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PISMO URZĘDU MIASTA PŁOCKA

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Laura Samojłowicz – młoda aktorka – zaśpiewała (piosenkę Agnieszki
Osieckiej „Oczy tej małej”) i zapłakała dla Jana Nowickiego. Obok jubilat nie
mniej wzruszony i zawsze czuły na kobiece wdzięki. Fotoreportaż z IV Cinemagic w Płocku na str. 12.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Jaworzniacy
w Płocku

Główną atrakcją tegorocznych obchodów nocy świętojańskiej był występ
”Dzieci Płocka” w amfiteatrze. To właśnie twórca tego zespołu – Wacław Milke przywrócił w latach 50-tych obchody
„wianków” w Płocku. Swoje widowisko
– ”Z życia polskiego flisaka” oraz ”Fantazję europejską” – zaprezentowały także dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca ”Wisła”. Koncert poprowadził Krzysztof
Kolberger.
Publiczność była zachwycona, domagano się bisów. Do wspólnej zabawy zachęcał aktor i wychowanek ”Dzieci
Płocka” Zbigniew Kozłowski. Podczas
koncertu zbierano pieniądze na pomnik
”ławeczkę druha Wacława”. Widowisko zakończyło tradycyjne puszczenie
wianków na Wisłę w asyście licznie
zgromadzonej publiczności i fajerwerki.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Popłynęły wianki
do morza

Noc Kupały zwana też wiankami to
święto ognia i wody, słońca i księżyca,
urodzaju, płodności, radości i miłości.
Obchodzone było na ziemiach zamieszkałych przez ludy słowiańskie, bałtyjskie, germańskie oraz celtyckie w najkrótszą noc roku.
M. Grysiński

Pod patronatem prezydenta Mirosława
Milewskiego, od 19 do 21 czerwca trwał
w Płocku XIX ogólnopolski zlot Związku
Młodocianych Więźniów Politycznych
„Jaworzniacy”. Prawie 100 osób, represjonowanych w latach 1944 – 1956, zakwaterowanych było w Soczewce. W sobotę zwiedzali Płock, złożyli kwiaty pod
pomnikiem Józefa Piłsudskiego, Jana
Pawła II, na mogile Powstańców
Styczniowych i na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
W spotkaniu dyskusyjnym
uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej.
Główna uroczystość zlotu
odbyła się w niedzielę, w kościele p.w. św. Stanisława Kostki. Po uroczystej mszy św. z pocztami sztandarowymi nastąpiło odsłonięcie
i poświęcenie tablicy, upamiętniającej
żołnierzy II konspiracji. Wieczorem
w Soczewce weterani wzięli udział
w koncercie przygotowanym dla nich
przez uczniów miejscowej szkoły podstawowej i zespół „Dzieci Płocka”. Jaworzniacy zrewanżowali się przekazaniem książek do szkolnej biblioteki.

* * *
Związek utworzony został w 1992 roku. Nazwa Jaworzniacy wywodzi się od
miejsca ich uwięzienia w utworzonym

w 1951 roku Centralnym Obozie Pracy
w Jaworznie. Trafiali do niego bardzo
młodzi ludzie, którzy podjęli spontanicznie nierówną walkę z totalitaryzmem. Sprzeciwiając się postępującej sowietyzacji kraju, tworzyli różne organizacje niepodległościowe na bazie ideologii harcerstwa. Była to II Konspiracja
Młodzieży Szkolnej i Harcerskiej
oparta na strukturze Szarych
Szeregów. Prowadzili wojnę
na plakaty, ulotki, broszury,
sprzeciwiając się indoktrynacji młodzieży, ujawniając prawdę o Katyniu, licznych przypadkach terroru.
Otrzymywali za to wieloletnie wyroki więzienia. Według
danych MSW z 1964 roku w latach 1944 – 1956 w Polsce Ludowej
działało ponad 490 takich młodzieżowych nielegalnych organizacji.
Jesienią 1950 roku w Ministerstwie
Bezpieczeństwa Publicznego zapadła
decyzja o segregacji młodocianych
więźniów politycznych w wielu 16 – 21
lat. Kierowano ich do utworzonego
w Jaworznie obozu, gdzie młodociani
wykolejeńcy poddawani byli gruntownej
reedukacji. Główną metodą była katorżnicza praca i tresura bezwzględnego
posłuszeństwa.
Przez więzienie w Jaworznie przewinęło się ponad 10 tysięcy osób.
(j)

Prezydent zarządził

Minęło pół miesiąca

Lokale na sprzedaż
Do sprzedaży, w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego, przeznaczono dwa lokale użytkowe: przy ul.
Kolegialnej 4 i Obrońców Westerplatte
14. Pierwszy ma powierzchnię 38,48
mkw. i jego cenę wywoławczą (wraz
z udziałem w gruncie) ustalono na 130
tys. zł. Drugi jest znacznie mniejszy, bo
ma tylko 8,39 mkw. i jego cena wywoławcza wynosi 19,5 tys. zł.

* Marcin Olechowski z III L.O. zwyciężył w II edycji ogólnopolskiego
konkursu „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego”. Na Zamku Królewskim otrzymał m.in. laptopa
i odtwarzacz DVD.
* 13 czerwca w katedrze święcenia
przyjęło 6 diakonów z płockiego
seminarium.
* Wojciech Krzywiński zajął III
miejsce w Pucharze Świata w modelarstwie kosmicznym. Jego rakieta Ariane 3V17 waży 1,5 kg,
jest wyposażona w 7 silników
i spadochron.
* PKN Orlen był sponsorem XV edycji
ogólnopolskiego
finału
„czwartków lekkoatletycznych” –
największej masowej imprezy dla
dzieci ze szkół podstawowych.
* Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu przyznano certyfikat jakości na kolejne 3 lata.
* Śmiertelny wypadek w Basellu; 48letni pracownik został przygnieciony maszyną paletyzującą.
* Maltańska Służba Medyczna obchodzi
5-lecie
działalności
w Płocku.
* Petrotel wchodzi na rynek z nową
ofertą – telewizji kablowej. Będą
z niej mogli skorzystać klienci,
którzy mają łącze internetowe Petrotelu.
* Czynna jest już restauracja na
szczycie amfiteatru. Niewielki lokal (34 miejsca i taras) specjalizuje się w kuchni staropolskiej.
* 19 czerwca przestały obowiązywać
dotychczasowe stawki za przejazd
płockimi taksówkami i strefy taryfowe. Taksówkarze sami mogą
ustalać ceny.
* Uruchomiono specjalną linię autobusową „S” z Podolszyc na Sobótkę. Wyjeżdża z pętli przy ul. Mazura, jedzie Czwartaków i Wyszogrodzką, Jachowicza, Bielską
Kwiatka, Kolegialna i Kilińskiego
nad Wisłę. Kursy będą zawieszone w dni pochmurne i deszczowe.
* Na II Otwartych Mistrzostwach
Mazowsza WUSHU, rozegranych
w hali Chemika płocczanie zdobyli 4 złote medale.
* Płocką drużynę Mustangów Torpedy Łódź pokonały 20:6.
(j)

Komunalne remonty

Nie wypożyczysz
Czytelnicy, którzy korzystają z biblioteki,
czytelni i informatorium Książnicy Płockiej, mieszczących się przy ul. Kościuszki 6
muszą przygotować się na utrudnienia. Od
20 lipca do 14 sierpnia będą one nieczynne z powodu inwentaryzacji zbiorów.
Czytelnicy, do których wysłano listy monitujące muszą rozliczyć się do 18 lipca.
Bieżące wypożyczenia będzie można przedłużać przez internet; wszystkie informacje
oraz formularz „przedłużanie wypożyczeń”
dostępny jest na stronie internetowej
www.bibl.plock.pl.
(m.d.)

Boże Ciało
W tym roku centralnym uroczystościom Bożego Ciała w Płocku (11 czerwca) przewodniczył nuncjusz apostolski
abp Józef Kowalczyk.
Pro ce sję po prze dzi ła msza św.
w katedrze o godz. 11. Orszak z Najświęt szym Sa kra men tem prze szedł
uli ca mi: Ko ściusz ki, Pl. Obroń ców
Warszawy, Kolegialną i Kwiatka do
kościoła św. Jana Chrzciciela. Abp

Ko wal czyk wyg ło sił tak że ka za nie
przy ostatnim ołtarzu, usytuowanym
w sąsiedztwie pomnika bł. abpa A.J.
Nowowiejskiego.
Tegoroczne obchody Bożego Ciała
w Płocku zostały połączone z dziękczynieniem w 10. rocznicę beatyfikacji pasterzy Kościoła płockiego: abpa A.J.
Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego. Obaj zostali beatyfikowani dokładnie 13 czerwca 1999 r., przez Jana
Pawła II, podczas jego pielgrzymki do
Polski.
eg

Medale dla Małachowiaków
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Zatwierdzony został rzeczowo-finansowy plan remontów w zasobach
MZGM-TBS. W tym roku roboty konserwatorskie i remontowe pochłoną
prawie 1,5 mln złotych. W ich zakres
wchodzą m.in. roboty zduńskie, naprawa elewacji, dachów, wymiana odcinków instalacji, remonty kominów, odgrzybianie lokali.
(j)

Wakacyjny czas pracy
Oddział Komunikacji Urzędu Miasta
Płocka w lipcu i sierpniu będzie przyjmował klientów nieco krócej; w poniedziałki,
wtorki, czwartki, piątki od godz. 8 do godz.
15, zaś w środy od godz. 10 do godz. 17.
Informujemy ponadto, iż przez cały
okres wakacyjny pozostałe wydziały i oddziały Urzędu Miasta Płocka pracują bez
zmian; w środy od 9.30 do 17.30, w pozostałe dni robocze w godz. 7.30-15.30. seb

W piątek, 5 czerwca, uczniowie trzecich klas LO im. St. Małachowskiego odebrali świadectwa ukończenia liceum. Najlepsi otrzymali także złote i srebrne medale Diligentiae. Złoty medal otrzymała
w tym roku uczennica klasy III A, Aleksandra Dąbkowska; osiągnęła rekordową
średnią – 5,25. Ośmiu uczniów zostało
uhonorowanych srebrnymi medalami.

Byli to: Marcin Kłosiński, Wiktor Danielak, Monika Korycka, Martyna Twardowska, Joanna Kowalska, Katarzyna Bąk,
Monika Wolska i Emil Ciarkowski.
Medal Diligentiae został ustanowiony
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w 1786 r. Do tradycji wręczania tego wyróżnienia, powrócono po
długiej przerwie w 1964 r.
(ms)

ZŁOTY PEGAZ DLA KOLEI
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM”
zdobyła statuetkę Złotego Pegaza. To prestiżowa nagroda dla najlepszej firmy
w branży Transport Spedycja, Logistyka
(TSL).
Konkurs jest organizowany od 1997r.
przez Polską Gazetę Transportową.. Jury
konkursu, któremu przewodził prof. dr
hab. Zdzisław Kordel z Gdańska, przy wyborze laureatów bierze pod uwagę osiągnięcia firm w minionym roku i przyznaje
statuetki w dwóch kategoriach: „Najlepsza
firma branży TSL”„Najlepsza firma działająca na rzecz branży TSL”.

W pierwszej kategorii nominowano
w tym roku do nagrody Złotego Pegaza:
CTL Logistics, Koleje Mazowieckie,
spółkę logistyczną Logistics Service
oraz uruchomiony przez Centralę Zaopatrzenia Hutnictwa nowoczesny Euroterminal w Sławkowie.
Jury przyznało Nagrodę Złotego Pegaza spółce:„Koleje Mazowieckie –
KM” sp. z o.o. Jurorzy docenili wdrożenie przez Koleje Mazowieckie i konsekwentne realizowanie, od blisko 5 lat,
modelu samorządowej kolei regionalnej. W uzasadnieniu podkreślono także,

UWAGA, CZYTELNICY
Podobnie jak w latach ubiegłych,
w lipcu i sierpniu wydamy po jednym numerze Sygnałów Płockich,
na początku każdego z tych miesięcy. Do cyklu dwutygodniowego
wrócimy we wrześniu.
Redakcja
wdrożenie do eksploatacji nowoczesnego taboru.
opr. (j)

„Sygnały Płockie” − Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09−400 Płock, tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79. Redaktor naczelny − Ewa Jasińska. Redaguje zespół.
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Miasto przygotowuje się do rozbudowy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Lasockiego. Najpierw trzeba opracować dokumentację
projektowo-kosztorysową.
W przyszłości ma powstać dwukondygnacyjny budynek, który będzie się łączył
z istniejącą szkołą. W nowych pomieszczeniach mają znaleźć się sale do nauki
zawodu i przysposobienia do pracy. Na
parterze znajdą się dwie pracownie dla
kierunków: piekarz, cukiernik i kucharz,
jedna plastyczno-ceramiczna oraz jedna
z warsztatem dla uczniów chcących wykonywać zawód mechanika pojazdów samochodowych. Na najniższej kondygnacji będą też: garaż, łazienka, pomieszczenie magazynowe, dwa pomieszczenia socjalno-administracyjne oraz jedna ogólna
klasopracownia o powierzchni 60 mkw.
Na I piętrze znajdą się pracownie: krawiecka, fryzjerska oraz gospodarstwa domowego. Będzie również sala relaksacyjna o pow. 100 mkw. oraz sala konferencyjna (168 mkw.).
Wszystkie pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W poszczególnych salach odbywać
się będą zajęcia w grupach liczących od 5
do 8 osób.
Z budynków korzystać będą uczniowie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 2. Wszystkie sale przeznaczone do nauki zawodu
zostaną odpowiednio wyposażone. Np.
w warsztacie dla kierunku piekarz-cukiernik znajdą się m.in. piec piekarniczy, mieszadło do ciasta, nadziewarka do pączków

oraz trzy stoły produkcyjne, a w sali dla
kierunku mechanik pojazdów samochodowych stanowiska: obróbki ręcznej i mechanicznej, naprawy ogumienia, kontrolno-diagnostyczne i podnośniki samochodowe.
Ciekawie zapowiada się także sala relaksacyjna i doświadczania świata. Jej
wyposażenie stanowić będą m.in. łóżko
wodne, basen piankowy, emiter zapachów, kolumna świetlna oraz pokój lustrzany.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana w dwóch etapach.
W pierwszym firma, która wygra przetarg
zajmie się przygotowaniem koncepcji
programowo-przestrzennej wraz z projektem zagospodarowania terenu wokół projektowanego budynku. W ciągu trzech
miesięcy od podpisania umowy firma będzie musiała przeprowadzić badania geotechniczne podłoża oraz uzyskać decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Następnie, po zaakceptowaniu przez
miasto koncepcji, firma przystąpi do drugiego etapu. W ciągu czterech kolejnych
miesięcy zostanie opracowany projekt architektoniczno-budowlany, w którym
znajdą się rozwiązania budowlane, konstrukcyjne, zostanie zaprojektowana także
wewnętrzna komunikacja drogowa i piesza oraz zieleń i oświetlenie terenu. Powstaną opracowania branżowe związane
z instalacjami: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacji. Wykonawca zadania sporządzi również kosztorysy inwestorskie oraz uzyska
pozwolenie na budowę.
(m.d.)

Nie tylko dla ochotników

Rok potrwają prace przy rozbudowie
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej,
znajdującego się przy ul. Sierpeckiej 27.
Najpierw jednak Urząd Miasta musi poszukać firmy, która wykona to zadanie.
Oferty można składać do 3 lipca. Wygra ta
firma, która zaproponuje najniższą cenę.
Obecnie na terenie działki o powierzchni ponad 2,5 tys. mkw. w Trzepowie
znajduje się stary budynek, wykorzystywany również jako ośrodek kulturalnooświatowy „Strażak” oraz wybudowany
w 1992 roku garaż z pomieszczeniami
technicznymi.
Wybrana w przetargu firma wyburzy
stary obiekt, a na jego miejscu postawi nowy, dwukondygnacyjny (parter i poddaSygnały Płockie

sze). Przebudowana zostanie także część
garażowa. Po rozbudowie budynek będzie
miał prawie 3 tys. metrów sześc. (do tej
pory 520).
W nowych pomieszczeniach znajdzie
się m.in. garaż na dwa wozy bojowe straży pożarnej. Będzie też zaplecze magazynowe i socjalne dla strażaków oraz duża
sala spotkań z antresolą przeznaczona dla
lokalnej społeczności. W budynku zaprojektowano także dwie sale wielofunkcyjne, które będą mogły być wykorzystywane podczas niewielkich zebrań lub na prelekcje oraz szatnia. Na parterze przewidziano także pokój śniadań dla strażaków,
który będzie mógł być wykorzystywany
także podczas lokalnych spotkań. (m.d.)

J. GAWRYŁKIEWICZ

Krawcy i mechanicy

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, już w październiku płocczanie będą
mogli ponownie korzystać z basenu na Podolszycach Południe

Zgodnie z planem
Remont największego i najmłodszego basenu w Płocku trwa od stycznia.
Wy ko naw cą prac jest Ka to wic kie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus. – Wszystko idzie
zgodnie z harmonogramem – mówi
Zofia Ulicka, dyrektor ratuszowego
Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.
– Jeśli nie będzie nieprzewidzianych
problemów, wykonawca powinien zakończyć roboty 31 sierpnia.
Nie oznacza to jednak, że basen natychmiast zostanie oddany do użytku.
– Potem będą trwały procedury odbiorowe, m.in. przez Sanepid, straż pożarną, inspekcję pracy itp. – wyjaśnia
Ulicka. – Trwają one około trzech tygodni. Później Miejski Zespół Obiektów Spor to wych mu si przy go to wać
obiekt, czyli m.in. posprzątać.
Przypomnijmy, że Podolanka składa
się z trzech zbiorników: niecki sportowej, czyli dużego basenu, niecki rekreacyjnej, czyli tej do której wpada
się po zjeździe rurą oraz z wanny z hydromasażem. Do obiektu należy także
plaża, czyli to wszystko co znajduje
się wokół zbiorników.
Największe i najtrudniejsze prace są
już wykonane. Roboty przy remoncie
dachu wykonane zostały w 75 proc.

Na niecce sportowej wykonano już
próbę wodną, aby sprawdzić czy nowa
izolacja jest szczelna. – Jesteśmy zadowoleni, bo wszystko poszło zgodnie
z planem – cieszy się dyrektor.
Teraz Budus przygotowuje się do
spraw dze nia niec ki re kre a cyj nej.
W najbliższym czasie zacznie się także układanie glazury i terakoty. Wykonano już ok. 50 proc. prac związanych z wentylacją. Po remoncie na base nie bę dzie znacz nie przy jem niej,
gdyż wentylowana będzie także widownia. Pracownicy wykonawcy rozdzielili też instalację elektryczną; do
tej pory była ona wspólna dla basenu
oraz dla znajdującej się obok szkoły. –
Trwają roboty instalacyjne w łazienkach – mówi Zofia Ulicka. – Pomieszczenia sauny przygotowane są do kładzenia posadzek. Rozpoczęto już także
ro zdzie le nie in sta la cji uzdat nie nia
wody dla niecki oraz jacuzzi.
Prace przy elewacjach zaczęły się
od strony bloków przy ul. Czwartaków. Tam, gdzie widać największe
ubytki, prace – ze względu bezpieczeństwo uczniów – prowadzone będą
w wakacje.
Koszt całego remontu wyniesie około 5 mln złotych.
M.D.

Piętro jak nowe
Wektra zajmie się remontem klas
i wy mia ną wew nętrz nej in sta la cji
elektrycznej w Szkole Podstawowej nr
12, mieszczącej się przy ul. Brzozowej 3.
Płocka firma wygrała przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta. Za wykonanie prac zaproponowała najniższą cenę
– 372 tys. 418 zł. Tym samym pokonała
siedmiu innych wykonawców, którzy za
realizację zadania chcieli od 374 tys. do
432 tys. zł.
Remont odbywać się będzie na I piętrze. Wymienione zostaną posadzki

i drzwi, a na ścianach i sufitach położone będą nowe gładzie gipsowe. Farbami
emulsyjnymi dwukrotnie zostaną pomalowane ściany i sufity, a do malowania
lamperii na korytarzu i klatkach schodowych użyte będą farby olejne. Na podłogach położona zostanie wykładzina kauczukowa; antypoślizgowa i antyelektrostatyczna. Oprócz wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonawca
zajmie się montażem sieci komputerowej, przeciwpożarowej i monitoringu.
Remont zakończy się do 24 sierpnia.
(m.d.)
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Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
między sesjami
w czerwcu 2009 roku:
Wioletta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy ustawienia progów zwalniających i ograniczenia prędkości na ul.
Filtrowej. 2/ Dotyczy poprawy wjazdu
pomiędzy blokami administrowanymi
przez MZGM-TBS przy ul. Obrońców
Westerplatte 7 i 7/1. 3/ Dotyczy dokończenia realizacji części ul. Poprzecznej.
4/ Dotyczy remontu nawierzchni przy
pawilonach usługowo-handlowych przy
ul. Dobrzyńskiej 13.
Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie instalacji oświetlenia na
części ul. Czerwonych Kosynierów.
Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o usunięcie gałęzi z drzew od
Domu Technika do Jaru Kazimierza na
koronie skarpy.
Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o ustawienie wiaty przystankowej na ul. Ciechomickiej przy posesji
nr 91. 2/ Proszę o opublikowanie w Sygnałach Płockich komunikatu Powiatowego Inspektor Sanitarnego w sprawie
kąpieli w jeziorach w ościennych gminach. 3/ Proszę o wyprowadzenie zadoleń zalewowych na ul. Ciechomickiej do
nowo wybudowanego rowu. 4/ Proszę
o pielęgnację drzew na ul. Kolegialnej.

5/ Bardzo proszę o poszerzenie poboczy
lub zrobienie „mijanek” na ulicy Na
Stoku i obcięcie tam gałęzi. 6/ Proszę
o wyrównanie zadoleń na ul. Nadwiślańskiej. 7/ Ponownie proszę o ustawienie znaku informacyjnego na nowej drodze z płyt od ul. Dobrzykowskiej do Nizinnej.
Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o zmianę zapisu w regulaminie konkursu „Dyplom dla Płocka”, tak
by mogli w nim uczestniczyć płocczanie
studiujący poza Płockiem, jeżeli ich praca dotyczy tematyki zapisanej w pkt. III.
Beata Szczytniewska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę o zabudowę ciągu wzdłuż
Pasażu Paderewskiego w celu bezpiecznego przejścia dla pieszych (schody,
przejazdy dla niepełnosprawnych). 2/
Jakie atrakcje Urząd Miasta Płocka,
bądź jednostki mu podległe planuje
w czasie tegorocznych wakacji dla dzieci i młodzieży z osiedla Podolszyce. 3/
Wnoszę o montaż progów zwalaniających wzdłuż al. Jana Pawła II przy przychodni „Rodzina” i kościoła św. Wojciecha. 4/ Wnoszę o ogrodzenie nowego
placu zabaw w zasobach MTBS przy al.
Jana Pawła II 47a, ze względu na dewastację. 5/ Wnoszę o naprawę nawierzchni jezdni ul. Czwartaków na wysokości Galerii Wisła. 6/ Wnoszę o budowę
zatok parkingowych wzdłuż al. Jana Pawła II na wysokości budynku nr 74.
Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy wykupu mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Kredytowej 3.
Opr. (j)

Remonty w placówkach
oświatowych
Kiedy płoccy uczniowie opuszczali
mury swoich szkół, w Urzędzie Miasta
podpisywano ostatnie umowy na wakacyjne remonty placówek oświatowych.
Niemal wszystkie obiekty, wymagające
renowacji, do wcześnia będą jak nowe.
Zacznijmy od przedszkoli. Do 15
września potrwają prace remontowe
w Miejskim Przedszkolu Nr 11. Zgodnie z zapewnieniami remont nie będzie
kolidował z zajęciami w nowym roku
szkolnym. Na wrzesień pozostaną do
zrobienia tylko prace wykończeniowe.
Przedszkole nr 16 również przygotowuje się do remontu; na razie konieczne
jest sporządzenie dokumentacji technicznej. W przedszkolach nr 27, 17, 20
i 35 również trwa wykonywanie ekspertyz technicznych, poprzedzających renowację.
Także kilka szkół podstawowych wymaga remontu. 26 czerwca został ogłoszony konkurs ofert, dotyczących remontu Szkoły Podstawowej nr 3, w której niezbędna jest termomodernizacja
budynku. Wykonawcę remontu wyłoniono natomiast w przypadku SP nr 11,
gdzie prace potrwają do 15 września.
Rozległy remont szykuje się w SP nr
12, gdzie potrzebna jest wymiana instalacji elektrycznej, renowacja posadzek
oraz termomodernizacja. Ponadto, przewidziano montaż sieci komputerowej,
przeciwpożarowej i monitoring. Pracami w „dwunastce” zajmie się Wektra.
Płocka firma zaproponowała najniższą
cenę i pokonała siedmiu konkurentów.

Remont w SP nr 16 także łączy się
z wymianą elektryczności i poprawkami
budowlanymi. Prace w tej szkole mają
zakończyć się do 21 sierpnia. W wakacje zakończą się też prace w SP nr 20,
gdzie odnowiona zostanie klatka schodowa oraz w SP nr 23, gdzie wymieniony zostanie dach.
W budżecie Płocka przewidziano także pieniądze na remonty w gimnazjach
i zespołach szkół. Do 25 sierpnia ma potrwać modernizacja sali gimnastycznej,
remont drenażu, elewacji i wymiana
okien w Gimnazjum nr 5. Trwa procedura przygotowawcza do remontu elewacji ściany szczytowej segmentu B
w Gimnazjum nr 8.
Do 24 sierpnia w LO im. Wł. Jagiełły
wymieniony zostanie dach nad aulą.
Przewidziano także remont attyki na budynku frontowym. W przypadku LO im.
St. Małachowskiego potrzebne jest
opracowanie dokumentacji technicznej
remontu kapitalnego internatu przy ul.
Kościuszki 26. Zbieranie dokumentacji
potrwa do połowy sierpnia. W Zespole
Szkół Technicznych do 24 sierpnia wymieniona zostanie instalacja elektryczna. Remont posadzek zakończy się
w wakacje także w ZSZ nr 2.
Niektóre remonty już się zakończyły.
W Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości wymieniono instalację elektryczną, a w ZS nr 1 odnowiono małą salę
gimnastyczną. Cały zakres zaplanowych prac remontowych zrealizowano
także w SP nr 6.
(ms)

Mur załatany
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KRZYSZTOF KALIŃSKI

29 maja zostały oficjalnie zakończone
prace konserwacyjne reliktu średniowiecznego muru u zbiegu ulic Kwiatka
i Bielskiej.
Właściwe prace konserwatorskie
trwały od marca 2009 r. Przez ten czas
zostały wzmocnione cegły i zaprawy,
uzupełnione ubytki, dzięki czemu mur
został zabezpieczony przed przenikaniem wody opadowej do wnętrza oraz
scalony kolorystycznie.
Prace były prowadzone przez toruńską firmę „RELIEF”, wyłonioną w drodze przetargu, która za ich wykonanie
otrzyma 150 tys. zł. Podstawą prowadzonych prac był projekt opracowany
przez prof. Jadwigę Łukaszewicz – konserwatora zabytków, związaną z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, która jednocześnie była też inspektorem nadzoru prowadzonych prac.
Całość nadzorowały także służby Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Miejmy nadzieję, iż przeprowadzone
prace konserwacyjne uchronią mur
przed dalszą degradacją i pozwolą na jego przetrwanie przez następne dziesięciolecia.
Na wykonane prace wykonaw ca
udzielił 3-miesięcznej gwarancji.
W okresie tym będzie też bacznie ob-

Na Grunwald
marsz!

serwowany i kontrolowany zarówno
przez wykonawcę prac a także przez
prof. Łukaszewicz oraz przez Miejskiego Konserwatora Za bytków wraz
z pracownikami Agencji Rewitalizacji
Starówki.
Przypomnijmy, że mury obronne
w Płocku powstały po zawarciu umowy
między miastem a królem Kazimierzem
Wielkim w 1353 roku. W ciągu kilkunastu lat najstarszą część miasta otoczyły
prawie 2 km murów obronnych, regular-

nie poprzecinanych basztami. Jeszcze
w XV w. były w całkiem dobrym stanie.
Potem – wraz z rozwojem techniki wojskowej – straciły na znaczeniu. Na początku XIX w. miasto zaczęli porządkować Prusacy. I to oni wydali polecenie:
zasypać fosy i rozebrać mury. Pozostały
trzy niewielkie skrawki – pierwszy w domu Pod Trąbami, drugi to fragment baszty obronnej przy zbiegu Okrzei i Zduńskiej, trzeci zaś to fragment muru – u
zbiegu ulic Bielskiej i Kwiatka.
D.S.

Minęło 599 lat od pamiętnej bitwy pod Grunwaldem. Z tej okazji,
30 czerwca rozpoczął się niespotykany dotąd projekt historyczny.
Z czeskiego Jeseniku wyruszył
średniowieczny tabor, który odwiedził kilka miast w Czechach i Polsce. W lipcu do marszu dołączą rycerze z książęcego Płocka.
Trasa przemarszu wygląda imponująco. Nawet podróż „palcem
po mapie” robi wrażenie: Jesenik,
Byczyna, Wieluń, Sieradz, Łęczyca, Płock i Lidzbark. Ostatnim etapem ma być Grunwald, gdzie 16
lipca uczestnicy wezmą udział
w inscenizacji wielkiej bitwy.
Każdy postój wiąże się z przedstawieniem
średniowiecznych
zwyczajów. W każdym z miast tabor rozbije obozowisko, napoi konie i odpocznie, by już następnego
dnia wyruszyć w dalszą podróż.
Do Płocka brać rycerska przybędzie 8 lipca.
(ms)

Sygnały Płockie

Pomnik skazany
na zagładę

Pordzewiały, brzydki i zapomniany
zwrócił uwagę grupy uczniów III L.O.
„Pomnik – przestroga” stojący na trawniku
przed Zespołem Szkół Centrum Edukacji
okazał się również niekompletny. Z niewielkiego cokołu obok pomnika znikła metalowa tablica z napisem: „Pomnik – przestroga / ku czci ofiar totalitaryzmu / ufundowany dla Płocka / przez miasto partnerskie
Darmstadt / w roku 1990 / Autor: Thomas
Duttenhoefer. Darmstadt”. Najprawdopodobniej „padła ofiarą” złomiarzy.
Badacze absurdów

Czwórka licealistów – Elżbieta Świetlicka, Katarzyna Romanowska, Piotr Pawlak i Damian Kwiatowski – tworząca
grupę „Contra Absurda” od września
2008 r. wyłapuje absurdy pojawiające się
w przestrzeni publicznej naszego miasta.
Tym samym czwórka detektywów włączyła się w ogólnopolski projekt „Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się
w szkole”, który skupia nieformalne grupy
uczniów aktywnych i chcących zmieniać
rzeczywistość.
– O projekcie powiedziała nam prof.
Grażyna Rybicka i zaczęliśmy działać –
mówią uczniowie. – Od początku założyliśmy, że nawet jeśli nie uda nam się wielu
rzeczy załatwić to przynajmniej dowiemy
się jak działa biurokracja, dowiemy się jak
to jest „chodzić po urzędach.” Ich „drogę”
można prześledzić na stronie www.obywatele.sto.org.pl – gdzie skrupulatnie notują i nokautują wszelkie absurdy.
– Chciałabym podziękować prof. Rybickiej i młodzieży tej niezwykłej szkoły. Jestem pełna podziwu – mówiła podczas
skromnej uroczystości odsłonięcia nowej
tablicy (18 czerwca) Hanna Witt – Paszta.
Od wspólnego z nią spotkania akcja nabrała tempa. Dzięki Wydziałowi Kultury
Urzędu Miasta odtworzono wygląd tablicy, a Wydział Gospodarki Komunalnej –
tablice wykonał (tym razem z granitu, aby
nie korciło złodziei).

nięciu – 1 września 1989 r. – była Hanna
Witt – Paszta, która zakładała Stowarzyszenie Miast Siostrzanych i aktywnie uczestniczyła w rozwijaniu współpracy między
Darmstadt a Płockiem. – Pomnik przedstawia postać spopielonego człowieka – bez
rąk, bez stóp i twarzy – pooranego bliznami, spiętego klamrami, bezwolnego, uciemiężonego i bezsilnego – opowiadała WittPaszta. – Ważny jest też cokół na którym
siedzi, oddalony, osamotniony, w pełnej
izolacji. Wszystko to oddaje wielkie nieszczęście, jakie niósł ze sobą totalitaryzm.
Artysta świadomie wybrał materiał „byle jaki”, wybrakowany, pordzewiały, aby
całość sprawiała odpychające wrażenie
zimna i brutalności. Dlaczego o tym mówię? Bo można się spotkać z opinią, że nikt
nie dba o ten pomnik, że należałoby go
„ładnie” pomalować.
Dlatego zarówno Grażyna Rybicka, jak
i Hanna Witt – Paszta liczą, że Urząd Miasta przygotuje jeszcze jedną, mniejszą
i skromniejszą tabliczkę objaśniającą. Jest
już pomysł na napis: „Pomnik pod stałą
opieką UMP. Artysta zaprojektował rdzę
jako znak nadziei na rozpad wszelkich totalitaryzmów”.
(rł)

Śladami wyklętych
W środę 24 czerwca, ok. godz. 9.30
płocka młodzież z ZHR ruszyła Szlakiem
„Żołnierzy Wyklętych”, którzy po wejściu
do Polski Armii Czerwonej i NKWD nie
złożyli broni i walczyli z nowym okupantem. Przez dziesięciolecia komuniści starali się, tam gdzie się dało, usunąć pamięć
o tych żołnierzach, a jeśli się nie dało,
przedstawić ich jako zbrodniarzy czy niemieckich kolaborantów.
II Rajd Szlakiem „Żołnierzy Wyklętych” to projekt edukacyjny dla młodzieży
zainteresowanej historią (także w wymiarze lokalnym) oraz pielęgnowaniem tradycji walki o wolność i niepodległość Polski. Regionalna edukacja historyczna łączy się z geograficzno-przyrodniczą. Młodzież mogła poznać miejsca i postaci
związane z walkami i działalnością antykomunistycznej partyzantki niepodległościowej, zebrać relacje od jeszcze żyjących świadków. Musiała także odeprzeć
atak NKWD i odkryć, kto jest konfidentem UB. Rajd, którego trasa wiodła m.in.
przez powiaty: makowski, mławski, sier-

R. ŁABARZEWSKI

Dzięki inicjatywie czwórki uczniów z III L.O. pomnik stojący
przy ul. Łukasiewcza – dar miasta partnerskiego Darmstadt –
znów ma tablicę informacyjną.

pecki, płocki i pułtuski, zakończył się 28
czerwca 2009 r. w Ciechanowie. Obok
płockich harcerzy szły grupy z Ostrołęki,
Mławy i Ciechanowa. Inicjatorem rajdu
było Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Patronat medialny nad imprezą
objęły: Sygnały Płockie i Katolickie Radio Płock.
(rł)

Światowy dzień inwalidy
W Polsce problem niepełnosprawności
dotyka prawie 5,5 miliona osób. Ta spora
część naszego społeczeństwa obchodziła
swoje święto pod nazwą „Światowy dzień
inwalidy”. Spotkanie odbyło się 17 czerwca w Spółdzielczym Domu Kultury
w Płocku. Licznie przybyli pensjonariusze
domów pomocy społecznej ich opiekunowie oraz przedstawciele władz lokalnych.
Początek uroczystości to występ Kabaretu Pod Pokrywką, który zaprezentował
program „Ploteczki z osiedla miłooość”.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy znane polskie piosenki „Zimny drań” „Parasolki”,
czy też „Balladę o Płocku”. Po występie
artystycznym przemawiał prezes płockiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Tadeusz Fabisiak. Poruszony został temat przełamywania barier psychologicznych w postrzeganiu osób niepełnosprawnych. Tegoroczne hasło przewodnie to „Inwalida to
po prostu człowiek”. Nawiązał do istotnej
roli, jaką odgrywa praca w życiu osób nie-

pełnosprawnych. Dziękując pracodawcom, którzy zatrudniają inwalidów zauważył, że praca to nie tylko korzyść materialna, ale również forma rehabilitacji.
Bardzo ważną rzeczą, według Tadeusza
Fabisiaka, jest właściwe rozeznanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przekazanie tej wiedzy władzy samorządowej.
Prezes mówił o planach na przyszłość,
których jest bardzo dużo, lecz środków na
ich realizację, niestety, brak. Specjalne
podziękowania otrzymał prezes Płockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, która od wielu lat aktywnie wspiera związek. Emeryci
dzięki PSM mogą korzystać z sal w Spółdzielczym Domu Kultury oraz z wszystkich klubów osiedlowych spółdzielni.
Płocki oddział PZERiI skupia 12 tys.
członków. Organizuje wycieczki, ogniska
a także wieczorki taneczne dla seniorów.
„Światowy dzień inwalidy” to sposób na
przypomnienie społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego częścią
Michał Grysiński

Rdza jak krew

Pomnik jest bliźniaczą wersją monumentu stojącego w Darmstadt. Przy jego odsłoSygnały Płockie
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Wszystkie CIS-y Polski
łączcie się!

Prawdziwy kucharz z klasy I g

Zdrowe projekty
W Gimnazjum nr 5 po raz trzeci zrealizowano projekt „Trzymaj formę” oraz
po raz pierwszy „Dni promocji zdrowia”. Na projekt złożyły się następujące
konkursy i pokazy:
– konkurs kulinarny „Najsmaczniejsza i najzdrowsza sałatka na świecie”
(uczniowie sami przygotowywali sałatki, które oceniało jury w składzie p. J.
Janicki, p. O. Zalewska, p. J. Malecka,
p. K. Lachowicz)
– konkurs profilaktyczny „Żyj zdrowo – nie pal” (konkurs wiedzy o uzależnieniach)
– konkurs multimedialny „Moja prezentacja” na jeden z 10 tematów (Mój
sposób na nudę, Dlaczego „domowe jedzonko” a nie bar szybkiej obsługi?
Twoje osiągnięcia sportowe, rekreacyjne, Czy warto inwestować czas w aktywny wypoczynek? Wady i zalety
współczesnego stylu życia, Jaka jest recepta na zdrowe i długie życie? Czego
żąda ode mnie moje ciało? „Dieta cud”,
Człowiek a środowisko, Jestem „trendy
– proekologiczny”.
– konkurs plastyczny „Najpiękniejsza
kompozycja zdrowie” oraz „Logo na
Dni Promocji Zdrowia”)
– pokaz sportowo-taneczny
– konkurs fotograficzny „Piękno
i zdrowie w obiektywie” – najlepsze
zdjęcia wybrało jury,
– konkurs literacki ”Żartobliwie lub
uczenie pisz, że zdrowie zawsze w cenie”– fraszka na temat zdrowego stylu
życia. Zwyciężyła w tej konkurencji

Katarzyna Sujecka z klasy 2 d, która
stworzyła taką rymowaną receptę:

Na zdrowie
Jeśli chcesz mieć ciało zdrowe,
Jedz warzywa kolorowe,
Nie jedz chipsów ni słodyczy,
By mieć zęby bez próchnicy.
Trzymaj formę doskonałą, by
Figurę mieć wspaniałą.
A Renata Kaczorowska z kl. I b rozwinęła fraszkę mistrza Jana z Czarnolasu:
„Ślachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam
człowiek prawie widzi na jawie, że nic
nad zdrowie ani lepszego, ani droższego”;
Choć to litery tylko i zgłoski,
Które nakreślił mistrz Kochanowski,
Prawda od wieków do nas powraca,
Że się do zdrowia zawsze dopłaca.
Bo choćbyś posiadał skarby przyrody
Wielkie bogactwa, cały świat mody.
A dnia pewnego zdrowia Ci zabrakło…,
To tak gdyby nagle, ktoś zgasił światło.
Autorkami i koordynatorami projektu
„Dni Promocji Zdrowia” oraz „Trzymaj
formę” w Gimnazjum nr 5 były nauczycielki: Olga Zalewska i Krystyna Lachowicz. Współtwórcami niektórych konkursów były: J. Malecka, B. Kowalska, R.
Gąsiorowski, zaś nauczycielami wspomagającymi U. Andrzejewska, B. Szymańska, J.Gostomska.
O. Zalewska

Kino artystyczne w Płocku
„Filmowe Spotkania” wróciły do kina
Przedwiośnie irlandzkim musicalem „Once” (29 czerwca). Kolejne obrazy to m.in.
„Dwa dni w Paryżu” – komedia z July
Delpy, „Genua. Włoskie lato” (2008) czy
„Wino truskawkowe” (2008) – filmowa
adaptacja „Opowieści Galicyjskich” Andrzeja Stasiuka. Seanse zaplanowano na
każdy wakacyjny poniedziałek, na godzinę 19. Bilet wstępu kosztuje 14 zł.
Jeśli można znaleźć jakiś wspólny
mianownik dla tych filmów: to słońce,
wakacje i uczucia, czyli opowieści spalone słońcem, zalane młodym winem
i słodkie jak karmel. Repertuar na stronie internetowej kina (www.novekino.pl)
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Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
im. św. Brata Alberta uzyskało niedawno status Centrum Integracji Społecznej (CIS). Zadaniem organizacji
jest dzia łal ność opie kuń czo -wy cho wawcza wśród dzieci i młodzieży oraz
pomoc dorosłym, nie radzącym sobie
ze znalezieniem pracy. Zarząd płockiego CIS-u postanowił stworzyć grupę inicjatywną o większym zasięgu.
W tym celu, 8 czerwca odbyło się
spot ka nie za ło ży ciel skie Fe de ra cji
Centrum Integracji Społecznej.
Organizacja ma pod swoją opieką
przede wszystkim bezrobotnych. Jej
zarząd nawiązał w tym celu ścisłą
współpracę z Miejskim i Powiatowym
Urzędem Pracy. Odbywają się szkolenia wolontariuszy, prowadzone są staże. CIS uczestniczy także w pośrednictwie pracy.
Na tak szeroką działalność potrzebne są spo re fun du sze. Dla te go
konieczne jest zaangażowanie innych
instytucji, przede wszystkim samorządo wych. – Głów ny mi prob le ma mi
wszystkich CIS-ów są finanse. Warto
zatem współpracować z tymi, którzy
pomocy finansowej gotowi są udzielić,
np. z Urzędem Miasta – mówił p.o.
dyrektora Centrum Integracji, Dariusz
Sławiński.
Dyskusji przysłuchiwała się przedsta wi ciel ka Ra dy Mia sta, Wio let ta
Kulpa. – Rzeczywiście, są problemy
z finansowaniem CIS-ów. Tym bardziej cieszę się, że powstała inicjatywa
utworzenia Federacji Stowarzyszeń –
mówiła radna. – Pomoc społeczna jest
rozbudowaną dziedziną. Nasze miasto
angażuje coraz więcej środków w tę
działalność. Pozostaje mi tylko uspokoić płocki CIS. Znajdziemy środki finansowe na pomoc dla Centrum.
W spot ka niu uczest ni czy li tak że
przedstawiciele CIS-ów z innych regionów. Swoją działalność przybliżyły Centra Integracji z Bytowa, Siedlec, Torunia i Wrocławia. Ich problemy wydawały się tożsame z problemami płoc kiej or ga ni za cji. W wal ce
z biedą i dezintegracją społeczną brakuje przede wszystkim pieniędzy.
Działalność CIS-ów w Polsce różni
się natomiast zasięgiem pomocy i liczbą tzw. beneficjentów – ludzi, którzy

korzystają z pomocy Stowarzyszeń.
We Wrocławiu beneficjentów jest dużo więcej niż w Płocku, a tamtejszy
CIS umoż li wia im uczest ni cze nie
w kursach i szkoleniach na dużo większą skalę. Dlatego współpraca CIS-ów
z całego kraju jest pożyteczna, choćby
w postaci Federacji Stowarzyszeń.
Szeroką pomoc dla stowarzyszeń
pomocowych oferuje Unia Europejska. Program European Social Fund in
Po land pro po nu je po moc właś nie
w zakresie integracji społecznej. ESF
daje możliwość uzyskania europejskich środków na: stworzenie odpowiednich warunków dla przyszłych
pra cow ni ków i ich przy szłych
pracodawców, podwyższenie warunków edukacji, otwarcie rynku pracy,
pod wyż sza nie kwa li fi ka cji (kur sy,
szkolenia). Łącznie na lata 2007-2013
przewidziano na te cele ponad 11 mld
euro!
Odpowiednie wykorzystanie środków, przekazywanych płockiemu CIS-owi przez Urząd Miasta oraz Unię
Eu ro pej ską, mo że roz wią zać wie le
problemów, z którymi organizacja się
boryka.
Dyrektor Dariusz Sławiński mówił
także o działalności CIS, przy ul. Kościuszki. Budynek został niedawno
odrestaurowany. Centrum dysponuje
w końcu siedzibą, w której można prowadzić profesjonalne pracownie: budowlaną, kulinarną. To tam bezrobotni szlifują swoje umiejętności. Z pewnością otwiera to drzwi do wielu zakładów pracy. Utrzymanie pracowni
również wymaga sporego wkładu finansowego.
Cen trum In te gra cji Spo łecz nej
w Płocku zaprasza wszystkich, którzy
nie potrafią odnaleźć się na trudnym
rynku pracy, a także dzieci i młodzież,
wychowującą się w trudnych warunkach. Na Koścuszki 5 otrzymają oni
niezbędną pomoc.
Za rząd CIS za strze ga jed nak, iż
współpraca z potrzebującymi musi polegać na wzajemnym wsparciu. Tylko
ci, którzy zdecydowani są walczyć ze
swoimi problemami, takimi jak alkoholizm czy przemoc w rodzinie, mogą
liczyć na dobrą wolę ze strony Centrum Integracji.
(ms)

Medale na Parafiadzie

Jiri Machacek i Zuzanna Fialova w filmie
„Wino Truskawkowe”

i w informatorze Sygnałów Płockich
„MiastO!Żyje”
(rł)

Reprezentanci SP 20 w Borowiczkach
z parafii św. Jakuba w Imielnicy zdominowali turniej tenisa stołowego VI Mazowieckiej Parafiady Dzieci i Młodzieży
w kategorii szkół podstawowych. Z sześciu medali w rozgrywkach indywidualnych (dziewczynki i chłopcy) zdobyli
cztery.Zawody przy parafii św. Benedykta w Radziwiu, rozegrane zostały
w sobotę, 13 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Cichej. Wśród
dziewcząt pierwsze miejsce i złoty me-

dal zdobyła Aleksandra Lau, a drugie
miejsce ze srebrnym medalem zajęła
Sylwia Szelkowska.
Wśród chłopców najlepszy okazał się
Mateusz Wojtalewicz (złoto), który
w finale pokonał Adriana Graczyka
(srebro). Czwarte miejsce zajął Jarosław
Siery. Wszyscy wymienieni są uczniami
klasy VIa SP 20 (wychowawczyni Krystyna Nagajek), a trenują w klubie Nadwiślanin Płock pod okiem Grzegorza
Lipczyńskiego.
NP
Sygnały Płockie
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Zbiórka krwi zakończona

Pięknie być człowiekiem
XXXI edycja konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka pt. „Pięknie
być człowiekiem” zgromadziła ponad
tysiąc młodych miłośników pięknego
słowa. Po kolejnych szczeblach eliminacji do finału w Książnicy Płockiej
zakwalifikowano 60 osób. Podzielono
je na trzy grupy wiekowe.
W najmłodszej grupie (kl. II-IV) dwie
pierwsze nagrody otrzymali: Justyna
Giętka z Płocka i Jakub Kulesza z Pacyny. W grupie drugiej (kl. IV-VI) I miejsce jury przyznało Gabrieli Kozień

z Kutna. W grupie gimnazjalistów zdecydowano także uhonorować dwie osoby – obie z Sierpca: Aleksandrę Penszyńską i Agatę Głowacką.
Laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymali nagrody (słowniki, encyklopedie,
albumy) ufundowane przez Urząd Miasta Płocka, Starostwo Powiatowe
i Urząd Marszałkowski. Organizatorami
konkursu są: Płockie Stowarzyszenie
Przyjaciół Książki i Bibliotek oraz
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.
(j)

Już po raz czternasty odbył się konkurs „Może pomóc mi kropelka twojej
krwi”. Przez ostatnich kilka miesięcy,
uczniowie szkół z powiatu płockiego
oddawali krew, by pomóc anonimowym
chorym z całej Polski. Uroczystość podsumowująca konkurs odbyła się 5 czerwca, w Medycznej Szkole Policealnej
w Płocku. Wręczono puchary dla najbardziej zasłużonych szkół oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd
Miasta Płocka.
Najwięcej krwi oddali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku.
Tym samym, szkoła zajęła pierwsze
miejsce w skali powiatu i dwa trzecie
w skali województwa. Przedstawiciele
ZSZ Nr 2 odebrali z rąk dyrektora płockiego „Medyka”, Aliny Lewandowskiej, okazały puchar. Na drugim miejscu, pod względem liczby kwiodawców,
uplasował się Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku, a na trzecim Zespół
Szkół im. Leokadii Bergerowej.

Urząd Miasta Płocka ufundował rower gór ski dla lo so wo wy bra ne go
uczestnika konkursu. Na szczęście był
to rower damski, ponieważ wylosowano nazwisko Ali Fatimy, z Zespołu
Szkół z Gąbina. Ponadto, wszystkie
szkoły, które organizowały zbiórkę
krwi, otrzy ma ły drob ne na gro dy
rzeczowe dla swoich uczniów: plecaki, odtwarzacze mp3, pióra. Szczęśliwców również wybrano poprzez losowanie.
W tym roku, ilość oddanej krwi i liczba zainteresowanych wzięciem udziału
w zbiórce przerosła oczekiwania organizatorów. W efekcie, szkoły z powiatu
płockiego ustanowiły wspólnie nowy
rekord. Do konkursu zgłosiło się 1350
uczniów, którzy razem oddali prawie
600 litrów krwi. To najlepszy wynik od
pięciu lat.
Organizatorzy zachęcają do jeszcze
większej aktywności. Kolejna edycja
konkursu już za rok.
(MS)

Orły Europy

Przyjaźń zamiast agresji
Piąty czerwca w Płocku był okazją do
świętowania całej społeczności szkoły,
która nie zgadza się na przemoc i nie zamierza pozostawać wobec niej obojętna.
W Gimnazjum nr 4 zakończono rozpoczętą we wrześniu 2008 roku ogólnopolską kampanię ,,Szkoła bez przemocy”,
nad którą patronat objął Prezydent RP
Lech Kaczyński. Jej celem było umożliwienie uczniom i nauczycielom wykazania się skutecznością w przeciwdziałaniu
przemocy i agresji, a także zaprezentowanie pozytywnych postaw wpływających
na dobry klimat w szkole.
Przez cały rok podejmowane były
różnorodne przedsięwzięcia związane
z realizacją tego projektu: działania profilaktyczne, uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z przemocą zarówno
fizyczną jak i psychiczną oraz wzbogacenie w wiedzę na temat innych, bezpiecznych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Sygnały Płockie

W ramach podsumowania odbył się
happening z różnego rodzaju atrakcjami. Impreza rozpoczęła się od części
artystycznej przygotowanej przez młodzież, rozstrzygnięto konkursy: na plakat ,,Stop agresji”, na transparent z hasłem poświęconym przeciwdziałaniu
przemocy i agresji, a także konkurs
,,Piękno i radość przyjaźni”, przeprowadzony w trzech kategoriach – literackiej, fotograficznej i multimedialnej. Na koniec uczniowie mieli okazję
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
umieszczony w widocznym miejscu
w szkole.
Całość uświetniły występy zespołu
wokalno – muzycznego, a także pokazy
układów gimnastyczno – tanecznych
i tańca towarzyskiego. Imprezę zakończyło wypuszczenie czerwonych balonów.
ER

Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy
o Unii Europejskiej został zapoczątkowany przez członków Szkolnego Klubu
Europejskiego „Orły Europy”, działającego w Gimnazjum nr 4 im. Obrońców
Płocka 1920 r. od 2003 roku pod opieką
Agnieszki Garstki i Małgorzaty Fijałkowskiej. Współorganizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Informacji
Europejskiej w Płocku.
Ideą konkursu jest rozbudzanie
w uczniach chęci poznania kultury i historii krajów należących do UE, jak
również historii samej organizacji UE.
Pod koniec minionego roku szkolnego
miała miejsce VI edycja tego konkursu.
Zgłosiło się nań 20 szkół z powiatu płockiego, radomskiego i warszawskiego.
Konkurs, jak co roku, składał się
z kilku konkurencji. W pierwszej, dotyczącej wiedzy nt. historii, kultury Wielkiej Brytanii i Irlandii I miejsce zajęli
uczniowie z G4 w Płocku, II miejsce
uczniowie z Gimnazjum w Błędowie,
a III – uczniowie z G8 w Płocku.

W drugiej konkurencji, na AUDIOBOOK, najlepsi byli gimnazjaliści
z Maszewa Dużego, II miejsce zajęła
drużyna G4, a III miejsce G6 w Płocku.
W konkursie na prezentację wybranej postaci z historii, literatury, sztuki
Wielkiej Brytanii i Irlandii I miejsce
zajęli uczniowie z G6, którzy w niezwykle ekspresyjny, barwny sposób zaprezentowali burzliwe życie Henryka
VIII. II miejsce zajęło Gimnazjum
w Małej Wsi, prezentujące postać św.
Walentego, trzecia nagroda przypadła
Gimnazjum w Sannikach za skecze Jasia Fasoli.
W konkursie piosenki angielskiej
zwyciężyła uczennica z Gimnazjum
w Dobrzykowie, która brawurowo zaśpiewała piosenkę „Mein Herr” z repertuaru Marleny Dietrich. Drugim i trzecim miejscem podzieliły się gimnazja nr
2 i 5.
Uroczystość uświetnił występ zespołu
„Wisła” z programem pt. „Impresja europejska”.
AD
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Tylko w zeszłym roku w całym kraju utonęły 452 osoby, z czego na Mazowszu ok. 100. Najczęstsze wypadki
zdarzały się w miej scach niestrzeżonych
lub na dzikich plażach.
Tam postawione zostaną tablice ostrzegawcze.
Oznako wane będą te
miejsca, w których do
tej pory dochodziło do
największej liczby utonięć, czy to z racji niebezpiecznych wi rów,
ukształtowania dna, czy
też zbytniej brawury kąpiących się.
Insp. Ryszard Szkotnicki – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji zwraca
uwagę na dużą liczbę utonięć na Mazowszu. – Niestety, w wielu przypadkach są one efektem zbyt dużej brawu-

ry i nieostrożności. Dlatego naszym
celem jest ostrzeżenie ludzi przed tragicznymi i nieodwracalnymi skutkami,
jakie może nieść za sobą kąpiel w miejscach
do te go nie przy sto so wanych – podkreśla komendant.
Forma tablic będzie
bardzo prosta i czytelna. Czarno-żółta kolorystyka gwarantuje dobrą widoczność, natomiast wy ra zi sta ty po grafia i surowa grafika
– czytelność. Wyprodukowanie tablic kosztowało 9 tys. zł. Środki na
ten cel przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego.
Miejsca, w których staną znaki, wytypowały Komendy Wojewódzka i Stołeczna Policji.
MM

Pięć lat płockiej Malty
Zabezpieczanie medyczne dużych zgromadzeń takich jak: pielgrzymki, uroczystości religijne, zawody sportowe czy koncerty. Prowadzenie działalności socjalnej poprzez opiekę nad bezdomnymi oraz osobami starszymi. Prowadzenie
działalności wychowawczej wśród młodzieży. To tylko kilka ważniejszych punktów w działalności Maltańskiej Służby Medycznej.
Już pięć lat działa w Płocku oddział
Maltańskiej Służby Medycznej. 19 czerwca w Spółdzielczym Domu Kultury odbyła się uroczystość jubileuszowa organizacji. MSM to katolickie stowarzyszenie,
którego hasłem przewodnim jest „Obrona
wiary i pomoc potrzebującym”. W skład
płockiej placówki wchodzą młodzi ludzie
z całego powiatu, przeważnie uczniowie
szkół średnich z Płock i okolic. Pracują na
zasadzie wolontariatu. Formą zapłaty jest
satysfakcja z wykonywanej pracy oraz
wdzieczność osób, którym udzielono pomocy. Wszystkie pozyskane środki
przeznaczane są na zakup sprzętu oraz
pomoc potrzebującym.
Sławomir Szaruga komendant płockiego oddziału w swoim przemówieniu podsumował pięć lat działalności organizacji.
Jak mówił ”początki nie były łatwe...”
brakowało sprzętu, osób oraz pieniędzy.
Mieszkańcy Płocka pierwszy raz mogli
zobaczyć maltańczyków podczas święta
Bożego Ciała w 2004 roku. Zabezpieczali wtedy procesję, zaopatrzeni w prowizoryczne apteczki pierwszej pomocy, zrobione ze starych skrzynek narzędziowych. Wolontariusze pracowali również
w szpitalu miejskim w Płocku. Osoby
bardziej doświadczone, które odbyły odpowiednie kursy, pomagały ekipie karetki wyjazdowej. Swoją pomoc nieśli również w płockim hospicjum oraz w szpita-
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lu na Winiarach. Zabezpieczają największe imprezy w naszym mieście takie jak
Reggaeland czy Rockowe Pożegnanie
Lata. Dziś płocki oddział to prawie pięcdziesięciu aktywnych wolontariuszy.
Maltańczycy organizują także kursy pierwszej pomocy, do tej pory przeszkolili
blisko pięćset osób. Dużą wagę przywiązują do szkoleń, często odbywają się
spotkania mające na celu doskonalenie
umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy. Przez pięć lat pracy, płoccy Maltańczycy dorobili się sporej ilości sprzętu
medycznego, niezbędnego do ratowania
ludzkiego żcia. Dysponują między innymi własną karetką, która towarzyszy im
w większości zabezpieczanych przez nich
imprez.
W uroczystości wzięło udział wiele
osób powiązanych z płocką Maltą. Gościem honorowym był komendant główny
MSM prof. dr hab. Henryk Kubiak. Jubileusz to także czas podziękowań wszystkim przyjaciołom oraz osobom zasłużonym dla stowarzyszenia, którym wręczono statuetki „Przyjaciel Maltańczyków”.
Nagrodzeni zostali także wolontariusze
o najdłuższym stażu pracy. Szczególne
podziękowania otrzymał komendant płockiej placówki Sławomir Szaruga. Na zakończenie jubileuszowych obchodów odbył się pokaz zdjęć z pięciolecia pracy
MSM w Płocku.
Michał Grysiński

Są funkcjonalne i przewiewne. Do tego przetestowane w ośrodkach szkoleniowych i szkołach policji. Mowa o nowych mundurach, które już trafiły do
płockich funkcjonariuszy.
– Na razie mają je policjanci prewencji i wydziału patrolowo-interwencyjnego, czyli ci, których najczęściej spotykamy na ulicach – mówi Piotr Jeleniewicz,
rzecznik prasowy policji.
W skład munduru wchodzą: czapka
z daszkiem, koszula, sweter, kurtka oraz
spodnie bojówki. Wszystko jest w kolorze granatowym z odblaskowym napisem „policja”.
– Policjantów w takich mundurach
będzie przybywać – wyjaśnia Jeleniewicz.
Wraz z umundurowaniem zmienia się
oznakowanie radiowozów. Samochody
są srebrne z niebieskimi elementami na
masce oraz bocznych drzwiach. Na karo-

serii posiadają też elementy odblaskowe,
dzięki którym są doskonale widoczne
z dużej odległości oraz w nocy. (m.d.)

Pech czy szczęście?
Dwa razy próbowała popełnić samobójstwo rzucając się z 10. piętra i dwa
razy jej się nie udało. To przypadek 49letniej warszawianki, która „upodobała”
sobie blok przy ul. Powstańców Styczniowych w Płocku.
Pierwszy raz kobieta chciała wyskoczyć z wieżowca 10 kwietnia, w Wielki
Piątek. Wtedy dyżurnego policji zaalarmował przechodzień. – Od razu na
miejsce wyruszył patrol – opowiada
Piotr Jeleniewicz, rzecznik prasowy policji. – Funkcjonariusze kilka pięter
przebiegli pieszo, żeby nie spłoszyć desperatki. Cudem udało się ją uratować;
była już na zewnątrz, leciała w dół, kiedy jeden z policjantów dopadł do okna
i w ostatniej chwili zdążył chwycić ją za
nogę. Kobieta trafiła na oddział szpitalny, potem wróciła do domu.
22 czerwca warszawianka znów pojawiła się w tym samym bloku. Nie wiadomo dlaczego. – Wiemy, że kobieta od
lat jest pod opieką specjalistów – mówi
Jeleniewicz.
Jak wynika z policyjnych ustaleń,
mieszkańcy wieżowca widzieli ją na
wiele godzin przed próbą samobójczą.
Tym razem jednak nie wzbudziła podej-

rzeń, nie zaniepokoiła nikogo swoją
obecnością, nikt nie zdecydował się powiadomić żadnej ze służb, że ktoś obcy
kręci się po klatce schodowej.
Kobieta około godz. 11 wyskoczyła
z 10. piętra, upadła na zadaszenie wejścia do klatki i pewnie dzięki temu przeżyła. – Nadal jednak nie odzyskała przytomności, a lekarze z płockiego szpitala
stwierdzili u niej liczne i ciężkie obrażenia wewnętrzne – relacjonuje rzecznik.
Płoccy policjanci zastanawiają się,
czy doszłoby do tak dramatycznego wydarzenia, gdyby ktoś wcześniej zatelefonował z informacją, że ta nieznana nikomu kobieta kręci się w ich bloku. Dawałoby to szansę wylegitymowania jej,
sprawdzenia w policyjnej bazie danych,
zaopiekowania się chorą osobą, jeśli
wzbudziłaby jakiekolwiek wątpliwości
co do swojego stanu.
– W tej historii pewnie nie można nikogo winić – mówi komendant miejski policji insp. Jarosław Brach. – Ale jest ona
przykładem na to, że nie można lekceważyć tego, co się dzieje w naszym otoczeniu. Zamykamy się we własnych czterech
ścianach i często wolimy nie wiedzieć, co
dzieje się w naszym otoczeniu.
(m.d.)

KMP PŁOCK

Już w te wakacje na całym Mazowszu pojawi się 40 tablic znakujących tzw. czarne
punkty nad wodą. Dzięki nim osoby wypoczywające nad jeziorem czy rzeką będą
wiedziały, w jakich miejscach zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoje
i najmłodszych. Dodatkowo samorząd województwa przygotował specjalny spot
ostrzegający młodych ludzi przed konsekwencjami zbytniej brawury nad wodą.

KMP PŁOCK

„Czarne punkty” na Mazowszu W nowym opakowaniu

Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
Porusza się z łatwością w muzyce klasycznej jak i w rocku. Uwielbia Polskę i Polaków. Twierdzi, że tu – w kraju, w którym urodził się Chopin – tkwią jego muzyczne korzenie.

Pobudka!
Wakeman w Płocku!

LEE WILKINSON

Nagrał blisko setkę solowych płyt, ale
cały czas fani pamiętają go jako klawiszowca Yes, The Strawbs, autora tak monumentalnych dzieł jak „Six Wives of
Henry VIII” czy „The Myths and Legends
of King Arthur and the Knights of the Round Table”.
Wirtuoz instrumentów klawiszowych
Rick Wakeman urodził się 18 maja 1949 r.
w Perivale w Wielkiej Brytanii. Brał lekcje
pianina u Dorothy Symes w 1954 roku.
Ukończył wszystkie osiem stopni egzaminacyjnych Associated Board of Music, zarówno w praktyce, jak i w teorii. Wszystkie
zdał z wyróżnieniem. Brał udział w ponad
osiemdziesięciu konkursach muzycznych,
wygrywając ponad pięćdziesiąt z nich.
Osiem lat uczył się gry na klarnecie. Sześć
lat uczył się gry na organach kościelnych.
Oferowano mu miejsca we wszystkich pięciu wiodących szkołach i akademiach mu-

zycznych w Londynie, ale wybrał The Royal College of Music. Studiował grę na pianinie, klarnecie, nowoczesną muzykę
i kompozycję. Ze szkoły zrezygnował dwa
lata później. Nie ukończył studiów, pomimo, że wszystkie egzaminy miał zaliczone.
Muzyk chętnie przyjeżdża do Polski,
którą pierwszy raz odwiedził jeszcze w latach 80. Wtedy nabrał szacunku do historii
naszego kraju oraz nawiązał pierwsze znajomości.
W Płocku otworzy (5 lipca o godz. 19)
Letni Festiwal Muzyczny na Starym Rynku. W programie „Rockowa Noc z Orkiestrą” usłyszymy, obok suity ze wspomnianego na początku albumu o Królu Arturze
i Rycerzach Okrągłego Stołu również:
„After the Ball”, „Catherine Howard”,
„Gone But Not Forgotten”, „The Jig”,
„Merlin”, „Suite from Journey to the Centre of the Earth”.
Wakemanowi towarzyszyć będzie chór
Vox Juventis i Płocka Orkiestra Symfoniczna, poprowadzona przez kolejną
gwiazdę wieczoru – Guy’a Protheroe’a.
Ten brytyjski dyrygent ma na swym koncie współpracę z Vangelisem przy takich
filmach jak: „Rydwany ognia”, „1492 –
Wyprawa do raju” czy „Łowca androidów”. Odpowiadał również za przygotowanie chóru do „Gangów Nowego Jorku”
czy „Hrabiego Monte Christo”. Jest dyrektorem muzycznym słynnego English
Chamber Choir.
O pozostałych atrakcjach Letniego Festiwalu Muzycznego można przeczytać na
str. 11.
(rł)

Luma w Warszawie
Z dorobkiem twórczym płockiego malarza Mirosława Lumy można się zetknąć
częściej, nie tylko poza granicami naszego
miasta, ale również poza granicami kraju.
Tym bardziej cieszy fakt, że Fundacja
„Faktoria Artystyczna” z potężnego grona
stypendystów Ministra Kultury zechciała
pokazać właśnie jego.
Od dwóch tygodni w nowoczesnym
gmachu Centrum Olimpijskiego w Warszawie, obok prac Kuby Grydniewskiego, Marka Wawro i Iwony Liegmann,
można oglądać również obrazy Lumy. –
Kluczem nie jest wiek artystów, ale konfrontacja różnych indywidualności twórczych – mówi kurator wystawy Małgorzata Grydniewicz – prezes Fundacji
Wspierania Poszukiwań Twórczych
„Faktoria Artystyczna”. – Artyści ci posiadają niesamowity potencjał twórczy.
Prace Lumy są ciekawe, wspaniale zaistniały w przestrzeni galeryjnej. Zresztą
my podchodzimy do tego z dużą swobodą. Dajemy wolną rękę autorom, nie narzucając im własnego punktu widzenia.
Sygnały Płockie

Chcemy pokazać – wbrew temu, co się
dzieje ostatnio w polskich galeriach – indywidualność twórcy, a nie kuratora.
Dwa razy w roku Minister Kultury wyróżnia najlepszych polskich artystów swoimi stypendiami. Fundacja zajmuje się ich
promocją. – Dzięki temu może powstać
wiele interesujących dzieł, niezależnych
od mód czy preferencji wpływowych kuratorów. Trudno przecenić znaczenie takiej
polityki zwłaszcza przyjrzawszy się dość
jednorodnej ofercie rodzimych galerii –
uważają organizatorzy wystawy.
Artysta urodził się w 1964 r. w Działdowie, w Płocku mieszka od 1998 roku. Od
1999 r. należy do okręgu warszawskiego
Z.P.A.P. oraz stowarzyszenia Haus Der
Bildenden Künstler e.V. Dotąd miał tylko
dwie wystawy w naszym mieście, częściej
jego prace prezentowane są w Kętrzynie,
Olsztynie, Warszawie czy Bonn. Od kilku
lat bezskutecznie poszukuje lokalu na pracownię. Wystawę w Warszawie można
oglądać do 5 lipca. Szczegóły na
http://faktoriartystyczna.pl
(rł)

„Genesis no. 2” – Stowarzyszenia Teatr Per Se – to ceremonia rozkładu człowieczeństwa na czynniki pierwsze. Bolesna dializa pacjenta ze schyłkową niewydolnością tożsamości.

Ostry przypadek
Antoniny Wielikanownej
Zabieg ten ma umożliwić usunięcie większości szkodliwych produktów przemiany materii, czyli rzeczywistości pełnej
kłamstw, schematów, przemocy, seksu
i wiary w... No, właśnie w co?
Rozruch w HUCIE

„Genesis no. 2” Iwana Wyrypajewa to
pierwsza premiera tegorocznego projektu
Stowarzyszenia Teatr Per Se zatytułowanego „HUTA Płock” (Hangar Utylizacji
Totalnego Artu) skierowanego do młodych
ludzi „gotowych stworzyć platformę artystycznej wolności i kulturowego dialogu.”.
– Ty, człowieku z kluczem na szyi/ Z kradzionymi utworami na swoim odtwarzaczu
mp3/ Ty, pożeraczu skrótów, ignorancie
wrażliwości i życia (...) / Ty, który poczekasz jeszcze z 50 lat, przed telewizorem,
aby nasycić się państwowym wiktem – fundowanym przez kolegów z przedszkola.(...)
O czym myślisz?(...) Nie czekaj –kładź się
i umieraj – szkoda czasu nic przecież się
już nie wydarzy – pisze Mariusz Pogonowski, aktor i pomysłodawca projektu, który
ma wyrwać młodych ludzi z kleszczy konsumpcjonizmu w stronę twórczego myślenia i działania. Pełny tekst można przeczytać w artzine’ie „HUTA Płock” będącym
częścią projektu. Pierwszy numer jest już
dostępny w siedzibie stowarzyszenia
w piwnicach budynku przy ul. 3 Maja 18
i w płockich szkołach średnich. W projekcie znalazły się również warsztaty teatralne, dziennikarskie (prasa i radio). Ich efektem ma być: 8 spektakli teatralnych i wystaw fotograficznych i 6 numerów pisma.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.plockteatr.pl.
A jeżeli Boga nie ma?

„Genesis no. 2”, którego premiera odbyła
się 22 czerwca, stworzyła czwórka młodych
ludzi: Amelia Bazela, Regina Dąbkowska,
Anna Korzeniak i Krzysztof Pesta (z gościnnym udziałem M. Pogonowskiego) pod
kierownictwem Przemka Pawlickiego – aktora płockiego teatru, który tekst sztuki odnalazł i zaadaptował na potrzeby projektu.
„Księgę rodzaju...” napisał znany rosyjski dramaturg Iwan Wyrypajew, związany
z pionierami teatru dokumentalnego – moskiewskim Teatrem.doc. Spektakl to filozoficzny dyskurs, rozgrywający się na
dwóch poziomach świadomości: listy Antoniny do dramaturga Wyrypajewa i rozmowa żony Lota (bardzo dojrzała w tej roli A. Korzeniak) z Bogiem (z offu – M. Pogonowski) – przeplatanych songami proroka Jana (przezabawny K. Pesta), „ale nie
tego Jana, ucznia Chrystusa, a zupełnie innego Jana (...). Tego Jana, który zdobył się
na heroiczny czyn, mianowicie postanowił
wziąć całą swoją winę na siebie” – pisze
Wielikanowna, którą poznajemy za pośrednictwem psychiatry Arkadija Ilicza
(również Pesta). Wchodząc w rzeczywistość pacjentki chorej na schizofrenię musi

przyjąć „na siebie” wszystkie te mądre i te
głupie pytania, które sprowadzają się do
jednego: „Czy to, co robimy na tym świecie, ma sens?
– Nic nie ma sensu. Nawet ja, bo mnie
nie ma. Więc wiara we mnie nie ma sensu.
To czysta arytmetyka, jak dwa razy dwa –
mówi „Bóg-którego-nie-ma”. A żona Lota
odpowiada: nie, nie prawda. Wiem, że coś
jest jeszcze, że jest jeszcze coś innego. We
wszystkich, we wszystkim co nas otacza,
jest coś jeszcze, oprócz faktu, że coś jest.
– W tym sęk, że nie ma nic. Nawet mnie
nie ma – powtarza Bóg.
Schizofrenia interpretacyjna

Pozornie bełkotliwy dialog dotyka jednak
podstawowych pytań, które widz zadaje sobie w trakcie trwania spektaklu. Spektaklu,
który – z jednej strony – może odczytywać
jako manifest kobiety uciśnionej lub człowieka w ogóle, w świecie z lub bez Boga,
lub dyskusję o kondycji współczesnego
człowieka. Czy można wierzyć w „rybę”,
w „krzyż”, w Boga? Skąd wiemy, że istnieje? A może to nie Bóg, tylko szalony psychiatra Arkadij w naszej głowie, który okrutnie
na nas eksperymentuje. Może tego psychiatrę stworzyliśmy sobie sami, bo nie umiemy
żyć bez kontroli, bo wolność jest ciężka.
Z tego punktu widzenia można odbierać ten
tekst jako polityczny, zważywszy w jakim
kraju powstał. Rosja mimo pozorów demokracji, nadal ma problem z uznaniem wszystkich jej części składowych, tj. wolność słowa czy swoboda gospodarcza. A być może
jest to po prostu opis ostrej fazy schizofrenii,
a nawet jej pochwała jako formy ucieczki od
niezrozumiałej rzeczywistości, droga do
wyzwolenia się z jarzma kulturowych schematów lub nieuchronny los każdego wrażliwego człowieka na tym świecie.
Ten spektakl wart jest wystawienia
w Teatrze Dramatycznym, bo płocka młodzież teatralna poradziła sobie bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że po premierze będzie go można jeszcze zobaczyć.
Kolejną premierą projektu „HUTA
Płock” był „Bóg” W. Allen’a, o którym
więcej w następnym numerze „SP”.
Projekt dofinansowany ze środków Funda(rł)
cji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.
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ZOO chroni drapieżniki

Szkolne Dni
Turystyki i Sportu
16 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyli w 5. edycji Szkolnych Dni Turystyki i Sportu. Było wesoło, radośnie, ekologicznie, literacko, sportowo, turystycznie
i kolorowo.
Uczniowie pod opieką nauczycieli
„Jedynki” z ogromnym zaangażowaniem wykonywali zadania:
– z odpadów ekologicznych tworzyli
drzewa, na gałązkach umieszczali napisy związane z wiedzą o społeczności
szkolnej, turystyce oraz budowle charakterystyczne dla naszego miasta: katedrę, Wieżę Zegarową, ratusz, most na
Wiśle, fontannę Afrodytę.
Uczniowie wykazali się także dużą
sprawno ścią fi zyczną, uczestnicząc
w konkurencjach sportowych. Pokazali, że mają fantastyczne pomysły i potrafią je wspólnie realizować, doskonale się przy tym bawiąc. Wykazali się
inwencją w twórczości literackiej, two-

rząc wiersze i hasła związane z turystyką i sportem.
Organizatorami SDTiS byli nauczyciele: Monika Górnikiewicz, Maria Pyza i Anna Zadrożna.
Gośćmi byli przedstawiciele Rady
Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto”
(sponsor słodkiej niespodzianki dla uczniów), a nagrody dla uczestników ufundował Urząd Miasta.
Dzień wcześniej odbył się finał Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych.
Ze Szkoły Podstawowej nr 1 zakwalifikowało się 12 uczniów. Medale zdobyli: Karolina Ciesielska (kl.6c) – dwa
złote w biegu na 60m i 300m, Julia Soplak (kl.3a) – srebro w biegu na 60m
i złoto w biegu na 300m, Klaudia Bieńkowska (kl. 4a) – brązowy medal
w skoku w dal, Sebastian Ciesielski
(kl. 6c) – złoto w biegu na 300m, Bartłomiej Kaczmarek (kl.5b) – srebro
w biegu na 300m.
M.P.

,,Dzień Mamy i Taty”
Z małym opóźnieniem, w płockiej
„Osiemnastce” odbyła się środowiskowa
uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.
Barwne postacie wróżek, księżniczek,
krasnoludków, w które wścielili się uczniowie klas IIa i IIc przeniosły wszystkich
w krainę bajek i baśni. Rodzice i zaproszeni goście ze wzruszeniem obejrzeli
występ małych aktorów. Przecież to
właśnie mama i tata wprowadzają swoje
pociechy od najmłodszych lat w świat
wyobraźni, w świat książek.
Dlatego też ich święto stało się okazją
do inauguracji VIII Tygodnia Czytania
Dzieciom. Dyrektor szkoły – Urszula
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Pankowska oraz gość specjalny – Grażyna Rybicka rozpoczęły Tydzień Czytania wspaniałą interpretacją wiersza
,,Rzepka” J. Tuwima. Do akcji włączyli
się rodzice, czytając wiersze klasyków
literatury dziecięcej i współczesnych
autorów. W następnych dniach uczniom
SP nr 18 czytali m.in. poetka Barbara
Ciszyńska, poetka i malarka Anna
Kuhn-Cichocka, kustosz Muzeum Mazowieckiego Grażyna Tryka, aktor Witold Mierzyński, malarka-ilustratorka
Maria Kruk Sieczkowska, ks. Andrzej
Pieńdyk, bibliotekarka z Filii Nr 7 Jolanta Kaczyńska.
BB

Każde dziecko drży na widok drapieżników. Kampania Carnivore ma celu
zwalczanie negatywnych stereotypów
oraz zapobieganie wyginięciu drapieżników w Europie. Okazją do promocji projektu był Piknik Pluszowego Misia, który
odbył się 21 czerwca, w płockim ZOO.
Przez dwie godziny można było wejść
do ogrodu zoologicznego jedynie za
okazaniem pluszaka. Jednym z głównych założeń imprezy było bowiem zebranie jak największej liczby pluszowych misiów. Dla dzieci, które przyniosły najwięcej przytulanek, przewidziano
drobne nagrody.
Czas umilali aktorzy z płockiego teatru. Dzieci były zachwycone przedstawieniem „Bajka o wilku, świni, kogucie

i człowieku, co chciał z pieniędzmi
uciec”, które ukazywało drapieżniki jako miłe i przyjazne istoty. Na koniec,
m.in. Jacek Mąka, Krzysztof Bień
i Hanna Chojnacka-Gościniak, zaprosili
dzieci do tańca.
Na tym nie zakończyła się jednak
część artystyczna. Wkrótce na scenę
wkroczyły grupy taneczne z Płocka. Ich
program był niezwykle widowiskowy.
Dziewczęta porwały publiczność efektownym połączeniem kilku stylów tanecznych.
Założenia kampanii na rzecz ochrony
drapieżników z pewnością zostały zrealizowane. Dla płockich dzieci niedźwiedzie, tygrysy i lwy nie będą już tak
straszne.
ms

Na praktyce
we Frankfurcie

Trzy tygodnie uczniowie klasy III
Technikum Budownictwa ZSB nr 1
w Płocku praktykowali we Frankfurcie
nad Odrą. Praktyki te odbyły się w ramach programu Leonardo da Vinci
pod hasłem „Wspólnie budujemy nasz
europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery”. To część nowego programu
edukacyjnego Unii Europejskiej, który
jest realizowany od 1 stycznia 2007 r.
i potrwa do końca 2013 roku. Program
ma na celu promowanie mobilności
pracowników na europejskim rynku
pracy oraz wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Na początku maja – pod opieką nauczycielek Ewy Grochowskiej i Teresy Kiełpińskiej – do Niemiec wyjechała 20-osobowa grupa uczniów –
przyszłych techników budownictwa.
Wcześniej musieli zrealizować program przygotowawczy, m. in. z języka
niemieckiego (technicznego). Do Niemiec po je cha li ucz nio wie, któ rzy
przeszli cały system rekrutacji.
Praktyka była integralnie związana
z programem nauczania. Uczniowie
zo sta li po dzie le ni na gru py, a ich
umiejętności zawodowe były bacznie

obserwowane przez opiekunów – nauczycieli zawodu po stronie niemieckiej. Praktyki trwały od poniedziałku
do piątku, po sześć godzin. Młodzież
dostała ubrania robocze i bilety miesięczne. Zakwaterowani zostali w internacie, razem z grupą uczniów ze
szkoły gastronomicznej w Wodzisławiu Śląskim.
Do dyspozycji na terenie ośrodka
mieli m. in. ogród linowy, boisko,
a nieopodal kręgielnię. Praktykanci
przekonali się, że zachód pod względem technologii nie różni się od Polski, tyle że za tę samą pracę dostaje się
dużo wyższe wynagrodzenie.
W przeddzień wyjazdu uczniowie
wzięli udział w ankiecie, która była
częścią realizowanego w szkole projektu „Z euro w kieszeni”. Na pytanie:
czy jesteś za wprowadzeniem waluty
euro w Polsce? 75% ankietowanych
odpowiedziało TAK.
We Frankfurcie uczniowie zajęci
byli nie tylko praktykami; w pierwszy
weekend byli w Berlinie, a w drugi
w Poczdamie, pływali statkiem po
Odrze. Grupa z płockiej Budowlanki
dostała bardzo dobre recenzje od opiekunów niemieckich, a uczniowie wrócili bardzo zadowoleni.
TK
Sygnały Płockie

SHOWDANCE
Mistrzem Polski

IX Konkurs im. M. Kosińskiego

Grand Prix dla Wisły
Od 11 do 14 czerwca zespół Pieśni
i Tańca „Wisła” Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki uczestniczył w IX Konkursie
Zespołów Pieśni i Tańca im. M. Kosińskiego Puławy 2009, zdobywając główne trofeum: Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF
(Conseil International des Organisations de
Festivals de Folklore et d’art. Traditionnels
– Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) oraz Nagrodę Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Zespół zaprezentował widowisko muzyczne „Z życia płockiego flisaka”, będące
rekonstrukcją muzyki, tańców i obrzędów
związanych z flisakami z okolic Płocka,
opartą na autentycznym tworzywie artystycznym z szacunkiem dla tradycji
i prawdy historycznej.
Przypomnijmy, że Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” powstał w 1995 roku przy Domu Kultury w Płocku. Obecnie działa
w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki. Prezentuje opracowany artystycznie folklor regionalny, polskie tańce
narodowe oraz tańce wybranych krajów

Unii Europejskiej. Kierownikiem artystycznym i organizacyjnym zespołu jest
Piotr Andrzej Onyszko.
Od początku istnienia z zespołem
współpracuje kadra artystyczna w składzie: Beata Kamińska – korepetytor śpiewu; Małgorzata Onyszko – instruktor tańca; Piotr Kelm – kierownik kapeli; Jerzy
Cichocki – akompaniator. Opiekę literacką
sprawuje płocka poetka – Anna Cichocka,
a o stroje dba – Agnieszka Sieklucka.
W zakresie opracowań choreograficznych
i muzycznych z zespołem współpracują:
Jan Łosakiewicz oraz Witold Jarosiński
Z inicjatywy sympatyków zespołu,
w 2000 roku powstało Stowarzyszenie
Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”, którego celem jest wszechstronna
pomoc i wspieranie działalności zespołu,
zarówno w sferze organizacyjnej jak i finansowej.
„Wisła” ma już na koncie sporo nagród m.in. nagrodę międzynarodowego
jury na 40. Tygodniu Kultury Beskidzkiej 2003, Grand Prix Polskiej Sekcji
CIOFF 2004.
B.K.

Letni Festiwal Muzyczny
Letni Festiwal Muzyczny to impreza,
która na stałe zapisała się w kalendarzu
wakacyjnych wydarzeń muzycznych
Płocka. Od dziesięciu lat miłośnicy jazzu
oraz muzyki popularnej mogą uczestniczyć w koncertach gwiazd światowego
formatu. Muzyka festiwalu wypełni w tym
roku Stary Rynek, Muzeum Diecezjalne,
Muzeum Mazowieckie. Festiwal Muzyczny, organizowany przez Płocką Orkiestrę
Symfoniczną, odbywać się będzie w każdy piątek oraz niedzielę lipca. Program imprezy cechuje duża różnorodność, adresowany jest do szerokiego grona odbiorców.
W wakacyjne wieczory będzie można wysłuchać koncertów symfonicznych, kameralnych oraz oratoryjnych.
Początek festiwalu to „Rockowa Noc
z Orkiestrą”, która odbędzie się 5 lipca na
Starym Rynku. W tegorocznej edycji usłyszymy między innymi pianistę Ricka Wakemana, znanego z występów w progresywnych grupach Yes oraz The Strawbs.
Jego twórczość obejmuje style takie jak:
Sygnały Płockie

rock, art-rock, new age, rock symfoniczny
czy muzyka filmowa. Jest autorem imponującej liczby 94 albumów solowych.
Organizatorzy nie zapomnieli o fanach
muzyki filmowej. Na Starym Rynku wystąpi dyrygent Guy Protheroe, który
współpracował przy tworzeniu muzyki

W Lesznie odbyły się Mistrzostwa Polski cheerleaders (6-7 czerwca), w których
wzięło udział 39 profesjonalnych zespołów z całego kraju, wśród nich także reprezentująca Płock grupa Showdance. Rywalizacja rozpoczęła się w sobotę – przez całe popołudnie w hali Trapez cheerleaderki
prezentowały bardzo dynamiczne, pełne
elementów obowiązkowych układy taneczne. Jury, w składzie którego zasiadali
znawcy nie tylko z Polski ale również
z Finlandii i Wielkiej Brytanii, wnikliwie
oceniali choreografie, wykonanie, skoki,
szpagaty i inne figury akrobatyczne.
Turniej podzielono na trzy kategorie
wiekowe (do 14 lat, 14-16 lat, powyżej
16 lat). Do finału wchodziło tylko sześć
zespołów w każdej kategorii. Prezentacje
finałowe trwały trzy godziny. Wśród juniorów młodszych najbardziej spodobała
się grupa Dream Team z Garwolina,
w kategorii juniorów najlepsze okazały
się również dziewczęta z Garwolina,
wchodzące w skład zespołu Flash. W finale seniorów grupa SHOWDANCE rywalizowała z zespołami z Tarnowa, Tyczyna, Oświęcimia, Słupska i Warszawy.

Walka była bardzo wyrównana i pełna
emocji. Najlepsze w Polsce okazały się
dziewczęta z zespołu SHOWDANCE,
reprezentujące Płock, zdobywając tytuł
MISTRZA POLSKI.
– Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że 4-letnia praca przynosi sukcesy. W 2005 roku
byłyśmy I wicemistrzyniami Polski w kategorii 14-16 lat, w 2008 – drugimi wicemistrzyniami Polski w kat. pow. 16 lat, a w
tym roku w końcu wywalczyłyśmy upragniony tytuł Mistrzyń Polski, zdobywając
tym samym możliwość reprezentowania
kraju i naszego kochanego miasta na arenie europejskiej. Dziękujemy firmie KABEX, która pomogła nam w sfinansowaniu
wyjazdu do Leszna – cieszą się mistrzynie.
W styczniu ubiegłego roku zespół ten
miał już okazję powalczyć z cheerleaderkami z Europy na zawodach organizowanych
w Tropikal Island pod Berlinem. Płocczanki zajęły tam 7. miejsce na 23 rywalizujace
zespoły, klasyfikując się na najlepszej pozycji wśród polskich zespołów tzn. zespołu
Tunder K-12 z Warszawy i zespołu Skandal z Sosnowca. Trenerem Showdance jest
Katarzyna Staniszewska.
KS

do takich filmów jak „Łowca Androidów” czy „Gangi Nowego Jorku”. Ponadto jest dyrygentem muzycznym słynnego English Chamber Choir. Tego samego dnia zaśpiewa także chór PWSZ
w Płocku „Vox Juventutis” pod kierunkiem Roberta Majewskiego.
10 lipca to „Muzyczne Żarty” w wykonaniu zespołu Affabre Concinui (na zdjęciu), śpiewającego a cappella. Muzycy są
wychowankami dwóch
znanych poznańskich
chórów chłopięco-męskich. W ich wykonaniu
usłyszymy przeboje takie jak: „Już taki jestem
zimny drań”, „Stand by
me” oraz „Just walking
in the rain”.
W niedzielę, 12 lipca
w bazylice katedralnej
Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprezentuje utwory Karola Szymanowskiego oraz Gustawa Holsta.
17 lipca na Starym
Rynku wystąpi zespół

Oktan Band. To nowo powstały projekt,
którego liderem jest znany kompozytor
oraz aranżer Robert Osam.
19 lipca w Muzeum Diecezjalnym odbędzie się koncert „Mistrzowie Baroku”.
Cie ka wym pun ktem wie czo ru 24
lipca, będzie koncert kwartetu smyczkowego Opium, który wystąpi w Farze w programie poetycko-muzycznym
z Anną Seniuk. Znana aktorka będzie
recytowała utwory Zbigniewa Herberta, Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego.
26 lipca wieczór operowo-operetkowy
„Kocham cię do szaleństwa!” na Starym
Rynku zakończy tegoroczny Letni Festiwal Muzyczny. Na wszystkie koncerty
wstęp jest wolny.
Przypomnijmy, że w latach poprzednich gośćmi Letniego Festiwalu Muzycznego byli m. in. Jon Lord, były członek
legendarnej grupy Deep Purple i sopranistka Gwendolyn Bradley. Impreza z roku na rok spotyka się z coraz większym
zainteresowaniem, czego dowodem jest
licznie przybywająca na koncerty publiczność.
Michał Grysiński
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Do zobaczenia za
rok!

Jerzy Hoffman, któremu prezydent
Otwarcie festiwalu. Niespodziewany gość –
ła „Master of Cinemagic”
na
sjo
fe
Pro
Mirosław Milewski wręczył Nagrodę

Wspaniały koncert Al Di Meloa, z ży

wo reagującą publicznością

Casting „na planie” Cinemagic. Każdy kto chciał mógł spróbować sił
przed kamerą.

Polskiego Filmu, czyli muzyczny
Gala Piosenki Filmowej na 100-lecie
i Tomasz Stockinger.
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finał IV Cinemagic. Jo
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Na uroczystości nie mogło zabraknąć tancerzy z Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej
– żony mistrza Jana, z którą jubilat w finale zatańczył walc a la „Noce i Dnie”

tycznej
Benefis z okazji 45-lecia pracy artys
tyczJana Nowickiego w Teatrze Drama
nem
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w
Szu”
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l
nym. „Wie
Łukaszem Nowickim

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Sygnały Płockie
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– Nie grzeszyć to znaczy umrzeć z nudów. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie granica – mówił podczas
swego benefisu w płockim Teatrze Dramatycznym Jan Nowicki.

45- lecie pracy scenicznej aktora było jednym z najciekawszych punktów programu
tegorocznej edycji festiwalu Cinemagic.
Wieczorem, 20 czerwca, płocki teatr wypełniony był po brzegi. Na scenie zaimprowizowany bar, a nad nim ogromny podświetlany
szyld „Pub 7 Grzechów. Open 24 h”, w roli
barmana i kelnera syn – Łukasz Nowicki.
– Tata nauczył mnie, że zawsze należy
czytać Kanta, płacić za kobiety i że najlepszy klub piłkarski to Wisła... – i tu zawiesił
głos, a sala gruchnęła śmiechem.
Całe show, z udziałem m.in. tancerzy
z Teatru Sabat czy Orkiestry Dętej OSP
w Kowalu (kujawskie miasteczko, w którym jubilat mieszka i w którym jest zakochany), był opowieścią o grzechach Jana
Nowickiego. Pierwszym grzechem była pycha. – Ano właśnie, myślałem, że mam głos
a zabrzmiało to jak wyzwanie astmatyka.
Myślałem, że mikrofon działa, a nie działa –
żartował po pierwszej wykonanej przez siebie – z problemami technicznymi – piosence Jan Nowicki. Równie okrutny był w wyłapywaniu przerw w programie, wrzeszcząc
do mikrofonu:

– Wziąwszy pod uwagę Twój wiek
(w lipcu br. skończy 55 lat) i długość pobytu na gwiazdorskich szczytach, należałoby wnosić, że zadebiutowałeś niemal jako gitarowe „cudowne dziecko”...
AL DI MEOLA: – Podejrzewam, że masz
na myśli zespół Return to Forever do którego istotnie trafiłem w młodym wieku, bo jako niespełna dwudziestolatek. Przedtem jednak krótko grałem w kwartecie kierowanym
przez pianistę Barry’ego Milesa. Między tymi grupami istniało zresztą podobieństwo:
obie zaliczano do nurtu zwanego fusion,
a na czele Return to Forever też stał przecież
pianista, Chick Corea. Miles nie był aż tak
sławny, lecz miał prawdziwy talent i bardzo
dobry, może wręcz wybitny zespół.
Kiedy dołączyłeś do Return to Forever (Powrót do wieczności), zmienił się
styl zespołu: o ile dwie pierwsze płyty
były przykładem swobodnej fuzji jazzowo-latynoskiej, o tyle później zaczęto
mówić o fuzji w sensie jazz rockowym.
Jednocześnie – i wtedy, i teraz – określano Cię jako gitarzystę jazzowego.
Jak to pogodzić?
– Jazz zacząłem zgłębiać już między 8
a 11 rokiem życia, pod opieką bardzo dobrego nauczyciela. Na początku lat siedemdziesiątych zafascynował mnie jednak nowy
rodzaj energii, emanujący z coraz częstszego wówczas łączenia jazzu z rockiem – później zaś pojawiły się zainteresowania muzyką latynoską i różnymi odmianami tak zwanej world music. Choć ta ostatnia kojarzona
jest na ogół z krajami odległymi i egzotycznymi, na przykład afrykańskimi bądź azjatyckimi, nie ma większych kłopotów z dostępem do odpowiednich nagrań, kiedy mieszka się w Nowym Jorku, albo w jego okolicach. Tak więc, jeśli chodzi o mnie, etykietka „gitarzysty jazzowego” to nazbyt wielkie
uproszczenie.
Sygnały Płockie

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Siedem grzechów głównych

„Dziura, dziura!”. Ale nie było ich zbyt
wiele, a treść rekompensowała ewentualne straty.
Przyjechało wielu gości z Polski, m.in.
Jerzy Trela, który przypomniał fragment
mickiewiczowskiej Wielkiej Improwizacji.
Z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, który
na prośbę Nowickiego napisał hymn Kowala (można go było usłyszeć tego wieczora)

zaśpiewał piosenkę dla Piotra Skrzyneckiego. Obecność krakusów na scenie, do których dołączył Piotr „Kuba” Kubowicz,
przeniosła wszystkich w klimat „Piwnicy
Pod Baranami”.
Całość zamknął walc jubilata z Małgorzatą Potocką i gromkie, długie brawa na
stojąco.
A aktor, który zapowiedział, że jeszcze
stanie na deskach płockiego teatru, powiedział na koniec: No, to teraz możecie iść
na piwo.
Dzień wcześniej wiele osób zrezygnowała z piwa, żeby wysłuchać wspaniałego koncertu Al di Meoli na Starówce. Koncert,
obok benefisu, to najjaśniejsze punkty tegorocznej edycji.
Ale nie sposób wspomnieć o tych nieco
ciemniejszych, tj. słaba komunikacja, np.
nikt nie poinformował publiczności, że do
Płocka nie przyjedzie reżyser John Irvin –
zapowiadany jako gwiazda IV edycji. Trudno też zrozumieć zamieszanie, związane
z dystrybucją zaproszeń na benefis i wejściówkami na prapremierę filmu „Fenomen” z Płockiem w tle. Okazało się, że nie

Z WIECZNOŚCI DO PŁOCKA
Rozmowa z Alem di Meolą, gościem czwartej edycji Cinemagic
Czy mógłbyś wymienić jakichś gitarzystów, jazzowych bądź rockowych,
którzy dostarczyli Ci inspiracji albo nawet wzorów?
– Bardzo ważnym źródłem inspiracji był
dla mnie Larry Coryell, który jeszcze w latach 1960-tych z powodzeniem próbował
łączyć jazz i rock; mógłbym też wymienić tutaj niektórych gitarzystów flamenco. Jeśli
chodzi o gitarzystów rockowych, to ich
oczywiście słuchałem – przede wszystkim
Claptona i Hendrixa – i oczywiście, ze
względu na wcześniejszą edukację jazzową,
nie potrafiłem grać tak jak oni, choć pociągała mnie energia, którą wyczuwałem w ich
produkcjach. Kiedy zacząłem współpracować z Chickiem, połączyłem jazzową technikę z rockową ostrością wyrazu i okazało
się, że jestem jednym z pionierów fuzji tych
dwóch kierunków w latach 1970-tych.
Dlaczego więc opuściłeś Return to Forever zaledwie po trzech latach i trzech
albumach, z których najsłynniejszy był
chyba ostatni, The Romantic Warrior
(1976)?
– Zaczynając działać na własny rachunek, nie miałem zamiaru działać na szkodę
Return to Forever. Uważałem, że ten zespół
powinien rozwijać się dalej w dotychczasowym kierunku – tyle że Chick chciał już wtedy robić co innego: podpisawszy lukratywny kontrakt z CBS Records po nagraniu The
Romantic Warrior, zaskoczył wszystkich
tworząc nowy skład, w którym zabrakło
miejsca dla perkusisty Lenny’ego White’a
i dla mnie. Myślę, że było to posunięcie
przedwczesne – i że w ogóle nie powinno
było się wydarzyć.

Mniej więcej od połowy lat 80-tych
jesteś kojarzony na przykład z The Al
di Meola Project, gdzie grasz na gitarze akustycznej, a towarzyszą ci tacy
muzycy, jak perkusista Airto Moreira,
z którym „rozminęliście się” w Return
to Forever... Jak się to ma do koncertu
w Płocku?
– To osobne przedsięwzięcie pod nazwą
„World Sinfonia”, obecnie z dodatkiem
„New” na początku. Od The Al di Meola
Project różni się o tyle, że tamten zespół ma
brzmienie bardziej elektryczne czy nawet
trochę elektroniczne.
Od prawie ćwierćwiecza poruszasz
się w dość różnych obszarach muzycznych: od akustyczno-„etnicznych”
pasteli po dobrze znaną, wyrazistą
kreskę jazz rockową, na przykład przy
okazji Kiss My Axe.
– Rzeczywiście, jestem artystą wielokierunkowym. Uważam, że nie należy się

ma ich już od chwili, kiedy zaczęło pracować biuro festiwalowe (mimo wcześniejszych zapowiedzi, że będzie odwrotnie).
Choć sam film, zapowiadany wcześniej jako kontynuacja „Rejsu”, a na samym festiwalu przez samego reżysera, jak i szefa festiwalu w jednej osobie, czyli Tadeusza Paradowicza, jako obraz w klimacie filmów
Kusturicy i Zelenki, rozczarowuje. Razi niekonsekwencja i nielogiczności w fabule,
mało wyszukane żarty i „papierowy” wątek
miłosny. Jeśli ktoś lub coś ratuje ten film to
Monika Dryl i Anna Oberc – grające dwie
„klasyczne” blondynki, Michał Ratyński –
jako histeryczny reżyser oraz zdjęcia Grzegorza Kędzierskiego, który świetnie pokazał w nich Płock. – Płock jest tu atutem –
powtarzali wszyscy płocczanie wychodząc
z kina. To prawda, z pewnością wielu, którzy nie znają naszego miasta zachwyci się
powalającym widokiem ze skarpy czy urodą płockich uliczek. Ale pozostanie z pytaniem: „A dlaczego właściwie Płock?”
Co jeszcze może przyciągnąć na ten film?
Użycie nowych technologii, czyli kamery
„red one” z rozdzielczością 4K, pozwalającą niemal dostrzec puder na policzkach aktorek. I tyle.
Festiwal zakończył się tak, jak rozpoczął –
koncertem... z okazji 100-lecia polskiego kina z udziałem m.in. Joanny Trzepiecińskiej,
Lecha Dyblika i Agnieszki Włodarczyk. (rł)

sztucznie ograniczać, kiedy w różnych stylach czy technikach mamy coś ciekawego do
przekazania.
Czy słuchacze Twoich polskich koncertów mieli okazję poznać Cię we wszystkich wcieleniach twórczych?
– W Polsce występowałem już dziewięciokrotnie, zarówno w repertuarze elektrycznym, jak i akustycznym. Szczególnie
pamiętnym i wzruszającym przeżyciem były
dla mnie koncerty z orkiestrą „Amadeusz”
Agnieszki Duczmal – ta pani jest naprawdę
wspaniała. Grałem z nimi tematy własne
oraz kompozycje Piazzolli.
Jak rozumiem, do tej pory występowałeś u nas tylko w dużych miastach: na
przykład w Warszawie albo w Poznaniu.
Teraz miałeś okazję zagrać w mieście
znacznie mniejszym, które mimo to gościło już wielu muzyków o światowej renomie: od strony rockowej chociażby Jona Lorda, a od strony jazzowej – na przykład saksofonistę Gary’ego Bartza czy
Johna Abercrombie’go, Twego znakomitego kolegę po gitarowym fachu.
– To istotnie dobra rekomendacja dla
Waszego miasta.
Jak mógłbyś określić wrażenia po koncercie w Płocku i spotkaniu z miejscową
publicznością?
– Mogę tylko powiedzieć, że przy okazji
każdej wizyty w Waszym kraju stwierdzam,
iż macie naprawdę wspaniałą publiczność –
wrażliwą, otwartą na różne propozycje muzyczne i żywo, spontanicznie reagującą –
i że Płock nie jest tu wyjątkiem. Dziś wieczorem znów się przekonałem, że uwielbiam
grać w Polsce, gdzie odczuwam całkiem
szczególną, silniejszą niż gdziekolwiek indziej więź ze słuchaczami. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak jest – ale niech będzie
tak zawsze.
Rozmawiał Andrzej Dorobek
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1. Co powiedziałyby władze jakiegokolwiek miasta w Unii Europejskiej,
gdyby na dachu ich siedziby uwiły sobie gniazdo bociany?
Pytanie to – na pozór całkiem retoryczne – ma konkretne odniesienie do
unijnej rzeczywistości. Za przykład
może tu służyć hiszpańskie miasto Alcalá de Henares, którego gospodarze
wydają się w pełni akceptować ów niecodzienny stan rzeczy.
Bociany są tu niemal wszechobecne:
gnieżdżą się nie tylko na ratuszu, ale
i na dachach kościołów, hoteli i domów
mieszkalnych, stoją na szczytach dźwigów budowlanych albo nawet na głowach rzeźb wieńczących monumentalny budynek dawnego pałacu arcybiskupów Toledo (do drugiej połowy XVI
stulecia stolicy Kastylii, kolebki dzisiejszego państwa hiszpańskiego). Są
stałym elementem miejskiego krajobrazu – ze względu na klimat nie muszą
bowiem odlatywać do tak zwanych
ciepłych krajów – usytuowane niejako
ponad fundamentalnymi, coraz bardziej dokuczli wymi antynomiami
współczesnego życia. Bo też, w śródziemnomorskim słońcu i w rytmie
dnia, którego niezbywalnym elementem jest kilkugodzinna sjesta, tradycyjna dychotomia między naturą a cywilizacją wydaje się jakby mniej ostra.
2. W sensie cywilizacji – czy, w węższym sensie, kultury – Alcalá ma się
zresztą czym pochwalić. To tu przyszedł
na świat Miguel de Cervantes Saavedra,
„ojciec założyciel” powieści nowożytnej
(w domu rodzinnym pisarza mieści się
dziś poświęcone mu muzeum, nieopodal
zaś znajduje się jeden z najstarszych
w świecie szpitali, gdzie jego ojciec pracował jako chirurg). Tutaj urodziła się
też Katarzyna Aragońska, pierwsza
z sześciu żon angielskiego monarchy
Henryka VIII i córka kastylijskiej królowej Izabeli, w której służbie Kolumb wyruszył w podróż zakończoną odkryciem
Ameryki (czy, w jego mniemaniu, Indii).
Tu wreszcie, za sprawą kardynała Cisnerosa, w 1499 roku powstał jeden ze starszych uniwersytetów w Europie, pięć
wieków później wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO.
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Gwoli ścisłości odnotujmy, że w drugiej połowie XIX wieku uczelnię tę przeniesiono do pobliskiego Madrytu, inicjując tym samym działalność największego
dziś w Hiszpanii Uni-wersytetu Complutense. Status ośrodka akademickiego Al-

chotem i Sancho Pansą przed muzeum pisarza), ani ciekawa, choć smutna historia
Katarzyny Aragońskiej, ani, tym bardziej,
chęć odwiedzenia miejscowych „sklepów
polskich”, lecz właśnie uniwersytet. Przyjeżdżam tu mianowicie, w imieniu Państ-

śródziemnomorskiej relaksacji i beztroski
wydaje się wszechwładny: kilkunastominutowe czasem opóźnienia niektórych
wykładów nie wywołują niczyjego zdziwienia – nie uprzedzono też uczestników,
że przynajmniej w jednej trzeciej będą
one wygłaszane po hiszpańsku. Mimo to
jednak seminarium okazuje się doprawdy
udane w sensie merytorycznym.
Decyduje o tym choćby rozpiętość tematyczna prelekcji i wysoki poziom naukowy większości wykładów, których jest
nam dane wysłuchać: vide zwłaszcza oryginalne ujęcie epistemologicznego sceptycyzmu Poe’go, w odniesieniu między
innymi do P. Valery’ego i T.S. Eliota,
przez Djelala Kadira z Pennsylvania State University w USA albo błyskotliwa,
odkrywcza wręcz analiza intertekstualna
słynnego opowiadania „Zagłada Domu
Usherów”, przedstawiona przez Borisa
Vejdovsky’ego z uniwersytetu w Lozannie. Jakkolwiek Hiszpanię trudno byłoby
nazwać anglistyczną Mekką Europy, nie

BOCIANY NA RATUSZU
calá odzyskała dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, lecz w stylu doprawdy godnym: sercem reaktywowanego uniwersytetu nadal są piękne historyczne budynki w zabytkowym centrum, ma on też jednak do dyspozycji obszerny kampus na peryferiach (kształci
się tu 25 tysięcy studentów pod kierunkiem 1700 wykładowców). Zaznaczmy
jednak, że Alcalá – inaczej niż Salamanka, porównywana czasem z Oxfordem
czy Cambridge – nie jest typowym, zacisznym miastem uniwersyteckim: są tutaj blokowiska i zakłady przemysłowe,
a liczba mieszkańców sięga 200 tysięcy
(włącznie z około 40-tysięczną Polonią,
największą pono w Hiszpanii, w większości pochodzącą już z czasów tzw. III
Rzeczpospolitej).
3. Najważniejszym powodem mojej
wizyty w rodzinnym grodzie Cervantesa
nie jest wszakże ani uznanie dla jego największego arcydzieła (uhonorowanego
przez „tematyczną” ławeczkę z Don Ki-

wowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku, na seminarium „E. A. Poe
wiecznie żywy w epoce niepokoju”, zorganizowanej między 21 a 23 maja br.
przez Instytut B. Franklina, afiliowany do
uczelnianego Instytutu Badań i Studiów
Północnoamerykańskich.
Atmosfera konferencji jest w samej
rzeczy Poe-tycka, jeśli nie wręcz Gałczyńska – mieszkamy bowiem w renesansowym, chyba poklasztornym budynku pod wezwaniem św. Ildefonsa, gdzie
na obficie zadrzewionym „podwórcu filozofów” co świt rozbrzmiewają wielogłosowe symfonie ptasich treli. Pierwszego
dnia w ogrodzie przylegającym do jednego z głównych gmachów uniwersyteckich przy Calle Trinidad (ul. Św. Trójcy)
odbywa się poczęstunek, którego naczelną atrakcją jest sherry ze specjalną odmianą amontillado, uwiecznioną w znanym
opowiadaniu Poe’go – a do konsumpcji
smakowitych wędlin, serów i oliwek nikt
nie używa sztućców ani tacek. Klimat

jest to bynajmniej jedyne seminarium, jakie tu przewidziano na okoliczność jubileuszu 200-lecia urodzin Poe’go: kolejne
mają się odbyć na uniwersytetach w Walencji, trzecim co do wielkości mieście
kraju i w znacznie mniejszym, choć podobno uroczym Caćereś w prowincji
Estremadura.
4. Ostatnim epizodem mojej iberyjskiej wyprawy okazuje się stolica prowincji Kastylia – a zarazem całego, tradycyjnie nękanego regionalnymi separatyzmami państwa. Moją przewodniczką
– w czasie nieprzyzwoicie krótkim
w stosunku do wszystkich turystycznokrajoznawczych pokus – jest Agata:
urodzona i wykształcona w Warszawie,
przez tradycję rodzinną związana
z Płockiem, od lat ponad dwudziestu zamieszkała w hiszpańskiej metropolii.
O lepszego cicerone w samej rzeczy
trudno – głównie dlatego, że Agata, ze
względu na swą funkcję dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej

Sygnały Płockie

Wypoczynek zorganizowany
Uczniowie płockich szkół i placówek oświatowych ma ją moż liwość
skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta
w okresie wakacji.
Dla swoich uczniów w tym roku wakacyjne wyjazdy organizują:
Szkoła Podstawowa Nr 16 (ul. Piasta Kołodzieja 7) – 30 chłopców z klas
sportowych IV-VI wraz z 3 opiekunami wyjechało na obóz do Władysławowa w terminie 20.06-30.06 Dziewczęta
z klas sportowych IV-V (20 osób) wyjadą z 3 opiekunami na obóz do Sierpca
w dniach 23-30.08.
w Madrycie oraz iberystyczną edukację, jest istną kopalnią wiedzy na temat
swej „drugiej ojczyzny”.
Mijamy pomniki Cervantesa i Lope de
Vegi, przez chwilę spacerujemy po Starówce – w kontekście warszawskiej czy
nawet gdańskiej bez mała porażającej
monumentalizmem architektury – przechodzimy też niedaleko gmachu słynnego muzeum Prado. Wizytę w tej czołowej pinakotece świata z bólem serca odkładam do czasu następnej wizyty w Madrycie, teraz bowiem muszę względnie
szybko przemieścić się do stosunkowo
odległej, nowoczesnej dzielnicy na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Hiszpanii – korzystając z uprzejmości
męża Agaty, który gra tam w sekcji pierwszych skrzypiec.
Od lat jest to najlepszy zespół symfoniczny kraju, a siedzibę ma najzupełniej
adekwatną do swej klasy i renomy (nowoczesna, funkcjonalna i wyborna akustycznie sala koncertowa na ponad dwa
tysiące miejsc). Kierownictwo artystyczne sprawuje kataloński dyrygent Josep
Pons. Dominuje szeroko rozumiana klasyka europejska, od Haendla przez Mozarta, Schuberta bądź Mahlera po Bartoka, Honeggera czy Prokofiewa. Na „moim” koncercie, skupiono się natomiast na
repertuarze w szerokim sensie iberyjskim
wykonując, ku uciesze przepełnionej sali, między innymi Rapsodie hiszpańską
i Bolero Ravela, mniej znane a interesujące Tańce fantastyczne Joaquina Turiny, powszechnie lubiany Concierto de
Aranjuez Joaquina Rodrigo i, na bis,
„przebojowe” fragmenty tamtejszych
operetek (zarzueli). Orkiestra nie unika
bowiem repertuaru popularnego – uwzględnia go po prostu w stopniu godnym
zespołu symfonicznego z prawdziwego
zdarzenia.
Niespełna pięć dni w Hiszpanii – i cały karnawał nowych doświadczeń, których wystarczyłoby na kilka tygodni życia na rodzimej prowincji. Wracam na
nią jednak, o dziwo, bez uczucia zasadniczego buntu przeciw wyrokom losu:
wszak każda fiesta wydarza się tylko co
pewien czas, a tak zwane prawdziwe życie toczy się... właśnie na prowincji codzienności – by sparafrazować jednego
z czołowych myślicieli XX wieku, Hiszpana Jose’go Ortegę y Gasseta
Andrzej Dorobek
Sygnały Płockie

Szkoła Podstawowa Nr 17 (ul. Miodowa 13a) – organizuje dla 10 uczniów
obóz sportowo-wypoczynkowy w Bukowcu, w Ośrodku Wczasowym „Solinka” w dniach 26.06-01.07.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 22 (ul. Czwartaków
6) – dla uczniów z tej szkoły zaplanowano obóz sportowo-rekreacyjny w Grecji
dla 25 osób, w terminie 28.07 – 10.08.
Opiekunami będą nauczyciele w-f.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 23 (ul. Walecznych 20) – 71 uczniów wyjechało do
Ustki na obóz sportowy, w terminie
22.06 – 03.07. Opiekunami będzie 5
nauczycieli w-f.
Zespół Szkół Nr 2 (ul. Chopina 62)
– organizuje obóz sportowy w Ustce
dla 20 uczniów kl. VI, w terminie
22.06 – 03.07., 1 opiekun, obóz sportowo-rekreacyjny w Grecji dla 70 uczestników z 7 opiekunami, w terminach
15.07 – 27.07., 19.08 – 31.08., oraz
obóz sportowy w Człuchowie dla 20
uczestników, w terminie 17.07 –
27.08., z 1 opiekunem.

Liceum Ogólnokształcące im. St.
Małachowskiego (ul. Małachowskiego
1) – zaplanowało organizację obozu
szkoleniowego chóru w miejscowości
Horni Lipova w Czechach w terminie
28.06 – 10.07. Na obóz wyjedzie 60
uczestników i 5 osób kadry. Na drugi
obóz rekreacyjno-sportowy do w Ustki
w terminie 03.07 – 15.07 wyjedzie 27
osób, w tym 4 osoby kadry.
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły (ul. 3 Maja 4) – 10 uczniów będzie
uczestniczyć w warsztatach chóralnych
w miejscowości Holendry k. Gostynina,
w terminie 20.08-23.08.
Zespół Szkół Technicznych (al. Kilińskiego 4) organizuje obozy w 5 dyscyplinach sportowych:– wioślarstwo:
1 – 17.07 juniorzy Kruszwica – 22 zawodników + 2 trenerów, 8-23.07 juniorzy młodsi Kruszwica – 32 zawodników + 3 trenerów, 10-31. 07 młodzicy
Kruszwica – 19 zawodników+ 2 trenerów, 2-16.08 obóz naborowy Kruszwica – 25 zawodników +3 trenerów; piłka nożna: 4-12.08 junior młodszy Ustka – 20 zawodników + 1 trener, 512.08 trampkarz starszy Opalenica – 18
zawodników + 1 trener, 7-14.08. trampkarz Kołobrzeg – 25 zawodników + 2
trenerów, 12-22.08 junior starszy, Ustka; piłka ręczna: dziewczęta obóz 1121.08 Jelenia Góra, obóz miejscowy
22-31.08 hala w Borowiczkach, chłopcy: juniorzy 2 L1 obóz dla 10 uczniów
+ 1 trener 5-31.08, juniorzy młodsi –
obóz dla 12 uczniów, 5-31.08 w Płocku; badminton – 10-24.08 obóz
w Słupsku, 18 uczniów + 2 trenerów;
żeglarstwo – 20.07-03.08 Jeziora Mazurskie lub po Zalewie Włocławskim,
uczestników 25 + 5 opiekunów ze
szkoły w Dobrusce (Czechy).
HZPiT „Dzieci Płocka” zorganizował
w terminie 22.06 – 05.07 obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Ośrodku Wypo-

czynkowym „Mieszko” w Pokrzywnej,
Jarnołtówek. Wyjechało 100 uczestników
HZPiT oraz 6 opiekunów, pielęgniarka
i kierowca.
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Tumska 9)w okresie wakacji organizuje półkolonie letnie dla około 30 dzieci w wieku 8-13 lat. Dzieci będą objęte opieką pedagogiczną w dniach od 20 do 31.07
w godz. 9 -15. W programie zajęć przewidziane są między innymi zajęcia artystyczne, konkursy, zabawy sportowo – rekreacyjne i wycieczki. Zajęcia są nieodpłatne.
Ogród Jordanowski, (filia MDK na
Rogatkach Warszawskich) w okresie wakacji w godz. 11-16 prowadzi zajęcia rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą pod opieką nauczycieli. Od 25.07-22.08 w godz.
11-12 odbywać się będą dodatkowo „Wakacje z jogą” – plenerowe zajęcia ruchowe
organizowane we współpracy z Płocką
Akademią Jogi Concept i POKiS-em.
„Wakacje z eMDeKusiem, czyli dobra
zabawa latem” od 26 do 28 sierpnia organizowane będą otwarte spotkania rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży
w filii MDK-u w Szkole Podstawowej
Nr 23. Zajęcia poprowadzą nauczyciele
MDK.
Wakacyjne warsztaty gitarowe w Koszelówce dla 25-30-osobowej grupy młodzieży 22.07-26.07.br. poprowadzą nauczyciele muzyki w MDK. Warsztaty plastyczne w Gdańsku dla 16 – osobowej grupy dzieci, w dniach 22.07 – 27.07.br. z 2
nauczycielami plastyki. „Piłkarska szkółka krasnali” MDK planuje wyjazd na
obóz sportowy dla 25-osobowej grupy
dzieci.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 (ul. Lasockiego 14) organizuje obóz sportowy w Unieściu k. Mielna
dla 15 uczestników w terminie 03.0810.08 z 3 opiekunami.
Opr. mar

Wakacyjna oferta PTTK
Płocki oddział Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zaprasza płocczan na letnie eskapady z przewodnikiem po kraju i zagranicą.
Już 5 lipca proponuje wybrać się szlakiem im. Bolesława Krzywoustego.
Trasa rajdu będzie wiodła z Płocka (wyjazd z dworca przy al. Jachowicza autobusem nr 5 o godz. 10) do Lasotek. Potem uczestników czeka wędrówka przez
Cierszewo, leśniczówkę w Brwilnie do
Maszewa i powrót autobusem nr 18.
W następną niedzielę, 12 lipca można
wybrać się na szlak św. Huberta. Wyjazd z dworca przy al. Jachowicza autobusem nr 12 o godz. 9.18, potem 14 km
wędrówki leśnymi szlakami z ogniskiem na polanie św. Huberta i zwiedzaniem cmentarzy: garnizonowego i prawosławnego.

26 lipca zaliczyć można szlak nadwiślański im. Władysława Broniewskiego.
Wyjazd autobusem PKS do Lucienia,
a stamtąd piesza wędrówka wzdłuż
Skrwy, po Gostynińsko-Włocławskim
Parku Krajobrazowym przez Klusek
Biały i Krzywy Kołek do Soczewki.
W sierpniu wybrać się można z PTTK
do Zakopanego i Karpacza. Wycieczka
do stolicy polskich Tatr planowana jest na
13 – 16 sierpnia. Zakwaterowanie w pensjonacie w Białym Dunajcu, wypad na
Słowację, w drodze powrotnej zwiedzanie Wadowic. Cena wycieczki z wyżywieniem 540 złotych, zapisy do 10 lipca.
Chętni na wycieczkę do Karpacza
powinni zapisać się do 17 lipca. Wyjazd rano 20 sierpnia, powrót 23 sierpnia wieczorem. W programie, oprócz
zwiedzania Karpacza, wyjazd do Pragi.

Koszt
630 zł
i 300 koron czeskich.
Najdalej tego
lata szlak turystyczny
z Płocka wiedzie do Lwowa. Od 14 do 19
września uczestnicy zwiedzać będą Żółkiew, zabytki Lwowa, Kołomyji, będą
w Kamieńcu Podolskim i Buczaczu.
W drodze powrotnej będą w Sanktuarium
i Ławrze Poczajowskiej i w Olecku
w zamku Jana III Sobieskiego. Za 5 noclegów z wyżywieniem, przewodnikami
i biletami wstępu trzeba zapłacić 1050 zł
i 50 dolarów. Zapisy do 14 sierpnia.
Bliż sze in for ma cje w od dzia le
PTTK przy ul. Tum skiej 4, tel.
024/262 26 00.
(j)
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Reggaeland. We come together when the feeling is right. Reggaeland. We’ll be jumping till the
morning light.* Już za kilkanaście dni słowa te będą śpiewać tłumy na płockiej plaży.

Otwórz swój umysł! Otwórz swe serce!
Utwór ten specjalnie na tegoroczny
festiwal Reggaeland nagrała młoda formacja (2007) – NABI – łącząca korzenne brzmienie reggae z elementami energetycznego raggamuffin, która otworzy
tegoroczną edycję imprezy. – Bo tutaj
nie liczy się dystans, tutaj wibracja płynie jak Wisła. A Polska niczym karaibska wyspa staje się z początkiem lipca.
Czy chcecie więcej? Otwórz swój umysł!
Otwórz swe serce! – śpiewają dalej muzycy zespołu, niegdyś związani ze znanym, również w Płocku, zespołem Nowa Kultura z... Gostynina. Ten kawałek
ma wszelkie podstawy do tego, by stać
się hymnem płockiego festiwalu.

mi (Namiot Systemu Dźwięku), będzie
też namiot jungle i dubstepu.
Ale creme de la creme tegorocznej
edycji to ISREAL VIBRATION (na zdjęciu) i BUJU BANTION, którzy wystąpią
w Polsce po raz pierwszy.

rodziny nie posiadały funduszy na prywatne leczenie. Bardzo szybko nauczyli
się, jak ważne dla przetrwania jest ciągłe rozwijanie swoich umiejętności, bo
polio jest chorobą prowadzącą do kalectwa. Zaczęli nagrywać w 1976 roku, za-

Krótka historia

Reggaeland jest organizowany w
Płocku od czterech lat. – I już dorobił
się pozycji jednego z najbardziej prestiżowych festiwali reggae w kraju. Przed
rokiem, mimo niesprzyjającej pogody
w ciągu dwóch dni nad Wisłą bawiło
się ponad 12 tys. ludzi. Fani ściągnęli
nie tylko z Polski – w 2008 r. pojawiło
się sporo osób z Łotwy, Litwy, Czech,
ze Słowenii i innych krajów – mówi
Grzegorz Żaglewski – pomysłodawca
i organizator festiwalu. W 2006 r. liczba uczestników sięgała 9 tys., a w 2007
roku ok. 10 tysięcy. Na sukces, obok
dobrego doboru gwiazd i muzyków,
pracuje również malowniczość płockiej plaży i nadwiślańskiej skarpy.
Tegoroczna edycja startuje w piątek
o godz. 17, a skończy w niedzielę ok. 8
rano. W tym czasie na dużej, półokrągłej
scenie i w dwóch namiotach wystąpi czołówka polskich i zagranicznych mistrzów
gatunku. Oprócz sceny głównej (Plaża
Scena Duża) i namiotu z soundsystema-

Z kolei Buju Banton to jeden z ostatnich wielkich współczesnych jamajskich artystów reggae, który nie gościł
jeszcze w Polsce. Jego album „Til Shiloh” był nominowany do Grammy,
a prestiżowy magazyn The Rolling Stone uważa go za jeden z najważniejszych
krążków lat 90-tych. W roku 1992 Buju
pobił dotychczasowy rekord Boba Marley’a w ilości sprzedanych singli. Z kolei na wydanej w 1999 roku płycie „Unchained Spirit” Buju pojawia się razem
z megagwiazdami rocka tj. Rancid
w przeboju „No More Misty Days”.
Tegoroczny festiwal wzbogacą zespoły grające mieszaninę reggae, ska,
a nawet punckrocka, m.in. kultowa
płocka formacja „Podwórkowi Chuligani.” Szczegółowy program poniżej. Organizatorem festiwalu jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Urząd Miasta
Płocka
(rł)
*) Reggaeland. Jednoczymy się, kiedy
czujemy tak samo. Reggalend. Będziemy
skakać aż do białego rana.

Program
Ze szpitala na scenę

Dla miłośników gatunku do słów „Israel Vibration” nie trzeba nic dodawać.
Zespół to żywa legenda i dowód, że reggae przełamuje wszelkie bariery.
Trio wokalne w składzie: Cecil „Skeleton” Spence, Albert „Apple Gabriel”
Craig I Lascelle „Wiss” Bulgin dostało
od życia bardzo ciężką lekcję. Ich droga
prowadziła przez przeciwności losu,
chorobę i biedę. Cała trójka była dotknięta chorobą Heinego-Medina (polio).
Poznali się po raz pierwszy w Kingston
Mona Rehabilitation Center, w której
zostali umieszczeni, bo potrzebowali
specjalistycznej opieki medycznej, a ich

czynając od hitu Same Song, który był
licencjonowany przez EMI i przyniósł
grupie międzynarodowy rozgłos.
W 1983 roku zespół zawiesił swoją
działalność i jego członkowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, zarówno w poszukiwaniu lepszej opieki
medycznej, jak i po to, by rozpocząć solowe projekty. Za namową Doctora Dread’a – prezesa i założyciela wytwórni
RAS Records wrócili po 5 latach do
wspólnego grania. Pozytywne vibracje
emanujące z ich muzyki oczarowują
krytyków muzyki i DJów od ponad
dwóch dekad. Zespół łączy harmonijny
muzyczny urok, kołyszące tradycyjne
roots reggae z duchowym przekazem.

Plaża Duża Scena, 10 lipca (piątek)
17:00 – 17:30 NABI (pol)
18:00 – 19:00 TABU (pol)
19:30 – 20:30 UNITED FLAVOUR (cze)
21:00 – 22:30 ISRAEL VIBRATION (jam)
23:00 – 00:30 HABAKUK (pol)

z filozofami i politykami – osobami,
które nie tylko odniosły sukces, ale
dzięki swojemu pozytywnemu myśleniu
są szczęśliwi. Projektem graficznym
albumu zajmie się płocczanka Alicja
Reczek, która pracowała nad oprawą
graficzną „Kolorów...”
Edycja płyty planowana jest na wiosnę
przyszłego roku, ale promocja zacznie się
pod koniec tego. Bo płyta to początek.

W planach są koncerty, a raczej muzyczne widowiska z bogatą choreografią i elementami inscenizacyjnymi, baletem,
multimediami i reżyserią światła.
– Nadal szukamy młodych, szalonych,
z siłą, energią i bez barier, którzy potrafią żyć i pracować muzyką – mówi Wolbach. – Czeka nas wielkie organizacyjne
wyzwanie. Nie mamy na razie pieniędzy,
ale my to zrobimy.
(rł)

Plaża Duża Scena, 11 lipca (sobota)
15:30 – 16:30 SKANKAN (pol)
17:00 – 18:00 LION VIBRATIONS (pol)
18:30 – 19:30 SEDATIVA feat. Dawid
Portasz (pol)
20:00 – 21:30 IZRAEL (pol)
22:00 – 23:30 BUJU BANTON & SHILOH BAND (jam)
00:00 – 01:00 PODWÓRKOWI CHULIGANI (pol)

Zapewnia, że jego odejście z zespołu Harlem odbyło się w sposób naturalny. Cały czas uważa, że grupa ma wiele do powiedzenia, ale on chce iść własną drogą. Jaką?

Przez 15 lat nagrali wspólnie 5 płyt.
– Ale trzeba szukać nowych dróg – mówi
Ryszard Wolbach, dziś były lider Harlemu.
A pomysłów mu nie brakuje. Nadal gra
z zespołem Babsztyl. Od czterech lat jest
również organizatorem Płock Cover Festival, na który zaprasza światowe gwiazdy tj.
Therion czy Blind Gurdian. Od kilku lat
myśli o solowej karierze, ale dopiero teraz
pomysł ten zaczyna się krystalizować.
– Zainspirowało mnie do tego widowisko „Kolory nadziei”, które przed rokiem
wspólnie z Basią (Szafraniec, z którą razem prowadzą agencję „ido”) zorganizowaliśmy w płockim afiteatrze – mówi
Wolbach. Było to swego rodzaju widowisko słowno-muzyczne z udziałem Harlemu, Hevia, Edyty Geppert, Artura Gadowskiego, Janusza Radka i Grażyny Łobaszewskiej oraz tancerzy.
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– Ludziom brakuje wiary we własne
siły, pozytywnego myślenia. Tym koncertem chcieliśmy dać im nadzieję –
mówi Barbara Szafraniec. Taki też będzie solowy projekt Ryśka, choć łatwiej
mówić tu o przedsięwzięciu artystycznym. Wolbach buduje już sekcję rytmiczną, smyczkową i dętą. Będzie też
akordeon i dudy Hevii, z którym od czasów „Kolorów Nadziei” ma dobry kontakt. Teksty będą opowiadać o kondycji
współczesnego człowieka, o potrzebie
pozytywnego myślenia. Cała płyta będzie miała formę dwupłytowego boksu.
Na jednym krążku znajdą się utwory
Wolbacha i jego gości, na drugim – muzyka instrumentalna Kamila Szafrańca.
W dołączonej książeczce mają znaleźć
się wywiady z autorytetami świata kultury (sztuka, film, teatr), ale również

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płyta na czas kryzysu

Sygnały Płockie

PKN ORLEN oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
podpisały umowę o wspólnej realizacji projektu poszukiwawczo-wydobywczego, zlokalizowanego w północno-zachodniej
Polsce

Poszukają ropy
Projekt stanowi kontynuację wykonanych przez PGNiG wstępnych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na Niżu
Polskim. Proponowany obszar współpracy położony jest w rejonie najbardziej
perspektywicznym dla poszukiwań węglowodorów w Polsce. Wstępnie rozpoznane, nagromadzenie ropy naftowej
w obrębie złoża Sieraków znajduje się
w sąsiedztwie największych odkryć złóż
ropy dokonanych w ostatnich latach
przez PGNiG w Polsce. Przewidywane
zasoby geologiczne to ok. 130 mln baryłek, z czego szacowane wydobywalne
zasoby to 26 mln baryłek, a planowana
na tym etapie rozpoznania produkcja ze
złoża to ok. 15 mln baryłek.
W imieniu ORLEN projekt będzie realizowany przez spółkę zależną ORLEN

Upstream Sp. z o.o. powołaną w celu realizacji strategii ORLEN w obszarze
wydobycia i poszukiwań.
Planowane zaangażowanie PGNiG
w przedsięwzięciu wynosi 51%, a PKN
ORLEN – 49%.
Całkowite szacowane nakłady na realizację przedsięwzięcia nie przekroczą
400 mln zł. Operatorem jest PGNiG,
którego rolą jest bieżące zarządzanie
i prowadzenie projektu, w oparciu
o wspólnie uzgodnione i zatwierdzone
harmonogramy i budżety.
PGNiG jest liderem na rynku poszukiwawczo-wydobywczym w Polsce.
Obecnie posiada ponad 70 koncesji poszukiwawczych. Tylko w tym roku na
poszukiwania nowych złóż w kraju wyda ok. 650 mln złotych.
BP

Handball miniliga
W tegorocznych rozgrywkach wzięło
udział około 180 zawodników z klas IV
szkół podstawowych Płocka i okolic. Debiutantami w turnieju OHML byli uczniowie ze szkół w Sierpcu i Ciechanowie.
Inicjatorem rozgrywek jest SKF Wisła
Płock, a sponsorem tytularnym PKN Orlen. Współorganizatorem zawodów jest
Urząd Miasta Płocka.
Trzy pierwsze zespoły otrzymały medale, wszystkie zespoły nagrodzono pucharami i dyplomami, wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i naklejki z logo OHML.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespołach dostali także nagrody
rzeczowe. Trenerzy i sędziowie otrzymali upominki oraz czeki o wartości
200 zł.

Dwa Wieki...
wspomnienia płocczan zebrane przez
Ewę Lumę, ale i bogatą dokumentację
foto- i kartograficzną. „Dwa wieki...” to
również przykład dobrej współpracy instytucji (Muzeum Mazowieckie, Książnica Płocka, Płockie Towarzystwo Fotograficzne i Stowarzyszenie Tumska)
działających na polu kultury w Płocku.
Niestety, cały nakład rozszedł się „na
pniu”. Chętnych do zapoznania się
z publikacją zapraszamy do Książnicy
Płockiej. Kolekcjonerom pozostaje wiara, że uda się ją wznowić.
(rł)

Od ekonomii do dziennikarstwa

Z KOLEKCJI J. SZYMAŃSKIEGO

Jarmark Tumski (w czasie Dni Historii Płocka, 6 – 7 czerwca) i zewnętrzna
wystawa poświęcona dwóm wiekom
ulicy to pomysł godny pochwały. Najnowsza publikacja Książnicy Płockiej –
z cyklu „Pamięć musi trwać...” jest katalogiem do tej wystawy, choć może funkcjonować jako samodzielna książka.
Warto po nią sięgnąć, bo jest to pierwsza tego typu publikacja o ulicy Tumskiej. Znajdziemy w niej interesujący
i wnikliwy tekst Barbary Rydzewskiej
poświęcony historii ulicy, wzruszające

Przemysł w fotografii
Towarzystwo Naukowe Płockie ogłasza konkurs fotograficzny zatytułowany
„Płock miastem przemysłu i nowych
technologii”. Organizatorzy chcą, by
wszyscy, którzy lubią fotografować,
spojrzeli na nasze miasto pod kątem zakładów, przedsiębiorstw, dzięki którym
Płock rozwija się i unowocześnia. Autorzy mają szanse udowodnić, że fotogeniczne są nie tylko zabytki, ale też technika związana z przemysłem.
Sygnały Płockie

Konkurs trwa do 25 września br.
Prace należy do tego czasu dostarczyć
do siedziby TNP przy Placu Narutowicza 8.
Na zwy cięz ców cze ka ją na gro dy
pie nięż ne (1.300, 1000 i 700 zł)
i książkowe. Warunki uczestnictwa
w konkursie zawarte są w regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.tnp.org.pl oraz w biurze Towarzystwa.
(j)

W klasyfikacji końcowej, spośród 12
szkół biorących udział w turnieju, najlepiej
spisała się reprezentacja SP nr 7 w Ciechanowie (trener Zbigniew Czajkowski). Na
drugim miejscu uplasowała się ekipa SP nr
23 (trener Andrzej Wolano), a na trzecim
drużyna z SP nr 16 (trener Tomasz Popis).
Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych zespołach, startujących w II Edycji OHML zostali: Patryk Pruszkowski
(SP 3), Krystian Wołowiec (SP 16), Patryk Szczepański (SP 20), Damian Woźniak (SP 21), Krzysztof Hądzyńsk (SP 23),
Kamil Bazylak (SP 23), Łukasz Szewczyk
(SP Gąbin), Marcin Cieślak (SP Słubice),
Jan Zgorzelewski (SP Łąck), Kamil Wójcik (SP Proboszczewice), Piotr Gołębiewski (SP 2 Sierpc), Adrian Chełmiński (SP
7 Ciechanów).
skf

– Swoją przygodę z dzienikarstwem zaczynałem dokładnie 20 lat temu. Jeszcze jako długowłosy student relacjonowałem
obrady Okrągłego Stołu. W ten sposób może zaczynać się opowieść niejednego dziennikarza w Polsce. Kariery dzisiejszych publicystów miały bowiem swój początek
właśnie wtedy, w czasie przemian ustrojowych. O swoich trudnych początkach i nie
tylko mówił 10 czerwca w Książnicy Płockiej Grzegorz Cydejko – publicysta „Forbes” i prezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Przybycie publicysty przyciągnęło do
Książnicy przede wszystkim płockich dziennikarzy prasowych i radiowych. Grzegorz Cydejko musiał zatem odpowiadać
na pytania kolegów po fachu, a nie jest to
zadanie łatwe.
Redaktor miesięcznika „Forbes” jest
jednym z najbardziej znanych specjalistów od tematów gospodarczch i biznesowych. W swojej opowieści skupiał się zatem na zagadnieniach ekonomicznych.
Nikt nie spodziewał się jednak, że wykład
przerodzi się w poważną dyskusję na temat... dziennikarstwa i funkcji, jaką ma
ono spełniać w społeczeństwie.
Według Grzegorza Cydejko, dziennikarze są po to, aby przedstawiać społeczeństwu prawdę, nawet jeśli jest ona przykra.
Wspominał nawet sytuacje, w których
grożono mu po ukazaniu się jego krytycznego artykułu na temat jednej z wielkich
korporacji. Do dziś jednak nie zrezygnował ze sprawdzania działań firmy, która
według niego ma na koncie poważne
machlojki finansowe.

– Dziennikarstwo – dodał Cydejko –
musi odzwierciedlać stan społeczeństwa.
Jego nadrzędnym zadaniem jest przenoszenie różnorodności, wielobarwności
wszystkich ludzi, na język dziennikarski.
Publicysta próbował także rozstrzygnąć
problem, który nurtował płockich dziennikarzy: kogo można nazwać dziennikarzem? Jest nim posiadacz legitymacji prasowej lub legitymacji SDP, czy anonimowy bloger, który wypowiada publicznie
swe opinie? – Moim zdaniem, dziennikarstwo zaczyna się już wtedy, gdy w naszej
głowie zrodzi się choćby myśl, opinia, którą chcielibyśmy przedstawić innym – mówił Grzegorz Cydejko.
Gość Książnicy wspominał także
przełomowy moment w swojej karierze.
Mało kto pamięta dziś o programie telewizyjnym „Delegacja”, emitowanym
przez TVP przed wstąpieniem Polski do
Uni Europejskiej. Jego współtwórcą był
właśnie Grzegorz Cydejko. – Nieskromnie przyznam, że w pewnym stopniu
przyczyniłem się do poparcia UE przez
polską wieś – mówił dziennikarz. Cydejko zebrał wtedy sporą grupę rolników i wraz z ekipą telewizyjną zabrał
ich w długą wycieczkę po Europie.
Sceptyczni wobec integracji europejskiej chłopi, po zwiedzeniu Danii,
Szwecji, Niemiec, czy Belgii, całkowicie zmienili zdanie. W referendum akcesyjnym zagłosowali na tak.
Dyskusja zakończyła się późnym wieczorem, ale Grzegorz Cydejko odpowiadał
na pytania, rozmawiał i doradzał jeszcze
długo po wyłączeniu mikrofonów. (ms)
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*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*WARTO WIEDZIEĆ*

Użytkownicy ogródków działkowych będą mogli korzystać
z działek na dotychczasowych zasadach lub jako właściciele. Opłata za przekształcenie użytkowania ogrodu we własność ma wynosić tyle, ile wolnorynkowa cena gruntu. Bonifikaty dla działkowców za odpłatne uwłaszczenie mogą jednak sięgać nawet
99% wartości działki.

Wykup ogródka
działkowego
Szykuje się kolejna bitwa o rodzinne
ogrody działkowe – marszałek Sejmu
skierował poselski projekt ustawy
o ogrodach działkowych do pierwszego
czytania w Sejmie. Najwięcej emocji
budzą zasady uwłaszczenia działkowców, które przewidują możliwość odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania działki w prawo własności. Każdy obecny użytkownik działki będzie
miał dwa lata od chwili wejścia w życie
ustawy na złożenie wniosku do wójta
(burmistrza, prezydenta), starosty lub
marszałka województwa albo w przypadku działki stanowiącej własność
Skarbu Państwa do starosty. Oni też podejmą decyzje o uzyskaniu przez wnioskodawcę tytułu własności. Ostateczne
decyzje urzędów mają stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Działkowcy, otrzymując tytuł prawny
do ogrodu, uzyskają, może nie kapitał,
ale pewność korzystania z niego. Konstrukcja projektowanego rozwiązania
nie jest nowa. Jest to kalka z przepisów
o wspólnotach mieszkaniowych. Tak
jak właściciele mieszkań tworzą wspólnotę, tak właściciele działek staną się
wspólnotą ogrodów. Uzyska ona zdolność pozywania i bycia pozywanymi.
W przypadku niezłożenia wniosku
w ciągu dwóch lat roszczenie działkowca o przekształcenie prawa użytkowania
w prawo własności wygaśnie. Będzie
mu przysługiwało pierwszeństwo do zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy o oddanie działki w użytkowanie,
najem lub dzierżawę. Użytkownik
otrzyma prawo do uzyskania własności
działki. To nie żaden przywilej. Biorąc
pod uwagę nawet przepisy o zasiedzeniu, to użytkownik działki ma i dziś prawo do wystąpienia o tytuł jej własności
do gminy. Działkowcy, po przyjęciu
przez Sejm projektu ustawy, uzyskają
uprawnienie wyboru formy korzystania
z zajmowanego ogrodu. Będą mogli pozostać przy prawie do użytkowania
działki albo wybrać drogę przekształcenia tego uprawnienia we własność.
Uwłaszczenie nie będzie bezpłatne. Wysokości kosztów nie da się oszacować
dla wszystkich uprawnionych, gdyż zależą one od ceny działki, długości jej
użytkowania, wartości nakładów,
uprawnień emerytalnych działkowca,
okresu użytkowania ogrodu przez bliskich wnioskodawcy. Do ustalenia ceny
działki powinny być stosowane przepisy
ustawy o gospodarce nieruchomościa-
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mi. Oznacza to, że cenę gruntu ustala się
na podstawie jego wartości rynkowej
oraz że może zostać rozłożona na raty.
Projekt zakłada, że wnioskodawca będzie mógł prosić o rozłożenie opłaty na
czas nie dłuższy niż pięć lat.
Zgodnie z projektem cenę działki,
czyli opłatę za przekształcenie jej we
własność, pomniejsza się o 10% za każdy rok jej użytkowania przez osobę
uprawnioną oraz o wartość nakładów
poczynionych przez działkowca. Maksymalna obniżka opłaty nie może jednak przekroczyć 99% ceny. Szczególne
preferencje mają mieć emeryci, renciści
(wdowy, wdowcy) – otrzymają oni bonifikatę w wysokości 99%, czyli zapłacą tylko 1% ceny działki.
Procedura stosowania bonifikat funkcjonuje już np. przy nabywaniu mieszkań komunalnych. Nie jest też tak, że
nowe rozwiązania będą służyć, jak niektórzy się obawiają, deweloperom. Działkowicz, który otrzyma prawo własności
działki, nie sprzeda jej następnego dnia
deweloperowi, który zaplanował wybudowanie na niej osiedla mieszkaniowego. Nawet jak działkowicz sprzeda
działkę, to tylko swoją. Na 300 metrach
kwadratowych deweloper nie wybuduje
nie tylko osiedla, ale nawet bliźniaka
z powodów czysto technicznych. Nie
otrzyma też pozwolenia budowlanego.
Projekt mówi też, w jakich okolicznościach ogród można zlikwidować. To
jest możliwe tylko w określonych rygorystycznie warunkach i sama procedura
likwidacji jest trudna. Nie będzie możliwości wybudowania na wykupionych
działkach domu. Nie zostaną one przeznaczone pod budownictwo, pozostaną
miejscem rekreacji i wypoczynku.
Ogród działkowy po przekształceniach
pozostanie nadal wyodrębnioną jednostką. Proponowane rozwiązanie zakłada
też, że do okresu użytkowania działki,
od którego zależy pomniejszenie opłaty,
wlicza się także okres użytkowania
przez poprzedniego użytkownika, który
zmarł, a uprawniony był bliską wobec
niego osobą. W myśl projektu właściwy
organ będzie mógł żądać zwrotu kwoty
równej udzielonej i odpowiednio zwaloryzowanej bonifikacie, jeżeli uprawniony przed upływem pięciu lat od dnia jej
nabycia zbył lub wykorzystał działkę na
inne cele niż te, które stanowiły podstawę bonifikaty.
Marek Dyszkiewicz
Płockie SOS „Nasz Dom”

Wakacyjna Giełda Pracy
Ponad 100 wakacyjnych ofert pracy
dla mło dzie ży przy go to wał Wo je wódzki Urząd Pracy w Warszawie.
Młodzi ludzie, którzy ukończyli 17 lata, w czasie wakacji będą mogli pracować jako: pracownik restauracji, ankieter, kolporter ulotek i gazet, konsultant telefoniczny, kasjer, sprzedawca,
hostessa, telemarketer, pomoc w kuchni, pracownik serwisu sprzątającego,
dostawca pizzy, sprzedawca. Proponowane wynagrodzenie wynosi za godzinę od 8 do 10 zł brutto, a pensja ok.
1800 zł brut to. W ubieg łym ro ku
w czasie giełdy zatrudnienie znalazło
blisko 2000 młodych ludzi.
Wakacyjna Giełda Pracy jest organizowana we współpracy z partnerami
rynku pracy zajmującymi się problema-

tyką młodych ludzi. Są to: Fundacja
„Bez Względu Na Niepogodę”, Młodzieżowe Biuro Pracy Komendy Mazowieckiej OHP, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Urząd Pracy m.st. Warszawy. Dzięki współpracy tych instytucji
rokrocznie możliwe jest przygotowanie
ofert pracy odpowiednich dla bezrobotnej i uczącej się młodzieży.
Oferty pracy są dostępne w: „Sklep
z pracą” WUP Warszawa: praca@wup.mazowsze.pl,
Urząd Pracy m. st. Warszawy:
wawa2@praca.gov.pl, Fundacja „Bez
Względu
Na
Niepogodę”
map@free.ngo.pl, Młodzieżowe Biuro
Pracy OHP mazowiecka@ohp.pl,
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
praca@otwartedrzwi.pl
W. L.

Maraton listów
św. Pawła
15 czerwca przed płocką katedrą
odbył się maraton listów św. Pawła. Listy czytali duchowni, siostry
zakonne i płocczanie. Uroczystość
zo sta ła za koń czo na kon cer tem
Alicji Majewskiej, która wystąpiła
z recitalem pieśni religijnych i refleksyjnych.
(opr. ms)

Pracowite lato w płockiej Kurii
W ciągu najbliższych miesięcy płocka
Kuria Diecezjalna realizuje kilka dużych imprez: Festiwal Młodych w Pułtusku, XXVIII Pieszą Pielgrzymkę
Płocka na Jasną Górę i inaugurację Roku Kapłańskiego.
O ambitnych przedsięwzięciach mówili koordynatorzy przedsięwzięć: ks.
Rafał Grzelczyk, ks. Andrzej Pieńdyk,
ks. Sławomir Zalewski oraz red. Renata
Kowalska.
Organizacją Festiwalu Młodych
w Pułtusku zajął się ks. Grzelczyk. Program imprezy, która odbyła się 25-28
czerwca, obejmował cztery dni zabawy
przy muzyce takich zespołów jak Indios
Bravos czy TDG, warsztaty tematyczne,
festiwal Sacrosong oraz przede wszystkim wspólne msze święte. Wszystko
w celu zbliżenia do siebie młodzieży,
wymiany doświadczeń. – Dzisiejsza
młodzież ma problemy z nawiązwaniem
realnych kontaktów, zastępując je wirtualnymi. Chcieliśmy to zmienić – mówił ks. Rafał Grzelczyk.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć płockiej Kurii, są obchody Roku Kapłańskiego, ustanowionego przez
papieża Benedykta XVI. – Chcieliśmy
podziękować Bogu za to, że daje nam,

kapłanom moc, aby wytrwać w trudnej
posłudze – mówił ks. dr. Sławomir Zalewski, koordynator uroczystości
w Diecezji Płockiej. Ponadto, Rok Kapłański jest okazją do odpowiedzi na
trudne pytania, związane z coraz niższą
liczbą powołań. Kościół katolicki pochyla się także nad prześladowanymi za
wiarę. – Są na świecie regiony, w których kapłaństwo jest naprawdę wielkim
poświęceniem – dodał ks. Zalewski.
”Życiu, miłości, Bogu – tak!” – takie
hasło przyświecać będzie pielgrzymom,
którzy 6 sierpnia wyruszą z Płocka, by
za dziewięć dni dotrzeć na Jasną Górę.
Ks. Andrzej Pieńdyk przewiduje, że tegoroczna pielgrzymka będzie równie
bogata pogramowo jak ostatnia. Będą
tradycyjne śluby pielgrzymkowe, festiwal piosenki religijnej. Należy wspomnieć, że w tym roku ceny są nieco wyższe; tzw. wpisowe to 80 zł dla dorosłych, 60 zł dla dzieci (do 13. roku życia) i 170 zł dla rodzin. Zapisy w Domu
Pod Trąbami, przy ulicy Mostowej 1, od
godz. 10 do 17.
Więcej informacji o wydarzeniach na
stronach:
www.pielgrzymka.com,
www.ddmstudnia.pl i www.diecezja.plock.pl.
(ms)
Sygnały Płockie
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W Archiwum Państwowym przy ul.
Kazimierza Wielkiego do połowy lipca
oglądać można interesującą wystawę medali i tablic pamiątkowych. Mało kto wie,
że większość takich płockich pamiątek, ze
sztandarami włącznie, zaprojektowana
została przez jednego człowieka, w dodatku amatora w tej dziedzinie, Józefa Gutowskiego.
Pochodzi z Sierpca, ale całe dorosłe życie związał z Płockiem. Medalierstwem
zainteresował się właściwie przypadkowo. Pracując w przedsiębiorstwie melioracyjnym dostał polecenie wyjazdu do
Warszawy, by w mennicy zamówić jakiś
medal na jubileusz firmy. Tam poznał Stanisławę Wątróbską, od lat zajmującą się
medalierstwem, która wprowadziła go we
wszystkie tajniki tej specyficznej sztuki.
Przy jej pomocy zaprojektował swój pierwszy medal na 25-lecie Rejonowego
Przedsiębiorstwa Melioracyjnego. Z kolei
naukę projektowania sztandarów zawdzięcza artystce z warszawskiej Pracowni Haftu Artystycznego Annie Sińskiej.
– Miałem szczęście trafić na życzliwych
ludzi, którzy pomogli rozwinąć moje zainteresowania, nauczyli kanonów tej sztuki,
pokierowali pierwszymi krokami, zawsze
służąc dobrą radą i pomocą – mówił na
otwarciu wystawy autor zgromadzonych
na niej kilkudziesięciu medali.
Pierwsze medale i sztandary zaprojektował dla siedmiu Klubów Honorowych
Dawców Krwi, bowiem przez wiele lat
pracował w PCK, był m.in. przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Krwiodawstwa. A potem już poszło.... samo. Jak
ktoś miał zapotrzebowanie na wybicie jakiegoś medalu to już nie jeździł do Warszawy tylko zwracał się do Józefa Gutowskiego. A on z każdym kolejnym meda-

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płockie medale i tablice POLSKA JAGIELLONÓW

lem doskonalił swój kunszt, dopracowując każdy szczegół, by na tak niewielkiej
powierzchni zmieścić wiele informacji.
Bywało, że ta pasja przysparzała mu
niespodziewanych kłopotów. Np. z medalu zaprojektowanego na 30-lecie Ligi
Obrony Kraju musiał tłumaczyć się w Komitecie Wojewódzkim PZPR, bo któryś
z towarzyszy dopatrzył się, że skrzydła orła rozpostartego na konturach Polski wystają poza jej granice, a napis Obrona Ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem
obywatela pachnie klerykalizmem.
Józef Gutowski od wielu lat aktywnie
uczestniczy w życiu miasta. W latach 1990
– 1998 był przez dwie kadencje radnym,
organizował czerwonokorzyską pomoc
dla Armenii, Rumunii, Jugosławii, ofiar
konfliktu bałkańskiego. Po zamachu na Jana Pawła II zorganizował akcję oddawania
krwi dla Ojca Świętego za co otrzymał
z Watykanu specjalne podziękowanie. Jest
jednym z nielicznych Polaków wyróżnionych orderem Pro ecclesja et poniifice
(Dla Kościoła i Papieża) i posiadaczem
Wielkiego Orderu Św. Zygmunta.
(j)

Konfrontacje i kompromisy
Po raz kolejny Muzeum Mazowieckie
zorganizowało spotkanie z cyklu Konfrontacje Historyczne. Tym razem dyskutowano o trzech głównych przedstawicielach Polski na konferencji paryskiej, kończącej I wojnę światową. Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i Józeł Piłsudski – najbardziej przyczynili
się do uznania wolnego państwa polskiego przez kraje zachodnie. W tym roku obchodzimy 90. rocznicę podpisania
traktatu wersalskiego.

Spotkanie, które odbyło się 15 czerwca, rozpoczęli wybitni historycy i znawSygnały Płockie

cy tamtych czasów: prof. dr hab. Marian
Drozdowski, autor licznych dzieł na temat działalności Piłsudskiego, profesor
Instytutu Historii PAN oraz Jan Engelgard, historyk i publicysta, redaktor naczelny tygodnika „Nowa Myśl Polska”,
znawca ruchu narodowej demokracji
w Polsce.
Prof. Drozdowski jest autorem biografii
Józefa Piłsudskiego. W przeciwieństwie
do innych prac na temat życia i działalności marszałka, książka Drozdowskiego
jest bardzo krytyczna. Drozdowski, mimo
że przyznaje się do sympatii dla Piłsudskiego, starał się w swym dziele zachować
jak największy obiektywizm. – W postaci
marszałka ważne są przede wszystkim te
cechy, o których zapominają dzisiejsi politycy: zdolność do ustępstw, działanie ponad podziałami. Piłsudski był wielki wtedy, gdy umiał zawierać kompromisy – mówił prof. Drozdowski.
Dzięki Janowi Engelgardowi mogliśmy
natomiast poznać wydarzenia, które skłoniły Piłsudskiego i Dmowskiego do kompromisów. Nie od dziś wiadomo, że obu
polityków dzieliło bardzo wiele. Czasy,

Przemiany ustrojowe, kultura i sztuka, czy
też stosunki demograficzne i etniczne
w epoce Jagiellonów to tylko niektóre z pojęć, obowiązujących na czwartym konkursie
historycznym „Polska Jagiellonów”. Młodzi
historycy sprawdzali swoją wiedzę w auli
płockiego liceum im. Władysława Jagiełły.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 83
gimnazjalistów z Płocka i okolic. Faza eliminacji wyłoniła dziesięciu najlepszych uczniów, którzy spotkali się w finale. Należało
wykazać się wiedzą z zakresu polityki zagranicznej Jagiellonów w Europie środkowej i nad Bałtykiem, kultury i sztuki późnego gotyku i renesansu oraz ikonografii, kartografii, heraldyki i genealogii epoki jagiellońskiej.
Pierwsze miejsce zdobyła uczennica Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu
Justyna Jóźwiak. Drugie miejsce uzyskała
Joanna Borowska z Gimnazjum im. Aleksandra Macieszy w Płocku, trzecie Dagmara
Gulczyńska z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Płocku. W tym roku została przyznana
także nagroda specjalna, którą otrzymała

ubiegłoroczna zwyciężczyni Marcelina Kawecka z Gimnazjum Nr 1 w Płocku.
Celem imprezy jest promowanie oraz
poszerzanie wiedzy o dynastii Jagiellonów,
panującej w Polsce oraz w krajach Europy
środkowo-wschodniej. Szczególny nacisk
został położony na rolę jaką dynastia ta
odegrała w Europie na przełomie średniowiecza i nowożytności. Dodatkowo uczestnicy konkursu mogli wysłuchać wykładów
o tematyce historycznej oraz chóru żeńskiego gospodarzy. Z okazji konkursu Poczta
Polska wydała limitowaną serię kart z wizerunkami Jagiellonów i zdjęciem Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły. Organizatorzy konkursu to Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki, LO im.
Władysława Jagiełły, I Prywatne Liceum
im. Marceliny Rościszewskiej oraz I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. Patronat honorowy objęli: prezydent Mirosław
Milewski, ambasador Republiki Litewskiej
w Polsce J.E. Egidijus Meilünas oraz Jan
Tombiński ambasador Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli. Michał Grysiński

w których przyszło działać zarówno
Dmowskiemu, jak i Piłsudskiemu, wymagały jednak wspólnego działania, wystąpienia w roli mężów stanu. Tak też się stało. Piłsudski poparł Dmowskiego, jako
przewodniczącego polskiej delegacji
w Wersalu, Dmowski zaś uznał władzę
Naczelnika Państwa jako suwerenną.
Efektem tej „współpracy z wyboru”, było
uznanie wolnej Polski na arenie międzynarodowej.
Wykład Engelgarda został wzbogacony
o prezentację multimedialną zdjęć, rycin
i rekonstrukcji map, pochodzących z okresu międzywojennego. Został też wyświetlony film „Roman Dmowski – niedokończona historia”.
Nieco zapomnianą i pomijaną w wypowiedziach obu historyków była postać Ignacego Paderewskiego. Ten wybitny pianista i kompozytor był jednym
z najwazniejszych reprezentantów Polski na konferencji paryskiej. Tuż po wojnie stanął na czele rządu i został ministrem spraw zagranicznych. To on był
największym zwolennikiem politycznej
współpracy Piłsudskiego i Dmowskiego, pełniąc nieformalną funkcję mediatora. Jego przyjazd do Poznania w grudniu 1918 r. wywołał powstanie wielko-

polskie – jedyny zwycięski zryw narodowy w historii Polski.
Ludzi, którzy tuż po I wojnie światowej
w najwyższym stopniu wpływali na losy
Polski, cechowała niezwykła zdolność do
kompromisu. Pomimo podziałów partyjnych, ideologicznych, a nawet osobistych
niechęci, i Piłsudski, i Dmowski, wykazali się odpowiedzialnością godną bohaterów narodowych.
Warto przypomnieć, że w tym czasie
Polska znalazła się w najbardziej niebezpiecznej części Europy. Na wschodzie groził nam sowiecki imperializm, z którym
wkrótce przyszło nam stoczyć trudną walkę; na zachodzie rosły w siłę Niemcy, gdzie
szybko rozwijały się skrajne ideologie.
Dlatego potrzebna była współpraca.
Udało się uzyskać społeczną zgodę na oddanie całej władzy w ręce jednego człowieka. Mianem „cudu nad Wisłą” można
określać nie tylko zwycięstwo nad bolszewikami, ale także wielki triumf nad własnymi słabościami.
Spotkanie w Muzeum przywołało najbardziej chlubne momenty w historii polskiej myśli politycznej. Ale przypomniało też o tym, jak trudno jest nam dziś zrezygnować z tworzenia i utrwalania podziałów.
Mariusz Sepioło
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Od 11 do 14 czerwca trwał w Płocku
XIV Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej Dzieci i Młodzieży, który był jednocześnie zlotem Uczniowskich Klubów
Sportowych
Uczestniczyło w nim 50 zespołów z kraju i zagranicy, najliczniej były reprezentowane kluby z Płocka i Litwy. Rozegrano
162 mecze na obiektach szkół SP 23
i Gimnazjum 8, gdzie zespoły przyjezdne
były zakwaterowane.
Festiwal jest od 14 lat doskonałą promocją Płocka. Uczestnicy w wolnym czasie
zwiedzają miasto i zapoznają się z jego zabytkami i historią. Dzięki przychylności
władz miasta korzystają bezpłatnie z przejazdów komunikacją miejską oraz zwiedzania ZOO, które dla najmłodszych
uczestników jest sporą frajdą.
Rozgrywki chłopców zdominowały
płockie zespoły, zdobywając cztery pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach.

MUKS 21 zwyciężył w rocznikach 1996,
1997, 1998, a w młodzikach znalazły się
ponadto: Gimnazjum nr 8, SP 16, UKS 23.
W kategoriach dziewcząt miejsca medalowe zajęły; rocznik 1992 – 93 MMKS Jutrzenka Płock, II miejsce Gimnazjum nr 8;
1994 – 95 – I miejsce MTS Giżycko, III –
G 8; 1996 – 97 – I miejsce MKS Brodnica, II – MMKS Jutrzenka Płock; 1998
i młodsi I miejsce UKS Gryf Dębno.
Większość rozegranych meczów stała
na niezłym poziomie, było sporo emocji,
którym towarzyszyła radość ze zwycięstwa i łzy z przegranej. Wszystkie kluby
złożyły akces przyjazdu w roku przyszłym
na jubileuszowy już XV Turniej.
Głównym organizatorem imprezy od początku jest MMKS Jutrzenka Płock przy
współorganizacji i częściowym finansowaniu Urzędu Miasta, MZOS i Ministerstwa
J. Wróblewski
Sportu i Turystyki.
prezes MMKS Jutrzenka

Płocki kamień w Wadowicach
W Alei Papieskich Miast na wadowickim rynku nie zabraknie Płocka, który Jan
Paweł II odwiedził w 1991 roku. Kamień
z nazwą i herbem naszego miasta zawiózł
do Wadowic zastępca prezydenta Tomasz
Kolczyński, któremu towarzyszyła Krystyna Kowalewska – sekretarz miasta oraz Izabela Olenderek – dyrektor Wydziału Skarbu i Budżetu.
Takich kamieni z nazwami miast, herbami i datami pielgrzymek, które zostaną
wmurowane w przyszłości w płytę wadowickiego rynku (po jego przebudowie),
będzie około 50. Z inicjatywą stworzenia

„mapy” papieskich miast wystąpiły władze Wadowic, które – podobnie jak do
polskich – chcą też wysłać zaproszenia do
miast europejskich, a potem na kolejne
kontynenty. W niedzielę (14 czerwca)
„polskie” kamienie poświęcił kardynał
Stanisław Dziwisz. Następnie płocka delegacja zwiedziła miejsca związane
z dzieciństwem Karola Wojtyły, m.in. wadowicki kościół i dom rodzinny. Ewa Filipiak – burmistrz Wadowic – przekazała
prezydentowi Kolczyńskiemu „Dąb Papieski”, który ma zostać zasadzony
w Płocku.
(rł)

Płocka delegacja w Wadowicach. Od lewej: Krystyna Kowalewska, Izabela Olenderek,
burmistrz Ewa Filipiak, Tomasz Kolczyński.

Dobre praktyki
Roman Kowalczyk – grała główną bohaterkę w spektaklu „Anioły” (premiera
pod koniec maja) – porzuconą przez rodzinę w domu opieki, która nie potrafi zrozumieć dlaczego tak się stało.
To przedstawienie teatralne połączone
z filmem, realizowane z udziałem mieszkańców gminy Słupno, skupionych wokół Środowiskowego Domu Samopomocy i grupy teatralnej „A było to tak...”.
Grupa, pod kierownictwem Piotra Bały,
wystawiła w ubr. na scenie kameralnej
pierwszy spektakl „Spotkanie”. Praca
i jej efekty na scenie były na tyle pozytywne, że aktor płockiego teatru i amato-
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rzy spotkali się raz jeszcze przy realizacji
„Aniołów”.
To przedstawienie, z którego trudno nie
być zadowolonym. Nawet jeśli pod względem artystycznym, można mieć pewne zastrzeżenia, to trudno nie docenić ogromnego wysiłku aktorów – amatorów i pomysłu
na rzeczywistą „integrację społeczną”.
Oprócz aktorów-amatorów występują tu
aktorzy profesjonalni, dziennikarze, politycy, samorządowcy, policjanci etc.
Słupno to fenomen na skalę ogólnopolską, a nawet europejską. Przed kilku laty
wokół Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaczęły powstawać instytucje mające na celu aktywowanie społeczności lokalnej. Pracownicy GOPS „mieli rękę” do pozyskiwania środków unijnych i właściwego

JAKUB NYKIEL

Festiwal Piłki Ręcznej

Stocznia w fotografii
Do końca lipca w Towarzystwie Naukowym Płockim można oglądać wystawę fotograficzną „W płockiej stoczni
rzecznej”. Jej autorem jest Jakub Nykiel – trzydziestolatek, z zawodu informatyk, od 2006 r. pracownik działu IT
Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku. Nykiel chodzi do pracy z aparatem,
by do ku men to wać co dzien ne ży cie
stoczni. Zdjęcia są reportażowym opisem pracy nad budową statków, dokumentem stoczniowej rzeczywistości.
Obok fotografii Jakuba Nykiela można
też zobaczyć zdjęcia archiwalne pokazujące stocznię sprzed lat.
Wystawa otwarta 25 czerwca – w Dniu
Stoczniowca – to również okazja do przypomnienia historii jednego z najstarszych
płockich zakładów przemysłowych sięgającej dwudziestych lat XX w. Wtedy to
w Radziwiu powstały pierwsze prywatne
warsztaty napraw i budowy drewnianych
barek rzecznych, które funkcjonowały do
II wojny światowej i stanowiły początek
Płockiej Stoczni Rzecznej. Podczas okupacji Niemcy produkowali w niej sekcje
łodzi podwodnych i okręty patrolowe.
Po wojnie grupa entuzjastów przystąpiła do porządkowania oraz uruchomienia zakładu. Nie mając odpowiedniego
wyposażenia ówczesna załoga zdołała
wyremontować ponad 180 jednostek
pływających. Większość z nich stanowiły barki wydobyte z dna Wisły i portu. Lata 60. XX w. to okres przebudowy

i modernizacji zakładu. Stworzono
wówczas warunki do budowy coraz
większej liczby jednostek, o tonażu
wzrastającym stopniowo w kolejnych
latach aż do 3000 t. Wtedy to Płocka
Stocznia Rzeczna stała się największą
śródlądową stocznią w Polsce i jedną
z największych śródlądowych stoczni
w Europie.
W 1998 r. w wyniku połączenia spółek
gdańskiego Centromoru i Mostostalu
Płock, które przejęły majątek dawnej
Płockiej Stoczni Rzecznej, powstał Centromost. Pod tą nazwą firma funkcjonuje
do dziś. Rocznie produkuje 12 statków,
specjalizuje się w budowie tankowców,
statków do przewozu ładunków suchych
oraz mniejszych jednostek pasażerskich.
W ciągu 11 lat działalności Centromost
wyeksportował ponad 70 kadłubów statków rzecznych. Odbiorcami płockich statków są armatorzy holenderscy, belgijscy,
niemieccy i francuscy.
Centromost jest jedną z nielicznych
w Polsce stoczni budujących kompletnie
wyposażone statki pasażerskie. W lipcu
tego roku stocznia ukończy budowę tramwaju wodnego dla Koszalina. Statek ten
będzie przewoził plażowiczów przez jezioro Jamno nad brzeg Bałtyku. Flagowym statkiem na kanale Ostródzko – Elbląskim jest zbudowany przez Centromost
w 2000 roku statek pasażerski „Ostróda”.
Wystawa czynna jest od poniedziałku
do piątku w godz. 8 –15.
(rł)

ich wykorzystania. Tamtejsze Centrum Integracji Społecznej jest dziś określana przez
specjalistów jako wzorcowe, najlepsze
w Polsce. Zresztą w 2007 roku GOPS
w Słupnie otrzymał tytuł Samorządowego
Lidera Zarządzania w kategorii „Usługi
społeczne” w konkursie organizowanym
przez Związek Miast Polskich, Gmin Polskich Rzeczpospolitej Polskiej i Powiatów
Polskich pod patronatem ambasadora Norwegii. Przed rokiem zaś GOPS otrzymał
nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki
Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
„Anioły” były częścią projektu ”Bądź
aktywny – Centrum Integracji Społecznej”, dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
(rł)
Sygnały Płockie
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Malarstwo Lewandowskiego
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt 1 lipca na
wystawę malarstwa Janusza Lewandowskiego.
Artysta urodził się w 1937 roku w Rokiciu k/Płocka. Edukację artystyczną
rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych
w Warszawie. Studiował na wydziale
malarstwa w Warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych, w pracowniach profesorów Stefana Płużańskiego i Artura
Nachta – Samborskiego, gdzie otrzymał
dyplom w 1964 roku.
Od ukończenia studiów bierze czynny udział w życiu artystycznym.
Uczestniczył w licznych wystawach
zbiorowych, Warszawskim Festiwalu
Sztuk Pięknych, wielu plenerach malarskich i sympozjach problemowych.
Został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami, między innymi:
wyróżnieniem w konkursie pt. „Metafora w malarstwie polskim” w Radomiu, nagrodą Prezydenta Warszawy

oraz polsko – japońską nagrodą im.
Miyauchi. Nagrodzony został również
za projekt aranżacji wnętrza bazyliki
pod wezwaniem św. Teresy w Łodzi.
Prace Janusza Lewandowskiego znajdują się w Centralnym Biurze Wystaw
Artystycznych „Zachęta” w Warszawie, w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in.
w Anglii, Austrii, Francji, Holandii, Japonii, Danii, Niemczech, Włoszech,
Szwecji, Stanach Zjednoczonych.
O swojej twórczości Janusz Lewandowski mówi: kiedy patrzę na pole, to
zapełnia się ono tworami nie tylko mojej
wyobraźni, gdy pochylam się nad wodą,
to myślę, że tajemnica jej żywiołu nie tylko z niej wypływa, a jeśli jestem w ogrodzie, to stłumione szepty, które mnie ogarniają, nie są tworem tylko tej chwili.
Otwarcie wystawy w środę o godz.
18, wstęp wolny, będzie czynna do 30
lipca
M. W.

Wieści z HECY
„Cztery pory roku w przyszkolnym
parku” TEATRU „MeBeFe” z Gimnazjum nr 4 w Gdyni zdobyły Grand Prix
XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży
HECA 2009. Nagrody zdobyły jeszcze
cztery teatry: „NASZA KLASA” (SP nr
141 w Warszawie), „Bajka” (SP
w Święcicy), „BUM BUM CYK” (SP
nr 18 w Toruniu), „SCENA KOTŁOWNIA” (Ostrowskie Towarzystwo Inicja-

tyw Kulturalno – Oświatowych). Wśród
siedmiu wyróżnionych teatru znalazł się
TEATR WICI z Młodzieżowego Domu
Kultury w Płocku. W sumie jury obejrzało 12 konkursowych przedstawień.
Na stronie mdk-plock.pl można zapoznać się z recenzjami spektakli pisanymi
przez widzów, a także odnaleźć wspomnienia z dwudziestu lat festiwalu, pisane
przez Romę Ludwicką – twórczynię festiwalu.
(kdm)

Agnieszka Frączek – autorka książek dla dzieci była gościem XI Pikniku Literackiego, który Książnica Płocka zorganizowała na Wzgórzu Tumskim 7 czerwca

Piknik z połamany językiem
Jej wiersze nie tylko bawią, ale i uczą.
Fiksum-dyrdum, Kociokwik, Miszmasz
czy Nienacek – powstały z fascynacji
słowami trudnymi do wyjaśnienia, tomik „Wierszyki Trzeszczyki” z upodobania do szeleszczących głosek. Dlatego
jej książki polecane są często przez logopedów. Z zawodu jest germanistką
i leksykografem. W niedzielę, mimo po-

rzytoczonego w tytule łacińskiego
określenia używa się czasem a propos dwudziestowiecznej muzyki zwanej
poważną jako skażonej bakcylem modernizmu i przez to, w rozumieniu potocznym, niemożliwej do słuchania. Ma
ona jednak, o dziwo, swoje niewątpliwe
hity – by wymienić tylko Ravelowskie
Bolero albo Marsz z opery Miłość do
trzech pomarańczy Prokofiewa. W wymiarze dużej formy wokalno-intsrumentalnej podobnym hitem jest pierwsza
część tryptyku Trionfi Carla Orffa, czyli kantata sceniczna Carmina burana,
najczęściej wykonywana zresztą na
estradach koncertowych.
Dzieło to miało być z założenia komunikatywne – nie tylko ze względu na fakt,
że powstało na zamówienie... ministra
propagandy III Rzeszy, gdzie programowo lansowano właśnie twórczość komunikatywną (autor był chyba jedynym,
obok sędziwego Ryszarda Straussa, wybitnym kompozytorem niemieckim, który
nie opuścił trawionej hitlerowską gorączką ojczyzny). Z perspektywy muzykoznawczej większe znaczenie miało tu jed-

P
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nak uwielbienie Orffa, z wykształcenia
będącego także filologiem, dla antycznej
kultury śródziemnomorskiej, gdzie muzyka stanowiła nie tyle wyabstrahowany
obiekt admiracji estetycznej, lecz integralną część ludzkiego bycia w świecie. Integralność tę kompozytor chciał symbolicznie wskrzesić przede wszystkim w swoim
najsłynniejszym utworze, czyli w rzeczonej kantacie, opartej wprawdzie na tekstach ze średniowiecznego rękopisu odnalezionego w XIX wieku w bawarskim
klasztorze Benediktbeuren, lecz pełnej odniesień do grecko-rzymskiej starożytności. Intonuje się tu przecież hymny na
cześć miłości, dionizyjskich rozkoszy,
odradzającej się przyrody i ze stoickim
spokojem stwierdza zależność losów
ludzkich od „Fortuny – władczyni świata”
(by odwołać się do tytułu pierwszej części
kompozycji) – w takt muzyki wyrazistej
i chwytliwej melodyczne oraz pełnej
ostrych, bez mała rockowych kontrastów.

czerwca br. to niezwykłe dzieło
po raz pierwszy zabrzmiało
w Płocku. Koncert odbył się w bazylice
katedralnej, czyli w miejscu, zważywszy na świeckie treści kantaty, raczej
nieoczekiwanym, choć od dawna już
funkcjonującym jako przybytek muzyki
nie tylko sakralnej. Obsadę wykonawczą miał doborową – miejscowa orkiestra symfoniczna wystąpiła bowiem pod
batutą Michała Nesterowicza, dyrektora
Filharmonii Bałtyckiej, ubiegłorocznego tryumfatora prestiżowego IX Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów
„Cadaques Orchestra” w Hiszpanii,
w towarzystwie przygotowanego przez
Marka Jaszczaka chóru Filharmonii
Łódzkiej. Wśród solistów znaleźli się
sopranistka Agnieszka Tomaszewska,
przez dwa sezony związana z Hamburgischer Staatsoper, a obecnie z Operą
Krakowską, baryton Artur Ruciński, laureat wielu krajowych i zagranicznych
konkursów wokalnych, (w scenicznej

czątkowo mało sprzyjającej pogody,
dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach; tworzyły kolorowe koszulki i zabawki z postaciami z książek Agnieszki
Frączek. Można było też kupić książki
i zdobyć autograf. Współorganizatorem
pikniku było Płockie Stowarzyszenie
Przyjaciół Książek i Bibliotek oraz Stowarzyszenie KLANZA.
(rł)

wersji Carmina burana wystąpił nawet
w telewizji bułgarskiej) oraz, last but
not least, Jacek Laszczkowski, tenor
i sopranista w jednej osobie, znany na
forum międzynarodowym z licznych
sukcesów w repertuarze Rossiniowskim, a rodzimym widzom filmowo-telewizyjnym... z dwóch kreacji w produkcjach Krzysztofa Zanussiego.
Efekt artystyczny okazał się godny
tej doborowej obsady – mimo że za
sprawą specyficznej akustyki świątyni
na Wzgórzu Tumskim, bardziej złożone
faktury orkiestralno-chóralne były czasem niezbyt czytelne. Wykonawcom
udało się jednak wybornie przekazać jego ekspansywną witalność: kulminacje
miały należytą masywność, jeśli wręcz
nie wybuchowość, melodyka – iście
uwodzicielską siłę atrakcyjną, całość
zaś niezbędną wartkość narracji. Był to
bezsprzecznie godny finał kolejnego sezonu orkiestry i jej następny, po pamiętnym występie z Jonem Lordem na
rynku staromiejskim w lipcu ubiegłego
roku, koncert rangi prawdziwie europejskiej.
AD
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Rowerem przez Polskę

Cztery medale indywidualne, jeden w sztafecie olimpijskiej oraz
II miejsce dziewcząt i III chłopców w klasyfikacji drużynowej to
wielkie sukcesy uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 1 w Płocku
podczas finału XI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Lekkiej Atletyce

Lekkoatletyka ma się dobrze

Klub Turystyki Kolarskiej w Płocku
powstał w 2006 r. Od trzech lat miłośnicy
kolarstwa biorą udział w wielu imprezach
sportowych i turystycznych. Nie inaczej
było w tym roku.
24 maja ruszył Rajd Rowerowy z okazji Dni Wisły. Płoccy cykliści jechali
„szlakiem pomników przyrody” (Płock –
Białobrzegi). Niespełna tydzień później,
29-31 maja, rowerzyści z KTK stanęli na
starcie VI Rajdu im. Gintera i Goszczyńskiego. Po zakończeniu wyścigu, sportowcy zwiedzali Łąck, Grabinę i Płock.
6 czerwca odbył się Rajd Chemika.
Tym razem do pokonania była dużo dłuższa trasa (Płock-Proboszczewice-SikórzSiecień-Lasotki). Płoccy rowerzyści byli
jednymi z 200 uczestników wyścigu.
Już następnego dnia, 9 osób z płockiego
KTK pojechało do Niechorza, gdzie 7-13
czerwca odbywał się zlot przodowników

turystyki kolarskiej. Status przodownika
upoważnia do m.in., organizowania i prowadzenia imprez kolarskich. Zlot połączony był z kursem i egzaminem na przodownika. 27 czerwca kolarze spotkali się
w Nowym Duninowie na rajdzie z okazji
30-lecia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Kolejne atrakcje dla miłośników kolarstwa i turystyki już w najbliższych tygodniach. Dużym wydarzeniem będzie rajd dookoła Polski, który rozpocznie się 1 lipca. Kolarze mają pokonać 3522 km w ciągu 30 dni.
Warto dodać, że do klubu należą w większości dojrzali kolarze. Mimo wielu
atrakcyjnych przedsięwzięć (wycieczek,
konkursów, zawodów) młodzież nie
garnie się do KTK. Tymczasem jazda na
rowerze może być przyjemną i – co najważniejsze – zdrową formą spędzania
wolnego czasu.
(ms)

5 medali lekkoatletów

W dniu nadania imienia Gimnazjum
Na zakończenie zawodów tradycyjnr 1 w Płocku (3 czerwca) lekkoatleci nie odbyły się sztafety olimpijskie. Tu
z tej szkoły zadbali o jej sportowy wize- klasę pokazały dziewczęta z rocznika
runek na arenie mazowieckiej podczas 1993. Od samego początku nie pozozawodów w Siedlcach.
stawiły innym sztafetom złudzeń i wyPo bardzo udanych startach w biegach grały z ponad dziewięciosekundową
przełajowych nadszedł czas na konfron- przewagą. Sztafeta w składzie: Marcetacje w konkurencjach „stadionowych”. li na Ka wec ka, Mo ni ka Za łę ska,
Aura nie była łaskawa, zimno i silny Aleksandra Kozakiewicz i Weronika
wiatr nie sprzyjał uzyskiwaniu dobrych Ners, uzyskując wynik 4:09.93 ustarezultatów, lecz lekkoatleci z płockiej nowiły nowy rekord szkoły.
„jedynki“ nie zawiedli. Jako pierwsza
Sukcesy indywidualne medalistów
o medal postarała się Aleksandra Koza- oraz wiele wyników na poziomie rekiewicz (93), która bez kompleksów wy- kordów życiowych przyczyniło się do
grała swoją serię. Jak się okazało póź- bardzo wysokich miejsc w klasyfikaniej, jej czas – 2:27.76 był najlepszym cjach drużynowych. Drugie miejsce
czasem na 800 m dziewcząt rocznika dziewcząt (83 sklasyfikowane szkoły)
1993 i Ola już za chwilę mogła cieszyć oraz trzecie chłopców (106) to niewątsię ze złotego medalu. Na kolejne złoto pliwy sukces płockiej „jedynki”. P.M.
nie trzeba było długo
czekać. Jej koleżanka
z klasy sportowej –
Marcelina Kawecka
(93) startowała na 400
m. Wygrała z silnym,
porywistym wiatrem
i przeciwniczkami,
ustanawiając nowy rekord
życiowy
–
1:00.85.
Wśród chłopców
skaczących w dal nie
miał sobie równych
Łukasz Chmura (93),
który przeskoczył srebrnego
medalistę
o prawie pół metra,
uzyskując wynik 6.74.
Do zdobyczy indywidualnych srebro dorzucił jeszcze Michał
Ciarkowski (94), który po wspaniałym fini- Weronika Ners, Marcelina Kawecka, Monika Załęska, Alekszu uzyskał wynik sandra Kozakiewicz i Łukasz Chmura – wszyscy z klasy
sportowej III-p-7
2:43.26.

W Słubicach (woj. lubuskie) odbyły
Mistrzostwa Polski LZS Juniorów i Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce (13-14
czerwca), w których bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy MLKL Płock,
zdobywając 5 medali.
Mateusz Rutkowski zdobył dwa medale
srebrne za 2. miejsce w pchnięciu kulą
/5 kg/ – 16,15 m i 2. miejsce w rzucie dyskiem /1,5kg/ – 53,12 m. Monika Pełka zajęła 2. miejsce w pchnięciu kulą /4 kg/ na
odległość 13 m, co jest to jej nowym rekor-

dem życiowym. Również na drugiej pozycji
ukończyła rzut dyskiem /1 kg/ na odległość
40,05 m, ustanawiając również swój rekord
życiowy. Natomiast Monika Gajewska zajęła 3. miejsce w skoku wzwyż, pokonując
poprzeczkę na wysokości 160 cm (w kategorii juniorki młodszej). Bliski medalu był
Krzysztof Nowak, który zajął 4. miejsce
w skoku wzwyż z wynikiem 185 cm.
Do zawodów młodych lekkoatletów
przygotowali trenerzy Mirosław i Stanisław Nisztor
mn

hoć od decydujących spotkań o mistrzostwo Polski w piłce ręcznej minęło już kilka tygodni i oficjalnie niewiele na
ten temat mówi się, to w rozmowach sympatyków płockiego szczypiorniaka wyczuwa się cały czas nutę niedosytu. Niby srebrny medal to też wielki sukces i wiele drużyn wzięłoby go „w ciemno” przed sezonem, to jednak wiadomo że apetyt rośnie
w miarę jedzenia. Rozpatrując ostatnie
sezony i ich finały o krajowy prymat,
w Płocku nikt nie przypuszczał, że przyjdzie
nam oglądać szczypiornistów Wisły dekorowanych krążkami innymi niż złote. A jednak
doszło do takiego wydarzenia i to w hali odwiecznego rywala – Vive Kielce, zespołu
który przez kilka ostatnich lat nie miał okazji zagrać w finałowych pojedynkach.
Dziś można zdecydowanie powiedzieć,
że stało to się za sprawą trenera kielczan

O ręcznej raz jeszcze

C
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Bogdana Wenty, który stworzył młody zespół, odporny psychicznie i gotowy podjąć
równorzędną walkę z rutyniarzami z Płocka. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż
Wenta jest także utytułowanym trenerem
polskiej kadry narodowej i sukces klubowy
tylko podniósł jego wartość jako szkoleniowca i selekcjonera, co odbyło się to przy
jawnym dopingu całego środowiska polskiego szczypiorniaka. Zwracał na to uwagę trener płocczan Oliver Jensen twierdząc
przed finałem, że cała Polska jest po kieleckiej stronie. Wielu uważało, że Wisła zostanie pokonana w pierwszych 3 spotkaniach
i łatwy sukces rozkołysze w geście triumfu
całe Kielce. Niestety (dla Vive), płocczanie
wykrzesali z siebie olbrzymie pokłady wo-

li walki i nawiązali równorzędną grę z faworyzowanym przeciwnikiem. Niewiele
zresztą brakowało do pełni szczęścia.
Z rozrzewnieniem wspominamy drugi
mecz w Płocku, który mógł zakończyć definitywnie rywalizację na korzyć płocczan,
lub też drugi mecz w Kielcach, który mógł
postawić kielczan w tragicznej sytuacji
przed przyjazdem do Płocka. Niestety czegoś zabrakło. Na to „coś” złożyło się
z pewnością wiele przyczyn, ale jako tę
pierwszą wymienia się dziś zmianę trenera
w trakcie sezonu zasadniczego. Wprawdzie popularny Oliver wprowadził wiele
dobrego do gry zespołu, to jednak nie udało mu się wyeliminować wszystkich niedociągnięć, jakie zostawił po sobie jego po-

przednik Bogdan Kowalczyk. Nie bez znaczenia był także fakt, że tuż po rundzie
zasadniczej jeden z podstawowych zawodników Wisły podpisał kontrakt na kolejny
sezon właśnie z zespołem Vive, czyli finałowym rywalem. Niby wszyscy wokół
i sam zawodnik również przekonywali
o profesjonalnym podejściu do uprawianego zawodu, to w kluczowych momentach
finałowych spotkań na zespół działało to
z pewnością stresująco. Można by jeszcze
długo mnożyć potencjalne przyczyny porażki, ale to nic już nie zmieni. Zarówno
Puchar Polski jak i mistrzostwo Polski
przynajmniej przez rok będą w Kielcach.
Płockim kibicom pozostaje jedynie nadzieja, że w przyszłym sezonie po zapowiadanych szumnie transferach, Wisła będzie
w stanie zdetronizować ekipę Bogdana
Wenty.
PN
Sygnały Płockie
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Wioślarze
kolekcjonują medale

6-7 czerwca w Poznaniu na torze
Malta, odbyły się Mistrzostwa Polski
Seniorów i Weteranów. Do tej najważ niej szej, kra jo wej ry wa li za cji,
dzięki wsparciu Urzędu Miasta i PKN
Orlen, przystąpili również wioślarze
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Ten sezon dla PTW jest trochę
trud niej szy, po nie waż w obiek tach
To wa rzy stwa roz po czę ły się dłu go
oczekiwane prace remontowo-modernizacyjne. Poza tym czołowe kluby
polskie, dysponujące większymi budże ta mi, mog ły so bie poz wo lić na
zgrupowania wiosenne w krajach śródziem no mor skich (Gre cja, Chor wa cja). Jednak PTW i tym razem wyszło
obronną ręką.
W 5 konkurencjach, w których startowali płocczanie, wszyscy weszli do
finału „A”, a cztery osady zdobyły medale. Najpiękniejszym wyścigiem, był
wyścig dwójek bez sternika. Za sprawą
dwójki PTW (Piotr Buchalski, Dominik Kubiak) doszło do pozytywnie zaskakującego dla trenerów kadry wyniku. Płocka dwójka zajęła II miejsce,
mimo że obaj zawodnicy pływają ze
sobą dopiero od maja tego roku.
Do końca regat wszyscy komplementowali wyczyn wioślarzy PTW.
Wygrała osada Szczecina, natomiast
trzecia była osada Zawiszy Bydgoszcz
(wszyscy kadra olimpijska). Podobnego wyczynu dokonała osada płockiej
czwórki bez sternika w składzie: Dominik Kubiak, Piotr Buchalski, Radosław Klimkowski, Dawid Kubiak,
która po morderczej walce uległa tylko
osadzie Bydgostii Bydgoszcz, złożonej z zawodników ósemki olimpijskiej.
Płocczanie zdobyli srebrne medale,
pokonując osadę AZS AWF Gorzów
Wlkp. (III miejsce).
Dużo ciepłych słów należy się także
osadzie dwójki ze sternikiem (Tomasz
Cichocki, Michał Grzelak, ster. Patryk Krause), która mimo przeciwności losu (choroba Tomasza CichockieSygnały Płockie

go i brak ciężkich treningów) oraz braku nowszego sprzętu, zajęła III miejsce. Wygrała osada Torunia (członkowie kadry olimpijskiej), natomiast na
drugim miejscu minimalnie przed osadą PTW, była osada KTW Kalisz. Podob ne go wy czy nu do ko na ła osa da
czwórki ze sternikiem w składzie: Radosław Klimkowski, Dawid Kubiak,
Tomasz Cichocki, Michał Grzelak,
ster.Patryk Krause, którzy również
zajęli III miejsce.
Niestety, w tym roku przedstawiciel
firmy „Hudson”, mimo usilnych próśb
PTW nie wyraził zgody na pożyczenie
łodzi ósemki, ze względu na wcześniejsze zobowiązania marketingowe.
Płocka osada w składzie: Dominik
Kubiak, Piotr Buchalski, Tomasz
Ci choc ki, Mi chał Grze lak, Ra do sław Klimkowski, Dawid Kubiak,
Jakub Zazga, Mariusz Śpiegowski,
ster.Patryk Krause, przy dużej fali
i silnym wietrze, musiała płynąć na
swojej starej łodzi i zajęła IV miejsce.
Również wielkim sukcesem zakończyli swój start „weterani”. Seniorzy
wrócili z trzema medalami (dwa medale
złote i jeden brązowy). W konkurencji
czwórek ze sternikiem (Marek Chądzyński, Bogdan Guzior, Jacek
Wróblewski, Zbigniew Półtorak,
ster.Patryk Krause) zajęli zdecydowanie I miejsce i zdobyli złote medale. Podobnego wyczynu dokonali w konkurencji ósemek ze sternikiem (Marek
Chądzyński, Bogdan Guzior, Andrzej
Petrykowski, Grzegorz Pietrowicz,
Jan Skowroński, Henryk Szlachta,
Bogdan Skierski, Zbigniew Półtorak,
ster.Patryk Krause), wygrywając z dużą przewagą i zdobywając złote medale.
Płoccy weterani po trzeci medal popłynęli w konkurencji dwójek bez sternika
(Bogdan Skierski, Henryk Szlachta).
Zajęli III miejsce i zdobyli brązowe
medale.
Waldemar Rogowski
Sekretarz Zarządu PTW

Reprezentacja tenisa stołowego dziewcząt Szkoły Podstawowej nr 20 w Borowiczkach zdobyła złoty medal XI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Zespół wystąpił w składzie: Aleksandra Lau, Sylwia Szelkowska i Katarzyna
Bagrowska. W turnieju finałowym w Radomiu (4-5 czerwca) płocczanki wygrały 45 setów, przegrywając jedynie 5.

Złote rakietki
W grupie eliminacyjnej płocczanki pokonały SP Ostrołęka i SP Ożarów Mazowiecki, w obu meczach wygrywając 3:0.
W ćwierćfinale, również 3:0, pokonały reprezentację szkoły podstawowej w Sochaczewie, by w półfinale, już po raz drugi
wygrać z SP Ożarów Mazowiecki i znów
stosunkiem 3:0. W pojedynku finałowym
dziewczętom trenującym na co dzień
w Nadwiślaninie Płock przyszło zmierzyć
się z SP Puznówka.
W pierwszej grze finału Aleksandra
Lau pewnie pokonała młodszą o rok Karolinę Nowak, ale już w drugim pojedynku Katarzyny Bagrowskiej ze starszą
z kolei o rok Dominiką Rosłaniec nie obyło się bez emocji. Kasia, jak dotąd, tylko
raz pokonała swoją przeciwniczkę, niedawną zwyciężczynię półfinałowego turnieju Mini Olympic Games oraz triumfatorkę turnieju im. red. Janusza Strzałkowskiego. W Radomiu Katarzynie udało się
powtórzyć sukces z meczu ligowego
w Płocku. Płocczanka po ciężkiej walce
wygrała 3:2, podwyższając wynik meczu
finałowego na 2:0 dla SP 20 Płock.
O zwycięstwie w turnieju mógł zatem
w przypadku wygranej płocczanek zadecydować pojedynek deblowy (grano do 3
wygranych gier), w którym na przeciw
siebie stanęły z jednej strony Katarzyna
Bagrowska i Aleksandra Lau oraz z dru-

Kasia, Sylwia i Ola z SP 20 Płock – złote
medalistki Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Radom 2009

giej Karolina Nowak i Dominika Rosłaniec. Żadna z dziewcząt nie chciała odpuścić i pojedynek trwał wyjątkowo długo.
Wygrały 3:2 płocczanki i puchar za pierwsze miejsce oraz złote medale pojechały
do grodu Krzywoustego.
Najlepsze zespoły turnieju: 1. SP 20
Płock (Aleksandra Lau, Sylwia Szelkowska, Katarzyna Bagrowska); 2. SP
Puznówka (Dominika Rosłaniec, Karolina Nowak, Łucja Rokicka, Klaudia
Rokicka); 3. SP 273 Warszawa (Alicja
Dys, Julia Kacprzak).
NadBS

Mieszana siatkówka
Dzieci i dorośli w jednej drużynie po
dwóch stronach siatki rywalizowali 1
czerwca w Gimnazjum nr 4 podczas III
Międzygimnazjalnego Turnieju Piłki
Siatkowej Drużyn Mieszanych. W drużynie „Czwórki” wraz z uczniami i nauczycielami zagrali przedstawiciele
Urzędu Miasta: wiceprezydenci Tomasz
Kolczyński i Piotr Kubera.
Poziom meczów był wysoki. Wynik
każdego trudno było przewidzieć. Uczniowie wcale nie ustępowali dorosłym –
widowiskowe obrony, taktyczne zagry-

wki i niesamowita szybkość na boisku
to tylko jedne z wielu popisowych zagrań gimnazjalistów. W rezultacie w zawodach zwyciężyło Gimnazjum nr 3,
przed
gospodarzami,
„Szóstką”
i „Dwójką”.
Pomysłodawczynie i organizatorki
turnieju – Ewa Bednarska i Elżbieta Kagankiewicz podkreślały, że impreza ma
charakter integracyjny. Nie liczyło się
zwycięstwo, a możliwość spotkania się
nauczycieli, uczniów, przedstawicieli
władz miasta i wspólna zabawa.
(j)
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Zaczarowany Płock

I miejsce Konrad Skiba, Zaczarowani płocczanie

Miejsce II Sylwia Stefańska, Schody

205 osób wzięło do ręki aparaty fotograficzne, by utrwalić to co w naszym mieście niezwykłe, niepowtarzalne, zaczarowane. Na drugą edycję ratuszowego konkursu nadesłano 543 zdjęcia. Fotografowali całkiem młodzi i tacy którzy w Płocku
mieszkają już kilkadziesiąt lat; najstarsza uczestniczka konkursu ma 78 lat, najmłodsza zaś zaledwie 9. W konkursie wzięło udział 118 kobiet i 87 mężczyzn oraz 52 osoby poniżej 18. roku życia.

Festyn Nadzieja 2009
W tym roku już po raz ósmy odbył się
krajowy festyn młodzieży i dzieci niepełnosprawnych Nadzieja 2009. Głównym
organizatorem oraz sponsorem festynu
jest Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom”. Impreza mająca na celu integrację
dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi miała miejsce 12 czerwca w ogródku przy Miejskim Zespole Obiektów
Sportowych. W zabawie udział wzięły

dzieci z Płocka, Warszawy, Gostynina.
Sierpca, Żuromina, Kutna, Torunia oraz
Konina.
Festyn przebiegał w przyjaznej, ciepłej
atmosferze, przy pięknej pogodzie. Organizator zapewnił mnóstwo atrakcji w postaci gier i zabaw, konkursów z nagrodami
czy też pokazu sztuk walki. Urząd Miasta
Płocka zafundował występ kataryniarza
oraz klauna. Było także ognisko, przy którym można było upiec kiełbasę. Ważnym
punktem festynu były występy zespołów
muzycznych Zuzle oraz ”Dzieci Płocka”.
Przy organizacji festynu wiele osób pomogło bezinteresownie. Swoje wsparcie
zaoferowało także wiele firm, które podarowały oraz dostarczyły swoje produkty.
Festyn to nie tylko zabawa, ale także konkretna pomoc. Stowarzyszenie przekazało
swoim podopiecznym trzy pompy insulinowe, specjalistyczne siedziska oraz ubrania. Patronat nad imprezą sprawował marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzik. Współorganizatorzy to:
Urząd Miasta Płocka, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Poczta Polska,
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
Michał Grysiński
w Płocku.

III miejsce Piotr Statkiewicz, W drodze na
spektakl-seria Mazgaje Płockie

Plon ich twórczości będzie można zobaczyć od 29 czerwca na specjalnej wystawie przy auli Urzędu Miasta Płocka, wernisaż o godz. 12, a ekspozycja będzie
dostępna do końca lipca.
Zwycięzcami konkursu zostali: Konrad Skiba za pracę „Zaczarowani płocczanie” – I nagroda, Sylwia Stefańska „Schody” – II miejsce, Piotr Statkiewicz za foto pt. „W drodze na spektakl”. Nagrodę Prezydenta Płocka otrzymał Piotr Piegat za „Mgliste Wzgórze Tumskie”. LKG

Ach, co to był za piknik

200 osób bawiło się na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2.
Pomysłodawczynią imprezy była nauczycielka Anna Klekowicka.
W czerwcowy dzień w ogródku Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych bawili się uczniowie, ich rodzice, a nawet
dziadkowie. Muzykę zapewnił zespół
Quest. Atrakcje dla dzieciaków przygotowali płoccy policjanci. Uczniowie mogli
z bliska obejrzeć radiowóz i motocykl policyjny. Uwagę przykuł pokaz tresury
psów policyjnych. Dużą niespodzianką dla
uczestników pikniku była wizyta motocyklistów z klubu Gold Wing Club of Poland.
W zawodach sportowych, m.in. przeciągania liny brali udział nie tylko uczniowie, ale również rodzice. W czasie imprezy odbył się także wykład profilaktyczny na temat ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „31 Maja
– Dzień Bez Papierosa”. Przez cały czas
trwania Pikniku, dzieci miały upiększane
twarze wiosennymi motywami. Dzięki
hojności okolicznych zakładów przetwórstwa mięsnego uczniowie mogli spożywać posiłki z grilla.
– Piknik Rodzinny 2009 pokazuje, iż jest
wśród nas bardzo dużo ludzi, którzy chętnie

uczestniczą we współorganizacji imprez na
rzecz dzieci niepełnosprawnych – mówi
Anna Klekowicka. – Wszystkie firmy, które
przysłużyły się do organizacji tej imprezy
zrobiły to charytatywnie począwszy od prowadzącego imprezę – Bogdana Wolnego,
policję, zespół muzyczny, firmę cateringową, zakłady mięsne a skończywszy na piekarni, za co społeczność z SOSW Nr 2
(m.d.)
w Płocku bardzo dziękuje.

Cytat
numeru
Tylko dwie rzeczy
są nieskończone:
wszechświat oraz ludzka
głupota, choć nie jestem
pewien co do tej pierwszej.
Albert Einstein

