naj le piej
spi sa ła się re pre zen ta cja SP nr 7 w Cie cha -
no wie (tre ner Zbi gniew Czaj kow ski). Na
dru gim miej scu upla so wa ła się eki pa SP nr
23 (tre ner An drzej Wo la no), a na trze cim
dru ży na z SP nr 16 (tre ner To masz Po pis).

Naj lep szy mi za wod ni ka mi w posz cze -
gól nych zes po łach, star tu ją cych w II Edy-
cji OHML zo sta li: Pa tryk Prusz kow ski
(SP 3), Kry stian Wo ło wiec (SP 16), Pa -
tryk Szcze pań ski (SP 20), Da mian Woź ni-
ak (SP 21), Krzysz tof Hą dzyńsk (SP 23),
Ka mil Ba zy lak (SP 23), Łu kasz Szew czyk
(SP Gą bin), Mar cin Cie ślak (SP Słu bi ce),
Jan Zgo rze lew ski (SP Łąck), Ka mil Wój-
cik (SP Pro bosz cze wi ce), Piotr Go łę biew -
ski (SP 2 Sierpc), Adrian Cheł miń ski (SP
7 Cie cha nów). skf

Han dball mi ni li ga

– Swo ją przy go dę z dzie ni kar stwem za -
czy na łem do kład nie 20 lat te mu. Jesz cze ja -
ko dłu go wło sy stu dent re la cjo no wa łem
obra dy Okrąg łe go Sto łu. W ten spo sób mo -
że za czy nać się opo wieść nie jed ne go dzien -
ni ka rza w Pol sce. Ka rie ry dzi siej szych pub-
li cy stów mia ły bo wiem swój po czą tek
właś nie wte dy, w cza sie prze mian ustro jo -
wych. O swo ich trud nych po cząt kach i nie
tyl ko mó wił 10 czer wca w Książ ni cy Płoc -
kiej Grze gorz Cy dej ko – pub li cy sta „For -
bes” i pre zes od dzia łu war szaw skie go Sto-
wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy Pol skich.

Przy by cie pub li cy sty przy cią gnę ło do
Książ ni cy prze de wszyst kim płoc kich dzi-
en ni ka rzy pra so wych i ra dio wych. Grze-
gorz Cy dej ko mu siał za tem od po wia dać
na py ta nia ko le gów po fa chu, a nie jest to
za da nie ła twe. 

Re dak tor mie sięcz ni ka „For bes” jest
jed nym z naj bar dziej zna nych spe cja li -
stów od te ma tów gos po darczch i biz ne so -
wych. W swo jej opo wie ści sku piał się za -
tem na za gad nie niach eko no micz nych.
Nikt nie spo dzie wał się jed nak, że wy kład
prze ro dzi się w po waż ną dy sku sję na te -
mat... dzien ni kar stwa i fun kcji, ja ką ma
ono speł niać w spo łe czeń stwie.

We dług Grze go rza Cy dej ko, dzien ni ka -
rze są po to, aby przed sta wiać spo łe czeń -
stwu praw dę, na wet je śli jest ona przy kra.
Wspo mi nał na wet sy tu a cje, w któ rych
gro żo no mu po uka za niu się je go kry tycz -
ne go ar ty ku łu na te mat jed nej z wiel kich
kor po ra cji. Do dziś jed nak nie zre zy gno -
wał ze spraw dza nia dzia łań fir my, któ ra
we dług nie go ma na kon cie po waż ne
mach loj ki fi nan so we.

– Dzien ni kar stwo – do dał Cy dej ko –
mu si odz wier cie dlać stan spo łe czeń stwa.

Je go na drzęd nym za da niem jest prze no -
sze nie róż no rod no ści, wie lo bar wno ści
wszyst kich lu dzi, na ję zyk dzien ni kar ski.
Pub li cy sta pró bo wał tak że roz strzy gnąć
prob lem, któ ry nur to wał płoc kich dzien ni -
ka rzy: ko go moż na naz wać dzien ni ka -
rzem? Jest nim po sia dacz le gi ty ma cji pra-
so wej lub le gi ty ma cji SDP, czy ano ni mo -
wy blo ger, któ ry wy po wia da pub licz nie
swe opi nie? – Mo im zda niem, dzien ni kar -
stwo za czy na się już wte dy, gdy w na szej
gło wie zro dzi się choć by myśl, opi nia, któ -
rą chcie li byś my przed sta wić in nym – mó -
wił Grze gorz Cy dej ko.

Gość Książ ni cy wspo mi nał tak że
prze ło mo wy mo ment w swo jej ka rie rze.
Ma ło kto pa mię ta dziś o pro gra mie te le -
wi zyj nym „De le ga cja”, emi to wa nym
przez TVP przed wstą pie niem Pol ski do
Uni Eu ro pej skiej. Je go współ twór cą był
właś nie Grze gorz Cy dej ko. – Nie skrom -
nie przyz nam, że w pew nym stop niu
przy czy ni łem się do po par cia UE przez
pol ską wieś – mó wił dzien ni karz. Cy -
dej ko ze brał wte dy spo rą gru pę rol ni -
ków i wraz z eki pą te le wi zyj ną za brał
ich w dłu gą wy cie czkę po Eu ro pie.
Scep tycz ni wo bec in te gra cji eu ro pej -
skiej chło pi, po zwie dze niu Da nii,
Szwe cji, Nie miec, czy Bel gii, cał ko wi -
cie zmie ni li zda nie. W re fe ren dum ak ce -
syj nym zag ło so wa li na tak.

Dy sku sja za koń czy ła się póź nym wie c-
zo rem, ale Grze gorz Cy dej ko od po wia dał
na py ta nia, roz ma wiał i do ra dzał jesz cze
dłu go po wy łą cze niu mi kro fo nów. (ms)

Od eko no mii do dzien ni kar stwa

PKN OR LEN oraz Pol skie Gór nic two Naf to we i Ga zow nic two
pod pi sa ły umo wę o wspól nej re a li za cji pro jek tu po szu ki waw -
czo-wy do byw cze go, zlo ka li zo wa ne go w pół noc no-za chod niej
Pol sce

Po szu ka ją ro py

Jar mark Tum ski (w cza sie Dni Hi sto -
rii Płoc ka, 6 – 7 czer wca) i zew nętrz na
wy sta wa po świę co na dwóm wie kom
uli cy to po mysł god ny poch wa ły. Naj -
no wsza pub li ka cja Książ ni cy Płoc kiej –
z cy klu „Pa mięć mu si trwać...” jest ka ta-
lo giem do tej wy sta wy, choć mo że fun -
kcjo no wać ja ko sa mo dziel na książ ka.
War to po nią się gnąć, bo jest to pier-
wsza te go ty pu pub li ka cja o uli cy Tum-
skiej. Znaj dzie my w niej in te re su ją cy
i wni kli wy tekst Bar ba ry Ry dzew skiej
po świę co ny hi sto rii uli cy, wzru sza ją ce

wspom nie nia płoc czan ze bra ne przez
Ewę Lu mę, ale i bo ga tą do ku men ta cję
fo to- i kar to gra ficz ną. „Dwa wie ki...” to
rów nież przy kład do brej współ pra cy in -
sty tu cji (Mu ze um Ma zo wiec kie, Książ -
ni ca Płoc ka, Płoc kie To wa rzy stwo Fo -
to gra ficz ne i Sto wa rzy sze nie Tum ska)
dzia ła ją cych na po lu kul tu ry w Płoc ku. 

Nie ste ty, ca ły na kład roz szedł się „na
pniu”. Chęt nych do za poz na nia się
z pub li ka cją za pra sza my do Książ ni cy
Płoc kiej. Ko lek cjo ne rom po zo sta je wia -
ra, że uda się ją wzno wić. (rł)

Dwa Wie ki... 

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie og ła -
sza kon kurs fo to gra ficz ny za ty tu ło wa ny
„Płock mia stem prze my słu i no wych
tech no lo gii”. Or ga ni za to rzy chcą, by
wszy scy, któ rzy lu bią fo to gra fo wać,
spoj rze li na na sze mia sto pod ką tem za -
kła dów, przed się biorstw, dzię ki któ rym
Płock roz wi ja się i uno wo cześ nia. Au to -
rzy ma ją szan se udo wod nić, że fo to ge -
nicz ne są nie tyl ko za byt ki, ale też tech-
ni ka zwią za na z prze my słem.

Kon kurs trwa do 25 wrześ nia br.
Pra ce na le ży do te go cza su do star czyć
do sie dzi by TNP przy Pla cu Na ru to wi -
cza 8. 

Na zwy cięz ców cze ka ją na gro dy
pie nięż ne (1.300, 1000 i 700 zł)
i książ ko we. Wa run ki uczest nic twa
w kon kur sie za war te są w re gu la mi -
nie, do stęp nym na stro nie in ter ne to -
wej www.tnp.org.pl oraz w biu rze To -
wa rzy stwa. (j)

Prze mysł w fo to gra fii
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*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*

Szy ku je się ko lej na bi twa o ro dzin ne
ogro dy dział ko we – mar sza łek Sej mu
skie ro wał po sel ski pro jekt usta wy
o ogro dach dział ko wych do pier wsze go
czy ta nia w Sej mie. Naj wię cej emo cji
bu dzą za sa dy uwłasz cze nia dział kow -
ców, któ re prze wi du ją moż li wość od -
płat ne go przeksz tał ce nia pra wa użyt ko -
wa nia dział ki w pra wo włas no ści. Każ -
dy obec ny użyt kow nik dział ki bę dzie
miał dwa la ta od chwi li wej ścia w ży cie
usta wy na zło że nie wnio sku do wój ta
(bur mi strza, pre zy den ta), sta ro sty lub
mar szał ka wo je wódz twa al bo w przy -
pad ku dział ki sta no wią cej włas ność
Skar bu Pań stwa do sta ro sty. Oni też po -
dej mą de cy zje o uzy ska niu przez wnio -
sko daw cę ty tu łu włas no ści. Osta tecz ne
de cy zje urzę dów ma ją sta no wić pod sta -
wę wpi su do księ gi wie czy stej.

Dział kow cy, otrzy mu jąc ty tuł praw ny
do ogro du, uzy ska ją, mo że nie ka pi tał,
ale pew ność ko rzy sta nia z nie go. Kon-
struk cja pro jek to wa ne go roz wią za nia
nie jest no wa. Jest to kal ka z prze pi sów
o wspól no tach miesz ka nio wych. Tak
jak wła ści cie le miesz kań two rzą wspól-
no tę, tak wła ści cie le dzia łek sta ną się
wspól no tą ogro dów. Uzy ska ona zdol-
ność po zy wa nia i by cia po zy wa ny mi.
W przy pad ku niez ło że nia wnio sku
w cią gu dwóch lat rosz cze nie dział kow -
ca o przeksz tał ce nie pra wa użyt ko wa nia
w pra wo włas no ści wy gaś nie. Bę dzie
mu przy słu gi wa ło pier wszeń stwo do za -
war cia w dro dze bez prze tar go wej umo -
wy o od da nie dział ki w użyt ko wa nie,
na jem lub dzier ża wę. Użyt kow nik
otrzy ma pra wo do uzy ska nia włas no ści
dział ki. To nie ża den przy wi lej. Bio rąc
pod uwa gę na wet prze pi sy o za sie dze -
niu, to użyt kow nik dział ki ma i dziś pra -
wo do wy stą pie nia o ty tuł jej włas no ści
do gmi ny. Dział kow cy, po przy ję ciu
przez Sejm pro jek tu usta wy, uzy ska ją
upraw nie nie wy bo ru for my ko rzy sta nia
z zaj mo wa ne go ogro du. Bę dą mo gli po -
zo stać przy pra wie do użyt ko wa nia
dział ki al bo wy brać dro gę przeksz tał ce -
nia te go upraw nie nia we włas ność.
Uwłasz cze nie nie bę dzie bez płat ne. Wy -
so ko ści kosz tów nie da się osza co wać
dla wszyst kich upraw nio nych, gdyż za -
le żą one od ce ny dział ki, dłu go ści jej
użyt ko wa nia, war to ści na kła dów,
upraw nień eme ry tal nych dział kow ca,
okre su użyt ko wa nia ogro du przez bli s-
kich wnio sko daw cy. Do usta le nia ce ny
dział ki po win ny być sto so wa ne prze pi sy
usta wy o gos po dar ce nie ru cho mo ścia -

mi. Oz na cza to, że ce nę grun tu usta la się
na pod sta wie je go war to ści ryn ko wej
oraz że mo że zo stać roz ło żo na na ra ty.
Pro jekt za kła da, że wnio sko daw ca bę -
dzie mógł pro sić o roz ło że nie op ła ty na
czas nie dłuż szy niż pięć lat. 

Zgod nie z pro jek tem ce nę dział ki,
czy li op ła tę za przeksz tał ce nie jej we
włas ność, pom niej sza się o 10% za każ -
dy rok jej użyt ko wa nia przez oso bę
upraw nio ną oraz o war tość na kła dów
po czy nio nych przez dział kow ca. Mak -
sy mal na ob niż ka op ła ty nie mo że jed-
nak prze kro czyć 99% ce ny. Szcze gól ne
pre fe ren cje ma ją mieć eme ry ci, ren ci ści
(wdo wy, wdow cy) – otrzy ma ją oni bo -
ni fi ka tę w wy so ko ści 99%, czy li zap ła -
cą tyl ko 1% ce ny dział ki.

Pro ce du ra sto so wa nia bo ni fi kat fun -
kcjo nu je już np. przy na by wa niu miesz -
kań ko mu nal nych. Nie jest też tak, że
no we roz wią za nia bę dą słu żyć, jak niek-
tó rzy się oba wia ją, de we lo pe rom. Dział -
ko wicz, któ ry otrzy ma pra wo włas no ści
dział ki, nie sprze da jej na stęp ne go dnia
de we lo pe ro wi, któ ry za pla no wał wy bu -
do wa nie na niej osie dla miesz ka nio we -
go. Na wet jak dział ko wicz sprze da
dział kę, to tyl ko swo ją. Na 300 me trach
kwa dra to wych de we lo per nie wy bu du je
nie tyl ko osie dla, ale na wet bliź nia ka
z po wo dów czy sto tech nicz nych. Nie
otrzy ma też poz wo le nia bu do wla ne go. 

Pro jekt mó wi też, w ja kich oko licz no -
ściach ogród moż na zlik wi do wać. To
jest moż li we tyl ko w okre ślo nych ry go -
ry stycz nie wa run kach i sa ma pro ce du ra
lik wi da cji jest trud na. Nie bę dzie moż li -
wo ści wy bu do wa nia na wy ku pio nych
dział kach do mu. Nie zo sta ną one przez-
na czo ne pod bu dow nic two, po zo sta ną
miej scem re kre a cji i wy po czyn ku.
Ogród dział ko wy po przeksz tał ce niach
po zo sta nie na dal wy o dręb nio ną jed nost -
ką. Pro po no wa ne roz wią za nie za kła da
też, że do okre su użyt ko wa nia dział ki,
od któ re go za le ży pom niej sze nie op ła ty,
wli cza się tak że okres użyt ko wa nia
przez po przed nie go użyt kow ni ka, któ ry
zmarł, a upraw nio ny był bli ską wo bec
nie go oso bą. W myśl pro jek tu wła ści wy
or gan bę dzie mógł żą dać zwro tu kwo ty
rów nej udzie lo nej i od po wied nio zwa lo -
ry zo wa nej bo ni fi ka cie, je że li upraw nio -
ny przed up ły wem pię ciu lat od dnia jej
na by cia zbył lub wy ko rzy stał dział kę na
in ne ce le niż te, któ re sta no wi ły pod sta -
wę bo ni fi ka ty.

Ma rek Dysz kie wicz
Płoc kie SOS „Nasz Dom”

Użyt kow ni cy ogród ków dział ko wych bę dą mo gli ko rzy stać
z dzia łek na do tych cza so wych za sa dach lub ja ko wła ści cie le. Op -
ła ta za przeksz tał ce nie użyt ko wa nia ogro du we włas ność ma wy -
no sić ty le, ile wol no ryn ko wa ce na grun tu. Bo ni fi ka ty dla dział -
kow ców za od płat ne uwłasz cze nie mo gą jed nak się gać na wet
99% war to ści dział ki.

Wy kup ogród ka 
dział ko we go

Po nad 100 wa ka cyj nych ofert pra cy
dla mło dzie ży przy go to wał Wo je -
wódz ki Urząd Pra cy w War sza wie.
Mło dzi lu dzie, któ rzy ukoń czy li 17 la -
ta, w cza sie wa ka cji bę dą mo gli pra co -
wać ja ko: pra cow nik re sta u ra cji, an ki-
e ter, kol por ter ulo tek i ga zet, kon sul -
tant te le fo nicz ny, ka sjer, sprze daw ca,
ho stes sa, te le mar ke ter, po moc w kuch -
ni, pra cow nik ser wi su sprzą ta ją ce go,
do staw ca piz zy, sprze daw ca. Pro po no -
wa ne wy na gro dze nie wy no si za go dzi -
nę od 8 do 10 zł brut to, a pen sja ok.
1800 zł brut to. W ubieg łym ro ku
w cza sie gieł dy za trud nie nie zna laz ło
bli sko 2000 mło dych lu dzi.

Wa ka cyj na Gieł da Pra cy jest or ga ni -
zo wa na we współ pra cy z par tne ra mi
ryn ku pra cy zaj mu ją cy mi się prob le ma -

ty ką mło dych lu dzi. Są to: Fun da cja
„Bez Wzglę du Na Nie po go dę”, Mło -
dzie żo we Biu ro Pra cy Ko men dy Ma zo -
wiec kiej OHP, Sto wa rzy sze nie „Otwar -
te Drzwi”, Urząd Pra cy m.st. War sza -
wy. Dzię ki współ pra cy tych in sty tu cji
ro krocz nie moż li we jest przy go to wa nie
ofert pra cy od po wied nich dla bez ro bot -
nej i uczą cej się mło dzie ży.

Ofer ty pra cy są do stęp ne w: „Sklep
z pra cą” WUP War sza wa: pra -
ca@wup.ma zo wsze.pl, 

Urząd Pra cy m. st. War sza wy: 
wa wa2@pra ca.gov.pl, Fun da cja „Bez
Wzglę du Na Nie po go dę”
map@free.ngo.pl, Mło dzie żo we Biu ro
Pra cy OHP ma zo wiec ka@ohp.pl,

Sto wa rzy sze nie „Otwar te Drzwi”
pra ca@o twar tedrz wi.pl W. L.

Wa ka cyj na Gieł da Pra cy 

W cią gu naj bliż szych mie się cy płoc ka
Ku ria Die ce zjal na re a li zu je kil ka du -
żych im prez: Fe sti wal Mło dych w Puł -
tu sku, XXVIII Pie szą Piel grzym kę
Płoc ka na Jas ną Gó rę i ina u gu ra cję Ro -
ku Kap łań skie go.

O am bit nych przedsięwzięciach mó -
wi li ko or dy na to rzy przed sięw zięć: ks.
Ra fał Grzel czyk, ks. An drzej Pień dyk,
ks. Sła wo mir Za lew ski oraz red. Re na ta
Ko wal ska.

Or ga ni za cją Fe sti wa lu Mło dych
w Puł tu sku za jął się ks. Grzel czyk. Pro-
gram im pre zy, któ ra od by ła się 25-28
czer wca, obej mo wał czte ry dni za ba wy
przy mu zy ce ta kich zes po łów jak In dios
Bra vos czy TDG, war szta ty te ma tycz ne,
fe sti wal Sac ro song oraz prze de wszyst -
kim wspól ne msze świę te. Wszyst ko
w ce lu zbli że nia do sie bie mło dzie ży,
wy mia ny do świad czeń. – Dzi siej sza
mło dzież ma prob le my z na wiąz wa niem
re al nych kon tak tów, za stę pu jąc je wir -
tu al ny mi. Chcie liś my to zmie nić – mó -
wił ks. Ra fał Grzel czyk.

Jed nym z naj waż niej szych przed-
sięw zięć płoc kiej Ku rii, są ob cho dy Ro -
ku Kap łań skie go, usta no wio ne go przez
pa pie ża Be ne dyk ta XVI. – Chcie liś my
po dzię ko wać Bo gu za to, że da je nam,

kap ła nom moc, aby wy trwać w trud nej
po słu dze – mó wił ks. dr. Sła wo mir Za -
lew ski, ko or dy na tor uro czy sto ści
w Die ce zji Płoc kiej. Po nad to, Rok Kap -
łań ski jest oka zją do od po wie dzi na
trud ne py ta nia, zwią za ne z co raz niż szą
licz bą po wo łań. Ko ściół ka to lic ki po -
chy la się tak że nad prze śla do wa ny mi za
wia rę. – Są na świe cie re gio ny, w któ -
rych kap łań stwo jest na praw dę wiel kim
po świę ce niem – do dał ks. Za lew ski.

”Ży ciu, mi ło ści, Bo gu – tak!” – ta kie
ha sło przy świe cać bę dzie piel grzy mom,
któ rzy 6 sier pnia wy ru szą z Płoc ka, by
za dzie więć dni do trzeć na Jas ną Gó rę.
Ks. An drzej Pień dyk prze wi du je, że te -
go rocz na piel grzym ka bę dzie rów nie
bo ga ta po gra mo wo jak ostat nia. Bę dą
tra dy cyj ne ślu by piel grzym ko we, fe sti -
wal pio sen ki re li gij nej. Na le ży wspom-
nieć, że w tym ro ku ce ny są nie co wyż -
sze; tzw. wpi so we to 80 zł dla do ro -
słych, 60 zł dla dzie ci (do 13. ro ku ży -
cia) i 170 zł dla ro dzin. Za pi sy w Do mu
Pod Trą ba mi, przy uli cy Mo sto wej 1, od
godz. 10 do 17.

Wię cej in for ma cji o wy da rze niach na
stro nach: www.piel grzym ka.com,
www.ddmstud nia.pl i www.die ce -
zja.plock.pl. (ms)

Pra co wi te la to w płoc kiej Ku rii

Ma ra ton li stów
św. Pa wła

15 czer wca przed płoc ką ka te drą
od był się ma ra ton li stów św. Pa -
wła. Li sty czy ta li du chow ni, sio stry
za kon ne i płoc cza nie. Uro czy stość
zo sta ła za koń czo na kon cer tem 
Ali cji Ma jew skiej, któ ra wy stą pi ła
z re ci ta lem pieś ni re li gij nych i ref -
lek syj nych. (opr. ms)
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Po raz ko lej ny Mu ze um Ma zo wiec kie
zor ga ni zo wa ło spot ka nie z cy klu Kon-
fron ta cje Hi sto rycz ne. Tym ra zem dy -
sku to wa no o trzech głów nych przed sta -
wi cie lach Pol ski na kon fe ren cji pa ry -
skiej, koń czą cej I woj nę świa to wą. Ro -
man Dmow ski, Igna cy Pa de rew ski i Jó -
zeł Pił sud ski – naj bar dziej przy czy ni li
się do uz na nia wol ne go pań stwa pol-
skie go przez kra je za chod nie. W tym ro -
ku ob cho dzi my 90. rocz ni cę pod pi sa nia
trak ta tu wer sal skie go.

Spot ka nie, któ re od by ło się 15 czer w-
ca, roz po czę li wy bit ni hi sto ry cy i znaw -

cy tam tych cza sów: prof. dr hab. Ma rian
Dro zdow ski, au tor licz nych dzieł na te -
mat dzia łal no ści Pił sud skie go, pro fe sor
In sty tu tu Hi sto rii PAN oraz Jan En gel -
gard, hi sto ryk i pub li cy sta, re dak tor na -
czel ny ty god ni ka „No wa Myśl Pol ska”,
znaw ca ru chu na ro do wej de mo kra cji
w Pol sce.

Prof. Dro zdow ski jest au to rem bio gra fii
Jó ze fa Pił sud skie go. W prze ci wień stwie
do in nych prac na te mat ży cia i dzia łal no -
ści mar szał ka, książ ka Dro zdow skie go
jest bar dzo kry tycz na. Dro zdow ski, mi mo
że przyz na je się do sym pa tii dla Pił sud -
skie go, sta rał się w swym dzie le za cho wać
jak naj wię kszy obiek ty wizm. – W po sta ci
mar szał ka waż ne są prze de wszyst kim te
ce chy, o któ rych za po mi na ją dzi siej si po -
li ty cy: zdol ność do ustępstw, dzia ła nie po -
nad po dzia ła mi. Pił sud ski był wiel ki wte -
dy, gdy umiał za wie rać kom pro mi sy – mó -
wił prof. Dro zdow ski.

Dzię ki Ja no wi En gel gar do wi mo gliś my
na to miast poz nać wy da rze nia, któ re skło -
ni ły Pił sud skie go i Dmow skie go do kom-
pro mi sów. Nie od dziś wia do mo, że obu
po li ty ków dzie li ło bar dzo wie le. Cza sy,

w któ rych przy szło dzia łać za rów no
Dmow skie mu, jak i Pił sud skie mu, wy ma -
ga ły jed nak wspól ne go dzia ła nia, wy stą -
pie nia w ro li mę żów sta nu. Tak też się sta -
ło. Pił sud ski po parł Dmow skie go, ja ko
prze wod ni czą ce go pol skiej de le ga cji
w Wer sa lu, Dmow ski zaś uz nał wła dzę
Na czel ni ka Pań stwa ja ko su we ren ną.
Efek tem tej „współ pra cy z wy bo ru”, by ło
uz na nie wol nej Pol ski na are nie mię dzy -
na ro do wej.

Wy kład En gel gar da zo stał wzbo ga co ny
o pre zen ta cję mul ti me dial ną zdjęć, ry cin
i re kon struk cji map, po cho dzą cych z okre -
su mię dzy wo jen ne go. Zo stał też wy świet -
lo ny film „Ro man Dmow ski – nie do koń -
czo na hi sto ria”.

Nie co za pom nia ną i po mi ja ną w wy -
po wie dziach obu hi sto ry ków by ła po -
stać Igna ce go Pa de rew skie go. Ten wy -
bit ny pia ni sta i kom po zy tor był jed nym
z naj waz niej szych re pre zen tan tów Pol s-
ki na kon fe ren cji pa ry skiej. Tuż po woj -
nie sta nął na cze le rzą du i zo stał mi ni -
strem spraw za gra nicz nych. To on był
naj wię kszym zwo len ni kiem po li tycz nej
współ pra cy Pił sud skie go i Dmow skie -
go, peł niąc nie for mal ną fun kcję me dia -
to ra. Je go przy jazd do Poz na nia w grud -
niu 1918 r. wy wo łał pow sta nie wiel ko -

pol skie – je dy ny zwy cię ski zryw na ro -
do wy w hi sto rii Pol ski.

Lu dzi, któ rzy tuż po I woj nie świa to wej
w naj wyż szym stop niu wpły wa li na lo sy
Pol ski, ce cho wa ła niez wy kła zdol ność do
kom pro mi su. Po mi mo po dzia łów par tyj -
nych, ide o lo gicz nych, a na wet oso bi stych
nie chę ci, i Pił sud ski, i Dmow ski, wy ka za -
li się od po wie dzial no ścią god ną bo ha te -
rów na ro do wych.

War to przy pom nieć, że w tym cza sie
Pol ska zna laz ła się w naj bar dziej nie bez -
piecz nej czę ści Eu ro py. Na wscho dzie gro -
ził nam so wiec ki im pe ria lizm, z któ rym
wkrót ce przy szło nam sto czyć trud ną wal -
kę; na za cho dzie ro sły w si łę Niem cy, gdzie
szyb ko roz wi ja ły się skraj ne ide o lo gie.

Dla te go po trzeb na by ła współ pra ca.
Uda ło się uzy skać spo łecz ną zgo dę na od -
da nie ca łej wła dzy w rę ce jed ne go czło -
wie ka. Mia nem „cu du nad Wi słą” moż na
okre ślać nie tyl ko zwy cię stwo nad bol sze -
wi ka mi, ale tak że wiel ki triumf nad włas -
ny mi sła bo ścia mi.

Spot ka nie w Mu ze um przy wo ła ło naj -
bar dziej chlub ne mo men ty w hi sto rii pol-
skiej my śli po li tycz nej. Ale przy pom nia -
ło też o tym, jak trud no jest nam dziś zre -
zy gno wać z two rze nia i utrwa la nia po -
dzia łów. Ma riusz Se pio ło

Kon fron ta cje i kom pro mi sy

W Ar chi wum Pań stwo wym przy ul.
Ka zi mie rza Wiel kie go do po ło wy lip ca
oglą dać moż na in te re su ją cą wy sta wę me -
da li i tab lic pa miąt ko wych. Ma ło kto wie,
że wię kszość ta kich płoc kich pa mią tek, ze
sztan da ra mi włącz nie, za pro jek to wa na
zo sta ła przez jed ne go czło wie ka, w do dat -
ku ama to ra w tej dzie dzi nie, Jó ze fa Gu -
tow skie go.

Po cho dzi z Sier pca, ale ca łe do ro słe ży -
cie zwią zał z Płoc kiem. Me da lier stwem
za in te re so wał się wła ści wie przy pad ko -
wo. Pra cu jąc w przed się bior stwie me lio -
ra cyj nym do stał po le ce nie wy ja zdu do
War sza wy, by w men ni cy za mó wić ja kiś
me dal na ju bi le usz fir my. Tam poz nał Sta-
ni sła wę Wą trób ską, od lat zaj mu ją cą się
me da lier stwem, któ ra wpro wa dzi ła go we
wszyst kie taj ni ki tej spe cy ficz nej sztu ki.
Przy jej po mo cy za pro jek to wał swój pier-
wszy me dal na 25-le cie Re jo no we go
Przed się bior stwa Me lio ra cyj ne go. Z ko lei
na u kę pro jek to wa nia sztan da rów za-
w dzię cza ar tyst ce z war szaw skiej Pra cow -
ni Haf tu Ar ty stycz ne go An nie Siń skiej.

– Mia łem szczę ście tra fić na życz li wych
lu dzi, któ rzy po mo gli roz wi nąć mo je za in -
te re so wa nia, na u czy li ka no nów tej sztu ki,
po kie ro wa li pier wszy mi kro ka mi, za wsze
słu żąc do brą ra dą i po mo cą – mó wił na
otwar ciu wy sta wy au tor zgro ma dzo nych
na niej kil ku dzie się ciu me da li.

Pier wsze me da le i sztan da ry za pro jek -
to wał dla sied miu Klu bów Ho no ro wych
Daw ców Krwi, bo wiem przez wie le lat
pra co wał w PCK, był m.in. prze wod ni -
czą cym Wo je wódz kiej Ra dy Krwio daw -
stwa. A po tem już po szło.... sa mo. Jak
ktoś miał za po trze bo wa nie na wy bi cie ja -
kie goś me da lu to już nie jeź dził do War -
sza wy tyl ko zwra cał się do Jó ze fa Gu tow -
skie go. A on z każ dym ko lej nym me da -

lem do sko na lił swój kunszt, do pra co wu -
jąc każ dy szcze gół, by na tak nie wiel kiej
po wierz chni zmie ścić wie le in for ma cji.

By wa ło, że ta pa sja przys pa rza ła mu
nies po dzie wa nych kło po tów. Np. z me da -
lu za pro jek to wa ne go na 30-le cie Li gi
Obro ny Kra ju mu siał tłu ma czyć się w Ko -
mi te cie Wo je wódz kim PZPR, bo któ ryś
z to wa rzy szy do pa trzył się, że skrzy dła or -
ła roz po star te go na kon tu rach Pol ski wy s-
ta ją po za jej gra ni ce, a na pis Obro na Oj -
czyz ny jest naj święt szym obo wiąz kiem
oby wa te la pach nie kle ry ka liz mem.

Jó zef Gu tow ski od wie lu lat ak tyw nie
uczest ni czy w ży ciu mia sta. W la tach 1990
– 1998 był przez dwie ka den cje rad nym,
or ga ni zo wał czer wo no ko rzy ską po moc
dla Ar me nii, Ru mu nii, Ju go sła wii, ofiar
kon flik tu bał kań skie go. Po za ma chu na Ja -
na Pa wła II zor ga ni zo wał ak cję od da wa nia
krwi dla Oj ca Świę te go za co otrzy mał
z Wa ty ka nu spe cjal ne po dzię ko wa nie. Jest
jed nym z nie licz nych Po la ków wy róż nio -
nych or de rem Pro ec cle sja et po nii fi ce
(Dla Ko ścio ła i Pa pie ża) i po sia da czem
Wiel kie go Or de ru Św. Zyg mun ta. (j)

Płoc kie me da le i tab li ce
Prze mia ny ustro jo we, kul tu ra i sztu ka, czy

też sto sun ki de mo gra ficz ne i et nicz ne
w epo ce Ja giel lo nów to tyl ko niek tó re z po -
jęć, obo wią zu ją cych na czwar tym kon kur sie
hi sto rycz nym „Pol ska Ja giel lo nów”. Mło dzi
hi sto ry cy spraw dza li swo ją wie dzę w au li
płoc kie go li ce um im. Wła dy sła wa Ja gieł ły. 

Do udzia łu w kon kur sie zgło si ło się 83
gim na zja li stów z Płoc ka i oko lic. Fa za eli m-
i na cji wy ło ni ła dzie się ciu naj lep szych ucz -
niów, któ rzy spot ka li się w fi na le. Na le ża ło
wy ka zać się wie dzą z za kre su po li ty ki za -
gra nicz nej Ja giel lo nów w Eu ro pie środ ko -
wej i nad Bał ty kiem, kul tu ry i sztu ki póź ne -
go go ty ku i re ne san su 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. 

Pier wsze miej sce zdo by ła uczen ni ca Gim-
na zjum im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Sier pcu
Ju sty na Jóź wiak. Dru gie miej sce uzy ska ła
Jo an na Bo row ska z Gim na zjum im. Alek-
san dra Ma cie szy w Płoc ku, trze cie Dag ma ra
Gul czyń ska z Gim na zjum im. Ja na Pa wła II
w Płoc ku. W tym ro ku zo sta ła przyz na na
tak że na gro da spe cjal na, któ rą otrzy ma ła

ubieg ło rocz na zwy cięż czy ni Mar ce li na Ka -
wec ka z Gim na zjum Nr 1 w Płoc ku. 

Ce lem im pre zy jest pro mo wa nie oraz
po sze rza nie wie dzy o dy na stii Ja giel lo nów,
pa nu ją cej w Pol sce oraz w kra jach Eu ro py
środ ko wo -wschod niej. Szcze gól ny na cisk
zo stał po ło żo ny na ro lę ja ką dy na stia ta
ode gra ła w Eu ro pie na prze ło mie śred nio -
wie cza i no wo żyt no ści. Do dat ko wo uczest-
ni cy kon kur su mo gli wy słu chać wy kła dów
o te ma ty ce hi sto rycz nej oraz chó ru żeń skie -
go gos po da rzy. Z oka zji kon kur su Pocz ta
Pol ska wy da ła li mi to wa ną se rię kart z wi -
ze run ka mi Ja giel lo nów i zdję ciem Li ce um
Ogól noksz tał cą ce go im. Wła dy sła wa Ja -
gieł ły. Or ga ni za to rzy kon kur su to Mię -
dzysz kol ny Klub Eu ro -At lan tyc ki, LO im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły, I Pry wat ne Li ce um
im. Mar ce li ny Ro ści szew skiej oraz I Pry -
wat ne Li ce um Pla stycz ne w Płoc ku. Pa tro -
nat ho no ro wy ob ję li: pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski, am ba sa dor Re pub li ki Li tew skiej
w Pol sce J.E. Egi di jus Me ilünas oraz Jan
Tom biń ski am ba sa dor Pol ski przy Unii Eu -
ro pej skiej w Bruk se li. Mi chał Gry siński
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Do koń ca lip ca w To wa rzy stwie Na -
u ko wym Płoc kim moż na oglą dać wy s-
ta wę fo to gra ficz ną „W płoc kiej stocz ni
rzecz nej”. Jej au to rem jest Ja kub Ny -
kiel – trzy dzie sto la tek, z za wo du in for -
ma tyk, od 2006 r. pra cow nik dzia łu IT
Cen tro most Stocz nia Rzecz na w Płoc -
ku. Ny kiel cho dzi do pra cy z apa ra tem,
by do ku men to wać co dzien ne ży cie
stocz ni. Zdję cia są re por ta żo wym opi -
sem pra cy nad bu do wą stat ków, do ku -
men tem stocz nio wej rze czy wi sto ści.
Obok fo to gra fii Ja ku ba Ny kie la moż na
też zo ba czyć zdję cia ar chi wal ne po ka -
zu ją ce stocz nię sprzed lat.

Wy sta wa otwar ta 25 czer wca – w Dniu
Stocz niow ca – to rów nież oka zja do przy-
pom nie nia hi sto rii jed ne go z naj star szych
płoc kich za kła dów prze my sło wych się ga -
ją cej dwu dzie stych lat XX w. Wte dy to
w Ra dzi wiu pow sta ły pier wsze pry wat ne
war szta ty na praw i bu do wy drew nia nych
ba rek rzecz nych, któ re fun kcjo no wa ły do
II woj ny świa to wej i sta no wi ły po czą tek
Płoc kiej Stocz ni Rzecz nej. Pod czas oku-
pa cji Niem cy pro du ko wa li w niej sek cje
ło dzi pod wod nych i okrę ty pa tro lo we.

Po woj nie gru pa en tu zja stów przy stą -
pi ła do po rząd ko wa nia oraz uru cho mie -
nia za kła du. Nie ma jąc od po wied nie go
wy po sa że nia ów czes na za ło ga zdo ła ła
wy re mon to wać po nad 180 jed no stek
pły wa ją cych. Wię kszość z nich sta no -
wi ły bar ki wy do by te z dna Wi sły i por -
tu. La ta 60. XX w. to okres prze bu do wy

i mo der ni za cji za kła du. Stwo rzo no
wów czas wa run ki do bu do wy co raz
wię kszej licz by jed no stek, o to na żu
wzra sta ją cym stop nio wo w ko lej nych
la tach aż do 3000 t. Wte dy to Płoc ka
Stocz nia Rzecz na sta ła się naj wię kszą
śró dlą do wą stocz nią w Pol sce i jed ną
z naj wię kszych śró dlą do wych stocz ni
w Eu ro pie.

W 1998 r. w wy ni ku po łą cze nia spó łek
gdań skie go Cen tro mo ru i Mo sto sta lu
Płock, któ re prze ję ły ma ją tek daw nej
Płoc kiej Stocz ni Rzecz nej, pow stał Cen-
tro most. Pod tą naz wą fir ma fun kcjo nu je
do dziś. Rocz nie pro du ku je 12 stat ków,
spe cja li zu je się w bu do wie tan kow ców,
stat ków do prze wo zu ła dun ków su chych
oraz mniej szych jed no stek pa sa żer skich.
W cią gu 11 lat dzia łal no ści Cen tro most

wy ek spor to wał po nad 70 ka dłu bów stat -
ków rzecz nych. Od bior ca mi płoc kich stat -
ków są ar ma to rzy ho len der scy, bel gij scy,
nie miec cy i fran cu scy.

Cen tro most jest jed ną z nie licz nych
w Pol sce stocz ni bu du ją cych kom plet nie
wy po sa żo ne stat ki pa sa żer skie. W lip cu
te go ro ku stocz nia ukoń czy bu do wę tram -
wa ju wod ne go dla Ko sza li na. Sta tek ten
bę dzie prze wo ził pla żo wi czów przez je -
zio ro Jam no nad brzeg Bał ty ku. Fla go -
wym stat kiem na ka na le Ostródz ko – El -
blą skim jest zbu do wa ny przez Cen tro most
w 2000 ro ku sta tek pa sa żer ski „Ostró da”.

Wy sta wa czyn na jest od po nie dział ku
do piąt ku w godz. 8 –15. (rł)

Stocz nia w fo to gra fii

Od 11 do 14 czer wca trwał w Płoc ku
XIV Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pił ki Ręcz -
nej Dzie ci i Mło dzie ży, któ ry był jed no -
cześ nie zlo tem Ucz niow skich Klu bów
Spor to wych

Uczest ni czy ło w nim 50 zes po łów z kra -
ju i za gra ni cy, naj licz niej by ły re pre zen to -
wa ne klu by z Płoc ka i Li twy. Ro ze gra no
162 me cze na obiek tach szkół SP 23
i Gim na zjum 8, gdzie zes po ły przy jezd ne
by ły zak wa te ro wa ne.

Fe sti wal jest od 14 lat do sko na łą pro mo -
cją Płoc ka. Uczest ni cy w wol nym cza sie
zwie dza ją mia sto i za poz na ją się z je go za -
byt ka mi i hi sto rią. Dzię ki przy chyl no ści
władz mia sta ko rzy sta ją bez płat nie z prze -
ja zdów ko mu ni ka cją miej ską oraz zwie -
dza nia ZOO, któ re dla naj młod szych
uczest ni ków jest spo rą fraj dą.

Ro zgryw ki chłop ców zdo mi no wa ły
płoc kie zes po ły, zdo by wa jąc czte ry pier-
wsze miej sca we wszyst kich ka te go riach.

MUKS 21 zwy cię żył w rocz ni kach 1996,
1997, 1998, a w mło dzi kach zna laz ły się
po nad to: Gim na zjum nr 8, SP 16, UKS 23.

W ka te go riach dziew cząt miej sca me da -
lo we za ję ły; rocz nik 1992 – 93 MMKS Ju -
trzen ka Płock, II miej sce Gim na zjum nr 8;
1994 – 95 – I miej sce MTS Gi życ ko, III –
G 8; 1996 – 97 – I miej sce MKS Brod ni -

ca, II – MMKS Ju trzen ka Płock; 1998
i młod si I miej sce UKS Gryf Dęb no.

Wię kszość ro ze gra nych me czów sta ła
na niez łym po zio mie, by ło spo ro emo cji,
któ rym to wa rzy szy ła ra dość ze zwy cię -
stwa i łzy z prze gra nej. Wszyst kie klu by
zło ży ły ak ces przy ja zdu w ro ku przy szłym
na ju bi le u szo wy już XV Tur niej.

Głów nym or ga ni za to rem im pre zy od po -
cząt ku jest MMKS Ju trzen ka Płock przy
wspó łor ga ni za cji i czę ścio wym fi nan so wa -
niu Urzę du Mia sta, MZOS i Mi ni ster stwa
Spor tu i Tu ry sty ki. J. Wrób lewski

pre zes MMKS Ju trzen ka

Fe sti wal Pił ki Ręcz nej
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W Alei Pa pie skich Miast na wa do wi-
c kim ryn ku nie za brak nie Płoc ka, któ ry Jan
Pa weł II od wie dził w 1991 ro ku. Ka mień
z naz wą i her bem na sze go mia sta za wiózł
do Wa do wic za stęp ca pre zy den ta To masz
Kol czyń ski, któ re mu to wa rzy szy ła Kry sty -
na Ko wa lew ska – se kre tarz mia sta oraz Iza -
be la Olen de rek – dy rek tor Wy dzia łu Skar-
bu i Bu dże tu.

Ta kich ka mie ni z naz wa mi miast, her -
ba mi i da ta mi piel grzy mek, któ re zo sta ną
wmu ro wa ne w przy szło ści w pły tę wa do -
wic kie go ryn ku (po je go prze bu do wie),
bę dzie oko ło 50. Z ini cja ty wą stwo rze nia

„ma py” pa pie skich miast wy stą pi ły wła -
dze Wa do wic, któ re – po dob nie jak do
pol skich – chcą też wy słać za pro sze nia do
miast eu ro pej skich, a po tem na ko lej ne
kon ty nen ty. W nie dzie lę (14 czer wca)
„pol skie” ka mie nie po świę cił kar dy nał
Sta ni sław Dzi wisz. Na stęp nie płoc ka de-
le ga cja zwie dzi ła miej sca zwią za ne
z dzie ciń stwem Ka ro la Woj ty ły, m.in. wa -
do wic ki ko ściół i dom ro dzin ny. Ewa Fi li -
piak – bur mistrz Wa do wic – prze ka za ła
pre zy den to wi Kol czyń skie mu „Dąb Pa -
pie ski”, któ ry ma zo stać za sa dzo ny
w Płoc ku. (rł)

Płoc ki ka mień w Wa do wi cach

Ro man Kowalczyk – gra ła głów ną bo -
ha ter kę w spek ta klu „Anio ły” (pre mie ra
pod ko niec ma ja) – po rzu co ną przez ro dzi -
nę w do mu opie ki, któ ra nie po tra fi zro zu -
mieć dla cze go tak się sta ło. 

To przed sta wie nie te a tral ne po łą czo ne
z fil mem, re a li zo wa ne z udzia łem miesz -
kań ców gmi ny Słup no, sku pio nych wo -
kół Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo -
cy i gru py te a tral nej „A by ło to tak...”.
Gru pa, pod kie row nic twem Pio tra Ba ły,
wy sta wi ła w ubr. na sce nie ka me ral nej
pier wszy spek takl „Spot ka nie”. Pra ca
i jej efek ty na sce nie by ły na ty le po zy -
tyw ne, że ak tor płoc kie go te a tru i ama to -

rzy spot ka li się raz jesz cze przy re a li za cji
„Anio łów”.

To przed sta wie nie, z któ re go trud no nie
być za do wo lo nym. Na wet je śli pod wzglę-
dem ar ty stycz nym, moż na mieć pew ne za -
strze że nia, to trud no nie do ce nić ogrom ne -
go wy sił ku ak to rów – ama to rów i po my słu
na rze czy wi stą „in te gra cję spo łecz ną”.
Oprócz ak to rów -a ma to rów wy stę pu ją tu
ak to rzy pro fe sjo nal ni, dzien ni ka rze, po li -
ty cy, sa mo rzą dow cy, po li cjan ci etc. 

Słup no to fe no men na ska lę ogól no pol -
ską, a na wet eu ro pej ską. Przed kil ku la ty
wo kół Gmin ne go Oś rod ka Po mo cy Spo -
łecz nej za czę ły pow sta wać in sty tu cje ma ją -
ce na ce lu ak ty wo wa nie spo łecz no ści lo kal -
nej. Pra cow ni cy GOPS „mie li rę kę” do po -
zy ski wa nia środ ków unij nych i wła ści we go

ich wy ko rzy sta nia. Tam tej sze Cen trum In -
te gra cji Spo łecz nej jest dziś okre śla na przez
spe cja li stów ja ko wzor co we, naj lep sze
w Pol sce. Zresz tą w 2007 ro ku GOPS
w Słup nie otrzy mał ty tuł Sa mo rzą do we go
Li de ra Za rzą dza nia w ka te go rii „Usłu gi
spo łecz ne” w kon kur sie or ga ni zo wa nym
przez Zwią zek Miast Pol skich, Gmin Pol s-
kich Rzecz pos po li tej Pol skiej i Po wia tów
Pol skich pod pa tro na tem am ba sa do ra Nor-
we gii. Przed ro kiem zaś GOPS otrzy mał
na gro dę spe cjal ną Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej za wy bit ne, no wa tor skie roz -
wią za nia w za kre sie po mo cy spo łecz nej.

„Anio ły” by ły czę ścią pro jek tu ”Bądź
ak tyw ny – Cen trum In te gra cji Spo łecz -
nej”, do fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. (rł)

Do bre prak ty ki
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Płoc ka de le ga cja w Wa do wi cach. Od le wej: Krystyna Kowalewska, Izabela Olenderek,
bur mistrz Ewa Fi li piak, Tomasz Kolczyński.
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„Czte ry po ry ro ku w przysz kol nym
par ku” TE A TRU „Me Be Fe” z Gim na -
zjum nr 4 w Gdy ni zdo by ły Grand Prix
XX Ju bi le u szo we go Ogól no pol skie go
Fe sti wa lu Te a trów Dzie ci i Mło dzie ży
HE CA 2009. Na gro dy zdo by ły jesz cze
czte ry te a try: „NA SZA KLA SA” (SP nr
141 w War sza wie), „Baj ka” (SP
w Świę ci cy), „BUM BUM CYK” (SP
nr 18 w To ru niu), „SCE NA KOT ŁOW -
NIA” (Ostrow skie To wa rzy stwo Ini cja -

tyw Kul tu ral no – Oświa to wych). Wśród
sied miu wy róż nio nych te a tru zna lazł się
TE ATR WI CI z Mło dzie żo we go Do mu
Kul tu ry w Płoc ku. W su mie ju ry obej -
rza ło 12 kon kur so wych przed sta wień.
Na stro nie mdk-plock.pl moż na za poz -
nać się z re cen zja mi spek ta kli pi sa ny mi
przez wi dzów, a tak że od na leźć wspom-
nie nia z dwu dzie stu lat fe sti wa lu, pi sa ne
przez Ro mę Lud wic ką – twór czy nię fe -
sti wa lu. (kdm) 

Wie ści z HE CY 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza do Do mu Dar mstadt 1 lip ca na
wy sta wę ma lar stwa Ja nu sza Le wan -
dow skie go. 

Ar ty sta uro dził się w 1937 ro ku w Ro -
ki ciu k/Płoc ka. Edu ka cję ar ty stycz ną
roz po czął w Li ce um Sztuk Pla stycz nych
w War sza wie. Stu dio wał na wy dzia le
ma lar stwa w War szaw skiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych, w pra cow niach pro fe -
so rów Ste fa na Płu żań skie go i Ar tu ra
Nach ta – Sam bor skie go, gdzie otrzy mał
dy plom w 1964 ro ku. 

Od ukoń cze nia stu diów bie rze czyn-
ny udział w ży ciu ar ty stycz nym.
Uczest ni czył w licz nych wy sta wach
zbio ro wych, War szaw skim Fe sti wa lu
Sztuk Pięk nych, wie lu ple ne rach ma -
lar skich i sym po zjach prob le mo wych.
Zo stał uho no ro wa ny licz ny mi na gro da -
mi i wy róż nie nia mi, mię dzy in ny mi:
wy róż nie niem w kon kur sie pt. „Me ta -
fo ra w ma lar stwie pol skim” w Ra do -
miu, na gro dą Pre zy den ta War sza wy

oraz pol sko – ja poń ską na gro dą im.
Miy a u chi. Na gro dzo ny zo stał rów nież
za pro jekt aran ża cji wnę trza ba zy li ki
pod wez wa niem św. Te re sy w Ło dzi.
Pra ce Ja nu sza Le wan dow skie go znaj -
du ją się w Cen tral nym Biu rze Wy staw
Ar ty stycz nych „Za chę ta” w War sza -
wie, w zbio rach Mu ze um Ma zo wiec -
kie go w Płoc ku oraz ko lek cjach pry-
wat nych w kra ju i za gra ni cą, m.in.
w An glii, Au strii, Fran cji, Ho lan dii, Ja -
po nii, Da nii, Niem czech, Wło szech,
Szwe cji, Sta nach Zjed no czo nych.

O swo jej twór czo ści Ja nusz Le wan -
dow ski mó wi: kie dy pa trzę na po le, to
za peł nia się ono two ra mi nie tyl ko mo jej
wy o braź ni, gdy po chy lam się nad wo dą,
to my ślę, że ta jem ni ca jej ży wio łu nie tyl -
ko z niej wyp ły wa, a je śli je stem w ogro -
dzie, to stłu mio ne szep ty, któ re mnie oga-
r nia ją, nie są two rem tyl ko tej chwi li.

Otwar cie wy sta wy w śro dę o godz.
18, wstęp wol ny, będzie czynna do 30
lipca M. W.

Ma lar stwo Le wan dow skie go

Jej wier sze nie tyl ko ba wią, ale i uczą.
Fik sum -dyr dum, Ko ciok wik, Misz masz
czy Nie na cek – pow sta ły z fa scy na cji
sło wa mi trud ny mi do wy jaś nie nia, to -
mik „Wier szy ki Trzesz czy ki” z upo do -
ba nia do sze lesz czą cych gło sek. Dla te go
jej książ ki po le ca ne są czę sto przez lo -
go pe dów. Z za wo du jest ger ma nist ką
i lek sy ko gra fem. W nie dzie lę, mi mo po -

cząt ko wo ma ło sprzy ja ją cej po go dy,
dzie ci chęt nie uczest ni czy ły w za ba -
wach; two rzy ły ko lo ro we ko szul ki i za -
baw ki z po sta cia mi z ksią żek Agniesz ki
Frą czek. Moż na by ło też ku pić książ ki
i zdo być au to graf. Wspó łor ga ni za to rem
pik ni ku by ło Płoc kie Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Ksią żek i Bib lio tek oraz Sto-
wa rzy sze nie KLAN ZA. (rł) 

Agniesz ka Frą czek – au tor ka ksią żek dla dzie ci by ła go ściem XI Pik ni ku Li te rac -
kie go, któ ry Książ ni ca Płoc ka zor ga ni zo wa ła na Wzgó rzu Tum skim 7 czer wca

Pik nik z po ła ma ny ję zy kiem

Przy to czo ne go w ty tu le ła ciń skie go
okre śle nia uży wa się cza sem a pro -

pos dwu dzie sto wiecz nej mu zy ki zwa nej
po waż ną ja ko ska żo nej bak cy lem mo d-
er niz mu i przez to, w ro zu mie niu po -
tocz nym, nie moż li wej do słu cha nia. Ma
ona jed nak, o dzi wo, swo je nie wąt pli we
hi ty – by wy mie nić tyl ko Ra ve low skie
Bo le ro al bo Marsz z ope ry Mi łość do
trzech po ma rań czy Pro ko fie wa. W wy -
mia rze du żej for my wo kal no -intsru men -
tal nej po dob nym hi tem jest pier wsza
część tryp ty ku Trion fi Car la Or ffa, czy -
li kan ta ta sce nicz na Car mi na bu ra na,
naj czę ściej wy ko ny wa na zresz tą na
estra dach kon cer to wych. 

Dzie ło to mia ło być z za ło że nia ko mu -
ni ka tyw ne – nie tyl ko ze wzglę du na fakt,
że pow sta ło na za mó wie nie... mi ni stra
pro pa gan dy III Rze szy, gdzie pro gra mo -
wo lan so wa no właś nie twór czość ko mu -
ni ka tyw ną (au tor był chy ba je dy nym,
obok sę dzi we go Ry szar da Stra us sa, wy -
bit nym kom po zy to rem nie miec kim, któ ry
nie opu ścił tra wio nej hit le row ską go rą -
czką oj czyz ny). Z per spek ty wy mu zy koz -
naw czej wię ksze zna cze nie mia ło tu jed-

nak uwiel bie nie Or ffa, z wyksz tał ce nia
bę dą ce go tak że fi lo lo giem, dla an tycz nej
kul tu ry śró dziem no mor skiej, gdzie mu zy -
ka sta no wi ła nie ty le wy ab stra ho wa ny
obiekt ad mi ra cji este tycz nej, lecz in te gral -
ną część ludz kie go by cia w świe cie. In te -
gral ność tę kom po zy tor chciał sym bo licz -
nie wskrze sić prze de wszyst kim w swo im
naj słyn niej szym utwo rze, czy li w rze czo -
nej kan ta cie, opar tej wpraw dzie na tek-
stach ze śred nio wiecz ne go rę ko pi su od na -
le zio ne go w XIX wie ku w ba war skim
klasz to rze Be ne dik tbe u ren, lecz peł nej od -
nie sień do grec ko -rzym skiej sta ro żyt no -
ści. In to nu je się tu prze cież hym ny na
cześć mi ło ści, dio ni zyj skich roz ko szy,
odra dza ją cej się przy ro dy i ze sto ic kim
spo ko jem stwier dza za leż ność lo sów
ludz kich od „For tu ny – wład czy ni świa ta”
(by od wo łać się do ty tu łu pier wszej czę ści
kom po zy cji) – w takt mu zy ki wy ra zi stej
i chwyt li wej me lo dycz ne oraz peł nej
ostrych, bez ma ła roc ko wych kon tra -
stów.

14czer wca br. to niez wy kłe dzie ło
po raz pier wszy zabrz mia ło

w Płoc ku. Kon cert od był się w ba zy li ce
ka te dral nej, czy li w miej scu, zwa ży -
wszy na świec kie tre ści kan ta ty, ra czej
nie o cze ki wa nym, choć od daw na już
fun kcjo nu ją cym ja ko przy by tek mu zy ki
nie tyl ko sa kral nej. Ob sa dę wy ko naw -
czą miał do bo ro wą – miej sco wa or kie -
stra sym fo nicz na wy stą pi ła bo wiem pod
ba tu tą Mi cha ła Ne ste ro wi cza, dy rek to ra
Fil har mo nii Bał tyc kiej, ubieg ło rocz ne -
go try um fa to ra pre sti żo we go IX Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Dy ry gen tów
„Ca da qu es Or che stra” w Hisz pa nii,
w to wa rzy stwie przy go to wa ne go przez
Mar ka Jasz cza ka chó ru Fil har mo nii
Łódz kiej. Wśród so li stów zna le źli się
so pra nist ka Agniesz ka To ma szew ska,
przez dwa se zo ny zwią za na z Ham bur -
gisc her Sta at so per, a obec nie z Ope rą
Kra kow ską, ba ry ton Ar tur Ru ciń ski, la -
u re at wie lu kra jo wych i za gra nicz nych
kon kur sów wo kal nych, (w sce nicz nej

wer sji Car mi na bu ra na wy stą pił na wet
w te le wi zji buł gar skiej) oraz, last but
not le ast, Ja cek Lasz czkow ski, te nor
i so pra ni sta w jed nej oso bie, zna ny na
fo rum mię dzy na ro do wym z licz nych
suk ce sów w re per tu a rze Ros si niow -
skim, a ro dzi mym wi dzom fil mo wo -te -
le wi zyj nym... z dwóch kre a cji w pro -
duk cjach Krzysz to fa Za nus sie go. 

Efekt ar ty stycz ny oka zał się god ny
tej do bo ro wej ob sa dy – mi mo że za
spra wą spe cy ficz nej aku sty ki świą ty ni
na Wzgó rzu Tum skim, bar dziej zło żo ne
fak tu ry or kie stral no -chó ral ne by ły cza-
sem niez byt czy tel ne. Wy ko naw com
uda ło się jed nak wy bor nie prze ka zać je -
go ek span syw ną wi tal ność: kul mi na cje
mia ły na le ży tą ma syw ność, je śli wręcz
nie wy bu cho wość, me lo dy ka – iście
uwo dzi ciel ską si łę atrak cyj ną, ca łość
zaś niez będ ną war tkość nar ra cji. Był to
bez sprzecz nie god ny fi nał ko lej ne go se -
zo nu or kie stry i jej na stęp ny, po pa -
mięt nym wy stę pie z Jo nem Lor dem na
ryn ku sta ro miej skim w lip cu ubieg łe go
ro ku, kon cert ran gi praw dzi wie eu ro -
pej skiej. AD

PRZE BO JO WA MU SI CA NO VA
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Choć od de cy du ją cych spot kań o mi -
strzo stwo Pol ski w pił ce ręcz nej mi nę -

ło już kil ka ty god ni i ofi cjal nie nie wie le na
ten te mat mó wi się, to w roz mo wach sym-
pa ty ków płoc kie go szczy pior nia ka wy czu -
wa się ca ły czas nu tę nie do sy tu. Ni by sre-
br ny me dal to też wiel ki suk ces i wie le dru -
żyn wzię ło by go „w ciem no” przed se zo -
nem, to jed nak wia do mo że ape tyt roś nie
w mia rę je dze nia. Roz pa tru jąc ostat nie 
se zo ny i ich fi na ły o kra jo wy pry mat,
w Płoc ku nikt nie przy pusz czał, że przyj dzie
nam oglą dać szczy pior ni stów Wi sły de ko ro -
wa nych krąż ka mi in ny mi niż zło te. A jed nak
do szło do ta kie go wy da rze nia i to w ha li od -
wiecz ne go ry wa la – Vi ve Kiel ce, zes po łu
któ ry przez kil ka ostat nich lat nie miał oka -
zji za grać w fi na ło wych po je dyn kach. 

Dziś moż na zde cy do wa nie po wie dzieć,
że sta ło to się za spra wą tre ne ra kiel czan

Bo gda na Wen ty, któ ry stwo rzył mło dy zes -
pół, od por ny psy chicz nie i go to wy pod jąć
rów no rzęd ną wal kę z ru ty nia rza mi z Płoc -
ka. Nie bez zna cze nia jest tak że fakt, iż
Wen ta jest tak że uty tu ło wa nym tre ne rem
pol skiej ka dry na ro do wej i suk ces klu bo wy
tyl ko pod niósł je go war tość ja ko szko le -
niow ca i se lek cjo ne ra, co od by ło się to przy
jaw nym do pin gu ca łe go śro do wi ska pol-
skie go szczy pior nia ka. Zwra cał na to uwa -
gę tre ner płoc czan Oli ver Jen sen twier dząc
przed fi na łem, że ca ła Pol ska jest po kie lec -
kiej stro nie. Wie lu uwa ża ło, że Wi sła zo sta -
nie po ko na na w pier wszych 3 spot ka niach
i ła twy suk ces roz ko ły sze w ge ście trium fu
ca łe Kiel ce. Nie ste ty (dla Vi ve), płoc cza nie
wy krze sa li z sie bie ol brzy mie po kła dy wo -

li wal ki i na wią za li rów no rzęd ną grę z fa -
wo ry zo wa nym prze ciw ni kiem. Nie wie le
zresz tą bra ko wa ło do peł ni szczę ścia. 

Z roz rzew nie niem wspo mi na my dru gi
mecz w Płoc ku, któ ry mógł za koń czyć de -
fi ni tyw nie ry wa li za cję na ko rzyć płoc czan,
lub też dru gi mecz w Kiel cach, któ ry mógł
po sta wić kiel czan w tra gicz nej sy tu a cji
przed przy ja zdem do Płoc ka. Nie ste ty cze -
goś za bra kło. Na to „coś” zło ży ło się
z pew no ścią wie le przy czyn, ale ja ko tę
pier wszą wy mie nia się dziś zmia nę tre ne ra
w trak cie se zo nu za sad ni cze go. Wpraw -
dzie po pu lar ny Oli ver wpro wa dził wie le
do bre go do gry zes po łu, to jed nak nie uda -
ło mu się wy e li mi no wać wszyst kich nie do -
cią gnięć, ja kie zo sta wił po so bie je go po -

przed nik Bo gdan Ko wal czyk. Nie bez zna -
cze nia był tak że fakt, że tuż po run dzie 
za sad ni czej je den z pod sta wo wych za wod -
ni ków Wi sły pod pi sał kon trakt na ko lej ny
se zon właś nie z zes po łem Vi ve, czy li fi na -
ło wym ry wa lem. Ni by wszy scy wo kół
i sam za wod nik rów nież prze ko ny wa li
o pro fe sjo nal nym po dej ściu do upra wia ne -
go za wo du, to w klu czo wych mo men tach
fi na ło wych spot kań na zes pół dzia ła ło to
z pew no ścią stre su ją co. Moż na by jesz cze
dłu go mno żyć po ten cjal ne przy czy ny po -
raż ki, ale to nic już nie zmie ni. Za rów no
Pu char Pol ski jak i mi strzo stwo Pol ski
przy naj mniej przez rok bę dą w Kiel cach.
Płoc kim ki bi com po zo sta je je dy nie na dzie -
ja, że w przy szłym se zo nie po za po wia da -
nych szum nie tran sfe rach, Wi sła bę dzie
w sta nie zde tro ni zo wać eki pę Bo gda na
Wen ty. PN

O ręcz nej raz jesz cze

W dniu na da nia imie nia Gim na zjum
nr 1 w Płoc ku (3 czer wca) lek ko at le ci
z tej szko ły zad ba li o jej spor to wy wi ze -
ru nek na are nie ma zo wiec kiej pod czas
za wo dów w Siedl cach.

Po bar dzo uda nych star tach w bie gach
prze ła jo wych nad szedł czas na kon fron -
ta cje w kon ku ren cjach „sta dio no wych”. 

Au ra nie by ła ła ska wa, zim no i sil ny
wiatr nie sprzy jał uzy ski wa niu do brych
re zul ta tów, lecz lek ko at le ci z płoc kiej
„je dyn ki“ nie za wie dli. Ja ko pier wsza
o me dal po sta ra ła się Alek san dra Ko za -
kie wicz (93), któ ra bez kom plek sów wy -
gra ła swo ją se rię. Jak się oka za ło póź -
niej, jej czas – 2:27.76 był naj lep szym
cza sem na 800 m dziew cząt rocz ni ka
1993 i Ola już za chwi lę mog ła cie szyć
się ze zło te go me da lu. Na ko lej ne zło to
nie trze ba by ło dłu go
cze kać. Jej ko le żan ka
z kla sy spor to wej –
Mar ce li na Ka wec ka
(93) star to wa ła na 400
m. Wy gra ła z sil nym,
po ry wi stym wia trem
i prze ciw ni czka mi,
usta na wia jąc no wy re -
kord ży cio wy –
1:00.85. 

Wśród chłop ców
ska czą cych w dal nie
miał so bie rów nych
Łu kasz Chmu ra (93),
któ ry prze sko czył sre-
br ne go me da li stę
o pra wie pół me tra,
uzy sku jąc wy nik 6.74.
Do zdo by czy in dy wi -
du al nych sre bro do -
rzu cił jesz cze Mi chał
Ciar kow ski (94), któ -
ry po wspa nia łym fi ni -
szu uzy skał wy nik
2:43.26.

Na za koń cze nie za wo dów tra dy cyj -
nie od by ły się szta fe ty olim pij skie. Tu
kla sę po ka za ły dziew czę ta z rocz ni ka
1993. Od sa me go po cząt ku nie po zo -
sta wi ły in nym szta fe tom złu dzeń i wy -
gra ły z po nad dzie wię cio se kun do wą
prze wa gą. Szta fe ta w skła dzie: Mar ce -
li na Ka wec ka, Mo ni ka Za łę ska,
Alek san dra Ko za kie wicz i We ro ni ka
Ners, uzy sku jąc wy nik 4:09.93 usta -
no wi ły no wy re kord szko ły.

Suk ce sy in dy wi du al ne me da li stów
oraz wie le wy ni ków na po zio mie re -
kor dów ży cio wych przy czy ni ło się do
bar dzo wy so kich miejsc w kla sy fi ka -
cjach dru ży no wych. Dru gie miej sce
dziew cząt (83 skla sy fi ko wa ne szko ły)
oraz trze cie chłop ców (106) to nie wąt -
pli wy suk ces płoc kiej „je dyn ki”. P.M.

Czte ry me da le in dy wi du al ne, je den w szta fe cie olim pij skiej oraz
II miej sce dziew cząt i III chłop ców w kla sy fi ka cji dru ży no wej to
wiel kie suk ce sy ucz niów i uczen nic z Gim na zjum nr 1 w Płoc ku
pod czas fi na łu XI Ma zo wiec kich Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej
w Lek kiej At le ty ce

Lek ko at le ty ka ma się do brze

Klub Tu ry sty ki Ko lar skiej w Płoc ku
pow stał w 2006 r. Od trzech lat mi łoś ni cy
ko lar stwa bio rą udział w wie lu im pre zach
spor to wych i tu ry stycz nych. Nie ina czej
by ło w tym ro ku.

24 ma ja ru szył Rajd Ro we ro wy z oka -
zji Dni Wi sły. Płoc cy cy kli ści je cha li
„szla kiem pom ni ków przy ro dy” (Płock –
Bia ło brze gi). Nies peł na ty dzień póź niej,
29-31 ma ja, ro we rzy ści z KTK sta nę li na
star cie VI Raj du im. Gin te ra i Gosz czyń -
skie go. Po za koń cze niu wy ści gu, spor -
tow cy zwie dza li Łąck, Gra bi nę i Płock.

6 czer wca od był się Rajd Che mi ka.
Tym ra zem do po ko na nia by ła du żo dłuż -
sza tra sa (Płock -Pro bosz cze wi ce -Si kórz -
Sie cień -La sot ki). Płoc cy ro we rzy ści by li
jed ny mi z 200 uczest ni ków wy ści gu.

Już na stęp ne go dnia, 9 osób z płoc kie go
KTK po je cha ło do Nie cho rza, gdzie 7-13
czer wca od by wał się zlot przo dow ni ków

tu ry sty ki ko lar skiej. Sta tus przo dow ni ka
upo waż nia do m.in., or ga ni zo wa nia i pro -
wa dze nia im prez ko lar skich. Zlot po łą czo -
ny był z kur sem i eg za mi nem na przo dow -
ni ka. 27 czer wca ko la rze spot ka li się
w No wym Du ni no wie na raj dzie z oka zji
30-le cia Go styniń sko -Wło cław skie go Par -
ku Kra jo bra zo we go.

Ko lej ne atrak cje dla mi łoś ni ków ko lar -
stwa i tu ry sty ki już w naj bliż szych tygodni-
ach. Du żym wy da rze niem bę dzie rajd do o -
ko ła Pol ski, któ ry roz pocz nie się 1 lip ca. Ko -
la rze ma ją po ko nać 3522 km w cią gu 30 dni.

War to do dać, że do klu bu na le żą w wię -
kszo ści doj rza li ko la rze. Mi mo wie lu
atrak cyj nych przed sięw zięć (wy cie czek,
kon kur sów, za wo dów) mło dzież nie 
gar nie się do KTK. Tym cza sem ja zda na
ro we rze mo że być przy jem ną i – co naj -
waż niej sze – zdro wą for mą spę dza nia
wol ne go cza su. (ms)

Ro we rem przez Pol skę

W Słu bi cach (woj. lu bu skie) od by ły
Mi strzo stwa Pol ski LZS Ju nio rów i Ju nio -
rów Młod szych w lek kiej at le ty ce (13-14
czer wca), w któ rych bar dzo do brze za pre -
zen to wa li się za wod ni cy MLKL Płock,
zdo by wa jąc 5 me da li.

Ma te usz Rut kow ski zdo był dwa me da le
srebr ne za 2. miej sce w pchnię ciu ku lą 
/5 kg/ – 16,15 m i 2. miej sce w rzu cie dy -
skiem /1,5kg/ – 53,12 m. Mo ni ka Peł ka za -
ję ła 2. miej sce w pchnię ciu ku lą /4 kg/ na
odleg łość 13 m, co jest to jej no wym re kor -

dem ży cio wym. Rów nież na dru giej po zy cji
ukoń czy ła rzut dy skiem /1 kg/ na odleg łość
40,05 m, usta na wia jąc rów nież swój re kord
ży cio wy. Na to miast Mo ni ka Ga jew ska za -
ję ła 3. miej sce w sko ku wzwyż, po ko nu jąc
po prze czkę na wy so ko ści 160 cm (w ka te -
go rii ju nior ki młod szej). Bli ski me da lu był
Krzysz tof No wak, któ ry za jął 4. miej sce
w sko ku wzwyż z wy ni kiem 185 cm.

Do za wo dów mło dych lek ko at le tów
przy go to wa li tre ne rzy Mi ro sław i Sta ni -
sław Nisz tor mn

5 me da li lek ko at le tów

We ro ni ka Ners, Mar ce li na Ka wec ka, Mo ni ka Za łę ska, Alek-
san dra Ko za kie wicz i Łu kasz Chmu ra – wszy scy z kla sy
spor to wej II I-p-7
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W gru pie eli mi na cyj nej płoc czan ki po -
ko na ły SP Ostro łę ka i SP Oża rów Ma zo -
wiec ki, w obu me czach wy gry wa jąc 3:0.
W ćwier ćfi na le, rów nież 3:0, po ko na ły re -
pre zen ta cję szko ły pod sta wo wej w So cha -
cze wie, by w pół fi na le, już po raz dru gi
wy grać z SP Oża rów Ma zo wiec ki i znów
sto sun kiem 3:0. W po je dyn ku fi na ło wym
dziew czę tom tre nu ją cym na co dzień
w Nad wi śla ni nie Płock przy szło zmie rzyć
się z SP Puz nów ka.

W pier wszej grze fi na łu Alek san dra
Lau pew nie po ko na ła młod szą o rok Ka -
ro li nę No wak, ale już w dru gim po je dyn -
ku Ka ta rzy ny Ba grow skiej ze star szą
z ko lei o rok Do mi ni ką Ro sła niec nie oby -
ło się bez emo cji. Ka sia, jak do tąd, tyl ko
raz po ko na ła swo ją prze ciw ni czkę, nie -
daw ną zwy cięż czy nię pół fi na ło we go tur -
nie ju Mi ni Olym pic Ga mes oraz trium fa -
tor kę tur nie ju im. red. Ja nu sza Strzał kow -
skie go. W Ra do miu Ka ta rzy nie uda ło się
pow tó rzyć suk ces z me czu li go we go
w Płoc ku. Płoc czan ka po cięż kiej wal ce
wy gra ła 3:2, pod wyż sza jąc wy nik me czu
fi na ło we go na 2:0 dla SP 20 Płock.

O zwy cię stwie w tur nie ju mógł za tem
w przy pad ku wy gra nej płoc cza nek za de -
cy do wać po je dy nek deb lo wy (gra no do 3
wy gra nych gier), w któ rym na prze ciw
sie bie sta nę ły z jed nej stro ny Ka ta rzy na
Ba grow ska i Alek san dra Lau oraz z dru -

giej Ka ro li na No wak i Do mi ni ka Ro sła -
niec. Żad na z dziew cząt nie chcia ła od pu -
ścić i po je dy nek trwał wy jąt ko wo dłu go.
Wy gra ły 3:2 płoc czan ki i pu char za pier-
wsze miej sce oraz zło te me da le po je cha ły
do gro du Krzy wo u ste go.

Naj lep sze zes po ły tur nie ju: 1. SP 20
Płock (Alek san dra Lau, Syl wia Szel -
kow ska, Ka ta rzy na Ba grow ska); 2. SP
Puz nów ka (Do mi ni ka Ro sła niec, Ka ro -
li na No wak, Łu cja Ro kic ka, Kla u dia
Ro kic ka); 3. SP 273 War sza wa (Ali cja
Dys, Ju lia Kac przak). NadBS 

6-7 czer wca w Poz na niu na to rze
Mal ta, od by ły się Mi strzo stwa Pol ski
Se nio rów i We te ra nów. Do tej naj -
waż niej szej, kra jo wej ry wa li za cji,
dzię ki wspar ciu Urzę du Mia sta i PKN
Or len, przy stą pi li rów nież wio śla rze
Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie -
go. Ten se zon dla PTW jest tro chę
trud niej szy, po nie waż w obiek tach
To wa rzy stwa roz po czę ły się dłu go
ocze ki wa ne pra ce re mon to wo -mo der -
ni za cyj ne. Po za tym czo ło we klu by
pol skie, dys po nu ją ce wię kszy mi bu -
dże ta mi, mog ły so bie poz wo lić na
zgru po wa nia wio sen ne w kra jach śró -
dziem no mor skich (Gre cja, Chor wa -
cja). Jed nak PTW i tym ra zem wy szło
obron ną rę ką. 

W 5 kon ku ren cjach, w któ rych star-
to wa li płoc cza nie, wszy scy wesz li do
fi na łu „A”, a czte ry osa dy zdo by ły me -
da le. Naj pięk niej szym wy ści giem, był
wy ścig dwó jek bez ster ni ka. Za spra wą
dwój ki PTW (Piotr Bu chal ski, Do mi -
nik Ku biak) do szło do po zy tyw nie za -
ska ku ją ce go dla tre ne rów ka dry wy ni -
ku. Płoc ka dwój ka za ję ła II miej sce,
mi mo że obaj za wod ni cy pły wa ją ze
so bą do pie ro od ma ja te go ro ku. 

Do koń ca re gat wszy scy kom ple -
men to wa li wy czyn wio śla rzy PTW.
Wy gra ła osa da Szcze ci na, na to miast
trze cia by ła osa da Za wi szy Byd goszcz
(wszy scy ka dra olim pij ska). Po dob ne -
go wy czy nu do ko na ła osa da płoc kiej
czwór ki bez ster ni ka w skła dzie: Do -
mi nik Ku biak, Piotr Bu chal ski, Ra -
do sław Klim kow ski, Da wid Ku biak,
któ ra po mor der czej wal ce uleg ła tyl ko
osa dzie Byd go stii Byd goszcz, zło żo -
nej z za wod ni ków ósem ki olim pij skiej.
Płoc cza nie zdo by li srebr ne me da le,
po ko nu jąc osa dę AZS AWF Go rzów
Wlkp. (III miej sce). 

Du żo ciep łych słów na le ży się tak że
osa dzie dwój ki ze ster ni kiem (To masz
Ci choc ki, Mi chał Grze lak, ster. Pa -
tryk Kra u se), któ ra mi mo prze ciw no -
ści lo su (cho ro ba To ma sza Ci choc kie -

go i brak cięż kich tre nin gów) oraz bra -
ku no wsze go sprzę tu, za ję ła III miej -
sce. Wy gra ła osa da To ru nia (człon ko -
wie ka dry olim pij skiej), na to miast na
dru gim miej scu mi ni mal nie przed osa -
dą PTW, by ła osa da KTW Ka lisz. Po -
dob ne go wy czy nu do ko na ła osa da
czwór ki ze ster ni kiem w skła dzie: Ra -
do sław Klim kow ski, Da wid Ku biak,
To masz Ci choc ki, Mi chał Grze lak,
ster.Pa tryk Kra u se, któ rzy rów nież
za ję li III miej sce. 

Nie ste ty, w tym ro ku przed sta wi ciel
fir my „Hud son”, mi mo usil nych próśb
PTW nie wy ra ził zgo dy na po ży cze nie
ło dzi ósem ki, ze wzglę du na wcześ -
niej sze zo bo wią za nia mar ke tin go we.
Płoc ka osa da w skła dzie: Do mi nik
Ku biak, Piotr Bu chal ski, To masz
Ci choc ki, Mi chał Grze lak, Ra do -
sław Klim kow ski, Da wid Ku biak,
Ja kub Za zga, Ma riusz Śpie gow ski,
ster.Pa tryk Kra u se, przy du żej fa li
i sil nym wie trze, mu sia ła pły nąć na
swo jej sta rej ło dzi i za ję ła IV miej sce. 

Rów nież wiel kim suk ce sem za koń -
czy li swój start „we te ra ni”. Se nio rzy
wró ci li z trze ma me da la mi (dwa me da le
zło te i je den brą zo wy). W kon ku ren cji
czwó rek ze ster ni kiem (Ma rek Chą -
dzyń ski, Bo gdan Gu zior, Ja cek
Wrób lew ski, Zbi gniew Pół to rak,
ster.Pa tryk Kra u se) za ję li zde cy do wa -
nie I miej sce i zdo by li zło te me da le. Po -
dob ne go wy czy nu do ko na li w kon ku -
ren cji óse mek ze ster ni kiem (Ma rek
Chą dzyń ski, Bo gdan Gu zior, An drzej
Pe try kow ski, Grze gorz Pie tro wicz,
Jan Sko wroń ski, Hen ryk Szlach ta,
Bo gdan Skier ski, Zbi gniew Pół to rak,
ster.Pa tryk Kra u se), wy gry wa jąc z du -
żą prze wa gą i zdo by wa jąc zło te me da le.
Płoc cy we te ra ni po trze ci me dal pop ły -
nę li w kon ku ren cji dwó jek bez ster ni ka
(Bo gdan Skier ski, Hen ryk Szlach ta).
Za ję li III miej sce i zdo by li brą zo we
me da le. 

Wal de mar Ro gow ski
Se kre tarz Za rzą du PTW

Wio śla rze
ko lek cjo nu ją me da le

Ka sia, Syl wia i Ola z SP 20 Płock – zło te
me da list ki Ma zo wiec kich Igrzysk Mło dzie -
ży Szkol nej Ra dom 2009

Re pre zen ta cja te ni sa sto ło we go dziew cząt Szko ły Pod sta wo wej nr 20 w Bo ro -
wi czkach zdo by ła zło ty me dal XI Ma zo wiec kich Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej. 
Zes pół wy stą pił w skła dzie: Alek san dra Lau, Syl wia Szel kow ska i Ka ta rzy na 
Ba grow ska. W tur nie ju fi na ło wym w Ra do miu (4-5 czer wca) płoc czan ki wy gra -
ły 45 se tów, prze gry wa jąc je dy nie 5.

Zło te ra kiet ki

Dzie ci i do ro śli w jed nej dru ży nie po
dwóch stro nach siat ki ry wa li zo wa li 1
czer wca w Gim na zjum nr 4 pod czas III
Mię dzy gim na zjal ne go Tur nie ju Pił ki
Siat ko wej Dru żyn Mie sza nych. W dru -
ży nie „Czwór ki” wraz z ucz nia mi i na u -
czy cie la mi za gra li przed sta wi cie le
Urzę du Mia sta: wi ce pre zy den ci To masz
Kol czyń ski i Piotr Ku be ra.

Po ziom me czów był wy so ki. Wy nik
każ de go trud no by ło prze wi dzieć. Ucz -
nio wie wca le nie ustę po wa li do ro słym –
wi do wi sko we obro ny, tak tycz ne za gry-

w ki i nie sa mo wi ta szyb kość na bo i sku
to tyl ko jed ne z wie lu po pi so wych za -
grań gim na zja li stów. W re zul ta cie w za -
wo dach zwy cię ży ło Gim na zjum nr 3,
przed gos po da rza mi, „Szóst ką”
i „Dwój ką”. 

Po my sło daw czy nie i or ga ni za tor ki
tur nie ju – Ewa Bed nar ska i El żbie ta Ka -
gan kie wicz pod kre śla ły, że im pre za ma
cha rak ter in te gra cyj ny. Nie li czy ło się
zwy cię stwo, a moż li wość spot ka nia się
na u czy cie li, ucz niów, przed sta wi cie li
władz mia sta i wspól na za ba wa. (j)

Mie sza na siat ków ka



200 osób ba wi ło się na Pik ni ku Ro dzin -
nym zor ga ni zo wa nym przez Spe cjal ny
Oś ro dek Szkol no -Wy cho waw czy nr 2.
Po my sło daw czy nią im pre zy by ła na u czy -
ciel ka An na Kle ko wic ka. 

W czer wco wy dzień w ogród ku Miej -
skie go Zes po łu Obiek tów Spor to wych ba -
wi li się ucz nio wie, ich ro dzi ce, a na wet
dziad ko wie. Mu zy kę za pew nił zes pół 
Qu est. Atrak cje dla dzie cia ków przy go to -
wa li płoc cy po li cjan ci. Ucz nio wie mo gli
z bli ska obej rzeć ra dio wóz i mo to cykl po -
li cyj ny. Uwa gę przy kuł po kaz tre su ry
psów po li cyj nych. Du żą nies po dzian ką dla
uczest ni ków pik ni ku by ła wi zy ta mo to cy -
kli stów z klu bu Gold Wing Club of Po land. 

W za wo dach spor to wych, m.in. prze-
cią ga nia li ny bra li udział nie tyl ko ucz -
nio wie, ale rów nież ro dzi ce. W cza sie im -
pre zy od był się tak że wy kład pro fi lak -
tycz ny na te mat ogól no pol skiej ak cji „Za -
cho waj trzeź wy umysł” oraz roz strzy -
gnię cie kon kur su pla stycz ne go „31 Ma ja
– Dzień Bez Pa pie ro sa”. Przez ca ły czas
trwa nia Pik ni ku, dzie ci mia ły upię ksza ne
twa rze wio sen ny mi mo ty wa mi. Dzię ki
hoj no ści oko licz nych za kła dów prze -
twór stwa mięs ne go ucz nio wie mo gli spo -
ży wać po sił ki z gril la.

– Pik nik Ro dzin ny 2009 po ka zu je, iż jest
wśród nas bar dzo du żo lu dzi, któ rzy chęt nie

uczest ni czą we wspó łor ga ni za cji im prez na
rzecz dzie ci nie peł no spraw nych – mó wi
An na Kle ko wic ka. – Wszyst kie fir my, któ re
przy słu ży ły się do or ga ni za cji tej im pre zy
zro bi ły to cha ry ta tyw nie po czą wszy od pro -
wa dzą ce go im pre zę – Bo gda na Wol ne go,
po li cję, zes pół mu zycz ny, fir mę ca te rin go -
wą, za kła dy mięs ne a skoń czy wszy na pie -
kar ni, za co spo łecz ność z SOSW Nr 2
w Płoc ku bar dzo dzię ku je. (m.d.)

Ach, co to był za pik nik

Cytat
numeru

Tyl ko dwie rze czy 
są nie skoń czo ne: 
wszech świat oraz ludz ka 
głu po ta, choć nie je stem 
pe wien co do tej pier wszej.

Al bert Ein ste in

W tym ro ku już po raz ós my od był się
kra jo wy fe styn mło dzie ży i dzie ci nie peł -
no spraw nych Na dzie ja 2009. Głów nym
or ga ni za to rem oraz spon so rem fe sty nu
jest Kra jo we Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Dzie ci Nie peł no spraw nych „Po moc Dzie -
ciom”. Im pre za ma ją ca na ce lu in te gra cję
dzie ci nie peł no spraw nych z dzieć mi zdro -
wy mi mia ła miej sce 12 czer wca w ogród -
ku przy Miej skim Zes po le Obiek tów
Spor to wych. W za ba wie udział wzię ły

dzie ci z Płoc ka, War sza wy, Go sty ni na.
Sier pca, Żu ro mi na, Kut na, To ru nia oraz
Ko ni na.

Fe styn prze bie gał w przy jaz nej, ciep łej
at mos fe rze, przy pięk nej po go dzie. Or ga -
ni za tor za pew nił mnó stwo atrak cji w po -
sta ci gier i za baw, kon kur sów z na gro da mi
czy też po ka zu sztuk wal ki. Urząd Mia sta
Płoc ka za fun do wał wy stęp ka ta ry nia rza
oraz kla u na. By ło tak że ogni sko, przy któ -
rym moż na by ło upiec kieł ba sę. Waż nym
pun ktem fe sty nu by ły wy stę py zes po łów
mu zycz nych Zuz le oraz ”Dzie ci Płoc ka”.
Przy or ga ni za cji fe sty nu wie le osób po -
mog ło be zin te re sow nie. Swo je wspar cie
za o fe ro wa ło tak że wie le firm, któ re po da -
ro wa ły oraz do star czy ły swo je pro duk ty.
Fe styn to nie tyl ko za ba wa, ale tak że kon -
kret na po moc. Sto wa rzy sze nie prze ka za ło
swo im po do piecz nym trzy pom py in su li -
no we, spe cja li stycz ne sie dzi ska oraz ubra-
nia. Pa tro nat nad im pre zą spra wo wał mar -
sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie go
Adam Stru zik. Wspó łor ga ni za to rzy to:
Urząd Mia sta Płoc ka, Urząd Mar szał kow -
ski, Sta ro stwo Po wia to we, Pocz ta Pol ska,
Płoc ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa, Zes -
pół Szkół im. Le o ka dii Ber ge ro wej
w Płoc ku. Mi chał Gry siński

Fe styn Na dzie ja 2009

I miejsce Konrad Skiba, Zaczarowani płocczanie
III miejsce Piotr Statkiewicz, W drodze na
spektakl-seria Mazgaje Płockie

205 osób wzię ło do rę ki apa ra ty fo to gra ficz ne, by utrwa lić to co w na szym mie ś-
cie niez wy kłe, nie pow ta rzal ne, za cza ro wa ne. Na dru gą edy cję ra tu szo we go kon kur -
su na de sła no 543 zdję cia. Fo to gra fo wa li cał kiem mło dzi i ta cy któ rzy w Płoc ku
miesz ka ją już kil ka dzie siąt lat; naj star sza uczest ni czka kon kur su ma 78 lat, naj młod -
sza zaś za led wie 9. W kon kur sie wzię ło udział 118 ko biet i 87 męż czyzn oraz 52 oso -
by po ni żej 18. ro ku ży cia.

Plon ich twór czo ści bę dzie moż na zo ba czyć od 29 czer wca na spe cjal nej wy s-
ta wie przy au li Urzę du Mia sta Płoc ka, wer ni saż o godz. 12, a ek spo zy cja bę dzie
do stęp na do koń ca lip ca.

Zwy cięz ca mi kon kur su zo sta li: Kon rad Ski ba za pra cę „Za cza ro wa ni płoc cza nie” – I na gro -
da, Syl wia Ste fań ska „Scho dy” – II miej sce, Piotr Stat kie wicz za fo to pt. „W dro dze na spek-
takl”. Na gro dę Pre zy den ta Płoc ka otrzy mał Piotr Pie gat za „Mgli ste Wzgó rze Tum skie”.LKG

Za cza ro wa ny Płock

Miejsce II  Sylwia Stefańska, Schody


