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Most na Grun wald
Most kun sztow nie po sta wio ny na stat kach, 

i nie w po wie trzu wi siał, al bo wiem po wie trze
ptac twu słu ży do la ta nia, ale po ło żon był na Wi -
śle. Sam by łem świad kiem, jak po tym mo ście
woj sko kró lew skie prze szło przez Wi słę i dzia -
ła naj tęż sze prze pro wa dzo no po nim, a most ani
drgnął pod ich cię ża rem. Czy taj str. 12

Moc na ob sa da

Do Płoc ka już po raz szes na sty przy by li te ni -
si ści na wóz kach, by wziąć udział w ko lej nej
edy cji Or len Po lish Open. Jest to je den z naj le -
piej ob sa dzo nych tur nie jów te go ty pu w Pol sce
ka te go rii ITF2, z pu lą 15 tys. do la rów. W tur -
nie ju udział wzię ło bli sko 50 za wod ni ków i za -
wod ni czek z 8 kra jów, wśród któ rych nie za bra -
kło na praw dę kla so wych gra czy.

Czy taj str. 16

An drzej Gra bow ski
Kiep ski czy Ge bels

Utwór „Je stem
jak mo tyl” przez
27 ty god ni był na
ra dio wej li ście
prze bo jów, a dwa
ty god nie utrzy my -
wał się na pier-
wszym miej scu,
przed ta ki mi ka pe -
la mi jak U2,
AC/DC. W pe -
wien spo sób na -
wet mnie to że no -

wa ło. W związ ku z ta kim suk ce sem kom po zy -
to rzy te go utwo ru na mó wi li mnie do wy da nia
so lo wej pły ty. Krą żek jest już na ukoń cze niu,
zo sta ły mi jesz cze do na gra nia dwie pio sen ki.

Czy taj str. 13

Ob wod ni ca ma uspraw nić układ ko mu ni ka cyj ny
mia sta oraz wy pro wa dzić tran zyt i prze wóz nie bez -
piecz nych ła dun ków z głów nych ulic. Jest też istot na
dla ca łe go re gio nu, gdyż wraz z no wym mo stem, dro -
ga mi do ja zdo wy mi oraz ob wod ni cą Go sty ni na utwo -
rzy tzw. wiel ką ob wod ni cę Ma zo wsza.

Ma ły mi kro ka mi
Hi sto ria in we sty cji się ga 2004 ro ku, kie dy mia sto

pod pi sa ło z Ge ne ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych 
i Au to strad (GDDKiA) po ro zu mie nie o wspól nej re a -
li za cji przed sięw zię cia. Wio dą cym in we sto rem zo sta -
ła GDDKiA, gdyż tyl ko 2,2 km ob wod ni cy bę dzie
znaj do wać się w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych Płocka,
a 8 km po za je go gra ni ca mi (w gmi nie Ra dza no wo 
i Bielsk). 

Waż ne mo men ty na dro dze do re a li za cji przed się-
w zię cia pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski przed sta wił
pod czas spot ka nia w ra tu szu, na któ re za pro sił w czer-
wcu m.in. par la men ta rzy stów zie mi płoc kiej i sa mo -
rzą dow ców z po wia tu płoc kie go.

– Już w 2004 ro ku, w dro dze kon kur su roz po czę ło
się opra co wy wa nie kon cep cji prze bie gu tej ob wod ni -
cy. Trzy la ta póź niej uda ło się uzy skać de cy zję o śro -
do wi sko wych uwa run ko wa niach in we sty cji, jak wia -
do mo trud ną do otrzy ma nia w niek tó rych re gio nach

Pol ski. Ko lej nym waż nym kro kiem by ło zle ce nie pro-
jek tu tech nicz ne go z uzy ska niem poz wo le nia na bu do -
wę – wy jaś niał pre zy dent. 

Stra co ne la ta
Przyz nał też, że pra ce przy in we sty cji śli ma czy ły

się, ale jed nak trwa ły. Tym cza sem kil ka mie się cy te -
mu po ja wi ła się ofi cjal na in for ma cja przed sta wi cie la
GDDKiA, że bu do wa ob wod ni cy bę dzie wstrzy ma na
przy naj mniej do 2012 ro ku z po wo du bra ku
pieniędzy. – Wstrzy ma nie na tym eta pie in we sty cji oz -
na cza wy gaś nię cie wszel kich uzgod nień i poz wo leń,
łącz nie z de cy zją śro do wi sko wą i roz po czy na nie ca łej
pro ce du ry od po cząt ku po 2012 ro ku – wska zy wał
Mi lew ski. Ist nie ją oba wy, że roz po czę cie budowy
mo że na stą pić na wet po 2017 ro ku.

Aby nie prze ry wać re a li za cji ob wod ni cy pre zy dent
za pro po no wał pod pi sa nie no we go po ro zu mie nia 
z GDDKiA, na mo cy któ re go na pe wien czas mia sto
prze ję ło by fi nan so wa nie tej in we sty cji. – Oczy wi ście
nie ca łej, ale w za kre sie kon ty nu a cji prac przy go to -
waw czych i zle ce nia prac pro jek to wych. Jesz cze 
w tym ro ku mo gli byś my og ło sić prze targ na wy ko na -
nie pro jek tu tech nicz ne go tej in we sty cji – wy jaś niał
Mi lew ski. Na ra zie na tę pro po zy cję nie ma jesz cze
od po wie dzi. Do koń cze nie na str. 7

Na ra tu nek ob wod ni cy
Przys piesz my bu do wę ob wod ni cy pół noc nej – ape lu je pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi le-
wski, któ ry dla tej spra wy szu ka po par cia w róż nych wpły wo wych śro do wi skach
oraz u miesz kań ców na sze go mia sta i zie mi płoc kiej.

Wę zeł „Wy szo grodz ka” ma pow stać przy zjeź dzie z no we go mo stu
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K R Ó T K O

Zag ło suj po za mia stem
4 lip ca, w nie dzie lę od -

bę dzie się dru ga tu ra wy -
bo rów Pre zy den ta RP.
Do 2 lip ca każ dy płoc-
cza nin ma ją cy pra wo do
gło so wa nia mo że po brać
od po wied nie za świad -
cze nie, któ re da je moż li -
wość od da nia gło su 
w każ dej ko mi sji na te re -
nie Pol ski. Wy bor ca mo -
że ode brać do ku ment
oso bi ście al bo przez upo -
waż nio ną pi sem nie oso -
bę. W tym dru gim przy-
pad ku w upo waż nie niu
na le ży po dać nu mer PE -
SEL wy bor cy. 

Za świad cze nia o pra -
wie do gło so wa nia po bie -
ra się w Biu rze Ob słu gi
Klien ta Urzę du Mia sta
Płoc ka, wej ście od ulicy
Zduń skiej, sta no wi sko 
nr 3. Aby za ła twić wszy-
st kie for mal no ści trze ba
mieć przy so bie do wód
oso bi sty. (m.d.)

Bu sem na wy bo ry
Do 2 lip ca do godz.

15.30 pod nr tel. Biu ra
Rzecz ni ka Osób Nie peł -
no spraw nych 24 367 15
82, a w nie dzie lę 4 lip ca
w go dzi nach 8-19 pod nr
tel. 24 367 14 31, 367 14
29 i 367 16 25 mo gą się
zgła szać nie peł no spraw -
ni, by sko rzy stać z moż li -
wo ści bez płat ne go tran s-
por tu do lo ka lu wy bor -
cze go. Bus, do sto so wa ny
do po trzeb osób na wóz -
kach, za pew ni Miej ski
Oś ro dek Po mo cy Spo -
łecz nej. (bp)

Zmia na w wa ka cje
Od 1 lip ca do 31 sier p-

nia Od dział Ko mu ni ka cji
Urzę du Mia sta pra cu je 
w in nych niż do tych czas
go dzi nach. 

Klien ci przyj mo wa ni
są w ra tu szu w po nie -
dział ki, wtor ki, śro dy 
w godz. 8-15. W czwar t-
ki Od dział pra cu je 
w godz. 9-17, a w piąt ki
w godz. 9-15.

Po nad to in for mu je my,
że czas pra cy Pun ktu
Ob słu gi Klien ta w Ga le -
rii Wi sła nie ule ga zmia -
nie, czy li wszyst kie 
spra wy za ła twia ne są 
w godz. 11-19. (m.d.)

W Ame ry ce
Płoc ka de le ga cja weź mie udział w uro czy -

sto ściach z oka zji 20-le cia współ pra cy par tner -
skiej po mię dzy na szym mia stem a Fort Way ne.
Od bę dą się one od 9 do 15 lip ca. Ju bi le usz 
ob cho dzo ny jest w ra mach or ga ni zo wa ne go
co rocz nie Fe sti wa lu Trzech Rzek. 

We e kend w Niem czech

Dwóch płoc kich przed sta wi cie li wzię ło
udział w ob cho dach We e ken du Eu ro pej skie go,
któ ry od był się od 11 do 13 czer wca w Dar m-
stadt. Im pre za słu ży ła poz na niu kul tur i oby-
cza jów in nych kra jów oraz wy mia nie po glą -
dów na te ma ty sa mo rzą do we i eu ro pej skie.
Pod czas uro czy sto ści ob cho dzo ne by ły ju bi le -
u sze współ pra cy par tner skiej z mia sta mi Fre i -
berg, Gy onk i Sze ged. 

Pod dro gi

Mia sto ku pi dział ki w róż nych czę ściach mia -
sta, któ re zo sta ną wy ko rzy sta ne przy bu do wie
dróg. Pier wsza z nich o pow. 0,2372 ha po ło żo -
na jest przy ul. Par ce le. Koszt – 136 tys. zł. Ko -
lej na dział ka o pow. 27 mkw. znaj du je się przy
ul. Ci so wej i kosz to wać bę dzie 1.655 zł. 

Za 390 mkw. przy ul. Wiej skiej mia sto zap ła -
ci 23,4 tys. zł, za 95 mkw. przy ul. Po dla skiej –
5,7 tys. zł, a za 12 mkw. przy ul. Ce dro wej – 
3,3 tys. zł.

Tar gi w Mo na chium

Przez trzy dni paź dzier ni ka (3-6) Płock bę -
dzie pre zen to wał się na Mię dzy na ro do wych
Tar gach Nie ru cho mo ści In we sty cyj nych Ex po
Re al w Mo na chium. Im pre za or ga ni zo wa na
jest po raz trzy na sty i zy ska ła mia no li de ra
wśród tar gów in we sty cyj nych na świe cie. 

W ubieg łym ro ku na tra gach za pre zen to wa -
ło się 14.759 wy staw ców re pre zen tu ją cych
1.580 firm z 34 kra jów. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Uro czy stość od by ła się w au li ra tu sza. Pra wo wpi su do księ gi mia ło w tym ro ku
129 ucz niów (śred nia po wy żej 4,5 i wzo ro we za cho wa nie). Naj wię cej – 58 by ło
ab sol wen tów Ma ła cho wian ki, 26 pod pi sów zło ży li Ja giel loń czy cy. 

– Gra tu lu ję wam wspa nia łych wy ni ków w na u ce. To wiel kie osią gnię cie – mó -
wił pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski, któ ry wrę czył ma tu rzy stom li sty gra tu la cyj ne.
Uro czy stość uświet nił wy stęp chó ru Min strel z Ma ła cho wian ki, a na ko niec wszy -
scy obec ni usta wi li się na scho dach ra tu sza do pa miąt ko we go zdję cia.

Zwy czaj wpi sów do Księ gi Chwa ły się ga po cząt ków XIX wie ku. Wte dy Ka je tan
Mo ry ko ni, rek tor Szko ły Wo je wódz kiej, za ło ży ciel To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc k-
ie go, po sta no wił umiesz czać naz wi ska naj zdol niej szych ucz niów koń czą cych szko łę
w księ dze, aby pa mię ta li o nich po tom ni. Do tej tra dy cji po wró co no w 2001 ro ku 
z ini cja ty wy dru ha Wa cła wa Mil ke. (m.d.)

– Po ru sza ją się prze waż nie w re jo nie Wzgó rza Tum skie go i Sta re go Mia sta –
mó wi Jo lan ta Gło wac ka, rzecz nik pra so wy Stra ży Miej skiej. – Pa tro lu ją tak że te -
re ny re kre a cyj ne Bo ro wi czek, Imiel ni cy, Gór, Ra dzi wia oraz Cie cho mic.

Straż Miej ska ma osiem odpowiednio oz na ko wa nych ro we rów. Każ dy z ro we -
ro wych fun kcjo na riu szy ma spe cjal ne ubra nie, kask oraz rę ka wi ce. Dzien nie po -
ko nu ją po kil ka dzie siąt kilometrów. Po raz pier wszy straż ni ków na dwóch kół kach
moż na by ło zo ba czyć w Płoc ku w 2003 ro ku. – W tym ro ku po ja zdy zo sta ły wy po -
sa żo ne m.in. w ze sta wy do udzie la nia po mo cy przed me dycz nej – mó wi Gło wac ka.
– Oprócz ban da ży, pla strów i ko ca, są w nich ze sta wy do re su scy ta cji, czy li sztucz -
ne go od dy cha nia. (m.d.)

Ro we ro we pa tro le przy go to wa ne są tak że do udzie la nia pier wszej po mo cy
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Na wpis do Księ gi Chwa ły za słu ży ło w tym ro ku 129 ma tu rzy stów
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Chwa ła naj lep szym
Jak co ro ku, pier wsze go dnia ob cho dów Dni Hi sto rii Płocka 
naj lep si płoc cy ma tu rzy ści wpi sa li się do Księ gi Chwa ły. 

Sza now ni Czy tel ni cy
In for mu je my, że w lip cu i sier pniu wy da my

po jed nym nu me rze „Sy gna łów Płoc kich”, 
na po cząt ku każ de go mie siąca. Do cy klu
dwu ty god nio we go wró ci my we wrześ niu.

Re dak cja

Eko lo gicz ne pa tro le
Na uli cach po now nie moż na spot kać straż ni ków miej skich na ro we rach. 
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In for ma cje o dra ma tycz nej
sy tu a cji na Wi śle w oko li cach
Płoc ka, do cie ra ją ce do Dar m-
stadt spo wo do wa ły, że na sze
mia sto par tner skie od ra zu za -
o fe ro wa ło po moc. Płock unik -
nął po wo dzi, jed nak wspar cie
oka za ło się po trzeb ne w gmi -
nie Gą bin. 

Zbiór kę za i ni cjo wa ła miesz -
kan ka Dar mstadt, Do ro ta 
Mon dry. W pro wa dzo nym
przez sie bie skle pie z pol ski mi
ar ty ku ła mi wy wie si ła
og ło sze nie i roz po czę -
ła gro ma dze nie da rów.
Ak cję wsparł nad bur -
mistrz Dar mstadt,
Wal ter Hof fmann, 
któ ry skie ro wał odez -
wę do miesz kań ców.
Opub li ko wa no ją m.in.
w lo kal nej pra sie. Na
odzew nie trze ba by ło
dłu go cze kać. Dzię ki
ofiar no ści miesz kań -
ców na sze go par tner -
skie go mia sta z Nie -
miec, do Płoc ka przy-
je chał wiel ki tran spor -
ter stra żac ki z po mo cą
dla posz ko do wa nych.
Ko ce, ubra nia, po ściel,
środ ki czy sto ści i in ne
po trzeb ne rze czy zo -
sta ły prze ka za ne do
Gą bi na. 

Podczas pobytu w Płocku
stra ża cy z Dar mstadt wraz 
z przed sta wi cie la mi szta bu kry -
zy so we go płoc kie go ra tu sza
oglą da li wa ły prze ciw po wo -
dzio we w Bo ro wi czkach. Go ś-
cie z za in te re so wa niem wy słu -
cha li hi sto rii o kil ku ty god nio -
wych zma ga niach z po wo dzią.
Nie kry li po dzi wu, sły sząc, że
dzię ki cięż kiej pra cy se tek lu -
dzi, wa ły za bez pie cza 130 ty się -
cy wor ków z pia skiem. (bp)

Par tner ska po moc 
Miesz kań cy Dar mstadt, po ru sze ni in for ma cja mi o po wo -
dzi, po sta no wi li po móc i zor ga ni zo wa li zbiór kę da rów.
Tran spor ter stra żac ki z na sze go par tner skie go mia sta za -
wiózł rze czy dla posz ko do wa nych do Gą bi na. 

Zor ga ni zo wa li zbiór kę pie nię dzy, a za ze bra ne fun du sze za ku -
pi li żyw ność oraz środ ki che micz ne. Do te go do ło ży li tak że to -
wa ry, któ ry mi han dlu ją m.in. odzież dam ską i mę ską. W ak cję
włą czy ła się spół ka Ry nex, któ ra po mog ła w do star cze niu da rów
do gmi ny Gą bin. (mj)

Dar od kup ców
Ob co kra jow cy han dlu ją cy na tar go wi sku pro wa dzo nym
przez Ry nex po mo gli po wo dzia nom z gmi ny Gą bin.

Po wo dzia nom prze ka za no m.in. 
odzież, środ ki che micz ne i żyw ność

Da ry od miesz kań ców Dar mstadt
tra fi ły do posz ko do wa nych 

z gmi ny Gą bin
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Na fe styn przy był pre zy dent
Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski 
i je go za stęp cy: To masz Kol-
czyń ski, Piotr Ku be ra i Da -
riusz Za widz ki, a tak że Jan
Sio dłak, kie row nik ra tu szo we -
go Od dzia łu Za rzą dza nia Kry -
zy so we go, Och ro ny Lud no ści
i Spraw Obron nych oraz Je rzy
No wa kow ski, in ży nier mia sta. 

– W imie niu sa mo rzą du
dzię ku ję wszyst kim, któ rzy nie
szczę dząc swo ich sił, z wiel ką
de ter mi na cją bro ni li osie dla
przed za la niem – mó wił pre zy -
dent Mi lew ski. – Ra mię w ra -
mię pra co wa li tu stra ża cy,
straż ni cy miej scy, po li cjan ci
oraz wo lon ta riu sze, wśród któ -
rych by li miesz kań cy Bo ro wi -
czek i in nych osie dli, a tak że
har ce rze, ucz nio wie. Dzię ki
wspólnemu wy sił ko wi uda ło się
za trzy mać nisz czy ciel ską wo dę.

Czte rech miesz kań ców Bo -
ro wi czek, któ rzy szcze gól nie
za słu ży li się w ak cji ra to wa nia

wa łów prze ciw po wo dzio wych
otrzy ma ło dy plo my i upo min ki
od pre zy den ta Płoc ka. By li to:
Bo gdan Bu dek, Bo gdan Dy -
mek, Ar tur Mo ty liń ski i Bo g-
dan Za lew ski. Prze wod ni czą ca
Ra dy Osie dla Bo ro wi czki Zo -
fia Rzep kow ska za ogro my
trud pod ję ty w obro nie osie dla
przed fa lą po wo dzio wą otrzy-
ma ła sta tu et kę Bo le sła wa III
Krzy wo u ste go. 

O tym, jak du żym wy sił kiem
sił i środ ków bro nio no Bo ro wi -
czek świad czą wstęp ne ra por ty
przy go to wa ne przez służ by
mun du ro we i Od dział Za rzą -
dza nia Kry zy so we go, Och ro ny
Lud no ści i Spraw Obron nych.
– Wy ko rzy sta no 85 tys. wor -
ków, 4 tys. mkw. ge o włók ni ny,
9.620 mkw. fo lii osło no wej, 684
pa ry rę ka wic och ron nych,
0,135 t sta li zbro je nio wej, 147
mkw. płyt dro go wych – żel be to -
wych, 13.613 t kru szy wa, prze -
pra co wa no łącz nie 16.710 ro -

bo czo go dzin, wy da no 4.405 po -
sił ków – wy li cza Jan Sio dłak. 
– Łącz nie w ak cji wzię ło udział
po nad 1300 stra ża ków (827 
z PSP, 442 z OSP i 33 z ZSP)
oraz 245 sa mo cho dów – przed-
sta wia ogrom ny udział stra ży
po żar nej Krzysz tof Frą czkow -
ski, ko men dant PSP w Płoc ku. 

Za an ga żo wa nych w ak cję by -
ło tak że 58 straż ni ków miej s-
kich, któ rzy mie li do dys po zy cji
8 po ja zdów służ bo wych. Z ko -
lei po li cjan ci po da ją da ne do ty -
czą ce nie tyl ko Płoc ka, ale ca łe -
go po wia tu płoc kie go. – Od 23
ma ja do 15 czer wca w ak cji
prze ciw po wo dzio wej w Płoc ku 
i po wie cie płoc kim za an ga żo -
wa nych by ło 1.832 po li cjan tów
i 421 po ja zdów, w tym ło dzie.
Po li cjan ci od by li też 10 lo tów
śmig łow cem. Pra co wa ło tak że 
2 po li cyj nych psy cho lo gów – in -
for mu je Piotr Je le nie wicz, ofi-
cer pra so wy Ko men dy Miej -
skiej Po li cji w Płoc ku. (ab)

Po dzię ko wa nia dla bo ha te rów
W Bo ro wi czkach, któ re nie daw no he ro icz nie bro ni ły się przed po wo dzią, 
ba wio no się na ple ne ro wej im pre zie „Wian ki”. Spot ka nie sta ło się oka zją do po -
dzię ko wa nia wszyst kim, któ rzy ofiar nie wal czy li z wiel ką wo dą. 

Dla szko ły
Pod czas Dni Hi sto rii

Płoc ka har ce rze z ZHP 
i ZHR zbie ra li pie nią dze
na re mont znisz czo nej
przez po wódź Szko ły 
Pod sta wo wej w Bor kach 
w gmi nie Gą bin. Do dat ko -
wo har ce rze z ZHP kwe sto -
wa li tak że pod czas Pik ni ku
Lot ni cze go. Łącz nie ze bra -
li pra wie 14 tys. zł. (ab) 

W 12 płoc kich szko łach
zbie ra ne by ły da ry dla po wo -
dzian. Płoc cza nie przy no si li
środ ki czy sto ści, ręcz ni ki,
ko ce, odzież, obu wie, a jed na
z firm po da ro wa ła 40 po du -
szek. Da ry prze ka za no po -
trze bu ją cym z gmin Gą bin 
i Słu bi ce. 

– Zbiór ki prze szły na sze
naj śmiel sze ocze ki wa nia – po -

wie dział pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski. – Za tę hoj ność
chciał bym bar dzo ser decz nie
miesz kań com Płoc ka po dzię -
ko wać. Ze bra liś my bar dzo du -
żo da rów i pie nię dzy. Ja ko
mia sto przez na czy liś my rów -
nież, za rów no dla Słu bic, jak 
i Gą bi na po 100 tys. zł na od -
bu do wę in fra struk tu ry dro go -
wej lub szkol nej. (am)

Wspar cie dla są sia dów

Zo fia Rzep kow ska od bie ra dy plom i sta tu et kę od przed sta wi cie li władz mia sta. 
Od le wej: Piotr Ku be ra, To masz Kol czyń ski, Mi ro sław Mi lew ski
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Po szu ku ją cy pra cy nie wie dzą
cze go chcą pra co daw cy. W sy -
tu a cji na ryn ku pra cy czę sto nie
orien tu ją się też szko ły i uczel-
nie wy pusz cza ją ce co ro ku ko -
lej nych ab sol wen tów. Mar ne to
po cie sze nie, ale prob lem do ty ka
wie le re gio nów kra ju. Ta ki
wnio sek pły nie z kon fe ren cji na -
u ko wej „Re gion płoc ki – miej -
scem pra cy, za miesz ka nia, wy -
po czyn ku i in we sto wa nia”, któ -
ra od by ła się na po cząt ku czer w-
ca w au li ra tu sza.

Ma ło przed się bior czych
– Pol skie bez ro bo cie jest bez -

ro bo ciem struk tu ral nym, wy ni -
ka ją cym z nie do sto so wa nia
struk tu ry miej sco wych firm do
wiel ko ści i si ły po zo sta ją cej do
ich dys po zy cji na ryn ku pra cy –
mó wi ła pod czas kon fe ren cji dr
Ha li na Le wan dow ska z Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Za -
wo do wej w Płoc ku, któ ra ba da -
ła w ma ju pre fe ren cje za wo do -
we przy szłych ab sol wen tów
szkół śred nich (II i III kla sy) 
z Go sty ni na, Sier pca i Płoc ka.

Płoc cy li ce a li ści pre fe ru ją na -
u ki tech nicz ne (21 proc.) oraz
na u ki me dycz ne i pra wo (po 23
proc.). Nikt nie my ślał o wbi ja -
niu się w mun dur żoł nie rza, po -
li cjan ta czy stra ża ka. – Nie po kój
bu dzi to, że li ce a li ści nie pla nu -
ją włas nej dzia łal no ści gos po -
dar czej, czy li li czą na za trud -
nie nie u pra co daw ców – mó wi -
ła Le wan dow ska. 

W tech ni kach naj wię cej osób
wy bie ra ło kon ty nu a cję edu ka cji
na kie run kach tech nicz nych i to
nie tyl ko w Płoc ku (33 proc.),
co mo że cie szyć. Jed nak i tu
zaz na czy ła się nie po ko ją ca ten-
den cja, bo spo ra część ucz niów
z Go sty ni na i Sier pca (ok. 30
proc.) nie wie, co da lej ze so bą
po cząć lub wy bie ra szko ły po -
ma tu ral ne. W Płoc ku te go pro-
b le mu nie ma. 

– Licz na gru pa nie zde cy do -
wa nych wy stę pu ją ca we wszyst -
kich ro dza jach szkół mo że wy ni -
kać m.in. z nie do sto so wa nia
me tod na u cza nia do ocze ki wań
ucz niów oraz bra ku in for ma cji 
z ryn ku pra cy – pod kre śla ła Le -
wan dow ska. 

Za sta na wia ła się rów nież nad
wła ści wą re a li za cją przed mio tu
„na u ka o przed się bior czo ści”,
któ ry jest we wszyst kich ty pach
szkół śred nich. – Wy da je mi się,
że w pro gra mie jest coś nie tak.
Być mo że za sła by na cisk jest

po ło żo ny na mó wie nie o tym 
co zro bić, by roz po cząć 
włas ną dzia łal ność gos po dar -
czą, zwłasz cza je śli cho dzi o wy -
ko rzy sta nie środ ków unij nych.

Fa chow cy nie ma gi stro wie
Jak uczeń ma do ko ny wać

wy bo ru szko ły, je śli nie wie ko -
go ry nek po trze bu je? – I tu su g-
e stia do sa mo rzą dów po wia to -
wych i gmin nych, że by in for mo -
wać ucz niów i spo łe czeń stwo 
o pla nach roz wo ju. Dzię ki te mu
bę dzie ła twiej ukie run ko wać
włas ne as pi ra cje ży cio we i edu -
ka cyj ne do kie run ku roz wo ju
ob sza rów, na któ rych się ży je –
za u wa ża Le wan dow ska. – Czę -
sto przy pad ko wy wy bór za wo du
nie świad czy o lek ce wa że niu tej
de cy zji. Z mo ich ba dań wy ni ka -
ło, że 70 proc. do strze ga zwią -
zek mię dzy edu ka cją a star tem
za wo do wym i po pra wą swo jej
sy tu a cji. 

Cze go za tem ocze ku ją pra-
co daw cy? Z da nych (za 2009
rok) ze bra nych przez An nę
Schultz z PWSZ wy ni ka, że na
płoc kim ryn ku pra cy naj mniej
po trzeb ni są ab sol wen ci szkół
wyż szych. Na 5 tys. wszyst -
kich ofert w Po wia to wym
Urzę dzie Pra cy (o 1,5 tys.
mniej niż w 2008 r.) tyl ko 4
proc. kie ro wa ne by ło do li cen -
cja tów i ma gi strów. Ko go 
w tej grupie szu ka li pra co daw -
cy? Spe cja li sty ds. mar ke tin gu,
han dlu, fi nan sów, kie row ni ka
dzia łal no ści pod sta wo wej 

w bu dow nic twie, do rad cy 
per so nal ne go, wy cho waw cy 
w pla ców kach wy cho waw -
czych i opie kuń czych, in ży nie -
ra bu dow nic twa i dy plo mo wa -
nej pie lę gniar ki.

Jak wy ni ka z da nych, pra co -
daw cy naj czę ściej szu ka li lu dzi

do pra cy w han dlu i usłu gach 
z wyksz tał ce niem za sad ni czym
za wo do wym i pod sta wo wym
oraz śred nim za wo do wym (po
35 proc.), czy li sprze daw ców,
fry zje rów, ma ga zy nie rów, kel-
ne rów oraz kie row ców, ogrod-
ni ków, mu ra rzy, bla cha rzy, itp. 

Brak speców od re kla my
Niek tó rzy pra co daw cy ja ko

poś red ni ka w po szu ki wa niu rąk
do pra cy wy bie ra ją lo kal ną pra -

sę. Co raz po pu lar niej szy pod
tym wzglę dem sta je się In ter net,
zwłasz cza w od nie sie niu do
pra cow ni ków wy so ko wyk wa -
li fi ko wa nych. W sie ci do mi nu ją
jed nak ofer ty dla ab sol wen tów
szkół po nad gim na zjal nych (70
proc.), m.in.: dla kie row ni ków

re gio nal nych sie ci, spe cja li stów
ds. fi nan sów, kon sul tan tów ds.
sprze da ży ak tyw nej, mo bil nych
do rad ców fi nan so wych.

Naj bar dziej de fi cy to we są w
na szym mie ście za rów no za wo -
dy wy ma ga ją ce ele men tar nych
umie jęt no ści (po ko jo wa w ho te -
lu czy sor to wacz), ja ki i o okre -
ślo nej spe cja li za cji, np. spe cja li -
sta ds. re kla my. – Jest to za sta -
na wia ją ce, bo w Płoc ku ma my
uczel nie kształ cą cą na kie run ku

po li to lo gia, któ rą opusz cza co
ro ku mi ni mum kil ku na stu spe c-
ja li stów ds. pub lic re la tions i re -
kla my – mó wi ła Schultz. – Ko le-
j nym de fi cy to wym za wo dem jest
pra cow nik so cjal ny, a ta sa ma
uczel nia na wy dzia le pe da go gi ki
przy go to wu je stu den tów do pra -
cy m.in. w pla ców kach opie kuń -
czo – wy cho waw czych, po mo cy
spo łecz nej, nie mó wiąc o pie lę -
gniar kach przy go to wy wa nych
do pra cy m.in. w za kła dach pie -
lę gna cyj no – opie kuń czych, 
w oś rod kach opie ki palia tyw no
– hos pi cyj nej i do mach po mo cy
spo łecz nej. Mo im zda niem
brakuje tu przep ły wu in for ma cji
mię dzy szko łą a urzę dem pra cy,
co po sta ram się w dal szych ba -
da niach zwe ry fi ko wać.

Mi ro sław Przy go da z Wy -
dzia łu Za rzą dza nia Uni wer sy te -
tu War szaw skie go po wie dział,
że w wal ce z bez ro bo ciem mu -
si my le piej wy ko rzy sty wać
środ ki unij ne. – Mam na dzie ję,
że spraw niej sze za rzą dza nie 
i or ga ni za cja oraz wzrost do -
świad cze nia w tym za kre sie
poz wo li z tych środ ków, któ re
te raz są sześć ra zy wię ksze niż
na la ta 2004 – 2006, zro bić
znacz nie lep szy uży tek i ob jąć
po mo cą 45 proc. wszyst kich
bez ro bot nych. Z do tych cza so -
wych środ ków, któ re by ły przez-
na czo ne na wal kę z bez ro bo -
ciem, sko rzy sta ło już po nad mi l-
ion Po la ków. Po nad 42 proc.
po wró ci ło na sta łe do pra cy.

W pa ne lu dy sku syj nym
wzię li tak że udział: pre zes Iz by
Gos po dar czej Re gio nu Płoc -
kie go i mar sza łek wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go. Or ga ni za -
to ra mi kon fe ren cji był Wy dział
Za rzą dza nia UW, IGRP 
i Urząd Mia sta. (rł)

Naj wię kszy prob lem ze zna le zie niem pra cy ma ją 
oso by z wyż szym wyksz tał ce niem 
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Głu chy te le fon na ryn ku pra cy
Mło dzież w szko łach śred nich nie ma po ję cia, co dzie je się na ryn ku pra cy. W ogó le ter min „ry nek pra cy”
jest dla nich ab strak cją.

W no wej for mu le spot ka ją
się w Płoc ku (od 30 sier pnia do
1 wrześ nia) przed sta wi cie le sa -
mo rzą dów kra jów Eu ro py
Wschod niej i Środ ko wej, in sty -
tu cji sek to ra pry wat ne go, śro -
do wi ska aka de mic kie go, or ga -
ni za cji po za rzą do wych czy
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.
Or ga ni za to rzy, czy li UNI TAR,
Mia sto Płock, Con vo co i Cen-
trum Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego spo dzie wa ją się
pra wie 100 uczest ni ków z Pol s-
ki i Eu ro py.

No wo ścią jest to, że war szta ty
zo sta ną po prze dzo ne jed nod nio -

wą mię dzy na ro do wą kon fe ren -
cją, pod czas któ rej z uczest ni ka -
mi szko le nia swą wie dzą po -
dzie lą się spe cja li ści m.in. 
z Wiel kiej Bry ta nii, Szwe cji czy
Szwaj ca rii oraz z in sty tu cji mię -
dzy na ro do wych np. Ko mi sji
Eu ro pej skiej czy Mię dzy na ro -
do wej Or ga ni za cji Tran spor tu
Pub licz ne go (UITP), któ ra zrze -
sza po nad 3 tys. pod mio tów 
w sek to rze tran spor tu pub licz ne -
go. Te ma ty ka bę dzie się kon-
cen tro wać m.in. wo kół stra te gii
za rzą dza nia ru chem miej skim,
pla no wa nia zrów no wa żo ne go
tran spor tu miej skie go i roz wo ju

przy jaz nych dla śro do wi ska sy s-
te mów tran spor tu. Za pre zen to -
wa ne zo sta ną do bre prak ty ki 
w tym za kre sie z naj bar dziej za -
a wan so wa nych w tej dzie dzi nie
miast eu ro pej skich.

Pod czas po zo sta łych dwóch
dni szko le nia uczest ni cy po -
świę cą się głów nie wy mia nie
do świad czeń, nie tyl ko po mię -
dzy kra ja mi, któ re bę dą re pre -
zen to wać, ale tak że sek to ra mi,
w któ rych dzia ła ją. 

Mię dzy na ro do we Cen trum
Szko le nio we dla Władz Lo kal -
nych CI FAL pow sta ło w Płoc -
ku w 2004 r. ja ko przy kład

współ pra cy po mię dzy sek to-
rem pub licz nym i pry wat nym
(Urząd Mia sta i OR LEN), przy
wspar ciu Or ga ni za cji Na ro dów
Zjed no czo nych. In sty tut ds. Ba -
dań i Szko leń ONZ uz nał, ma -
jąc na uwa dze po zy tyw ne do -
świad cze nia „Fo rum dla Płoc-
ka” i „Fun du szu Gran to we go”,
że właś nie w na szym mie ście
ist nie ją do sko na łe wa run ki na
stwo rze nie te go ty pu pla ców ki. 

Cen trum, dzia ła ją ce obec nie
pod no wą naz wą – Mię dzy na -
ro do we Cen trum Roz wo ju Lo -
kal ne go CI FAL Płock, ja ko
jed no z dzie wię ciu w świe cie
prze szło pro ces we ry fi ka cji w
ra mach re for my sie ci CI FAL
prze pro wa dzo nej przez UNI-
TAR. Dzię ki te mu mo że kon-
ty nu o wać swą ak tyw ność
szko le nio wą i roz wi jać no we
jej for my. Pa weł Joń ca

CI FAL o tran spor cie
Płoc kie cen trum CI FAL or ga ni zu je szko le nie po świę co ne zrów no wa żo ne mu tran spor to -
wi miej skie mu. Bę dzie to czwar te spotkanie po świę co ne te mu te ma to wi, a pięt na ste 
w hi sto rii tej in sty tu cji. 
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Jak mó wią ab sol wen ci Ma ła -
cho wian ki, do brą tra dy cją zja -
zdów jest fun do wa nie szko le pa -
mią tek, któ re wzbo ga ca ją jej du -
cho wy i ma te rial ny do ro bek. 
W tym ro ku w szkol nym ko ry ta -
rzu wmu ro wa no tab li cę po świę -
co ną pa mię ci ks. ka no ni ka Hen-
ry ka Go dlew skie go (1886-
1946), któ ry w la tach 1919-1939
był pre fek tem Ma ła cho wian ki.
Du chow ny był też ka pe la nem
obroń ców Płoc ka w 1920 r.,
odz na czo ny krzy żem za mę st-
wo. Tab li cę ufun do wał wy cho -
wa nek księ dza – Sta ni sław Hinc.
– Chcia łem ucz cić wspa nia łe go
Po la ka i wiel kie go pa trio tę. Ks.
Go dlew ski uczył też mo je go oj ca
– wspo mi nał fun da tor.

Dru gim, niez wy kle oka za łym
da rem, był herb. – Po nie waż
szyld her bo wy
wi si i ozda bia
ścia nę bu dyn ku
od ul. Ma ła -
c h o w  s k i e  g o ,
gdzie kie dyś by -
ło głów ne wej ś-
cie do szko ły,
na le ża ło po my -
śleć o zro bie niu
cze goś po dob -
ne go przy ak tu -
al nym wej ściu
głów nym – wy -
jaś nia fun da tor
Ma rek Choj nac -
ki. – Na wią za -
łem tym do tra -
dy cji ro dzin nej,
zwią za nej z wy -
trwa łą dzia łal -
no ścią na rzecz Ma ła cho wian ki
mo je go oj ca Ja ku ba, któ re mu
szko ła zaw dzię cza m.in. roz bu -
do wę, mo der ni za cję i to, że po -
zo sta ła na sta rym miej scu.

Nie od płat nie pro jekt wy ko -
nał, tak że ab sol went Ma ła cho -

wian ki, ar chi tekt Piotr Sza ro -
szyk. Herb wy ko na no z bla chy
alu mi nio wej pokrytej la kie rem
zło ty me ta lik. – Wzór her bu 
z 1964 r. zo stał wzbo ga co ny 
o sło wa Al ma Ma ter Plo cen sis,
co oz na cza Płoc ka Mat ka Kar -
mi ciel ka – wy jaś nia Ma rek
Choj nac ki. – Cho dzi tu taj 
o stra wę du cho wą, w na wią za -
niu do okre ślr nia Al ma Ma ter,
ja kie się przy ję ło w śred nio wie -
czu w sto sun ku do uni wer sy te -
tów fran cu skich. In spi ra cją do
umiesz cze nia te go na pi su pod
her bem by ły sło wa by łe go dy -
rek to ra szko ły Ta de u sza Zom-
bir ta: „Dziś trud no ogar nąć
my ślą i pa mię cią wszyst kie
chwi le łą czą ce śp. dr. Ja ku ba
Choj nac kie go z Ma ła cho wian -
ką. Na pew no on po raz pier-

wszy po wie dział dum nie 
o swo jej szko le: Al ma Ma ter
Plo cen sis. I tak już zo sta ło i zo -
sta nie: Al ma Ma ter Plo cen sis
Ja ku ba Choj nac kie go i wszyst -
kich prze szłych i przy szłych po -
ko leń Ma ła cho wia ków”. (ab)

Ma rek Choj nac ki od sła nia herb nad 
no wym wej ściem głów nym do szko ły
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Zja zdo we pre zen ty 
Ma ła cho wian ka ma już 830 lat. Ten ju bi le usz hucz nie świę-
to wa no pod czas XVII zja zdu ab sol wen tów. W bo ga tym,
trzyd nio wym pro gra mie uro czy sto ści, by ło m.in. od sło nię -
cie pa miąt ko wej tab li cy po świę co nej jed ne mu z wy cho -
waw ców oraz her bu nad no wym wej ściem do szko ły.

Na Sta rym Ryn ku 14 czer w-
ca licz nie zgro ma dzi li się płoc-
cza nie. Przy by li też przed sta wi -
cie le par la men tu, wo je wódz -
kich i lo kal nych władz sa mo -
rzą do wych z Płoc ka i Wy szo -
gro du oraz wie lu in sty tu cji. 

Ini cja to rzy bu do wy pom ni ka
przyz na li, że tyl ko na ta ką for -
mę pom ni ka ro dzi na dru ha Wa -
cła wa wy ra zi ła zgo dę. Pod kre -
śla no też, że najwspa nial szym,
bo ży wym „pom ni kiem” są je -
go wy cho wan ko wie roz sia ni po
ca łym świe cie. 

Z pew no ścią uro czy stość 
w spo sób szcze gól ny za pi sze
się w pa mię ci mło dych dru hen 
i dru hów, któ rzy te go dnia skła -

da li przy rze cze nie har cer skie,
pow ta rza jąc sło wa ro ty za...
dru hem Wa cła wem, któ re go
głos roz brzmie wał z ar chi wal -
ne go na gra nia. 

Ini cja to ra mi upa mięt nie nia
wy cho waw cy wie lu po ko leń
płoc czan by li człon ko wie Sto-
wa rzy sze nia Sta rów ka Płoc ka
oraz Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Har cer skie go Zes po łu Pieś ni 
i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”. Pom-
nik pow stał z dat ków osób pry-
wat nych, firm i in sty tu cji. Efekt
kwe sty jest im po nu ją cy, ze bra -
no po nad 105 tys. zł. – To jed na
z naj pięk niej szych chwil w na -
szym mie ście. Cie szę się, 
że wspa nia ła, spon ta nicz na ini -

cja ty wa zgro ma dzi ła tak wie le
osób i w efek cie do pro wa dzi ła
do upa mięt nie nia wy bit ne go
płoc cza ni na – po wie dział pre -
zy dent Mi ro sław Mi lew ski. –
Ko rzy sta liś my z do świad cze nia
dru ha Wa cła wa, czer pa liś my od
nie go wie dzę, a prze de wszyst -
kim po bie ra liś my na u kę pa trio -
tyz mu, hi sto rii, ży cia. Uczył nas
jak być do brym czło wie kiem 
i do brym Po la kiem.

Po roz li cze niu wszyst kich
kosz tów zwią za nych z bu do wą
pom ni ka i wmu ro wa niem epi ta -
fium w ka te drze płoc kiej po zo -
sta ło po nad 10 tys. zł. Pie nią dze
zo sta ły prze ka za ne płoc kim hos-
pi cjom. Ali na Bo czkowska

Pom nik na uro dzi ny
Na po cząt ku czer wca na ła wecz ce przed Do mem Dar mstadt po ja wił się po sąg
dru ha Wa cła wa Mil ke. Uro czy stość od sło nię cia i po świę ce nia pom ni ka mia ła
miej sce w rocz ni cę je go 96. uro dzin.

Dzie ci, jak daw niej, gar nę ły się do dru ha Wa cła wa
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Zwra cam się po now nie z proś bą do le ka rzy z
re jo nów: Płoc ka, Cie cha no wa, Mła wy, Płoń ska,
So cha cze wa, Ży rar do wa, Sier pca i Go sty ni na 
o zgło sze nie się do Są du Okrę go we go w Płoc ku
(09-404 Płock, Plac Na ru to wi cza 4, tel. 24 269
73 64, e-mail:so.plock. adm@plock.so.gov.pl)
do peł nie nia czyn no ści le ka rza są do we go w wy -
bra nym re jo nie, miej scu i cza sie.

Wa run ki niez będ ne do za war cia umo wy cy -
wil no – praw nej ze stro ny le ka rza to: pra wo wy -
ko ny wa nia za wo du le ka rza na te ry to rium Rze -
czy pos po li tej Pol skiej, peł na zdol ność do czyn-
no ści praw nych, nie ka ral ność za prze stęp stwo

lub prze stęp stwo skar bo we. Za wy da nie za -
świad cze nia po twier dza ją ce go zdol ność al bo
nie zdol ność do sta wie nia się na wez wa nie or ga -
nu upraw nio ne go uczest ni ka po stę po wa nia 
z po wo du cho ro by przy słu gu je wy na gro dze nie
w kwo cie 80 zło tych.

Szcze gó ły do ty czą ce in sty tu cji le ka rza są do -
we go za war te są w usta wie z 15.06.2007 ro ku 
o le ka rzu są do wym (Dz. U. nr 123, poz. 849)
oraz na stro nie in ter ne to wej Są du Okrę go we go 
w Płoc ku – so plock.bip.org.pl.

Mał go rza ta MI CHAL SKA
Pre zes Są du Okrę go we go

A P E L
PRE ZE SA SĄ DU OKRĘ GO WE GO W PŁOC KU
do le ka rzy miesz ka ją cych, prak ty ku ją cych 

w płoc kim okrę gu są do wym

Tra sa raj du wie dzie z Płoc ka
do Wil na (gdzie uczest ni cy od -
wie dzą pol ski cmen tarz na Ros -
sie), a na stęp nie do Ka ty nia
(miej sca be stial skie go mor du
pol skich pa trio tów) oraz do
Smo leń ska (gdzie w kwiet niu
do szło do ka ta stro fy lot ni czej).
Rajd po trwa od 6 do 20 sier pnia.

Po wrót do kra ju sa mo cho dem.
Or ga ni za to rem przed sięw zię cia
jest Pa ra fial no -Ucz niow ski Klub
Spor to wy „Vik to ria” oraz Szko -
ła Mi strzo stwa Spor to we go 
w Zes po le Szkół Tech nicz nych.
Bliż szych in for ma cji udzie la
pre zes klu bu „Vic to ria” Le szek
Brze ski, tel. 604 976 123. (ab)

Na ro we rze do Ka ty nia
Mło dzież szkół po nad gim na jal nych ma szan sę na udział 
w niez wy kłej eska pa dzie – ro we ro wym raj dzie do Ka ty nia.
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W eta pie cen tral nym za wo -
dów or ga ni zo wa nych przez
Pol ski Czer wo ny Krzyż
uczest ni czy ło 16 dru żyn re pre -
zen tu ją cych posz cze gól ne wo -
je wódz twa oraz go ścin nie dru -

ży na z Cze skie go Czer wo ne go
Krzy ża z Ostra wy. Wo je wódz -
two ma zo wiec kie na fi na ło -
wym star ciu w Biel sku -Bia łej
re pre zen to wa li ucz nio wie 
z Zes po łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Płoc ku, zwy cię zcy eta -

pu re jo no we go i okrę go we go. 
W ogrom nym upa le dru ży -

ny mu sia ły wy ko nać za da nia
na oś miu sta cjach. Sę dzio wie
oce nia li umie jęt no ści udzie -
la nia pier wszej po mo cy i ko -
or dy na cji pra cy zes po łu. 

Z ko lei przy go to wa ny
przez or ga ni za to rów test
miał oce nić wie dzę mło dzie -
ży na te mat hi sto rii Czer wo -
ne go Krzy ża, pra wa hu ma ni -
tar ne go i wie dzy te o re tycz -
nej z za kre su pier wszej 
po mo cy. Mło dzi ra tow ni cy
mu sie li so bie po ra dzić 
z udzie le niem pier wszej po -
mo cy posz ko do wa nym m.in. 
w za ma chu ter ro ry stycz nym, 
wy pad ku ko mu ni ka cyj nym, 
wy pad ku na bu do wie, pod-
czas za wo dów łucz ni czych.
By ły też sta cje z fan to ma mi
do re su scy ta cji, wy po sa żo ne
we wskaź ni ki i apa ra tu rę
umoż li wia ją cą uzy ska nie za -
pi su gra ficz ne go oraz ra por tu 
z prze pro wa dzo nej ak cji ra -
tow ni czej. 

Dru ży na ZSZ nr 2 pow tó -
rzy ła ubieg ło rocz ny suk ces 
i zdo by ła brą zo wy me dal.

Ewa Do mo sław ska
na u czy ciel ZSZ nr 2,

Od le wej: Pa tryk Pa jęc ki, Piotr Resz czyń ski, Ro bert
Bach man, An drzej Ła ciak, u do łu ka pi tan dru ży ny 

Zie mo wit Woj cie chow ski
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Po tra fią po ma gać 
Dru ży na z Zes po łu Szkół Za wo do wych nr 2 zdo by ła brą zo wy me dal pod czas 
fi na łu XVIII Mi strzostw Pier wszej Po mo cy PCK.

Da ry ze swo je go księ go-
z bio ru, w tym pub li ka cje włas-
ne go au tor stwa po da ro wa ła
Re na te Axt, pi sar ka uro dzo na
w Dar mstadt, au tor ka ksią żek
dla dzie ci, słu cho wisk oraz
sztuk te a tral nych. Ofia ro daw -
czy ni go ści ła w 2003 ro ku w
Do mu Dar mstadt. Pod czas
wie czo ru au tor skie go pre zen -
to wa ła swo ją poe zję. 

– Do tej po ry mie liś my 1876
ksią żek, a tak że pły ty CD i ka -
se ty VHS oraz ma gne to fo no -
we. Wszyst kie po zy cje po cho -
dzą z da rów od róż nych nie -
miec kich in sty tu cji i osób pry-
wat nych – mó wi Ma riusz Woj-
ta le wicz, kie row nik Do mu
Dar mstadt. Pla ców ka otrzy-
mu je tak że od róż nych in sty tu -
cji, w tym z am ba sa dy Re pub -
li ki Fe de ral nej Nie miec, cza-
so pis ma: Fran kfur ten Al ge me -
i ne Ze i tung, Dar mstadz kie
Echo oraz ga ze tę Die Ze it. Pre -

nu me ru je tak że Cos mo po li tan,
Stern i Fo cus. Bib lio te ka czyn-
na jest od po nie dział ku do
piąt ku, a czy tel nia tak że w so -
bo ty i nie dzie le.

Książ ki przy by ły do Płoc-
ka cię ża rów ką stra żac ką,
przy oka zji tran spor tu da rów
dla po wo dzian. 

Alina Boczkowska

Nie miec kie książ ki
Bib lio te ka Do mu Dar mstadt wzbo ga ci ła się o 300 ksią żek w ję zy ku nie miec kim. 

W im pre zie wzię ły udział
oso by prze by wa ją ce w Noc le -
gow ni dla ko biet i ho ste lu dla
ofiar prze mo cy do mo wej.
Wspól na za ba wa przy mu zy -
ce, gry i kon kur sy do star czy ły
uczest ni kom wie lu wspa nia -
łych wra żeń, umoż li wi ły
oder wa nie się choć na chwi lę
od trud nych ży cio wych do -
świad czeń. – Chcie liś my w
ten spo sób dać lu dziom dot -

knię tym prze mo cą czy be z-
dom no ścią odro bi nę ra do ści,
a jed no cześ nie po ka zać, że są
in sty tu cje do któ rych moż na 
i war to zwra cać się o po moc –
mó wi ini cja tor ka pro jek tu Re -
na ta Sto par czyk, spe cja li sta
pra cy so cjal nej w Miej skim
Oś rod ku Po mo cy Spo łecz nej. 

Na gro dy, słod ki po czę stu nek,
na po je i kieł ba ski na gril la za -
pew ni li liczni spon so rzy. (ab)

Lep sza stro na świa ta
O tym, że war to szu kać po mo cy i że ra zem ła twiej jest po ko -
ny wać prob le my prze ko ny wa li pra cow ni cy MOPS pod czas
pik ni ku in te gra cyj no -e du ka cyj ne go „Uwie rzyć w do bro”.

Wzię li w nim udział po do -
piecz ni z pla có wek w Płoc ku i
po wie cie płoc kim, a tak że m.in.
z Ko ni na, Kut na, Żu ro mi na.
Tra dy cją sta ło się, że or ga ni za -
tor, czy li Kra jo we Sto wa rzy sze -
nie na Rzecz Po mo cy Dzie ciom
Nie peł no spraw nym „Po moc
Dzie ciom” w Płoc ku wrę cza
podczas festiwalu cen ne pre -
zen ty. W tym ro ku by ły to m.in.
trzy pom py in su li no we. – Dwie

tra fi ły do dzie ci w Płoc ku, a jed -
na do cho re go dziec ka z gmi ny
Za widz – mó wi Sta ni sław Le -
wan dow ski, pre zes sto wa rzy -
sze nia.

Zor ga ni zo wa nie fe sty nu 
i za kup da rów wspar li spon so -
rzy, m.in. Urząd Mia sta, Sta ro -
stwo Po wia to we, Or len Och ro -
na, Wo do cią gi Płoc kie, Au -
chan, Sa drob, PSS Zgo da, Pe -
kli mar. (ab)

Fe styn z pre zen ta mi
Po nad ty siąc osób ba wi ło się pod czas IX Kra jo we go In te -
gra cyj ne go Fe sty nu Dzie ci i Mło dzie ży Nie peł no spraw nej
„Na dzie ja”.

Książ ki są te raz roz pa ko wy wa ne 
i ka ta lo go wa ne
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Kon kurs „Na si sprzy mie rzeń cy” to nie tyl ko za ba wa,
ale tak że spo sób prze ka za nia przy dat nych in for ma cji 
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Zmia na go dzi n 
urzę do wa nia

Za kład Ubez pie czeń Spo -
łecz nych Od dział w Płoc ku
in for mu je, że od 1 lip ca
2010 r. ob słu ga klien tów
Za kła du przy al. Pił sud skie -
go 2 B od by wać się bę dzie:
– w po nie dział ki w godzi-

nach 8 – 17
– od wtor ku do piąt ku 

w godzinach 8 – 15.

Bar ba ra Smar dzew ska -
Czmiel

rzecz nik pra so wy O/ZUS
w Płoc ku

Piel grzym ka 
na Jas ną Gó rę

Trwa ją przy go to wa nia do
29. Pie szej Piel grzym ki 
z Płoc ka na Jas ną Gó rę. 
W tym ro ku prze bie gać ona
bę dzie pod ha słem „Ku
wspól no cie świad ków…”.

Za pi sy ru sza ją od 1 lip ca
w pa ra fiach, na to miast od
2 sier pnia w spe cjal nym
„Piel grzym ko wym Biu rze”
w Cen trum Psy cho lo gi-
cz no – Pa sto ral nym Me ta -
no ia przy Al. Ko by liń skie -
go 21a. Re na ta Ko walska
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Am ba sa do ra za pro sił do
Płoc ka Ma rek Mro czkow ski,
pre zes Mię dzysz kol ne go Klu bu
Eu ro -At lan tyc kie go LO im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły, I Pry wat -
ne go LO im. Mar ce li ny Ro ści -
szew skiej oraz I Pry wat ne go 
Li ce um Pla stycz ne go. 

Ja giel lo no wie bez ta jem nic
Am ba sa dor wrę czył na gro dy

w VIII Re gio nal nym Kon kur sie
Hi sto rycz nym „Pol ska Ja giel lo -
nów”, któ re go był jed nym z ho -
no ro wych pa tro nów. W kon kur -
sie zor ga ni zo wa nym przez
MKE-A wzię li udział ucz nio wie
gim na zjów z po wia tu płoc kie go
grodz kie go i ziem skie go, go sty -
niń skie go oraz sier pec kie go. 
W te go rocz nej edy cji pier wsze
miej sce zdo był Ra fał Ma szen da
z Gim na zjum im. Cy pria na Ka -
mi la Nor wi da w Biel sku. Ko lej -
ne miej sca przy pa dły ucz niom 
z płoc kich gim na zjów: dru gie
miej sce zdo by ła Do ro ta Sa dec -
ka z G8, trze cie Li dia Rosz ko 
z G3. Wy róż nie nie uzy ska ła
Ga brie la Za pę dow ska z G8, któ -
ra do fi na łu zak wa li fi ko wa ła się
nie mal z kom ple tem pun któw. 

– Mło dzi adep ci hi sto rii wy -
ka za li się zna jo mo ścią prze mi-
an ustro jo wych za pa no wa nia
Ja giel lo nów, sto sun ków dy plo -
ma tycz nych i kon flik tów zbroj -
nych z są sia da mi. Po ka za li też,
że ma ją spo rą wie dzę m.in. z za -
kre su kul tu ry i sztu ki póź ne go
go ty ku oraz re ne san su – z uz na -
niem mó wił o la u re a tach pre zes
MKE-A.

Dę by pa mię ci
Am ba sa dor Me ilunas w

pre lek cji wyg ło szo nej w au li
Ja giel lon ki, przy pom niał sło -
wa Ja na Pa wła II o wspól nej
dro dze Pol ski i Li twy od Unii
Lu bel skiej do Unii Eu ro pej -
skiej. Za u wa żył, iż ni gdy te
dwa pań stwa nie to czy ły woj -
ny ze so bą, a po ka ta stro fie
1939 ro ku wie lu pol skich ofi-
ce rów właś nie na Li twie ura-
to wa ło się przed zag ła dą ka -
tyń ską. Pre zes MKE-A pro sił
am ba sa do ra o prze ka za nie na
rę ce pre zy dent Li twy Da lii
Gry ba u ska i te po dzię ko wań za
za ło że nie w Wil nie Par ku Pa -
mię ci i po sa dze nie 96 dę bów
ku czci pre zy den ta Pol ski Le -

cha Ka czyń skie go i po zo sta -
łych ofiar nie daw nej ka ta stro -
fy pod Smo leń skiem.

Am ba sa dor otwo rzył też w
I Pry wat nym Li ce um Pla stycz -
nym wy sta wę hi sto rycz ną „Za -
pom nia ne Wiel kie Księ stwo Li -
tew skie” i wziął udział w wer ni -
sa żu wy sta wy prac dy plo mo -
wych te go rocz nych ab sol wen -
tów „Pla sty ka”.

Ostat nim ofi cjal nym pun ktem
pro gra mu by ła wi zy ta w ra tu szu
i roz mo wa z pre zy den tem Płoc-
ka Mi ro sła wem Mi lew skim i je -
go za stęp cą To ma szem Kol-
czyń skim m.in. na te mat moż li -
wo ści oży wie nia współ pra cy
gos po dar czej Płoc ka z par tne ra -
mi na Li twie. (mm)

Hi sto ria, sztu ka i dy plo ma cja
Bar dzo bo ga ty był pro gram wi zy ty w Płoc ku Egi di ju sa Me iluna sa, am ba sa do -
ra Re pub li ki Li tew skiej. Gość spot kał się z mło dzie żą oraz wła dza mi mia sta. 

A „Tró je czka” w tym ro ku
świę tu je pod wój ny ju bi le usz:
30-le cie ist nie nia pla ców ki i 15-
le cie edu ka cji w sy ste mie in te -
gra cyj nym. – Nasze przed szko le
przyj mu je rów nież dzie ci nie wi -
do me, nie do wi dzą ce, ze zróż ni -
co wa ny mi cho ro ba mi i wa da mi
wzro ku, z za bu rze nia mi mo wy,
nie peł no spraw no ścią in te lek tu -
al ną w stop niu lek kim, z za bu -
rze nia mi sprzę żo ny mi oraz z de -
fi cy ta mi roz wo jo wy mi i trud no -
ścia mi w na u ce czy ta nia i pi sa -
nia – mó wi ła Mał go rza ta Wiś -
niew ska, dy rek tor przed szko la
nr 3. W pla ców ce szko lą się też
przysz li na u czy cie le. Z róż nych
form prak tyk ko rzy sta li tu stu-
den ci Stu dium Na u czy ciel skie go
i Ko le gium Na u czy ciel skie go,
obec nie prak ty ku ją słu cha cze 
z Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Za wo do wej i in nych uczel ni 
z ca łej Pol ski. 

Dzia łal ność in te gra cyj ną pro -
wa dzo ną przez pla ców kę poch -

wa lił w swo im prze mó wie niu
Piotr Ku be ra, za stęp ca pre zy -
den ta Płoc ka. – To bar dzo do -
bry po mysł, aby dzie ci z róż ne -
go ty pu trud no ścia mi mog ły ba -
wić się i uczyć ra zem ze swo i mi
ró wieś ni ka mi nie wy ma ga ją cy -
mi szcze gól nej tro ski. Cie szę
się, że w tej pla ców ce jest to
zna ko mi cie re a li zo wa ne przez
do sko na łych fa chow ców – pod-
kre ślał Ku be ra. W przed szko lu
za trud nie ni są m.in. te ra pe u ta,
oli gof re no pe da gog (pra cu ją cy 
z dzieć mi nie peł no spraw ny mi
in te lek tu al nie), lo go pe da, psy-
cho log, tyf lo pe da gog.

Za stęp ca pre zy den ta obie cał,
że gdy tyl ko mia sto zre a li zu je
pro wa dzo ne w tej chwi li in we -
sty cje w oświa cie, przed szko le
zo sta nie pod da ne ge ne ral ne mu
re mon to wi. Piotr Ku be ra wrę -
czył tak że wy róż nia ją cym się
pra cow ni kom pla ców ki na gro dy
Pre zy den ta Mia sta Płoc ka. 

Ali na Bo czkowska

Świę to wa li pod Tró je czką
Po lo ne zem w wy ko na niu przed szko la ków roz po czę ła się
uro czy stość ju bi le u szo wa Miej skie go Przed szko la z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi nr 3. Na stęp nie dzie ci i na u czy cie le
wspólnie zaś pie wa li hymn „Przed szko le pod Tró je czką”. 

Pa u li na Ma rzec i To masz Zby szyń ski dzię ku ją 
am ba sa do ro wi Li twy za wi zy tę w Płoc ku
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Piotr Ku be ra, za stęp ca pre zy den ta Płoc ka wrę czył 
na gro dy wy róż nia ją cym się pra cow ni kom przed szko la
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Wspól na spra wa
Swój sprze ciw w spra wie

prze ło że nia bu do wy ob wod ni cy
pół noc nej po 2012 ro ku na
kwiet nio wej se sji wy ra zi ła Ra da
Mia sta Płoc ka. W przy ję tym
sta no wi sku rad ni na pi sa li m.in.
– Ape lu je my do po słów, se na to -
rów i sa mo rzą dow ców na sze go
re gio nu, do sa mo rzą dów gos po -
dar czych, śro do wisk na u ki i kul-
tu ry, or ga ni za cji po za rzą do -
wych, in sty tu cji ży cia pub licz ne -
go i do wszyst kich osób, któ rym
le ży na ser cu do bro miesz kań -
ców re gio nu płoc kie go o wspar-
cie wy sił ków władz Płoc ka w ce -
lu przyś pie sze nia re a li za cji ob -
wod ni cy. Po stu lu je my, aby Ge -
ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -

wych i Au to strad na tych miast
roz po czę ła pra ce pro jek to we al -
bo prze ka za ła tę in we sty cję mia -
stu Płock.

Nie zgo dę na opóź nia nie in -
we sty cji wy ra ził też Zwią zek
Gmin Re gio nu Płoc kie go. Spe c-
jal ną uch wa łę w tej spra wie
przy ję li też na czer wco wej se sji
rad ni po wia tu płoc kie go. Czy ta -
my w niej m.in. – Ma jąc na
uwa dze roz wój gos po dar czy 
i spo łecz ny re gio nu płoc kie go
oraz po pra wę bez pie czeń stwa
na dro gach Ra da Po wia tu 
w Płoc ku w peł ni po pie ra dzia -
ła nia Ra dy Mia sta Płoc ka i Pre -
zy den ta Mia sta Płoc ka zmie rza -
ją ce do przys pie sze nia re a li za cji
ob wod ni cy pół noc nej Płoc ka na

od cin ku od węz ła ,,Wy szo grodz -
ka” do miej sco wo ści Go śli ce w
cią gu dro gi kra jo wej nr 60.
Uch wa łę prze ka zu je się: Mi ni -
stro wi In fra struk tu ry, Dy rek to -
ro wi Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad, Pre zy -
den to wi Mia sta Płoc ka.

W lob bo wa nie na rzecz ob -
wod ni cy płoc kiej za an ga żo wa ni
są tak że par la men ta rzy ści 
o czym wspo mi nał pre zy dent
Mi lew ski na spot ka niu w ra tu -
szu. – Oko ło 2 la ta te mu od wie -
dzi liś my wspól nie GDDKiA.
Wiem, że po tym pań stwo rów -
nież in dy wi du al nie in te re so wa li
się tą spra wą, tak że pa nie par la -
men ta rzyst ki, któ rych już nie ma
wśród nas – mó wił pre zy dent.

Głos miesz kań ców
Pre zy dent Mi lew ski zwró cił

się do płoc czan i miesz kań ców

zie mi płoc kiej z proś bą o po par -
cie ak cji ma ją cej na ce lu przys -
pie sze nie bu do wy ob wod ni cy
pół noc nej. Kam pa nia spo łecz na
na wią zu je do trwa ją ce go obec-
nie mun dia lu. – Daj żół tą kar tkę
za grę na czas – moż na prze czy -
tać w opub li ko wa nych ulot kach -
de kla ra cjach. – Tyl ko po przez
wy ra że nie zbio ro we go sprze ci -
wu mo że my pod kre ślić wa gę
prob le mu i na sze zde cy do wa nie
w dą że niu do re a li za cji tej klu c-
zo wej dla Płoc ka i re gio nu płoc -
kie go in we sty cji. Wie rzę, że nasz
głos mo że wie le zdzia łać, dla te -
go wszyst kie de kla ra cje po par -
cia prze ka że my do GDDKiA, ja -
ko wy raz jed no myśl no ści płoc-
czan w tej spra wie – ape lu je pre -
zy dent Mi lew ski.

Ta kie „pos po li te ru sze nie”
mo że przy nieść ocze ki wa ny
efekt. Są przy kła dy na to, że za -

an ga żo wa nie lo kal nej spo łecz -
no ści poz wo li ło przyś pie szyć
roz wią za nie trud nych spraw. 
– Pro szę so bie przy pom nieć
prob le my z prze je cha niem przez
So cha czew. Miesz kań cy te go
mia sta by li lek ce wa że ni przez
wie le lat, do pó ki nie za czę li cho -
dzić po pa sach. Nie twier dzę, że
na le ży wy mu szać pew ne spra -
wy, ale trze ba wal czyć, cza sa mi
na wet nie kon wen cjo nal ny mi
me to da mi, o swo je ra cje – pod-
kre śla pre zy dent.

Każ dy mo że wy peł nić de kla -
ra cję po par cia do łą czo ną do ulo -
tek lub na stro nie in ter ne to wej
www.in we sty cje.plock.eu. Swój
głos w tej spra wie moż na prze -
ka zy wać do 16 lip ca. Po tym ter-
mi nie de kla ra cje zo sta ną prze -
ka za ne do Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad.

Ali na Bo czkow ska

Do koń cze nie ze str. 1

Na ra tu nek ob wod ni cy
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Kon kurs skie ro wa ny był do
mło dzie ży szkół pod sta wo wych
z klas IV – VI, gim na zjów 
i szkół po nad gim na zjal nych z
wo je wódz twa ma zo wiec kie go. 

Re a li zo wa ny był w na stę pu -
ją cych ka te go riach: pla kat, al -
bum „Mistrz mo jej ma łej oj -
czyz ny”, spot mul ti me dial ny, w
któ rym ucz nio wie re kla mo wa li
swo ją miej sco wość lub jej oko-
li ce oraz ga wę da – tur niej kra-
so mów czy.

Wśród szkół po nad gim na zjal -
nych za spot wy róż nie ni zo sta li
ucz nio wie klasy III g: Grze gorz
Szy mań ski, Ma te usz Ol szew ski
i Pa tryk Łąt ka. Ucze nni ce II d:
Ka ta rzy na Zie liń ska, Ka ta rzy na

Tu rek, Syl wia Ma ślan ka zo stały
na gro dzon e za al bum, a za pla -
kat na te mat „Skarb mo jej ma łej
oj czyz ny” Ilo na Ry bic ka z I f.
Opie ku nem mło dzie ży był Bo g-
dan Ma jew ski. 

La u re at ką I na gro dy w kon -
kur sie kra so mów czym zo sta ła
Pa try cja Ma li now ska z I b,
nad któ rą opie kę spra wo wa ła
Gra ży na Ry bic ka. Po wrę cze -
niu na gród i dy plo mów Pa try -
cja za pre zen to wa ła swo ją ga -
wę dę przed zgro ma dzo ną pub-
licz no ścią. 

Na za koń cze nie ga li la u re a ci
i na u czy cie le obej rze li wy sta -
wę „Ma zo wsze w cza sach
Cho pi na”. (ab)

Uzdol nio na eki pa z Trzeciego
Ucz nio wie III LO bar dzo do brze wy pa dli w X edy cji Kon kur su „Ma zo wsze – mo ja 
ma ła oj czyz na” zor ga ni zo wa ne go przez Mu ze um Nie po dleg ło ści w War sza wie.

Or ga ni za to rem fi na ło we go
eta pu by ła Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 we współ pra cy z Urzę dem
Mia sta. Przed or ga ni za to ra mi
sta ło nie la da wyz wa nie, gdyż
licz ba uczest ni ków prze kro -
czy ła 1100 ucz niów z klas II –
VI z 27 szkół z Płoc ka, Słup na,
Li szy na i Pro bosz cze wic oraz
z nie pub licz nych placówek
edu ka cyj nych: II Pry wat nej
Szko ły Pod sta wo wej ZOK
„Pro fe sor” i Ogól noksz tał cą cej
Szko ły Mu zycz nej w Płoc ku. 

Ucz nio wie klas II – III rywal-
izowali w dwóch ka te go riach:
edu ka cja po lo ni stycz na i edu ka -
cja ma te ma tycz na, na to miast
ucz nio wie klas IV – VI aż w
sze ściu ka te go riach: ję zyk pol s-
ki, ję zyk an giel ski, ma te ma ty ka,
hi sto ria, przy ro da i or to gra fia.
Uczest ni cy startowali za rów no
in dy wi du al nie, jak i dru ży no wo.
We wszyst kich ka te go riach wy -
ło nio no 85 la u re a tów, któ rzy
otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my
oraz na gro dy książ ko we. Nie
za pom nia no rów nież o na u czy -
cie lach i opie ku nach na gro dzo -
nych ucz niów, któ rzy tak że do -
sta li pa miąt ko we dy plo my 
z gra tu la cja mi.

Oce nia jąc or ga ni za cję i po -
ziom wie dzy uczest ni ków, 
śmia ło moż na stwier dzić, iż był
to je den z naj lep szych fi na łów. 

To masz Szczęs ny

Po nad ty siąc ucz niów wzię -
ło udział w fi na le XVI Mię -
dzysz kol nej Li gi Przed mio -
to wej.

Za chę ci ła ich do te go wy cho -
waw czy ni i jed no cześ nie na u -
czy ciel ka ję zy ka an giel skie go
Ka ta rzy na Sie mie nia ko. Jej po -
do piecz ni prze pro wa dzi li 14
„lek cji” w gru pie pię cio- i sze ś-
cio lat ków w Miej skim Przed-
szko lu nr 14.

Ucz nio wie: Mi chał Szy mań -
ski, Adrian Ku ła ga, Se ba stian
Su ry no wicz, Piotr Ka row ski sa -
mo dziel nie przy go to wy wa li po -
mo ce dy dak tycz ne i ćwi cze nia,
wy szu ki wa li pio sen ki, za ba wy i
wier szy ki dla naj młod szych. Jak
sa mi przyz na li by ła to cięż ka
pra ca, ale da ją ca nie sa mo wi tą
sa tys fak cję. Prze ko na li się, jak
wie le wy sił ku na le ży wło żyć w
edu ka cję naj młod szych.

Pod czas spot kań z dzieć mi
by ło mnó stwo śmie chu i za -
ba wy. Ma lu chy by ły bar dzo
ak tyw ne i z nie cier pli wo ścią
cze ka ły na na stęp ne za ję cia.
Mię dzy dzieć mi i ich star szy -
mi ko le ga mi na wią za ły się
wię zi emo cjo nal ne i przy ja -
ciel skie sto sun ki.

Wszyst kie za ję cia od by wa -
ły się pod czuj nym okiem 
wy cho waw czy ni, któ ra udzie -
la ła swym ucz niom cen nych
rad me ry to rycz nych i me to -
dycz nych.

Dy rek tor przed szko la, za-
do wo lo na ze współ pra cy,
wy ra zi ła chęć kon ty nu o wa -
nia ta kich za jęć w przy szłym
ro ku szkol nym. (ks)

Au to ry tet star sze go ko le gi
Czte rech ucz niów z kla sy III TC z Zes po łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 pod ję ło się cie ka we go wyz wa nia. Wy bra li się
do przed szko la, aby uczyć dzie ci... ję zy ka an giel skie go. 

Ta ki obra zek moż na by ło
zo ba czyć 10 czer wca w Szko le
Pod sta wo wej nr 6 pod czas 
I edy cji Mię dzysz kol ne go Tur -
nie ju Ogól no roz wo jo we go
„Świet li cja da”.

Po mysł i re a li za cja Świet li -
cja dy to za słu ga trzech na u czy -
cie lek z SP 6: Ju sty ny Ró życ -
kiej, Ma gda le ny Frąc kie wicz 
i Ali ny Gar wac kiej. To one po -
sta no wi ły po ka zać wszyst kim,
że świet li ca szkol na mo że być

fa scy nu ją cym miej scem, gdzie
nie ma czasu na nu dę.

Za ba wa uda ła się wyś mie ni -
cie. Dzie ci, na u czy cie le i ro dz-
i ce na wet nie za u wa ży li, kie dy
do biegł koń ca czas prze wi -
dzia ny na Świet li cja dę.

Uczest ni cy – ucz nio wie klas
I-III z SP 3, 11, 12, 17, 18, 21,
23, ZOK Pro fe sor i Szko ły
Mu zycz nej wysz li za do wo le ni
i ro ześ mia ni, z dy plo ma mi
oraz wspa nia ły mi na gro da mi.

Or ga ni za tor ki naj bar dziej jed-
nak ucie szy ła pod słu cha na
roz mo wa ma lu chów.

– Po ba wi my się tak ju tro na
pod wór ku?

– Do bra! Bę dzie faj nie!
Zadz wo nię po Ar ka, a kap sle
wez mę od ta ty.

Trze ba dzie cia kom po ka zy -
wać, że świat nie koń czy się na
grach kom pu te ro wych, a na
świet li cy jest su per i war to do
niej cho dzić. (lm)

Naj we sel sze miej sce w szko le 
Ro ześ mia ne dzie cia ki z dzie się ciu płoc kich pod sta wó wek sza le ją na sa li gim na stycz nej,
ści ga ją się pstry ka jąc kap sla mi, ukła da ją wy ci nan ki–za gad ki. Wi ru ją bar wne chu sty ani-
ma cyj ne, wrze jak w ulu, a z twarzy ma lu chów nie zni ka ją wy pie ki, świad czą ce o ogrom-
nych emo cjach. 

Na u ka an giel skie go ze star szy mi ko le ga mi 
to dla przed szko la ków niez ła fraj da 
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Pa try cja Ma li now ska 
zdo by ła pier wsze miej sce

za ga wę dę
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La u re a ci mie li po wo dy do du my
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Fi nał z roz ma chem

Pra ca gru po wa wy ma ga ła
uzgod nie nia waż nych

kwe stii
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Właś nie roz po czę ła się wal ka
o przy szłość ucz niów tej pla -
ców ki. Po trwa od trzech (li cea,
zsz) do czte rech (tech ni ka) lat.
Zes pół Szkół Za wo do wych po -
zy skał na „apro wi za cje woj ska,
za kup sprzę tu, po zy ska nie fa -
chow ców i stra te gów oraz dzia -
ła nia zbroj ne” środ ki unij nie.
Chce po móc 244 ucz niom.

Hu ston! Ma my prob lem! 
Dziś mło dzież koń czą ca gim-

na zjum, wbrew lo gi ce lo kal ne go
ryn ku pra cy (patrz tekst: „Głu -
chy te le fon na ryn ku pra cy”, str.
4), szko ły tech nicz ne wy bie ra
rzad ko. – O 60 proc. mniej niż
li cea ogól noksz tał cą ce – mó wił
pod czas kon fe ren cji (10 czer w-
ca) ina u gu ru ją cej pro jekt edu ka -
cyj ny „Do bry start – szan sa na
suk ces” w ZST „70” jej dy rek tor
Da riusz Ty bur ski. – Si łą rze czy
osią ga ją oni niż sze wy ni ki w na -
u ce, co prze kła da się na wy ni ki
koń co we. To z ko lei ma wpływ
na przed wczes ne wy pa da nie
ucz niów z sy ste mu oświa ty. 

W 2008 r. ma tur nie zda ło 23
proc. ucz niów tech ni kum oraz
35 proc. li ce um pro fi lo wa ne go.
Upraw nień za wo do wych nie
otrzy mał co dru gi uczeń tech ni -
kum i nie mal co trze ci z zsz. 
W „Sie dem dzie siąt ce” za u wa -
żal na jest rów nież du ża dy spro -
por cja w osią gnię ciach edu ka -
cyj nych ucz niów. Ni skie wy ni ki
w na u ce osią ga, aż 35 proc. ucz -
niów, za któ ry mi cią -
gną się „bra ki” wy nie -
sio ne z po przed nich
eta pów kształ ce nia. 
I choć do trud no ści 
z na u ką przyz na je się
dwie trze cie ucz niów,
to na za ję cia do dat ko -
we naj czę ściej ich nie
stać.

Z dru giej stro ny,
jak po da wał dyr. Ty -
bur ski, bez pra cy 
po zo sta je 30 tys. 
osób z wyksz tał ce -
niem śred nim tech-
nicz nym. Tu po wo dy
mo gą być dwa: nie do -

pa so wa nie do po trzeb lo kal ne go
ryn ku pra cy oraz ni skie kom pe -
ten cje ab sol wen tów. 

Jak Mu ha mmad Ali
Za ję cia wy rów naw cze tu 

nie wy star czą, choć i te zo sta ły
za pla no wa ne (zwłasz cza z ję-
zy ków ob cych i ma te ma ty ki, na
prob le my z któ ry mi wska za li
ucz nio wie). Szko ła już roz po -

czę ła mo der ni za cje pra cow ni
(ma te ma ty ki i przed mio tów za -
wo do wych) oraz la bo ra to riów
ję zy ko wych. Na wią zu je no we
kon tak ty z za kła da mi pra cy, aby
ucz nio wie na by wa li prak tycz ne
kom pe ten cje w te re nie. 

Do współ pra cy za an ga żo wa ni
zo sta li nie tyl ko do rad cy za wo -
do wi, pe da go dzy czy psy cho lo -
dzy, ale rów nież ro dzi ce, któ -
rych wspar cie jest bez cen ne. Bo
jak się oka zu je klu czo wym
prob le mem jest mo ty wa cja, 
a ra czej jej brak. 

– Pod sta wo wy prob lem za my -
ka się w sło wach „nie chce mi
się” i jak zro bić, że by chcia ło się
chcieć – mó wi ła psy cho log i te r-
a pe u ta uza leż nień Jo an na Łuk ja-

niuk. – Słyn ny ame ry kań -
ski bok ser Mu ham mad
Ali do znu dze nia pow ta -
rzał na kon fe ren cjach
pra so wych „Je stem mi s-
trzem, je stem naj lep szy”.
Nie mó wił tak wy łącz nie,
że by iry to wać prze ciw ni -
ków, ale że by zmo ty wo -
wać sie bie sa me go. Je śli
uwa ża cie, że na u ka jest
nud na i trud na, to wma -
wiaj cie so bie, że jest ła -
twa i przy jem na. I ucz cie
się. Od po wiedź na py ta -
nie: „Jak zjeść sło nia?”
jest pro sta. Po ka wał ku,
bo sta wia jąc so bie zbyt

wy gó ro wa ne ce le, ska zu je my się
na po raż kę.

– Choć mnie po raż ka za wsze
mo ty wo wa ła. – mó wi bad min -
to ni sta Mi chał Ła gosz. – Głów-
na za sa da: nie moż na od pusz -
czać, a klu czem do suk ce su jest
„ćwi cze nie”.

– Każ da po raż ka jest na wo -
zem przy szłe go suk ce su. Że by
wy gry wać, cza sa mi trze ba też
prze grać – mó wił z ko lei tre ner
wio śla rzy Ja cek Ka ro lak, któ ry
oprócz zna cze nia wew nętrz nej
mo ty wa cji, pod kre ślał si łę tej
zew nętrz nej, któ rą da ją ro dzi ce,
tre ne rzy i wła ści wi lu dzie (np.
na u czy cie le) spot ka ni na ży cio -
wej dro dze. – W ży ciu, jak w
dzi siej szym spor cie, naj waż -
niej sze jest to, co ma się w gło -
wie – ko men to wał tre ner Je rzy
Pod sę dek.

– Dla te go bę dzie my po dej mo -
wać dzia ła nia na rzecz bu do wa -
nia mo ty wa cji wew nętrz nej, dia -
gno zu jąc od I kla sy prob le my
na szych ucz niów, aby móc je jak
naj szyb ciej ni we lo wać. Chce my
też, obok kom pe ten cji za wo do -
wych, zwię kszyć pre dys po zy cje
oso bi ste na szych ucz niów wy -
ra bia jąc ta kie ce chy jak: 
od po wie dzial ność, sy ste ma tycz -
ność, za an ga żo wa nie – mó wi ła
Ewa Głusz kow ska, jed na 
z ko or dy na to rek pro jek tu.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Jak zjeść sło nia? 
Nie czę sto się zda rza, aby szko ła tak głoś no i bez ogró dek mó wi ła o prob le mach
swo ich ucz niów. Nie mó wiąc już o po my śle na ich roz wią za nie. „Sie dem dzie siąt -
ka” ma ta ki po mysł.

Bar ba ra Ci szyń ska w Za sad -
ni czej Szko le Bu do wla nej
prze pra co wa ła 21 lat. W ro ku
szkol nym 1967/68 zo sta ła za -
trud nio na w świet li cy szkol nej
na eta cie kie row ni ka za jęć po -
za lek cyj nych. Przy go to wy wa -
ła pro gra my ar ty stycz ne na
ape le szkol ne i aka de mie 
z oka zji róż nych rocz nic. Or -
ga ni zo wa ła wy cie czki kra joz -
naw cze, wy ja zdy do war szaw -
skich i łódz kich te a trów oraz
za ba wy szkol ne dla mło dzie -
ży. Przy go to wy wa ła rów nież
re cy ta to rów do kon kur sów. Po
po łud niu pro wa dzi ła za ję cia
po za lek cyj ne w zes po łach: Ży -
we go Sło wa, Ma łych Form
Dra ma tycz nych, Dy sku syj nym
Klu bie Fil mo wym oraz póź -
niej Sce nie Ro bot ni czej, któ ra
z cza sem zmie ni ła naz wę na
Sce nę Ama to ra. 

Pa ni Bar ba ra wspo mi na, że
w szko le pro wa dzo ne by ły
ko ła ma te ma tycz ne i fi zycz ne,
ale jej zda niem, naj bar dziej
za an ga żo wa ny był Wie sław
Cy gań ski, któ ry (po za ma te -
ma ty ką) pro wa dził dwa zes -

po ły mo de la rzy sa mo lo tów
oraz or ga ni zo wał w szko le
wy sta wy mo de li. Ucz nio wie
pod je go kie run kiem zdo by -
wa li rów nież zna czą ce na gro -
dy na ogól no pol skich za wo -
dach.

Bar ba ra Ci szyń ska od naj -
młod szych lat re cy to wa ła
wier sze i tę pa sję sta ra ła się
zasz cze pić póź niej mło dzie ży.
Za chę tą do uczęsz cza nia na
za ję cia zes po łów by ły rów nież
(or ga ni zo wa ne w War sza wie
przez Wo je wódz ki Zwią zek
Bu do wla nych) kon kur sy re cy -
ta tor skie, na któ rych mło dzież
Bu do wlan ki zaj mo wa ła nie -
jed no krot nie czo ło we miej sca
(np. An drzej Ma zu row ski).
Za kła dy pra cy, dla któ rych
szko ła przy go to wy wa ła przy -
szłych pra cow ni ków, dzię ki
sta ra niom nau czy ciel ki, bez -
płat nie udo stęp nia ły swo je au -
to bu sy, ja ko tran sport na wy -
cie czki. 

Dzia łal ność ar ty stycz na mło -
dzie ży ZSB roz wi nę ła się naj -
bar dziej, gdy w szko le utwo r-
zo no kla sy ogrod ni czek i ma -

la rek. Bar ba ra Ci szyń ska
uczy ła ję zy ka pol skie go 
w tych kla sach (po odej ściu na
eme ry tu rę Ste fa nii Ko skow -
skiej prze szła na etat po lo nist -
ki), mia ła więc oka zję, że by
za in te re so wać uczen ni ce poe -
zją. Wie le z nich za pi sa ło się
do Sce ny Ama to ra. Na le że li
do niej rów nież do ro śli. – By -
wa ło tak, że na jed nej sce nie
wy stę po wa li przed sta wi cie le
trzech po ko leń – wspo mi na Ci -
szyń ska. Jed ną z klas przeksz -
tał ci ła w pra cow nię po lo ni -
stycz ną, w któ rej gro ma dzi ła
książ ki, pły ty i na gra nia. W tej
sa li or ga ni zo wa ła tak że wy sta -
wy ma lar skie człon ków Ro -
bot ni cze go Sto wa rzy sze nia
Twór ców Kul tu ry, któ re ucz -
nio wie mo gli zwie dzać w cza-
sie du żych przerw.

Pra cę z uta len to wa ną mło -
dzie żą wspo mi na ze wzru sze -
niem. – Uda wa ło mi się roz bu -
dzać w mło dych lu dziach za in -
te re so wa nie li te ra tu rą pięk ną 
i poe zją oraz wia rę we włas ny
ta lent, któ ry przy mo jej po mo cy
roz wi ja li. (tk)

Przed ju bi le u szem pięć dzie się cio le cia (10)

Bu do wlan ka we wspom nie niach

De ba to wa no o tym pod czas
sym po zjum „De mo kra tycz ne
ścież ki edu ka cji” zor ga ni zo wa -
ne go przez In sty tut Pe da go gi ki
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Za wo do wej w Płoc ku. 

– Szko ła nie po win na upra -
wiać in dok try na cji, ale po przez
dy sku sję uczyć ra cjo nal ne go
przed sta wia nia włas nych ra cji –
tłu ma czy ła dr Jo lan ta Zdy bel z
Uni wer sy te tu Ma rie Cu rie -Skło -
dow skiej w Lub li nie. Jej zda -
niem brak dy sku sji spo łecz nej
na naj waż niej sze te ma ty do ty -
czą ce spo łe czeń stwa, to naj wię -
ksza bo lą czka współ czes nej –
jak ją sa ma okre śla – de mo kra cji
li be ral nej. – Że by móc współ de -
cy do wać o wszyst kim po win niś -
my pró bo wać za bie rać głos 
w róż nych kwe stiach, uczest ni -
czyć w oby wa tel skiej de ba cie, 
a nie dy sku to wać w za ci szu do -
mów – prze ko ny wa ła. – Nie mo -
że my uda wać, że ja koś to bę dzie,
że de mo kra cja so bie po ra dzi. 

Zdy bel uwa ża, że choć nie
cze ka nas od wrót od de mo kra cji

w kie run ku no we go to ta li ta ryz -
mu czy dyk ta tu ry (chy ba, że bę -
dzie to dyk ta tu ra son da żu, któ re -
mu co raz czę ściej bez ref lek syj -
nie ule ga my), to sfe ra wol no ści,
któ ra w de mo kra cji li be ral nej
ma bar dziej wy miar eli tar ny niż
po wszech ny, wy ma ga po waż nej
ko rek ty. 

– Pro ces otwie ra nia się na
wol ność jest jed no cześ nie pro-
ce sem wy cho wa nia do wol no ści,
ale nie tej ab so lut nej, któ ra jest
si łą de struk cyj ną, nisz czą cą
oso bo wość – mó wi ła prof. Ha li -
na Gaj da mo wicz z Uni wer sy te -
tu Łódz kie go. Pod kre śla ła, że
nie ma wy cho wa nia bez war to -
ści, gdyż wte dy pe da go gi ka
„tra ci grunt pod no ga mi”, po -
dob nie jak sa ma wol ność. 

Bez zdol no ści do wol ne go
wy bo ru war to ści, nie ma dy sku -
sji, otwar to ści na po glą dy i ra -
cjo nal nej ich oce ny, ani szans na
ciąg łą ko rek tę de mo kra cji, ro zu -
mia nej ja ko nie u sta ją cy pro ces
roz wo ju spo łecz ne go w to ku
oby wa tel skiej de ba ty. (rł)

De mo kra cja w szkole
Szko ła, zwłasz cza pub licz na, nie po win na in dok try no wać.
Za miast scep ty cyz mu po win na uczyć otwar to ści na po -
glą dy oraz umie jęt no ści ich ra cjo nal nej oce ny. 
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Ta po moc mia ła na dejść wraz
z no wą usta wą o wspie ra niu ro -
dzi ny i sy ste mie pie czy za stęp -
czej, któ ra by ła go to wa już dwa
la ta te mu, a o któ rą do po mi na
się wie le or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Mia ła być czy ta na w sej -
mie w ma ju, ale w obec nej, po -
kry zy so wej sy tu a cji w kra ju 
i trwa ją cych wy bo rach pre zy -
den ckich mo że prze le żeć na -
stęp ne mie sią ce. Zwłasz cza, że
za kła da ko lej ne ob cią że nia dla
sa mo rzą dów, choć jej za ło że -
nia, a przy naj mniej część, wy -
da ją się słusz ne.

Za da niem włas nym gmi ny
sta ło by się m.in. fi nan so wa nie
świad czeń pie nięż nych dla
dzie ci umiesz czo nych w ro dzi -
nach za stęp czych, po no sze nie
kosz tów szko leń dla ro dzin
spo krew nio nych czy kosz tów
po rad nic twa za wo do we go dla
asy sten tów ro dzi ny. Ci ostat ni
to ko lej ne no vum w sy ste mie
po stu lo wa ne choć by przez Fe -
de ra cję Re in te gra cji Spo łecz -
nej w War sza wie. O opi nie na
ten te mat po pro si liś my przed-
sta wi cie li Miej skie go Oś rod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku.

Asy stent ro dzi ny
Jak mó wi Mi ro sław Chy ba –

za stęp ca dy rek to ra płoc kie go
MOPS idea jest do bra. – Choć-
by pa trząc na wy móg, że asy s-
tent ma się zaj mo wać nie wię cej
niż 20 ro dzi na mi. Go rzej z prak-
ty ką. Pra cow ni cy oś rod ka war -
szaw skie go zro bi li pro jekt te sto -
wy i przeć wi czy li, na ba zie 
pro jek tu usta wy, za trud nie nie
asy sten tów ro dzin nych. Oka za -
ło się, że są z tym prob le my.
Głów nie cho dzi ło o kwe stie chę -
ci współ pra cy z asy sten tem (wy -
ma ga na jest do bro wol na zgo da
ro dzi ny). Z 2 tys. ro dzin za mie -
rza li do brać do pro jek tu 50,
uda ło się na mó wić 27. 

Ko lej ny prob lem to krzy żo -
wa nie się kom pe ten cji asy s-
ten ta i pra cow ni ka so cjal ne go.
– Ja ka jest róż ni ca mię dzy
pra cą so cjal ną a pra cą asy s-
ten ta ro dzi ny i gdzie jest gra -
ni ca? – py ta Chy ba, zaj mu ją -
cy się w MOPS po mo cą in sty -
tu cjo nal no – opie kuń czą. – Bo
wszyst kie dzia ła nia, o któ rych
mó wi my w od nie sie niu do
asy sten ta ro dzi ny, miesz czą
się dziś w po ję ciu pra cy so c-
jal nej: od dzia ły wa nie wzmac-
nia ją ce, mo ty wu ją ce ro dzi nę,
czy po mo co we.

Zgod nie z pro jek tem usta wy
asy stent nie mo że być pra cow -
ni kiem so cjal nym za trud nio -
nym w oś rod ku po mo cy spo -
łecz nej. Choć po cząt ko wo wy -
da wa ło się, że ta kim asy sten tem
bę dzie właś nie spe cja li sta pra cy

z ro dzi ną (pra cow nik so cjal ny),
a za pi sy usta wy dą żą do ogra ni -
cza nia licz by ro dzin przy pa da -
ją cych na jed ne go pra cow ni ka
MOPS, co jest obec nie naj wię -
kszą bo lą czką sy ste mu. – Gdy-
byś my mie li wię cej eta tów to
przy obo wią zu ją cej usta wie, tyl -
ko z za ło że niem, że nie 60 ro -
dzin jest pod opie ką jed ne go
pra cow ni ka lecz 20, współ pra -
ca ina czej by wy glą da ła. W pro-
jek cie usta wy mó wi się o ko or -
dy na to rze, asy sten cie i zes po le.
My i tak to wszyst ko wy ko nu je -
my, współ pra cu je my m.in. 
z oś rod kiem in ter wen cji kry zy -
so wej, ze szko ła mi, ku ra to ra mi,
służ bą zdro wia i po li cją – mó wi
Agniesz ka Tur kow ska, kie ru ją -
ca Dzia łem Po mo cy Ro dzi nie 
i Dziec ku w MOPS. – Po za tym,
asy stent ro dzi ny to wpro wa dze -
nie ko lej nej oso by do śro do wi -
ska, przed któ rą ro dzi na bę dzie
się mu sia ła otwo rzyć. Nie jest to
kom for to wa sy tu a cja.

Adop cja – tak, opie ka – nie
Usta wa ma też zlik wi do wać

oś rod ki adop cyj no – opie kuń -
cze, po wo łu jąc w to miej sce
dwie odręb ne in sty tu cje – oś ro -
dek adop cyj ny (ja ko jed nost kę
or ga ni za cyj ną sa mo rzą du wo -

je wódz twa) i or ga ni za to ra ro -
dzin nej pie czy za stęp czej (ja ko
jed nost kę or ga ni za cyj ną po -
wia tu). – Dla ta kie go roz wią -
za nia nie znaj du ję uza sad nie -

nia – mó wi dy rek tor Chy ba. –
Pro wa dze nie adop cji w ża den
spo sób nie ko li du je z przy go-
to wa niem i we ry fi ko wa niem
zdol no ści kan dy da tów do spra-
wo wa nia opie ki za stęp czej. 
I tam i tu są po trzeb ni fa chow -
cy z du żym do świad cze niem. 

Zda niem Agniesz ki Tur -
kow skiej cho dzi też o bie żą cy
i szyb ki przep ływ in for ma cji.
– Po dam przy kład. Nie daw no
mia łam spot ka nie z mał żeń -
stwem, któ re zgło si ło się do
oś rod ka, bo chcia ło stwo rzyć
ro dzi nę adop cyj ną – tłu ma czy
Tur kow ska. – Lu dzie ci wie -
dząc jak dłu go cze ka się na
dziec ko do adop cji, w cza sie
szko le nia pod ję li de cy zję, aby
zo stać też ro dzi ną za stęp czą.
Na tym przy kła dzie wi dać
płyn ność dzia łań oś rod ka
adop cyj no – opie kuń cze go. 
W Płoc ku to roz wią za nie się
spraw dza ło. Po pro stu obie
sfe ry się za zę bia ją.

Ro dzi ny za stęp cze 
po szu ki wa ne

Wąt pli wo ści, zda niem pra-
cow ni ków oś rod ka, bu dzi po -
mysł ogra ni cza nia wie ku dzie -
ci w oś rod kach opie kuń czo –
wy cho waw czych. W pla nach
jest m.in. aby w ta kich pla -
ców kach nie by ło dzie ci po ni -
żej 10. ro ku ży cia. 

– Ta ki za pis już jest w roz-
po rzą dze niu do ty czą cym pla -
có wek opie kuń czo -wy cho -
waw czych, gdzie nie po win no
się kie ro wać dzie ci po ni żej
11. ro ku ży cia. Po win ny one
zna leźć się w opie ce za stęp -
czej. Ale to pu sty za pis. Je że li
by ły by ro dzi ny za stęp cze, to
nie kie ro wa li byś my dzie ci 
do pla có wek – do da je Tur -
kow ska.

Choć licz ba ro dzin za stęp -
czych spo krew nio nych roś nie,
to nies po krew nio nych jest ra -

czej niez mien na i utrzy mu je
się na po zio mie 10. 

– Swe go cza su ro bi liś my du żą
kam pa nię in for ma cyj ną. By ły
pla ka ty i ulot ki w szko łach,
przy chod niach, wy wia dy w ra -
diu i pra sie, og ło sze nia w pa ra -
fiach przed Bo żym Na ro dze -
niem... ta ki zma so wa ny atak.
Za chę ca liś my też in for mu jąc 
o stro nie fi nan so wej ta kiej dzia -
łal no ści – wy jaś nia Chy ba.

– Owszem po na szych ak c-
jach po ja wia li się chęt ni, ale
kie ro wa li się in ny mi po bud ka -
mi, niż chęć opie ki nad dzieć mi. 

Oka zu je się, że naj lep szy mi
orę dow ni ka mi tej spra wy są
oso by pro wa dzą ce ro dzin ny
dom dziec ka lub nies po krew -
nio ne ro dzi ny za stęp cze. Przy-
cho dzą do nas ich zna jo mi lub
zna jo mi zna jo mych – do po wia -
da Tur kow ska.

Być mo że spo so bem na zna -
le zie nie roz wią za nia są prak ty ki
Fe de ra cji na rzecz Re in te gra cji
Spo łecz nej, o któ rych opo wia -
dał w Płoc ku jej pre zes Ma rek
Li ciń ski. Mi ro sław Chy ba
przed sta wia to w obra zo wy
spo sób: – Po szu ku jąc kan dy da -
tów „za ta cza ją krę gi”. W pier-
wszej ko lej no ści kan dy da ci do
spra wo wa nia pie czy nad dziec -
kiem po szu ki wa ni są w krę gu
ro dzi ny. Na stęp nie bra ni są pod
uwa gę zna jo mi, przy ja cie le
oraz dal sze oto cze nie ro dzi ny.
Ta kie dzia ła nia móg łby pro wa -
dzić asy stent ro dzi ny, któ ry
miał by pod opie ką 20 ro dzin, bo
to wy ma ga du żo cza su i ol brzy -
mie go na kła du pra cy. Do da je
też, że za miast wpro wa dzać ko -
lej ną usta wę i roz po rzą dze nie
wy star czy ło by wpro wa dzić no -
wy stan dard w usta wie o po mo -
cy spo łecz nej i no we sta no wi -
sko. To poz wo li ło by za ła twić
spra wę szyb ko i ta nio. A tak na
zmia ny przyj dzie nam jesz cze
dłu go po cze kać. (rł)

Dzie ci w po cze kal ni
Aby po móc dziec ku trze ba naj pierw po móc ro dzi nie – to tru izm, któ ry jed nak
na le ży pow ta rzać jak man trę. Mo że ktoś usły szy.

W tym ro ku na ko lo nie po -
łą czo ne z pro gra mem pro fi -
lak tycz nym, do ty czą cym
uza leż nień i prze ciw dzia ła nia
prze mo cy w ro dzi nie i szko le
wy je dzie 240 dzie ci ze szkół
pod sta wo wych i gim na zjal -
nych. Wy po czy wać bę dą od
1 do 28 sier pnia w Ką tach
Ry bac kich. Każ dy z dwóch
tur nu sów trwać bę dzie 14
dni. Dzie ci z ro dzin, w któ -

rych wy stę pu je prob lem al ko -
ho lo wy, nar ko ty ko wy lub
prze moc w ro dzi nie (wy ty po -
wa ne przez MOPS, klu by
pro fi lak ty ki śro do wi sko wej,
świet li ce miej skie, klu by ab -
sty nen ckie i oś ro dek opie -
kuń czo -wy cho waw czy) wy -
ja dą na ko lo nie bez płat nie. 

Dla in nych od płat ność wy -
no si 400 zł. Po zo sta łą część
kosz tów po by tu po kry wa

Urząd Mia sta ze środ ków
Miej skie go Pro gra mu Pro fi -
lak ty ki i Roz wią zy wa nia
Prob le mów Al ko ho lo wych.
Aby za pi sać dziec ko na le ży
zgło sić się oso bi ście od 2 lip -
ca do Wy dzia łu Zdro wia 
i Spraw Spo łecz nych UM, 
ul. Zduń ska 3, pok. 251. In -
for ma cje te le fo nicz ne: 24/
367 17 04 lub 24/ 367 17 20. 

(m.d.)

Wa ka cje nad mo rzem
Je śli chcesz, aby Two je dziec ko po je cha ło w tym ro ku na ko lo nie, mo żesz sko rzy -
stać z ofer ty przy go to wa nej przez Urząd Mia sta. 

Z któ rej stro ny na dej dzie po moc dla pol skiej ro dzi ny?
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To dru gi w na szym mie ście
te go ty pu sprzęt. Do tych czas
cho rzy mie li do dys po zy cji je -
dy nie to mo graf w szpi ta lu na
Wi nia rach. Te raz no wo czes ny
apa rat ku pi ła Or len Me di ca. 

To mo gra fia to ostat ni etap bu -
do wy no wo czes ne go Cen trum
Tech nik Obra zo wych, któ re dzi-
a ła przy ul. Che mi ków. W pier-
wszym eta pie cen trum wy po sa -
żo ne zo sta ło w no wo czes ne apa -
ra ty USG (2008 r.) oraz apa rat
RTG (2009 r.). Ostat ni za kup to
naj no wszy to mo graf Tos hi ba
Ac ti vion 16. Dzię ki nie mu moż -
li wa jest dia gno sty ka wie lu
scho rzeń, ta kich jak: ura zy,
scho rze nia oś rod ko we go ukła du
ner wo we go i lim fa tycz ne go, na -
rzą dów w obrę bie ja my brzusz -
nej, krę go słu pa, na rzą dów ru -
chu, prob le mów la ryn go lo gicz -
nych i oku li stycz nych. Moż li we
też jest wczes ne wy kry wa nie
cho rób płuc. To mo graf poz wa la

tak że na wy ko ny wa nie nie in wa -
zyj nych ba dań, ta kich jak wir tu -
al na bron cho sko pia i ko lo no -
sko pia oraz cal cium sco ring,
czy li sza co wa nie stop nia zwap-
nie nia na czyń wień co wych. 

Na ra zie Or len Me di ca nie ma
jesz cze pod pi sa ne go kon trak tu z

Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia. Oz na cza to, że za każ de ba -
da nie pa cjent mu si pła cić. Staw-
ki – we dług spół ki pro mo cyj ne
– kształ tu ją się od 200 do 730 zł.
Wszyst kie ce ny za miesz czo ne
są na stro nie in ter ne to wej Or len
Me di ca. (m.d.)

No wo czes ny sprzęt dia gno stycz ny
Do bra wia do mość dla pa cjen tów. W Płoc ku dzia ła już ko lej ny to mo graf kom pu te ro wy. 

Ma szy na na le ży do Lot ni cze -
go Po go to wia Ra tun ko we go i
jest szó stą te go ro dza ju w kra ju.
Śmig ło wiec EC 135, zwa ny Eu -
ro cop te rem za stą pił wy słu żo ne -
go Mi-2, od któ re go jest szyb szy
(w tym sa mym cza sie za miast
60 km po ko nu je dy stans 90 km),
lżej szy, ma wię kszy za sięg i
mo że la tać w no cy. Po sia da dwa
sil ni ki i zo stał tak skon stru o wa -
ny, że gdy je den z nich za wie -
dzie ma szy na mo że kon ty nu o -
wać lot na dru gim sil ni ku.  

W ka bi nie me dycz nej Eu ro -
cop te ra za sto so wa no uni kal ne
roz wią za nia, za in sta lo wa no
sprzęt me dycz ny, któ ry sta wia
ten śmig ło wiec na rów ni z ka ret -
ka mi spe cja li stycz ny mi. Na wy -
po sa że niu znaj du ją się m.in. de -
fi bry la tor, res pi ra tor i ze staw
pomp in fu zyj nych. 

Na razie w płoc kiej ba zie
dy żu ry peł nić bę dą pi lo ci z
War sza wy. Mi mo, że w LPR
w na szym mie ście jest czte -
rech lot ni ków, to ża den z nich
nie ma jesz cze upraw nień do
la ta nia no wy mi ma szy na mi.
Płoc cza nie mu szą przejść spe -
cja li stycz ne szko le nia w
Niem czech. W spe cja li stycz -
nych kur sach wez mą udział
rów nież ra tow ni cy. Po win ny

się one za koń czyć naj póź niej
na po cząt ku przy szłe go ro ku.
Wte dy też roz pocz nie się wy -
dłu ża nie dy żu rów do 24 go -
dzin na do bę. 

Przy pom nij my, że płocka
ba za Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go zo sta ła uru cho -
mio na w stycz niu 2009 ro ku. 

(m.d.)

Eu ro cop ter w mie ście
Ma dwa sil ni ki, mo że la tać w no cy, a na po kła dzie ma no wo czes ną apa ra tu rę do ra to -
wa nia ży cia – tak w skró cie moż na opi sać no wy śmig ło wiec, któ ry od 23 czer wca sta cjo -
nu je w Płoc ku.

Pro gram finansowany 
z budżetu miasta, adre so wa ny
jest do męż czyzn miesz ka ją -
cych w Płoc ku w wie ku 40 lat
i wię cej, któ rzy do tych czas nie
le czy li się w związ ku ze scho -
rze nia mi gru czo łu kro ko we go.
Z ba dań mo że sko rzy stać 400
męż czyzn. Re a li za to rem pro-
gra mu jest Nie pub licz ny Za -
kład Opie ki Zdro wot nej Cen-
trum Me dycz ne „Pe tro Lek”,

ul. Che mi ków 7. Zgło sze nia
przyj mo wa ne są oso bi ście lub
te le fo nicz nie od po nie dział ku
do piąt ku w godz. 8-15, tel. 24/
365-27-49.

Za kres świad czeń w ra mach
pro gra mu obej mu je: prze pro wa -
dze nie wy wia du, ba da nie krwi
na po ziom PSA, in dy wi du al ne
ba da nie le kar skie, w tym ba da -
nie per rec tum oraz ba da nie
USG tran srec tal ne. (seb)

Ba da nia dla męż czyzn
Ru szył pro gram pro fi lak ty ki i wczes ne go wy kry wa nia 
no wo two rów pro sta ty.

Por ta le spo łecz no ścio we od
lat bi ją re kor dy po pu lar no ści. –
To po tęż ny i świet ny ka nał ko -
mu ni ka cji – mó wi pre zes 
i przyz na je, że de cy zja o stwo -
rze niu pro fi lu wy ni ka ła rów nież
z fak tu, że pra ce nad prze bu do -
wą stro ny in ter ne to wej po trwa ją
jesz cze kil ka mie się cy. – Co raz
wię cej firm re kla mu je się na fa -
ce bo o ku, licz ba użyt kow ni ków
cią gle roś nie. To szan sa dla na -
szej pla ców ki na in for mo wa nie
użyt kow ni ków por ta lu o dzia ła -
niach płoc kie go ZOZ, a dla in -
ter na u tów oka zja, by wy ra żać
swo je opi nie. Po nad to, obec na
stro na jest ma ło przej rzy sta,
zbu do wa na na prze sta rza łym
me cha niz mie. Jej zmia na wy ma -
ga cza su, zwłasz cza, kie dy weź -
mie się pod uwa gę sze ro ki za -
kres dzia łal no ści płoc kie go ZOZ
– tłu ma czy Ar tur Kraw czyk. 

– Tym cza sem na fa ce bo o ku
bę dzie my za miesz czać in for ma -
cje z każ de go od dzia łu, istot ne 
z pun ktu wi dze nia miesz kań ców
i ma ją ce nie co luź niej szą for mę,
niż ofi cjal na stro na. 

Już dziś moż na tu zna leźć za -
pro sze nie na „bia łą so bo tę”, ba -
da nia spi ro me trycz ne, czy kon-
sul ta cje or to pe dycz ne dla dzie ci.
Wkrót ce po ja wią się fil my i pre -
zen ta cje, np. in te rak tyw ny spa c-
er po blo ku ope ra cyj nym. 

Rów no cześ nie na por ta lu
moż na od wie dzić szko łę ro dze -
nia „Mi łość od po czę cia”, dzia -
ła ją cą przy PZOZ. Są tu zdję cia
trak tu po ro do we go, sal, iz by
przy jęć. – Na na szym pro fi lu
ro dzi ce bę dą mo gli chwa lić się
tak że naj młod szy mi płoc cza na -
mi, któ rzy przysz li na świat 
w szpi ta lu Św. Trój cy – do da je
pre zes. (rł)

Szpi tal spo łecz no ścio wy
Szpi tal Św. Trój cy ma swój pro fil na fa ce bo o ku. – Za le ży
nam na bez poś red nim, bar dziej luź nym kon tak cie z pa cjen -
ta mi – mó wi Ar tur Kraw czyk, pre zes Płoc kie go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej.

Pro gram adre so wa ny jest do
płoc czan uro dzo nych w la tach
1991-2010. 

Roz po czę ły się już szcze pie -
nia dla pa cjen tów w przy chod -
niach Nie pub licz nych Za kła -
dów Opie ki Zdro wot nej: „In -
ter med”, ul. Gra dow skie go 26,
CM „Ome ga”, ul. Jas na 13,
„Bo ro wi czki”, ul. Bo ro wic ka
3b, „Esku lap”, ul. 1 Ma ja 7a,
„Na sza Przy chod nia”, ul.
Czwar ta ków 4, CM „Pe tro -
Lek”, ul. Oto liń ska 8. Szcze pi-
e nia od by wa ją się tak że w Nie -
pub licz nym Za kła dzie Opie ki
Zdro wot nej „Płoc ki ZOZ”:
Przy chod nia Pod sta wo wej 

i Spe cja li stycz nej Opie ki Zdro -
wot nej ul. Mio do wa 2 oraz
przy chod niach pod sta wo wej
opie ki zdro wot nej przy ul: Zie -
lo nej 40, Gó ry 7 oraz Re ja 15. 

Re je stra cja pa cjen tów na
szcze pie nia w ra mach pro gra mu
od by wa się oso bi ście lub te le fo -
nicz nie w posz cze gól nych pla -
ców kach służ by zdro wia. 

Kon kurs na re a li za to ra pro-
gra mu pro fi lak tycz nych szcze -
pień prze ciw ko me nin go ko kom
dla miesz kań ców Płoc ka, za pi -
sa nych do in nych przy chod ni
niż wy żej wy mie nio ne, zo sta -
nie roz strzy gnię ty w lip cu b.r. 

(m.d.)

Zasz czep swo je dziec ko
Ru sza pro gram szcze pień pro fi lak tycz nych prze ciw ko
me nin go ko kom fi nan so wa ny z bu dże tu Płoc ka.

W tym ro ku ba da nie to mo gra fem 
po ce nach pro mo cyj nych
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Śmig ło wiec do koń ca ro ku bę dą ob słu gi wać pi lo ci ze sto li cy
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Pa wi lon XXI wieku
W Wo je wódz kim Szpi ta lu Zes po lo nym otwar to w czer wcu

no wy pa wi lon. W dwu kon dy gna cyj nym obiek cie zlo ka li zo wa ne
są: Od dział Ne u ro lo gicz ny z Po dod dzia łem Uda ro wym, Nef ro -
lo gicz ny z Oś rod kiem Dia liz, Dzie cię cy, On ko lo gicz ny oraz ap -
te ka za kła do wa i Za kład Bak te rio lo gii. 

Koszt bu do wy i wy po sa że nie od dzia łów w no wo czes ny sprzęt
me dycz ny to bli sko 73 mln zł, a wspar cie z Eu ro pej skie go Fun-
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go wy nio sło pra wie 62 mln zł. (ab)
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Im bli żej do ju bi le u szu, tym
wię cej po ja wia się opra co wań
na te mat przy go to wań i sa mej
Bi twy pod Grun wal dem. Ma ło
kto jed nak pa mię ta o cie ka wym
opra co wa niu ks. prof. Wła dy -
sła wa Mą kow skie go, dy rek to ra
Bib lio te ki i Ar chi wum Die ce -
zjal ne go, któ ry sto lat te mu wy -
dał bro szu rę pt. „Przez Ma zo -
wsze pod Grun wald 1940 r.”

– Ksiądz pro fe sor był bar dzo
do brym me die wi stą, któ re go nie
tyl ko ja sza nu ję, ale rów nież ta -
cy hi sto ry cy jak prof. Sam so no -
wicz – mó wi ks. prof. Ma rian
Grzy bow ski. – Miał do stęp do
ma te ria łów w ar chi wum die ce -
zjal nym, któ rych dziś już nie ma.
Zo sta ły wy wie zio ne przez Niem-
ców po 1939 r. i nie wró ci ły. 
W swym opra co wa niu ko rzy stał
ze śred nio wiecz nych ksiąg ziem-
skich za kro czym skich i płoń s-
kich, np. za po ży czał wy ra że nia,
któ rych wów czas uży wa no. 

Ksiądz Grzy bow ski pod kre -
śla, że bro szu ra księ dza Mą -
kow skie go to do bra li te ra tu ra
na pi sa na pięk nie i pla stycz nie,
„dla lu dzi”. – Że byś so bie czło -
wie ku wy o bra ził, jak to mog ło
być – do da je. – Dru ga rzecz to
wier ność hi sto rycz na. W prze -
ka zach Dłu go sza ma my opis te -
go, co się dzia ło przy kró lu, 
a Mą kow ski sta rał się opi sać za -
ple cze, o któ rym nie ma zbyt
wie lu opra co wań. 

Przy go to wa nia na Ma zo wszu
Choć trwał ro zejm, kon fron -

ta cja by ła nie u nik nio na. I wie -
dzia ły o tym do sko na le obie
stro ny. Już od je sieni 1409 r.
go to wa no się do woj ny. 

„Obaj ksią żę ta, i Ja nusz czer-
ski i Zie mo wit płoc ki, po słusz ni
wez wa niu kró la Wła dy sła wa Ja -
gieł ły, po roz sy ła li wi ci do ry cer -
stwa” – pi sze ksiądz Mą kow ski.
„Ksią żę Zie mo wit płoc ki zdo był
się z ziem swo ich na dwie cho -
rąg wie, li czą ce 170 do brze uz -
bro jo nych ry ce rzy. Ksią żę Ja -
nusz czer ski ze brał jed ną cho rą -
giew, czy li oko ło set ki osz czep -
ni ków cięż koz broj nych. Był to
więc za stęp, obej mu ją cy do 400
wo jow ni ków (ry ce rzy i gier -
mków) i do ty sią ca ko ni, nie li -
cząc ta bo rów”. 

Krzy ża cy nie mal do koń ca
nie wie dzie li czy Wi told – ksią -
żę li tew ski do łą czy do bra ta i ja -
ką dro gę obie rze Ja gieł ło. 
„A tym cza sem szku ty zwo zi ły
do Płoc ka po Nar wi i Wi śle mię -

si wo wę dzo ne i so lo ne w be -
czkach i in ne za pa sy żyw no ści.
W Ko zie ni cach mistrz Ja ro sław,
bieg ły w swem rze mio śle, ca łą
zi mę pra co wał nad bu do wą łyż-
wo we go mo stu dla prze pra wy
woj ska przez Wi słę pod Czer-
wiń skiem. Na Ma zo wszu na pra -
wia no dro gi, sta wia no pom niej -
sze mo sty, na ka zy wa no pod wo -
dy i szar war ki, ob my śla no po s-
to je i obo zo wi ska w pob li żu
rzek” – pi sze da lej Mą kow ski.

– Do dys po zy cji kró la od da ła
się ca ła ma zo wiec ka szlach ta,
któ ra nie tyl ko da wa ła go ści nę
VIP -om. Wska zy wa ła też miej s-
ca, gdzie ry cer stwo mog ło spo -
koj nie się zak wa te ro wać i uwa -
rzyć stra wę. To by ło waż ne, bo
kto znał le piej te oko li ce niż
miej sco wi – mó wi ks. Grzy-
bow ski. – Lo gi stycz nie by ło
bar dzo do brze przy go to wa ne 
i ro bio ne w ta jem ni cy, choć
wia do mo, że Krzy ża cy mie li
naj lep szy w ów czes nej Eu ro pie
wy wiad.

Most wid mo 
Ja gieł ło, na miej sce kon cen -

tra cji swej ar mii, wy brał wspo -
mi na ny Czer wińsk – ści śle
wów czas zwią za ny z Płoc kiem,
gdyż był włas no ścią bi sku pów
płoc kich, a w opac twie ka no ni -
ków czę sty mi goś ćmi by li ksią -
żę ta ma zo wiec cy i kró lo wie
pol scy. Tu od by wa ły się róż ne
zja zdy, są dy oraz obra dy nad
ujed no li ce niem pra wo daw stwa
dla ca łe go Ma zo wsza. 

Ale to nie był głów ny po wód.
Tę dy wio dła, jak się oka za ło,

naj krót sza dro ga, ja kieś 110-
115 km, ale... po trzeb ny był
most. Most ja kie go wów czas
jesz cze nie wi dzia no na Ma zo -
wszu, „cho ciaż sa mo bu do wa -
nie mo stów czy to na pa lach,
czy też na pro mach, tra twach 
i wod nych stat kach zna ne by ło
Po la kom od daw na”, któ ry „na -
gle, jak by za dot knię ciem róż -
dżki cza ro dziej skiej, wy ło nił się 
z wi śla nych fal”. – Most kun sz-
tow nie po sta wio ny na stat kach,
i nie w po wie trzu wi siał, al bo -
wiem po wie trze ptac twu słu ży
do la ta nia, ale po ło żon był na
Wi śle. Sam by łem świad kiem,
jak po tym mo ście woj sko kró -
lew skie prze szło przez Wi słę, 
i dzia ła naj tęż sze prze pro wa -
dzo no po nim, a most ani drgnął
pod ich cię ża rem – do no sił
Wiel kie mu Mi strzo wi na po -
cząt ku lip ca ry cerz Do bie sław
Sko ra czew ski – wy słan nik po -
słów wę gier skich. Ul ryk von
Jun gin gen miał się po dob no ro -
ześ miać i za wo łać: Baj ki to wie -

rut ne, któ re ten czło wiek pra wi.
Oto przy by li do To ru nia god ni
wia ry szpie go wie na si i opo wia -
da ją, ja ko król pol ski po Nad wi -
ślu błą ka się i nie mo że prze pra -
wić się przez Wi słę i że wie lu 
z je go ry cer stwa, szu ka jąc bro -
dów, po to nę ło. 

To, że Mistrz bar dziej wie -
rzył swo im szpie gom to zro zu -
mia łe, ale... mógł ich jesz cze
raz po słać. Dla cze go te go nie
zro bił? Cóż, fak tycz nie zbu do -
wa nie ta kie go mo stu w tak
krót kim cza sie by ło ma ło
praw do po dob ne. 

Im po nu ją ca bu do wla
Nie za cho wa ły się żad ne da -

ne źró dło we do ty czą ce kon-
struk cji i wy mia rów mo stów,
jed nak we dług Ta de u sza No wa -
ka (Uwa gi o tech ni ce bu do wy
mo stów po lo wych w Pol sce 
w wie kach XV do XVII), któ ry
spró bo wał zre kon stru o wać wy -
gląd mo stu, mógł on mieć 500
m dłu go ści i 3,5 m sze ro ko ści.
Dłu gość przę sła po mię dzy osia -
mi pod pór ło dzio wych mog ła
wy no sić od 3 do 6 m, co da je 84
pod po ry, z któ rych każ da zło żo -
na by ła z dwóch ło dzi. Łódź
mog ła mieć 5 m dłu go ści i 1,5
m sze ro ko ści, a mak sy mal ne
za nu rze nie wy no sić 0,7 m. Na
je go bu do wę po trze ba więc by -
ło oko ło 1200 m sześc. drew na,
do cze go na le ża ło by jesz cze
do dać dru gie ty le na od pa dy 
w cza sie bu do wy.

Ele men ty mo stu zo sta ły po
wy ko na niu spła wio ne Wi słą
oko ło 150 km pod Czer wińsk
na wyz na czo ne na prze pra wę

miej sce po wy żej klasz to ru, 
w 7 mie się cy po pod ję ciu de cy -
zji o je go bu do wie. Jan kow ski
po da je, że na pro wa dza nie mo -
stu mog ło trwać ok. 8 go dzin.
W cza sie pier wszej woj ny świa-
to wej nor ma dla mo stu pon to -
no we go o dłu go ści 0,5 km wy -
no si ła mak sy mal nie pięć i pół
go dzi ny.

Na pod sta wie licz by woj ska
prze pra wia ją ce go się przez
most, oce nia nej na 18 tys. ja zdy
i 4 tys. pie cho ty, oko ło 30 dział
oraz oko ło 8 tys. wo zów ta bo ro -
wych, No wak ob li czył dłu gość

ca łej prze pra wia ją cej się ko -
lum ny mar szo wej na oko ło 140
km. Prze pra wa za ję ła im ok. 3
dni. Sam król Wła dy sław 
Ja gieł ło pil no wał po rząd ku przy
prze pra wie.

Ja nusz czer ski i Sie mek płoc ki
Wróć my jesz cze do na szych

ksią żąt. Je den naj wier niej szy
druh kró la Ja gieł ły, dru gi –
chęt nie pak to wał z Krzy ża ka mi
i czę sto się u nich za dłu żał. 

– Ksią żę Ja nusz był jed nym 
z naj wier niej szych so jusz ni ków
kró la. Zresz tą to by ło w je go in -
te re sie. Je go zie mie to naj da lej
wy su nię ta flan ka, ła ko me ką ski
dla Krzy ża ków, któ rzy chęt nie 
w te stro ny się za pusz cza li – tłu-
ma czy ks. prof. Grzy bow ski. –
Sie mo wit IV to na dal po stać
kon tro wer syj na, u wszyst kich
hi sto ry ków śred nio wie cza. Cią-
gle mu by ło ma ło pie nię dzy.
Wie lo krot nie za dłu żał się 
u Krzy ża ków i za sta wiał włas ne
zie mie, np. to bied ne Zaw krze
(dzi siej szy Gli no jeck, Mła wa 
i Strze go wo). Jad wi ga – żo na
kró la – wi dząc jak lu dzie tam
miesz ka ją cy cier pią, dwa ra zy
wy ło ży ła za księ cia pie nią dze,
że by zie mie te wy ku pić. 

Zda niem ks. Grzy bow skie go,
Sie mo wit nie miał jas no wy ty -
czo nej li nii po li tycz nej, jak je go
brat. Raz pak to wał z Krzy ża ka -
mi, raz z Li twi na mi, raz był
wier ny kró lo wi. Czę sto też za b-
ie gał o rze czy, któ re ni gdy nie
by ły w je go za się gu, choć by 
o tron.

Nie jas ną po sta wę za rzu ca no
nie gdyś rów nież bi sku po wi
płoc kie mu Ja ku bo wi z Korz k-
wi, któ ry był tyl ko na kon cen -
tra cji wojsk w Czer wiń sku,
gdzie wyg ło sił ka za nie o „woj -
nie spra wie dli wej”. Po tem jed-
nak, ale za zgo dą kró la, wró cił
bro nić Puł tu ska.

Czy ta ka re zer wa by ła mą -
dra? – Tak, bo mieliśmy bez poś -
red nią gra ni cę z Krzy ża ka mi 
i ca ły czas te re ny wo kół Przas -
ny sza, Cie cha no wa czy Ry pi na,
by ły ata ko wa ne, a te pier wsze
cio sy spa da ły na zie mie płoc kie
– tłu ma czy ks. Grzy bow ski. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

W pra cy nad tek stem ko rzy sta łem
z na stę pu ją cych pub li ka cji: 

Ja nusz Jan kow ski, Mo sty w Pol sce
i mo stow cy pol scy (Za kład Na ro do wy
im. Os so liń skich Wy daw nic two
PAN, 1973)

Z zie mi płoc kiej pod Grun wald, 
w oprac. ks. prof. Ma ria na Grzy bow -
skie go (Sta ro stwo Po wia to we 
w Płoc ku, 2010) 

Pocztówka z kolekcji Mariana
Wilka.

Pocz tów ka ju bi le u szo wa wydana z okazji 500. rocznicy Bitwy pod Grun wal dem (1910 r.)
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Ma zo wsze i Płock w 1410 ro ku
Grun wald to by ła klę ska Krzy ża ków – naj wię ksza i je dy na, o któ rej pi szą hi sto ry cy ca łej Eu ro py, w któ rej szlach -
ta i ksią żę ta ma zo wiec cy ode gra li waż ną, choć nie jed noz nacz ną, ro lę.
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W jed nym z wy wia dów
Pa weł Kró li kow ski z ro zgo -
ry cze niem mó wił, że ak tor w
Pol sce jest ni kim, a wię k-
szość re ży se rów to dy le tan ci,
ama to rzy i hoch szta ple rzy. 

To jest moc ne zda nie Pa wła
Kró li kow skie go. Pew nie był
ro zgo ry czo ny po ja kimś fil -
mie, spek ta klu. Gra łem z nim
wie lo krot nie i wiem, że na co
dzień nie wyg ła sza ta kich
opi nii. Po dej rze wam, że to
by ła emo cjo nal na re ak cja po
spot ka niu z ja kimś re ży se -
rem. Mo im zda niem, aż tak
źle nie jest. 

Pa trząc na Pań ski do ty-
ch cza so wy do ro bek w te a -
trze, fil mie i se ria lach miał
Pan moż li wość za pre zen to -
wać się w róż no rod nych ro -
lach. Czy ma Pan ja kieś
nie od kry te „twa rze”, któ re
chciał by Pan po ka zać pub-
licz no ści? 

Po mię dzy Fer dy nar dem
Kiep skim, a Ge bel sem z „Pit-
bul la” jest odleg łość 180
stop ni. Je że li przy jąć, że je -
den sto pień, to jed na twarz, to
jesz cze wie le po środ ku ich
ist nie je. Do tąd gry wa łem
zwy kle we soł ków ty pu Fer dek
Kiep ski, a te raz z ko lei do sta ję
ro le ban dy tów al bo po li cjan -
tów. Cze kam, kie dy za pro po -
nu ją mi coś ze środ ka. 

Se rial „Świat we dług
Kiep skich”, obec ny na
ekra nach te le wi zo rów od 12
lat, spo ty kał się z za rzu ta mi
o szar ga nie wszel kich świę-
to ści. Pro te sto wa ły śro do wi -
ska zwią za ne z róż ny mi Ko -
ścio ła mi, or ga ni za cje. Swe -
go cza su m.in. ma ria wi ci,
któ rzy w Płoc ku ma ją swój
naj wię kszy oś ro dek kul tu,
sła li pis ma z żą da niem prze -
pro sin. To by ło po od cin ku,
w któ rym na gro dą w ja kimś
kon kur sie mia ło być miej sce
w kryp cie Ma te czki Koz -
łow skiej, za ło ży ciel ki ich
Ko ścio ła. 

Re ży se rem se ria lu był Ta -
dżyk, któ ry jest mu zuł ma ni -

nem, więc nie bar dzo na wet
wie dział, co u nas jest świę-
to ścią, a co nie. Ten se rial
jest krzy wym zwier cia dłem,
jest to tal ną głu po tą, a na wet

nad głu po tą, któ ra cza sa mi
sta je się mą dro ścią. Chce my
w nim wy szy dzać wszyst ko,
co w na szym kra ju jest złe.
Cza sa mi nam się to uda je.

Nie każ dy od ci nek jest do -
bry, jest wie le ni ja kich, sła -
bych, ale część jest świet na.
Nikt nie po wi nien się obra -
żać. Od po wie dzią na za rzu ty
mo gą być sło wa Igna ce go
Kra sic kie go „Praw dzi wa
cno ta kry tyk się nie boi”.
Pew ne spra wy mu szą być
wy ra zi ście po ka za ne, że by
do od bior ców do tar ły. 

Pio sen ka „Je stem jak mo -
tyl”, po świę co na pa mię ci
słyn ne go du e tu – Zdzi sław
Ma kla kie wicz, Jan Hi mil -
sbach, któ rą przej mu ją co
Pan zaś pie wał od nio sła nie -
sa mo wi ty suk ces.

Mnie sa me go za sko czy ło
tak wiel kie po wo dze nie.
Utwór przez 27 ty god ni był na
ra dio wej li ście prze bo jów, 
a dwa ty god nie utrzy my wał
się na pier wszym miej scu,
przed ta ki mi ka pe la mi jak U2
czy AC/DC. W pe wien spo -
sób na wet mnie to że no wa ło. 
W związ ku z tym po wo dze -
niem kom po zy to rzy te go
utwo ru na mó wi li mnie do wy -
da nia so lo wej pły ty. Krą żek
jest już na ukoń cze niu, zo sta ły
mi jesz cze do na gra nia dwie
pio sen ki. Na ra zie pły ta nie ma
ty tu łu, a pla nu je my, że uka że
się w li sto pa dzie. Po dwa tek-
sty na pi sa li Ja nek Wo łek, Ja -
nek Ry bic ki, mój przy ja ciel

Krzy siek No wak, An drzej Po -
nie dziel ski, je den tekst na pi sa -
łem oso bi ście. Wiem, że nie
mo gę po pi sy wać się swo im
wo ka lem, nie mam gło su, bo
bar dziej chry pię niż śpie wam.
Jed nak te pio sen ki są bar dzo
od mien ne od tych po wszech -
nie słu cha nych w na szym kra -
ju. Bar dzo ogól nie mo gę po -
wie dzieć, że niek tó re z nich
po zo sta ją w kli ma cie „Je stem
jak mo tyl”, są też ka wał ki no s-
tal gicz ne, niek tó re śmiesz ne,
ale nie ta kim śmie chem 
z „Kiep skich...” lecz z pew ną
ref lek sją.

Jest Pan dum ny, że Pań ska
cór ka Zu zan na zo sta ła ak -
tor ką?

Cie szę się, że ro bi to, co
sa ma wy bra ła. Gdy bym jej
do ra dził, że by zo sta ła np. po -
lo nist ką, to mog ła by po 10
la tach mi po wie dzieć: Ta ta,
je stem niesz czę śli wa przez
cie bie, bo uczę cu dze dzie ci 
i to mnie w ogó le nie ba wi.
Te raz, jak na wet po ja kimś
cza sie przyj dzie i po wie:
Chy ba zro bi łam błąd, że
chcia łam być ak tor ką, to mo -
gę stwier dzić – chcia łaś, to
masz. A dru ga cór ka też za -
ma rzy ła o ak tor stwie, właś -
nie jest w trak cie eg za mi nów
do szko ły te a tral nej. 

W ubieg łym ro ku otrzy-
mał Pan od Mi ni stra Kul tu ry 
i Dzie dzic twa Na ro do we go
srebr ny me dal Za słu żo ny
Kul tu rze Glo ria Ar tis, 
a w tym ro ku pub licz ność
ob da ro wa ła Pa na „Wik to -
rem”. Czu je się Pan ja kość
szcze gól nie przez to speł nio -
ny za wo do wo?

Każ da na gro da cie szy, ale w
mo im ży ciu nic się z te go po -
wo du nie zmie ni ło. Gdy bym
po wie dział, że jest mi to obo jęt -
ne, to był skła mał, ale jak bym
twier dził, że dzię ki tej na gro -
dzie sta nę się in nym czło wie -
kiem, to też by ło by kłam stwo. 

Po pu lar ny ak tor An drzej Gra bow ski wy stą pił z re ci ta lem w Do mu Dar mstadt. Ba wił pub licz ność żar ta mi na te -
mat pe ry pe tii mał żeń skich, wy bo rów na pre zy den ta, ku li sa mi pra cy na pla nie „Świat we dług Kiep skich” oraz nie -
kie dy trud ną po pu lar no ścią z po wo du ro li Fer dka. Sy pał też okra szo ny mi do sad ną pu en tą dow ci pa mi gó ral ski mi.

Wy stęp ak to ra miał od być się w kwiet niu, ale z po wo du ża ło by na ro do wej zo stał prze ło żo ny na ko niec czer wca.
W mo no lo gach Gra bow ski po ka zał swój niez wy kły ta lent ko me dio wy, ale dał też prób kę swo je go ta len tu li rycz ne -
go w pio sen ce „Je stem jak mo tyl”, któ ra w ubieg łym ro ku przez wie le ty god ni nie scho dzi ła z list prze bo jów. 

Mię dzy Kiep skim a Ge bel sem 
Z ak to rem An drze jem Gra bow skim roz ma wia Ali na Bo czkow ska 

Uru cho mie nie por ta lu tu -
ry stycz ne go, szko le nia dla
bran ży tu ry stycz nej i współ -
pra ca, jak naj szer sza, ze
wszyst ki mi, któ rzy chcą
pro mo wać Płock w Pol sce i
za gra ni cą, to część z li sty
pla nów PLOT-u. A cel? 

– Cel jest je den. Chce my,
aby jak naj wię cej tu ry stów
przy je cha ło do Płoc ka – mó -
wi Iwo na Kra jew ska, dy rek -
tor biu ra Płoc kiej Lo kal nej
Or ga ni za cji Tu ry stycz nej.

Or ga ni za cja chce rów nież
opra co wać Pro gram Roz wo ju

Tu ry sty ki w Płoc ku i oko li -
cach, wy ty czyć szla ki tu ry -
stycz no – spa ce ro we w na -
szym mie ście, ba dać, ana li zo -
wać i sty mu lo wać ruch tu ry -
stycz ny. – Je steś my otwar ci
na po my sły. Im sil niej sza or -
ga ni za cja, im wię cej człon -

ków, tym wię ksze moż li wo ści
– mó wi dy rek tor PLOT. Dziś
człon ków in sty tu cjo nal nych
jest 23 (fir my, sto wa rzy sze -
nia tu ry stycz ne i kul tu ral ne,
pla ców ki kul tu ry, biu ra tu ry -
stycz ne). Do te go na le ża ło by
do dać prze wod ni ków i oso by
pry wat ne, ale chęt nych przy-
by wa. Już pod czas otwar cia
po ja wi ły się no we oso by za -
in te re so wa ne współ pra cą. 

In for ma cje na te mat człon -
ko stwa moż na uzy skać pod
nr tel. 24/ 364 99 90. (rł)

Je den cel – tu ry ści
Płoc ka Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry stycz na ma już swo ją sie dzi bę. Mie ści się obok 
Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej przy Sta rym Ry nku 8 (wej ście od ogro du).

Andrzej Grabowski
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Wy da na z oka zji te go rocz -
nych Dni Hi sto rii Płoc ka przez
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Mu -
ze um Ma zo wiec kie go mo że sa -
mą for mą nie zach wy ca, ale tu
naj waż niej sza jest treść. Au tor -
ka An na Czaj kow ska się gnę ła
po hi sto rie, któ re już kie dyś spi -
sy wa ła Ma ria Ma cie szy na, Do -
mi nik Sta szew ski, Hi po lit Ga -
wa rec ki czy Oskar Kol berg i
prze ło ży ła je na ję zyk bliż szy
współ czes nym czy tel ni kom.
Zad ba ła rów nież o to, że by każ -
de z 22 opo wia dań nie by ło zbyt
dłu gie. To do bry po mysł, bo
bar dziej za in te re so wa ni pew nie 
i tak się gną po ory gi na ły.

Ma my tu za tem opo wieść 
o ro zgnie wa nej wod ni cy, któ ra
nisz czy ła skar pę płoc ką, o zło-
to o kiej mą drej So wie – re zy -
den tce ko le gia ty św. Mi cha ła
(Ma ła cho wian ka), o cu dzie 
w płoc kiej ka te drze, le gen dę 
o bia łej da mie (te mat, któ ry
po ja wił się w pier wszym płoc -
kim ko mik sie hi sto rycz nym
„Tra ge dy ja Płoc ka” – pro mo -
wa nym pod czas ubieg ło rocz -
nych DHP), ale też o tym jak 
z zoo uciekł niedź wiedź czy co
kry je w so bie płoc ka skar pa.

Bra ku je tyl ko wpro wa dze -
nia, gdzie au tor ka mog ła by
przy naj mniej wy jaś nić, dla -

cze go się gnę ła po te le gen dy 
i po wiast ki oraz od ko go po -
cho dzą prze ka zy ust ne, etc. 

Ilu stra cje do książ ki wy ko na -
ła Anie la Ewa Le wan dow ska.

Przy pra cy nad książ ką po ma ga -
li: Pa weł Miesz ko wicz, Iza be la
Su liń ska, Agniesz ka Pło cie niak
– Ka niew ska i Zbi gniew Chle -
wiń ski. (rł)

Le gen dy z Tum skie go Wzgó rza
„Le gen dy i po wiast ki oraz ma lo wa na hi sto ria Płoc ka” to skrom na, acz in te re -
su ją ca ksią że czka, któ ra przy po mi na, że na sze mia sto ma swo je, naj praw dzi -
wsze le gen dy i mrocz ne ta jem ni ce. 

Mu ze um Ma zo wiec kie za -
pra sza na otwar cie wy sta wy
fo to gra fii, zmar łe go przed 
ro kiem wy bit ne go ar ty sty, ma -
la rza i fo to gra fi ka, rek to ra
war szaw skiej ASP – Ja na Ta -
ra si na.

W 2008 ro ku w Spich le rzu
mie liś my oka zję oglą dać je go
„obra zy istot ne” – wy sta wę
naj bar dziej zna nych i zna czą -
cych dla twór czo ści ar ty sty
obra zów olej nych z lat 90.
ubieg łe go i pier wszych lat te -
go stu le cia. W 2009 ro ku już
przy Tum skiej 8 mu ze um za -
pro si ło płoc czan na wy sta wę
prac na pa pie rze: gwa szy, ak -
wa re li, pa ste li, ry sun ków 
tu szem, ry sun ków ołów kiem,
li to gra fii, gra fik se ri gra ficz -
nych, szki ców i pro jek tów 
ro bo czych („Ma ła re tros pek -
ty wa”). 

Zbi gniew Chle wiń ski, pra-
cow nik Mu ze um Ma zo wiec -
kie go, mi łoś nik twór czo ści
pro fe so ra, je go przy ja ciel, wy -
daw ca i re dak tor al bu mów,
stwier dził, że do kom ple tu bra -
ku je fo to gra fii i mon ta ży fo to -
gra ficz nych. Roz mo wy nad
kształ tem wy sta wy to czy ły się
już pod czas płoc kie go wer ni -
sa żu, a Ta ra sin – któ ry po mysł

wów czas za ak cep to wał – miał
po wie dzieć do Chle wiń skie go:
Fo to gra fie? Hm, jest pan od -
waż ny. 

– Trze ba pa mię tać, że pro-
fe sor ni gdy nie trak to wał ich
w spo sób osob ny. By ły je dy -
nie na rzę dziem, środ kiem do
osią gnię cia ce lu – tłu ma czy
Chle wiń ski. Pier wsze zdję cia

ro bił już w la tach 30. XX
wie ku, kiedy do stał swój
pier wszy apa rat, ma łe go 
Ko da ka BB. Miał wów czas
10 lat. 

W pra cy za wo do wej fo to -
gra fo wa nie od krył na no wo
w la tach 60. XX wie ku. Od -
tąd mia ło wspie rać wy o braź -
nię ar ty sty, wyz wa lać jej ak -
tyw ność po za wszel ką kon-
wen cją, este ty ką czy ar ty -
stycz ną obrób ką. To by ła ko -
lej na me to da w pró bie roz -
szyf ro wa nia me cha niz mów
na tu ry.

Dla nas wi dzów to niez wy -
kła oka zja do bliż sze go poz-
na nia war szta tu ar ty sty i zro -
zu mie nia je go obra zów skła -
da ją cych się z cią gów i ukła -
dów ele men tów – przed mio -
tów lub sy ste mów zna ków,
pik to gra mów czy pro stych fi -
gur ge o me trycz nych (łu ki,
owa le, kwa dra ty, krzy że, ko -
ła) wy stę pu ją cych w wie lu
kom bi na cjach.

W Płoc ku zo ba czy my 32
pra ce z ko lek cji kra kow skiej
Ga le rii Star ma cha, któ ra po -
ka za ła je w 2003 ro ku. Bę -
dzie też kil ka dzie siąt zdjęć,
wcześ niej nie pub li ko wa nych,
któ re udo stęp nił syn ar ty sty

Ja kub Ta ra sin. Do peł nie nie
ca ło ści sta no wią zaś se ri gra -
fie – po ka za ne w nie ty po wy,
ale zgod ny z wi zją ar ty sty
spo sób. 

I tak za my ka się płoc ka try-
lo gia Ja na Ta ra si na. Otwar cie
wy sta wy w ka mie ni cy przy
Tum skiej 8, we wto rek 6 lip ca
o godz. 18. (rł)

Fo to gra fia 
nie skoń czo no ści
Ta wy sta wa jest do peł nie niem dwóch po przed nich. 
Tym ra zem ma my oka zję zo ba czyć nie dzie ło, ale war sz-
tat ar ty sty – nie skoń czo ne dro gi, któ ry mi zmie rzał 
do ce lu. 

Ilu stra cja do le gen dy o wod ni cy
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Oka za ło się bo wiem, że w po -
przed nim ar ty ku le o kon flik cie
stu den tów płoc kich uczel ni
(„Hi sto ria jed nej kłót ni”, „Sy g-
na ły Płoc kie”, nu mer 12/234)
błęd nie naz wałem or ga ni za cje
stu den ckie. Za tem wy jaś nia m:
Ka tor ga lia or ga ni zo wa na by ła
przez Ra dę Uczel nia ną Sa mo -
rzą du Stu den ckie go Pań stwo -
wej Wyż szej Szko ły Za wo do -
wej w Płoc ku oraz Par la ment
Stu den tów Szko ły Wyż szej im.
Pa wła Włod ko wi ca w Płoc ku,
na to miast za ma jo we Ju we na lia
od po wia dał Sa mo rząd Stu den -
tów Po li tech ni ki War szaw skiej
w Płoc ku.

I na tym te mat kon flik tu płoc-
kich uczel ni móg łby się za koń -
czyć. Po sta no wi łem jed nak sko-
rzy stać z otwar to ści stu den tów

na me dia i na kło nić do wię kszej
szcze ro ści. I mi mo że cią gle nie
mo gę do cze kać się opi nii dru -
giej stro ny – Po li tech ni ki War -
szaw skiej – to po wy jaś nie niach
re pre zen tan ta Szko ły Wyż szej
im. Pa wła Włod ko wi ca, spra wa
wy da je się du żo jaś niej sza.

Zacz nij my więc od po cząt -
ku. Co by ło przy czy ną kon-
flik tu? Zda niem Ka ro la Kra-
jew skie go po szło o „spra wy
or ga ni za cyj ne”. Przed sta wi -
ciel Włod ko wi ca zde cy do wa -
nie za prze cza, by ko ścią nie z-
go dy by ły kwe stie fi nan so we.
– Po wo dy zer wa nia współ pra -
cy przed sta wi liś my Po li tech -
ni ce pod czas spot ka nia oraz
na piś mie – mó wi Kra jew ski.
I do da je: – Przez kil ka lat się
te go naz bie ra ło. Ale za wsze

mu sie liś my pra co wać ra zem,
po nie waż tyl ko wte dy mo gliś -
my li czyć na do fi nan so wa nie. 

Kie dy do szło do roz ła mu? –
W tym ro ku otrzy ma liś my zgo dę
na zro bie nie włas nej, no wej im -
pre zy – mó wi Ka rol Kra jew ski.
– Po sta no wi liś my z Be a tą Ma -
łec ką z PWSZ, że zro bi my Ka -
tor ga lia, któ re bę dą po łą cze -
niem Ju we na liów, stu den ckie go
fe sti wa lu pio sen ki Ka tor ga oraz
ogól no pol skiej stu den ckiej kon-
fe ren cji na u ko wej. I uda ło nam
się to zre a li zo wać. Czy oz na cza
to, że stro ną, któ ra ja ko pier wsza
zde cy do wa ła się na odej ście,
by li stu den ci PWSZ i ich ko le -
dzy z „Włod ko wi ca”?

Jak bę dą wy glą dać płoc kie
ju we na lia za rok? W tej kwe -
stii mu si my poz być się złu -
dzeń. Uczel nie nie wró cą do
współ pra cy. Or ga ni za to rzy
Ka tor ga liów za rze ka ją się, że
zo sta ną przy swo im sta no wi -
sku. Za tem kon flikt stu den tów
trwa i – za pew ne – bę dzie
trwał przy naj mniej do na stęp -
nych ju we na liów. (ms)

Śla dem na szych pub li ka cji 

Kłót ni ciąg dal szy
Za czę ło się od proś by o spro sto wa nie. Zgło sił się do nas
or ga ni za tor Ka tor ga liów ze stro ny Szko ły Wyż szej im. Pa -
wła Włod ko wi ca, Ka rol Kra jew ski. 
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Na za wo dy wio śla rze z Płoc-
ka wy jeż dża li z oba wa mi.
Przy go to wa nia do tak waż nej
im pre zy utrud ni ła im mo der ni -
za cja obiek tów PTW (trwa ją ca
od 2009 roku, przez co spor -
tow cy nie ma ją swo bod ne go
do stę pu do sta cjo nar nej ba zy
tre nin go wej) oraz sy tu a cja po -
wo dzio wa. Jed nak płoc cy wio -
śla rze to twar dzi i am bit ni
spor tow cy i cho ciaż czo łów ka
klu bów pol skich przy go to wy -
wa ła się po za gra ni ca mi kra ju,
to nie da li się zep chnąć na
mar gi nes spor to wy. 

Łeb w łeb
Ja ko pier wsi w fi na le „A”

wy star to wa li w kon ku ren cji
dwó jek bez ster ni ka Piotr Bu -
chal ski i Do mi nik Ku biak. Od
star tu do me ty li czy ły się tyl -
ko trzy osa dy: AZS Szcze cin
(mi strzo wie świa ta z 2007 r.),
AZS AWF Go rzów Wlkp.
(me da li ści Mło dzie żo wych
Mi strzostw Świa ta) i płoc ka
osa da. Tym ra zem zwy cię sko
z kon fron ta cji wy szła osa da
ze Szcze ci na, dru dzy by li za -
wod ni cy z Go rzo wa, na to -
miast na do sko na łym trze cim
miej scu przyp ły nę ła osa da
PTW. O mor der czej i bar dzo
wy rów na nej wal ce tych
trzech osad niech świad czy
fakt, że na me cie zmie ści ły
się one w róż ni cy 1,3 s, na to -

miast czwar ta osa da przyp ły -
nę ła ze stra tą do trze ciej osa -
dy aż o 16,91 s. 

Kon tro wer syj ny re gu la min
Bar dzo trud ne za da nie miał

19-let ni płoc ki wio ślarz Ka mil
Zaj kow ski, któ ry mu siał zmie -
rzyć się na je dyn ce z czo łów ką
14 se nio rów w Pol sce, a jesz -
cze w ubieg łym ro ku star to wał
w gru pie ju nio rów. Do dat ko -
wo start na je dyn kach w za wo -
dach ran gi Mi strzostw Pol ski
zo stał jak by wy pa czo ny przez
uczest nic two w bar wach Lot to
Byd go stii Byd goszcz trzech
za wod ni ków z Li twy, któ rzy
re pre zen tu ją naj wyż szy po -
ziom świa to wy (je den z nich
był VII na je dyn ce na olim pia -
dzie w Pe ki nie). Jed nak ta kie
dzia ła nie jest zgod ne z pra -
wem, gdyż za wod ni cy Li twy
ofi cjal nie po sia da ją li cen cję
klu bu z Byd gosz czy. Ka mil
Zaj kow ski w pół fi na le tra fił na
Li twi na oraz na brą zo wych
me da li stów Mi strzostw Eu ro -
py Se nio rów (M. Sło ma – To -
ruń, W. Cha bel – Kra ków). Po
mor der czej ry wa li za cji za jął
czwar te miej sce i po zo sta ła mu
już tyl ko wal ka w fi na le „B”.
Ka mil, mi mo że jest do pie ro
pier wszy rok w gru pie se nio -
rów, to w ża den spo sób nie od -
czu wa res pek tu przed star szy -
mi i uty tu ło wa ny mi ko le ga mi.

W fi na le „B” po ka zał, że jest
to wy ścig jed ne go za wod ni ka.
Wy grał go zde cy do wa nie 
i w pięk nym sty lu. Efek tem ta -
kie go pięk ne go wy ści gu by ło
za bra nie Ka mi la od ra zu 
z Poz na nia do Wał cza na zgru -
po wa nie na ro do wej ka dry
mło dzie żo wej. 

Przy go to wa nie i start w MP
w Poz na niu był moż li wy dzię-
ki wspar ciu Urzę du Mia sta 
i PKN Or len. 

Ak tyw ni we te ra ni
Rów nież gru pa we te ra nów

PTW spi sa ła się do sko na le na
tych Mi strzo stwach Pol ski,
wy gry wa jąc dwój kę bez ster -
ni ka, czwór kę ze ster ni kiem
oraz w naj pięk niej szym sty lu
ósem kę, na to miast dru gie
miej sce wy wal czy li w kon ku -
ren cji czwó rek bez ster ni ka.
We te ra ni PTW star to wa li 
w wy mie nio nych kon ku ren -
cjach w skła dzie: Ma rek Chą -
dzyń ski, Bo gdan Gu zior, An -
drzej Pe try kow ski, Woj ciech
Ne u man, Bo gdan Skier ski,
Hen ryk Szlach ta, Jan Sko -
wroń ski, Zbi gniew Pół to rak,
ster. Pa weł Li pow ski. Płoc cy
we te ra ni po ka za li, że po za -
koń cze niu czyn nej ka rie ry za -
wod ni czej, moż na na dal
uczest ni czyć w ży ciu spor to -
wym na naj wyż szym po zio -
mie. Wal de mar Ro gow ski 

Wio ślar stwo

Bez kom plek sów
Za wod ni cy Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go do sko na le za pre zen to wa li
się na Mi strzo stwach Pol ski Se nio rów ro ze gra nych na po cząt ku czer wca 
w Poz na niu na Malcie.

Na za wo dach Pol skę re pre -
zen to wa li spor tow cy z Wro -
cła wia, By to mia i Cie szy na
oraz mał żeń stwo z Płoc ka:
Kin ga i Le szek Ja ro siń scy 
z UKS ,,Ju do Ka no” Płock.

Był to ich pier wszy start 
w tym ro ku. Nie mo gąc wziąć
udzia łu w kwiet niu na Mi st-
rzo stwach Włoch przy go to wa -
li for mę na Mi strzo stwa Sło -
wa cji. I op ła ci ło się!

Szyb kie roz strzy gnię cie
W ubieg łym ro ku zdo by wa -

jąc ty tuł Mi strzy ni Sło wa cji,
Kin ga Ja ro siń ska po ko na ła w
bez poś red niej wal ce za rów no
Sło wa czkę, jak i re pre zen tan -
tkę Buł ga rii. W tym ro ku pier-
wszą wal kę sto czy ła z przed-
sta wi ciel ką Czech. Ja kież by -
ło zdzi wie nie Czesz ki, gdy po
za led wie 30 se kun dach prze-
la tu jąc przez ple cy płoc czan ki
za koń czy ła wal kę! Do dru gie -
go star cia płoc ka za wod ni -
czka sta nę ła już z prze wa gą
fi zycz ną (by ła ro zgrza na po
pier wszej wal ce) i psy chi-
cz ną, bo za prze ciw ni czkę
mia ła re pre zen tan tkę Sło wa -
cji, z któ rą wy gra ła w ubieg -

łym ro ku. Wi dać by ło, że Sło -
wa czka oba wia się tej kon-
fron ta cji. Po roz po czę ciu wal -
ki obie za wod ni czki ru szy ły
do fron tal nych ata ków. Szyb -
ko zmie- nia jąc uch wyt, jak 
i stro ny ata ku, pró bo wa ły wy -
ko nać sku tecz ny rzut. Po mi n-

u cie wia do mo by ło, że obie są
świet nie przy go to wa ne. Nie
chcąc dłu żej ry zy ko wać, płoc-
czan ka zmie ni ła tak ty kę i po
wzno wie niu wal ki chwy ci ła
Sło wa czkę od gó ry za koł -
nierz. Po chy lo na prze ciw ni -
czka nie by ła w sta nie skon-
tro wać i upa dła na ple cy po
wy ko na niu przez Kin gę rzu tu
kos hi -gu ru ma. Sę dzia przyz-
nał jed nak tyl ko 7 pun któw za
rzut, więc Kin ga wal kę za -
koń czy ła w par te rze bły ska -
wicz nie za kła da jąc trzy ma nie. 

Kin ga Ja ro siń ska zo sta ła po -
now nie Mi strzy nią Sło wa cji.
Jest naj bar dziej uty tu ło wa ną
Pol ką w ka te go rii Ju do Ma s-
ters, bo to już jej szó sty zło ty
me dal. 

Re wanż za dziew czy ny
Na to miast Le szek Ja ro siń -

ski, aby obro nić ty tuł mu siał
po ko nać trzech za wod ni ków.
Po prze gra nej z Cze chem 
i Sło wa kiem (zre wan żo wa li
się za po raż ki swo ich ko le ża -
nek), wal ka z re pre zen tan tem
Buł ga rii o brą zo wy me dal
mia ła wy miar niez wy kle pre -
sti żo wy. Bio rąc przy kład 

z żo ny, już w pier wszych se -
kun dach chwy cił Buł ga ra za
koł nierz z gó ry, a na stęp nie
wy rzu cił go w gó rę rzu tem
uchi -ma ta. Prze ciw nik wy lą -
do wał na ple cach i skoń czył
wal kę, a Le szek Ja ro siń ski
zdo był brą zo wy me dal. (lj)

Ju do

Me da lo we mał żeń stwo
Z Mi strzostw Sło wa cji Ju do Ma sters w Po vaż kiej By stry cy
płoc cy ju do cy – Kin ga i Le szek Ja ro siń scy, przy wie źli dwa
me da le: zło ty i brą zo wy. 

Do mi nik Ku biak i Piotr Bu chal ski wywalczyli brązowy medal
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Uty tu ło wa ni płoc cy ju do cy 
Kin ga i Le szek Ja ro siń scy 

FO
T.
 A

R
 C
H
I W

U
M
 J

U
D
O
 K

A
N
O



1 lipca 2010  | Sygnały Płockie nr 13 (235)

16 |  sport

W tur nie ju udział wzię ło bli -
sko 50 za wod ni ków i za wod ni -
czek z 8 kra jów, wśród któ -
rych nie za bra kło na praw dę
kla so wych gra czy, cho ciaż by
dzie sią tej ra kie ty świa ta, Fran-
cu za Fre de ri ca Cat ta neo i je go
ro da ka Fre de ri ca Ca ze a u du -
mec’a (któ ry w Świa to wym
Ran kin gu Te ni sa na Wóz kach
zaj mu je 12. lo ka tę). Sta wi li się
tak że m.in. Bry tyj czy cy: Da -
vid Phil lip son (13) i Gor don
Re id (19), Fran cuz Lah cen
Maj di (14) oraz re pre zen tant
gos po da rzy i naj lep szy pol ski
wóz karz ostat nich dwóch lat –
Piotr Ja ro szew ski (22). 

Fa wo ry ci i nies po dzian ki
Or len Po lish Open zo stał ofi -

cjal nie za i na u gu ro wa ny po je -
dyn kiem Ka mi la Fa bi sia ka
(SIKT Płock) i Mar ci na Ro -
gow skie go (START War sza -
wa). Spot ka nie za koń czy ło się
zwy cię stwem wy żej roz sta wio -
ne go Fa bi sia ka. Rów nież w po -
zo sta łych me czach te go dnia
zwy cię ża li fa wo ry ci.

Dru gi dzień przy niósł pier-
wszą nies po dzian kę – z tur nie -
jem po że gnał się Fran cuz Lah-
cen Maj di, któ ry nie dał ra dy
Mi cha lo vi Ste fa nu (54). Z ko lei
Fran cuz Fre de ric Cat ta neo po -
ko nał za wod ni ka SIKT Płock
Ka mi la Fa bi sia ka. Zwy cię stwo
od niósł tak że je go ro dak Fre de -
ric Ca ze a u du mec, któ ry oka zał
się lep szy od Je rze go Ku li ka
(SIKT Płock). W naj bar dziej
emo cjo nu ją cym spot ka niu po -
cho dzą cy z Wiel kiej Bry ta nii
Gor don Re id mógł cie szyć się
ze zwy cię stwa w ry wa li za cji z
Al bi nem Ba tyc kim (Spar ta kus
Koź min Wlkp.). Swo je spot ka -
nie wy grał tak że naj lep szy pol-
ski wóz karz Piotr Ja ro szew ski
(SIKT Płock), któ re go ry wal
mu siał przer wać grę z po wo du
kon tu zji. 

Złe wa run ki at mos fe rycz ne
zmu si ły or ga ni za to rów do 
przer wa nia tur nie ju na kil ka mi -
nut, a kort opu ścić mu siał m.in.
je den z naj lep szych pol skich
gra czy Piotr Ja ro szew ski (SIKT
Płock), któ ry ro zgry wał swój
mecz deb lo wy. Osta tecz nie jed-
nak uda ło się wzno wić ro zgryw -
ki, a pa ra Ja ro szew ski/Brych ta
bez wię kszych kło po tów roz pra -
wi ła się ze Ste fa nem Do ba czew -
skim (SIKT Płock) i Pa włem

Miętr kie wi czem (ZSTTW Zie -
lo na Gó ra). W in nym deb lo wym
star ciu pa ra Cot te rill/Joh nson
upo ra ła się z Pa tric kiem Sap pi -
no i Jac kiem Wier da kiem (Ak -
tyw ni Wro cław) wy gry wa jąc
(6:1, 6:4). Oko ło go dzi ny 18 na -
stą pi ło jed nak ober wa nie chmu -
ry, któ re sku tecz nie unie moż li -
wi ło ro zgry wa nie spot kań.

Za cię ta ry wa li za cja
Trze cie go dnia w po je dyn ku

ini cju ją cym upo rząd ko wa ne po
ule wie kor ty Fre de ric Ca ze a u -
du mec (Fran cja) po ko nał po
bar dzo za cię tym me czu 
w dwóch se tach Pio tra Ja ro -
szew skie go (SIKT Płock). Wy -
da wa ło się, że za cię te bę dzie
rów nież spot ka nie Fre de ric
Cat ta neo (Fran cja) – Gor don
Ried (Wlk. Bry ta nia), ale ten
pier wszy bez prob le mów ograł
ry wa la. Wszyst kie me cze
przyć mił jed nak pół fi na ło wy
po je dy nek mę skie go deb la, 
w któ rym Piotr Ja ro szew ski,
gra ją cy w pa rze z Cze chem Mi -
ros la vem Brych tą, spra wił nie
la da pre zent swo im ki bi com
po ko nu jąc w dwóch se tach
Fran cu zów Fre de ri ca Ca ze a u -
du mec’a i Lah ce na Maj di. 

W prze do stat nim dniu tur nie -
ju od by ły się wszyst kie pół fi na -
ły i fi na ły po za naj waż niej szą
ka te go rią tur nie ju, czy li grą po -
je dyn czą męż czyzn. Naj wię ksze
emo cje mia ły przy nieść pub licz -
no ści dwa fi na ły me czów deb lo -
wych. Pier wszy za koń czył się
po je dy nek pań, w któ rym Fran-
cuz ki – Chri sti ne Schoenn i Ar -
let te Ra ci ne ux bar dzo gład ko
roz pra wi ły się z Pol ka mi – Ju -
dy tą Ol szew ską (SIKT Płock) 

i Ka ta rzy ną Woj cie szak (Spar ta -
kus Koź min Wlkp.). 

Spot ka nie po mię dzy pa ra mi
Mi ros lav Brych ta (Cze chy) 
/ Piotr Ja ro szew ski (SIKT
Płock) i Fre de ric Cat ta neo
(Fran cja) / Da vid Phil lip son
(Wlk. Bry ta nia) by ło jak naj bar -
dziej god ne fi na łu. Pier wszy,
trwa ją cy po nad go dzi nę set, za -

koń czył się na ko rzyść pa ry pol-
sko – cze skiej. W ko lej nym se -
cie, ku zdzi wie niu pub licz no ści
padł wy nik 1:6 i o wszyst kim
miał za de cy do wać tie -bre ak. 
W nim ki bi ce na brak emo cji na -
rze kać nie mo gli, zresz tą wy nik
16:14 mó wi sam za sie bie. Mi -
ros lav Brych ta (Cze chy) i Piotr
Ja ro szew ski (SIKT Płock) zwy -
cię ży li w tur nie ju gry pod wój nej
męż czyzn!

Na ostat ni dzień za pla no wa ne
by ło tyl ko jed no spot ka nie. Na
kort wy je cha li dwaj naj lep si za -
wod ni cy XVI edy cji Mię dzy na -
ro do we go Tur nie ju w Te ni sie na
Wóz kach Or len Po lish Open.
Fran cuz Fre de ric Ca ze a du mec
sta nął w szran ki z po cho dzą cym
z Wiel kiej Bry ta nii Da vi dem
Phil lip so nem (13) i wy szedł z tej
ba ta lii zwy cię sko! 

Uczest ni cząc w Or len Po lish
Open da się wy czuć ogrom ne
po kła dy po zy tyw nej ener gii,
wręcz ki pią cej z or ga ni za to rów 
i wo lon ta riu szy, bez któ rych tur -
niej nie móg łby dojść do skut ku.
Za u wa ża ją to rów nież za wod ni -
cy, któ rzy bar dzo chęt nie przy-
jeż dża ją do Płoc ka. Mo że my
więc być pew ni, że przy szło -
rocz na ob sa da bę dzie rów nie
moc na, je śli nie moc niej sza.

Łu kasz Lu ciński

Uczen ni ce z płoc kie go Gim-
na zjum nr 8 – Alek san dra Lau 
i Syl wia Szel kow ska wy wal -
czy ły brą zo wy me dal igrzysk w
ka te go rii gim na zjum, a dziew-
czę ta w bar wach SP 20 w Płoc -
ku Bo ro wi czkach – Ka ta rzy na
Ba grow ska, An na We resz cza -
ka, Wik to ria Ziem kie wicz –
zdo by ły srebr ny me dal w ka te -
go rii szkół pod sta wo wych.

Brąz gim na zja li stek
Gim na zja list ki z kla sy I O

wal czy ły w Cho rze lach (po wiat
przas ny ski) pod okiem tre ne ra,
na u czy cie la w G 8, Pio tra Gór-
nic kie go. W gru pie wy gra ły
dwa me cze sto sun kiem 3:0, by
sto czyć pa sjo nu ją cy bój o pier-
wsze miej sce w gru pie z re pre -
zen ta cją ra dom skie go gim na -
zjum (za wod ni czki Bro ni Ra -
dom). Mi ni mal nie prze gra ły
mecz 2:3 i dru gie go dnia za wo -
dów, w pół fi na le przy szło im
zmie rzyć się, z po zo sta ją cą cał -
ko wi cie po za za się giem wszys-
t kich uczest ni ków tur nie ju, re -
pre zen ta cją gim na zjum w Na -
da rzy nie (Mo ni ka Żbi kow ska,
Zu zan na Sam sel, Ol ga Szy mań -
ska). Po prze gra nej 3:0 w pół fi -
na le, w me czu o III miej sce
płoc czan ki po ko na ły 3:0 re pre -
zen ta cję Gim na zjum w Ły sych
i przy wioz ły do do mu brą zo we
me da le. 

Pier wsze go dnia za wo dów
od był się do dat ko wy tur niej 
in dy wi du al ny, niewli cza ny jed-
nak do kla sy fi ka cji Szkol ne go

Związ ku Spor to we go. Ola i Syl-
wia, któ re na le ża ły do naj młod -
szych uczest ni czek gim na zjal -
nych igrzysk, spot ka ły się w...
fi na le tur nie ju! Nie star to wa ły
co praw da, za wod ni czki z Na -
da rzy na, ale to i tak du że in dy -
wi du al ne osią gnię cie płoc cza -
nek. Szcze gól nie Syl wia Szel -
kow ska by ła za do wo lo na z po -
ko na nia zna nej z dru giej li gi ry -
wal ki z Ra do mia – ju nior ki Ewy
Bie lak. Osta tecz nie Ola za ję ła
pier wsze, a Syl wia trze cie miej -
sce w tur nie ju in dy wi du al nym.

Jak bu rza do fi na łu 
Uczen ni ce Szko ły Pod sta wo -

wej nr 20 ry wa li zo wa ły w pięk -
nej ha li w Cie cha no wie. W gru -
pie bez prob le mu po ko na ły 3:0
re pre zen ta cję SP Na sielsk i SP
Wiś nie wo. W pół fi na le rów nież
sto sun kiem 3:0 po ko na ły zes pół
SP 273 War sza wa (Ali cja Dys,
Ju lia Kac przak). W fi na le prze-
ciw SP Puz nów ka (Do mi ni ka
Ro sła niec, Ka ta rzy na Ro sła -
niec) uleg ły prze ciw ni czkom
1:3. Je dy ną grę dla Nad wi śla ni -
na w tym me czu wy gra ła Ka ta -
rzy na Ba grow ska prze ciw swo-
jej imien nicz ce Ro sła niec. 

To trze ci me dal z rzę du 
w wo je wódz kich fi na łach
igrzysk szkół pod sta wo wych.
Rok te mu zło to zdo by ły Alek-
san dra Lau, Syl wia Szel kow ska
i Ka ta rzy na Ba grow ska, dwa la -
ta te mu srebr ny me dal wy wal -
czy ła re pre zen ta cja w skła dzie
La u/Szel kow ska. (nw)

Te nis sto ło wy

Sre bro i brąz 
To do ro bek dziew cząt – te ni si stek sto ło wych Nad wi śla ni -
na Płock re pre zen tu ją cych swo je szko ły w wo je wódz kich
fi na łach XII Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej. 

Te nis na wóz kach

Moc na ob sa da i wiel kie emo cje
Do Płoc ka już po raz szes na sty przy by li te ni si ści na wóz kach, by wziąć udział
w ko lej nej edy cji Or len Po lish Open. Jest to je den z naj le piej ob sa dzo nych
tur nie jów te go ty pu w Pol sce ka te go rii ITF2, z pu lą na gród 15 tys. do la rów. 

Fre de ric Ca ze a u du mec z Fran cji, 
zwy cięz ca gry sin glo wej męż czyzn 

FO
T.
 A

N
 D
R
Z
E
J 

C
H
R
O
 B
O
T

Re pre zen ta cja SP 20 Płock ze srebr ny mi 
me da la mi XII Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej 

oraz tre ner Grze gorz Lip czyń ski
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Płoc cy spor tow cy zdo mi no -
wa li kon ku ren cje czwó rek ze
ster ni kiem ju nio rów młod-
szych. Zło te me da le zdo by ła
osa da w skła dzie: Mi chał
Biel ski, Pa tryk Wy rzy kow ski,
Ja kub Pło ski, Łu kasz Kra jew -
ski, ster. Ka mil Gurz kow ski.
Na do sko na łym trze cim miej -
scu za mel do wa ła się osa da w
skła dzie: Mi chał Iskra, Ka mil
Świ goń ski, Adrian Pa włow -
ski, Mar cin Ma tu siak, ster.
Se ba stian Rad wań ski. Z tych
osad, po wy mia nie Ka mi la
Świ goń skie go (start w czwór -
ce bez ster ni ka) na Pa wła Ko -
tec kie go, zo sta ła skom ple to -
wa na osa da ósem ki ze ster ni -
kiem Ka mi lem Gurz kow skim.
W tej ko ron nej kon ku ren cji
za wod ni cy zdo by li zło te me -
da le. Ta osa da ósem ki zo sta ła
do dat ko wo wy róż nio na Pu -
cha rem Pre ze sa KTW Ka lisz,
ja ko naj lep sza osa da re gat. 

Rów nież mło de wio ślar ki
PTW w kon ku ren cji czwó rek
bez ster ni czki ju nio rek młod-
szych od nio sły zwy cię stwo 
i zdo by ły zło te me da le. Mło-
de wio ślar ki PTW pły nę ły 

w skła dzie: Da ria Cza pliń ska,
Na ta lia Ka lo ta, Ka ro li na Mis-
z czyk, We ro ni ka Trzciń ska.
Na stęp nie do wal ki o po dium
przy stą pi ła czwór ka bez ster -
ni ka ju nio rów młod szych 
w skła dzie: Wik tor Woj da,
Da niel Pan kow ski, To masz
So bie raj, Ka mil Świ goń ski,
któ ra za ję ła II miej sce. 

Rów nież osa dy naj młod -
szych płoc kich wio śla rzy
wró ci ły z me da la mi. Po srebr -
ne me da le w kon ku ren cji
czwó rek pod wój nych ze ster-
ni czką mło dzi czek się gnę ła
osa da w skła dzie: Ka ro li na
Ła buz, Wio let ta Ga wliń ska,
Alek san dra Czaj kow ska, Pa -
try cja Kraj czyń ska, ster. Bar-
ba ra Sio łek. 

Ta kie go sa me go wy czy nu
do ko na li chłop cy w kon ku ren -
cji czwó rek pod wój nych mło -
dzi ków. Srebr ny me dal zdo by -
li w skła dzie: Lud wik Ol szew -
ski, Ka mil Ka miń ski, Piotr
Szcze pań ski, Krzysz tof Pa -
włow ski. Tre ne ra mi pro wa -
dzą cy mi osa dy są Krzysz tof
Ka liń ski i Piotr Sał kow ski. 

Wal de mar Ro gow ski 

Wio ślar stwo

Do mi na cja płoc czan
Dzię ki wspar ciu Urzę du Mia sta i PKN Or len mło dzi za -
wodni cy z Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go wzię li
udział w Mię dzy na ro do wych Otwar tych Re ga tach Wio -
ślar skich, któ re by ły za ra zem otwar ty mi Mi strzo stwa mi
Mia sta i Po wia tu Ka li skie go oraz wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go. 

W Wiś nio wej Gó rze pod
Ło dzią, gdzie od by wa ły się
dwud nio we za wo dy Ka sia
oka za ła się naj lep szą za wod ni -
czką w swo im rocz ni ku. Pier-
wsze go dnia ro zgry wek Mi ni
Olym pic Ga mes (MOG) w fi -
na le niez nacz nie ule ga ła (2:3)
Ka ro li nie To kar czyk z LIT-
S AN DERS Jed ność Ży wiec, by
na za jutrz w tur nie ju, w któ rym
udział wzię ło 16 naj lep szych za -
wod ni czek wy ło nio nych w
MOG, od nieść spek ta ku lar ne
zwy cię stwo. To ogrom ny suk -
ces za rów no mło dej za wod ni -
czki, jak i jej tre ne ra Grze go rza
Lip czyń skie go. Jest to pier wsze

zwy cię stwo za wod ni czki Nad-
wi śla ni na w fi na le ogól no pol -
skich ro zgry wek.

Zwy cię stwo Ka si zo sta ło uz -
na ne przez śro do wi sko za wiel -
ką nies po dzian kę. W fi na le tur -
nie ju po ko na ła Ka ro li nę La lak
z KKS Sy gnał Lub lin 3:1, a w
dro dze do mi strzow skie go ty tu -
łu wy gra ła m. in. z Ka ta rzy ną
Ga lus, któ ra zwy cię ży ła w tur -
nie ju w ze szłym ro ku. 

W za wo dach płoc czan ka
roz sta wio na by ła do pie ro z nu -
me rem 8. odz wier cie dla ją cym
jej miej sce na li stach ran kin go -
wych Pol skie go Związ ku Te -
ni sa Sto ło we go. (nw)

Fe sti wal od był się pod pa tro na tem Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka, Mi ro sła wa Mi lew -
skie go. 

Głów nym or ga ni za to rem był AZS PWSZ
Ju trzen ka Płock. Za miej sca I – IV dru ży ny
otrzy ma ły pu cha ry, a wszyst kie zes po ły dy -
plo my. W me da lo wych dru ży nach wy róż nio -
no pa miąt ko wą sta tu et ką naj lep sze go za wod -
ni ka, a tre ne rzy zwy cięz ców otrzy ma li na gro -
dy fi nan so we.

Mło dzież i opie ku no wie wy jeż dża li z Płoc ka
bar dzo za do wo le ni. Obie ca li przy je chać 
za rok. 

Ja cek Wrób lewski
Pre zes AZS PWSZ Ju trzen ka Płock

Piłka ręczna

Masowe granie
Na XV Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pił ki Ręcz nej dla Dzie ci i Mło dzie ży przy je cha ło 61 zes -
po łów. W ro zgryw kach udział wzię ło oko ło 900 dziew cząt i chłop ców, ro ze gra no 217
me czów w oś miu ka te go riach wie ko wych.

Te nis sto ło wy

Nies po dzie wa ny suk ces
Dwu na sto let nia Ka ta rzy na Ba grow ska z Nad wi śla ni na
Płock zdo by ła Pu char Pol skie go Ko mi te tu Olim pij skie go.
Tur niej o Pu char PKOl ma ran gę nie o fi cjal ne go fi na łu mi -
strzostw Pol ski te ni sa sto ło we go w jej ka te go rii wie ko wej
tj. dla rocz ni ka 1998 i młod szych w koń czą cym się se zo nie
2009/2010. 

Naj lep sze dru ży ny i za wod ni cy 
w posz cze gól nych ka te go riach wie ko wych

Dziew czę ta: (1999 i młod sze) Olim pij czyk
Ko wa le wo Po mor skie – naj lep sza za wod ni czka
Kla u dia Ja strzęb ska, (1997 – 98) UKS Ruch
Cho rzów – Ma gda Dra żyk, (1995 – 96) Sia u li si
Vi jo li jaj Li twa – Ur te Moc kie vi ciw te, (1993 –
94) AZS PWSZ Ju trzen ka Płock – Ola Ko tar ska. 

Chłop cy: (1999 i młod si) SP 23 Płock – Adri-
an Stęp niak, (1998) SP 16 Płock – Alek san der
Ol kow ski, (1997) MUKS 21 Płock – Ka mil Ko -
rze niew ski, (1995 – 96) MUKS 21 Płock – Piotr
Woź niak.

Ucz nio wie z lek ko at le tycz -
nych klas spor to wych wy gra li
kla sy fi ka cję dru ży no wą w ka te -
go rii dziew cząt i chłop ców pod-
czas XII Ma zo wiec kich Igrzysk
Mło dzie ży Szkol nej w Lek kiej
At le ty ce. Zo sta wi li w prze gra -
nym po lu ta kie po tę gi spor to we,
jak War sza wa, Siedl ce, Ra dom
czy Je dlińsk. 

Zło ta szta fe ta
Im po nu ją cy do ro -

bek me da lo wy roz po -
czę ła szta fe ta 4x100 m
dziew cząt z rocz ni ka
1995-96. 

Dru ży na w skła dzie:
Ka ro li na Cie siel ska,
Na ta lia Ko cha now ska,
Ka ta rzy na Mie lew -
czyk, Do mi ni ka Mu ra -
szew ska zde kla so wa ły
ry wal ki uzy sku jąc do -
sko na ły czas 51.60. 

Chłop cy po za zdro -
ści li ko le żan kom me da -
li i wal czy li w swo jej
szta fe cie do sa mej „kre -
ski”. W swo jej se rii do -
bie gli do me ty na trze-
ciej po zy cji. Szczę ście
by ło ogrom ne, gdy spi -
ker oz naj mił, że by ło to
rów nież trze cie miej sce
ogól nie. Mi chał Wi nia rek, Pa -
weł No wak, Szy mon Kro czak
oraz Ar ka diusz Okoń ski bar dzo
cie szy li się z brą zo wych krąż -
ków. 

Wo rek me da li
Po szta fe tach sprin ter skich

nad szedł czas na kon ku ren cje
in dy wi du al ne. Pier wszy po zło -
to się gnął Mar cin Stru siń ski,
któ ry wy grał naj szyb szą se rię
bie gu na 800 m. W po dob nym
sty lu, pro wa dząc od star tu do
me ty, dy stans 600 m po ko na ła
Do mi ni ka Mu ra szew ska. Bar d-

zo szczę śli wie uło żył się bieg na
1000 me trów mło dzi ków. Na
trze ciej po zy cji naj szyb szej se rii
fi ni szo wał Ar ka diusz Okoń ski,
zdo by wa jąc brą zo wy me dal. 

W tym ro ku, aby zdo być
zło to wśród mło dzi czek pod-
czas fi na łów stu me tró wek,
trze ba by ło bie gać bar dzo
szyb ko. Po prze kro cze niu
me ty przez sprin ter ki ra dość
w eki pie G1 by ła ogrom na,
gdyż wy gra ła uczen ni ca kla sy
I-5 Ka ro li na Cie siel ska
(w eli mi na cjach 12.52). Na

za koń cze nie za wo -
dów srebr ne me da le
ode bra li chłop cy za
szta fe tę olim pij ską:
Mi chał Ciar kow ski,
Mar cin Stru siń ski,
Ar ka diusz Cho tom -
ski oraz Łu kasz Pę -
szyń ski. 

Sie dem me da li (w
tym 4 zło te) oraz
dwa zwy cię stwa w
kla sy fi ka cji dru ży -
no wej, to do ro bek
spor to wy, ja kie go w
dwu na sto let niej hi s-
to rii star tów szko ły
w Ma zo wiec kich
Igrzy skach Mło dzie -
ży Szkol nej jesz cze
nie by ło. Do dat ko wo
dwa zło ta i dwa brą -
zy w bie gach szta fe -
to wych i in dy wi du al -
nych bie gach prze ła -

jo wych poz wa la ją li czyć na
wy so kie miej sce w kla sy fi ka -
cji ma zo wiec kich gim na zjów
w ro ku 2010.

Piotr Miesz kow ski

Lek ko at le ty ka

Naj lep si na Ma zo wszu
Gim na zjum nr 1 im. Ksią żąt Ma zo wiec kich w Płoc ku jest naj lep sze na Ma zo wszu
w lek kiej at le ty ce. 

Pier wsza zmia na „zło tej” szta fe ty 
– Na ta lia Ko cha now ska i Ka ro li na Cie siel ska



Ha sło krzy żów ki oraz pięć wy ra zów wcho dzą cych w skład „Łań cusz ka” 
pro si my do star czyć oso bi ście lub pocz tą do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich”, 

Sta ry Ry nek 1, 09-400 Płock, pok. 220, do 20 lip ca 2010 r. 
Wśród au to rów po praw nych roz wią zań roz lo su je my atrak cyj ne na gro dy.

Krzy żów ki przy go to wał An drzej Ja ku bow ski
z Płoc kie go Klu bu Mi łoś ni ków Roz ry wek Umy sło wych „Re laks”
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PO ZIO MO:
4. Sta ra, pol ska od mia na ja bło ni
8. Brzyd kie – zmie ni ło się 

w ła bę dzia
9. Pach ną ca ro śli na ozdob na

10. Szkol ny ucie ki nier
11. Wład ca daw ne go Egip tu
13. Fi gur ka ze śnie gu
16. Chleb z ma słem i szyn ką
18. Okrut nik
21. Pły ta izo la cyj na ze spra so wa nej 

sło my
22. Luź no skrę co na przę dza 

jed wab na
23. Na ko per cie
25. Dam ski ka pe lusz bez ron da
28. Prysz nic, na trysk
31. Okrąg łe, go tyc kie ok no
33. Za prze cze nie
34. Po ro wa ta ska ła głę bi no wa
35. Cze pia się psie go ogo na
36. Nie chcia ła go Wan da
37. Znak gra ficz ny nad li te rą
38. Udzie la ny uchodź com
41. Owad pa so żyt ni czy
43. Ow cze – na oscyp ki
46. Pod pa le ni skiem
47. Pa tro lo wy, nie du ży okręt
48. Wio sen ny kwiat ce bul ko wy
50. Bo i sko Wi sły Płock
53. Łódź na pę dza na wia trem
56. Ku li sy wie dzy ta jem nej
59. Brat i sio stra
60. Cię żar ki dla kul tu ry sty
61. Biu ro prze ło żo ne go wyż szej 

uczel ni
62. Roz leg ły wi dok

PIO NO WO: 
1. Ży wi ca na tu ral na z ro ślin ros ną cych 

na Ar chi pe la gu Sun daj skim
2. Bel ka – dzio bo we prze dłu że nie stęp ki
3. Zwo len nik, za usz nik
4. Prze sta rza le po grze bacz
5. Wska zu je kie ru nek
6. Ofia ra skła da na bo gom przez daw -

nych Sło wian, obia ta
7. Isto ty ro zum ne, oby wa te le

11. Wy dział na wyż szej uczel ni
12. Odro dze nie
14. Mą dry, sza no wa ny sta rzec
15. Za kon ni ca z za ko nu za ło żo ne go

przez św. Kla rę
17. Wiatr stre fy mię dzyz wrot ni ko wej
19. 01.07.2010
20. Okres od za rę czyn do ślu bu
24. Gos po darz ka mie ni cy
26. Har mo nij ka ust na
27. Lu do wy wy rób tkac ki
29. Alim, te o log mu zuł mań ski
30. Pocz to wy w al bu mie
32. Pry mi tyw ne bu ty z drew na
37. Roz biór ka urzą dze nia
39. Hi po sta za
40. Mor ska lub ulicz na
42. Wek sel tra so wa ny
44. Spe cja li sta ba da ją cy za cho wa nie  

zwie rząt
45. Płacony porywaczom
49. Obraz ma lo wa ny far bą wod ną
51. Sto lik z lu strem
52. Fla ga na okrę cie
54. Osło na chłod ni cy sa mo cho do wej
55. Zwier cia dło
57. Wszech świat
58. W nim zda nie wtrą co ne

PO ZIO MO:
1. Czło nek or kie stry sym fo nicz nej
7. James..., ojciec rewolucji 

przemysłowej
8. Ko bie ta nie cy wi li zo wa na
9.?

10. Daw ne drew nia ne na czy nie
na mle ko

13. Smacz na wędzona 
ry ba mor ska

17.?
21. Część trąb ki
24. Eg zo tycz ny owoc
25.?
26. Sieć do po ło wu ryb den nych

27. In stru ment op tycz ny do ob -
ser wa cji ciał nie bie skich

PIO NO WO:
2. Ży wy ta niec ro syj ski
3.?
4.?
5. Ni byg wia zda
6. Po chyl nia słu żą ca do bu do wy i

spusz cza nia na wo dę stat ków
10. Pro sty jed no siecz ny nóż ger-

mań ski
11. Da szek nad kuch nią
12. Imię od twór cy kró la Ja gieł ły

w „Krzy ża kach”

14. For ma po wierz chni zie mi
pow sta ła w wy ni ku roz-
puszcza nia skał wa pien nych

15. Imię przywódcy Gangu 
Olsena

16. Ro dzaj sza łu tro pi kal ne go
18. Ru lon ban kno tów
19. Rzecz je dy na 

w swo im ro dza ju
20. Kam rat, ko le ga
22. Sław ny fi lo zof i ma te ma tyk 

z Mi le tu
23. Mia sto i je zio ro na po je zie rzu

za chod nio po mor skim

Pięć wy ra zów krzy żów ki – 9, 3, 4, 17 i 25 (w tej ko lej no ści) sta no wi 
łań cuch, w któ rym li te ry pier wsze go wy ra zu oraz do dat ko wa li te ra 
po prze a na gra mo wa niu two rzą dru gie sło wo. No wy wy raz wraz z do dat -
ko wą li te rą sta no wi bu du lec dla trze cie go wy ra zu itd. 

Łań cu szek

Li te ry w po lach z krop ką, czy ta ne rzę da mi, utwo rzą roz wią za nie
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Ta kiej im pre zy w Płoc ku
wcześ niej nie by ło. Po mysł 
z po łą cze niem wszyst kie go co
naj lep sze w mieście, czy li ma -
low ni czo po ło żo nej skar py 
i Wi sły, z po ka za mi lot ni czy -
mi oka zał się strza łem w dzie -
siąt kę. – Mam na dzie ję, że od
te raz ta kie po ka zy sta ną się
po pu lar ne w Pol sce, choć na -
le ży ucz ci wie przyz nać, że ta -
kich wa run ków jak Płock nie
ma chy ba żad ne mia sto w Pol -
sce – mó wił Ta de usz Sznuk,
któ ry – jak co ro ku – ko men to -
wał wy czy ny akro ba tycz ne
lot ni ków. Wi dzom, któ rych
we dług or ga ni za to rów mog ło
być na wet 80 tys. osób, naj bar -
dziej po do ba ły się akro ba tycz -
ne ewo lu cje gru py Że laz ny.
Emo cje bu dzi ły rów nież prze -
lo ty Hur ri ca ne’a – bio rą ce go
udział w bi twie o An glię, Spit-
fi re’a – słyn ne go my śliw ca z II
woj ny świa to wej. Cieka-
wostką pikniku był dość za -
baw ny Wia tra ko wiec (ni sa -
mo lot, ni he li kop ter) oraz, jak
na ra zie je dy ny w Pol sce i je -

den z naj lep szych na świe cie,
sa mo lot akro ba cyj ny Chri sten
Ea gle II. 

Wśród atrak cji by ły m.in.:
po ka zy ak cji ra tun ko wej 
z udzia łem naj bar dziej no wo -
czes ne go w Pol sce Eu ro kop te -
ra, nie wspo mi na jąc o pod nieb -
nych ewo lu cjach spa doch ro nia -
rzy. Bo nu sem dla wier nej 
i cier pli wej pub licz no ści okazał

się nie za po wie dzia ne prze lot
śmig łow ca bo jo we go Mi-24,
bę dą ce go na wy po sa że niu pol-
skiej ar mii, któ ry wra cał właś -
nie z po li go nu do ba zy.

IV Pik nik Lot ni czy zor ga -
ni zo wał Are o klub Zie mi Ma -
zo wiec kie go i Iz ba Gos po -
dar cza Re gio nu Płoc kie go
przy wspar ciu Urzę du Mia sta
Płoc ka. (rł)

Aligator Marta do Płoc ka
przy je cha ła z Ame ry ki 19 sier -
pnia 1960 ro ku ja ko dar tam te-
j szej Po lo nii dla na sze go ogro-
du (w ra mach ak cji książ ki za
zwie rzę ta), ale za ten dar Ta de -
usz Wą grow ski, któ ry zna lazł
ją na fer mie na Flo ry dzie, zap -
ła cił 1000 do la rów. 

Po cząt ko wo miał z nią
miesz kać Pe dro – dru gi ali ga -
tor, ale Mar ta go nie chcia ła,

po dob nie jak ko lej nych sam-
ców. Jak mó wił dy rek tor Alek-
san der Ni we liń ski od po cząt ku
mia ła twar dy cha rak ter i po sta -
no wi ła zo stać sin giel ką. Być
mo że ten cha rak ter urzekł An -
drze ja Kon dra tiu ka, któ ry za -
trud nił ją przy fil mie „Hy dro za -
gad ka”. Wy stą pi ła wspól nie ze
Zdzi sła wem Ma kla kie wi czem i
Ro ma nem Kło sow skim. Film
ma dziś sta tut kul to we go.

Je go frag ment z Mar tą w ro -
li kro ko dy la Her ma na po ka za -
ny zo stał pod czas przy ję cia
uro dzi no we go w płoc kim zoo
18 czer wca. Po tem był słod ki,
zie lo ny tor w kształ cie aligato-
ra dla go ści i ten z mię sa, ryb
oraz kre we tek dla ju bi lat ki.
Przy by łe na im pre zę dzie ci
mog ły też wziąć udział w kon -
kur sie na por tret Mar ty. By ło
też grom kie „Sto lat”. (rł)

Sin giel ka Mar ta ma 80 lat 
Jest naj star szym zwie rzę ciem wśród miesz ka ją cych w eu ro pej skich ogro dach zo o lo -
gicz nych. Jak na swój wiek, ma się cał kiem do brze.

Im pre zę za i na u gu ru je pię ciu
te no rów, któ rzy wy ko na ją
m.in. arie ope ret ko we, pieś ni
ne a po li tań skie i prze bo je Ja na
Kie pu ry. Swo im ta len tem ura -
czą płoc kich me lo ma nów:
Adam Zdu ni kow ski, Pa weł
Skałuba, Adam So bie raj ski,
Ma te usz Zaj del, Łu kasz No -
wak. Płoc ką Or kie strą Sym fo -
nicz ną dy ry go wać bę dzie Sła-
wo mir Chrza now ski. Kon cert
„Noc te no rów” po pro wa dzi 
2 lip ca na Sta rym Ryn ku Ja -
cek Wo leń ski. 

Dwa dni póź niej 4 lip ca 
z kon cer tem „VO CA bu La -
rieS” wy stą pi w Mu ze um Ma -
zo wiec kim Zes pół Wo kal ny
Pro For ma, je den z czo ło wych
wy ko naw ców ama tor skie go
ru chu chó ral ne go w Pol sce. 
W re per tu a rze zes po łu, oprócz
daw nej i współ czes nej mu zy ki
chó ral nej, zna czą ce miej sce
zaj mu ją opra co wa nia a cap pel -
la pio se nek i stan dar dów, ko -
lęd i mu zy ki et nicz nej – pol-
skiej, bał kań skiej, ame ry kań -
skiej.

Se re na dę „Grand Par ti ta”
Wol fgan ga Ama de u sza Mo -
zar ta za pre zen tu ją w Mu ze um
Die ce zjal nym 9 lip ca mu zy cy
z zes po łu War saw Ca me ra ta
pod dy rek cją Pa wła Kos -No -
wic kie go. Zes pół wy ko nu je
mu zy kę od ba ro ku po współ -
czes ność, a two rzą go in stru -
men ta li ści naj waż niej szych
war szaw skich in sty tu cji mu zy-

cz nych m.in.: Fil har mo nii Na-
ro do wej, War szaw skiej Ope ry
Ka me ral nej, Te a tru Wiel kie go
Ope ry Na ro do wej.

W nie dzie lę 11 lip ca w Ba -
zy li ce Ka te dral nej na or ga nach
za gra An drzej Biał ko, a Płoc ką
Or kie strę Sym fo nicz ną po pro -
wa dzi Ra fał Ja cek De lek ta. 
W pro gra mie utwo ry: C. Sa int -
Saënsa i F. Po u len ca.

Fe sti wal za koń czy się 16 lip -
ca na Sta rym Ryn ku kon cer -
tem „Sin fo ni can do”, w któ rym
zes pół No che de Bo le ros 
i Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz -
na pod dy rek cją Wie sła wa Pie -
re go ról ki, wy ko na ją ro man -
tycz ne bo le ra, ele gan ckie tan -
ga, go rą ce rum by i fla men co.

Po czą tek kon cer tów o godz.
19, wstęp wol ny.

Lato melomanów
W lip cu po raz dwu na sty ru sza Let ni Fe sti wal Mu zycz ny.
Dwóch, spoś ród pię ciu kon cer tów, bę dzie moż na wy -
słu chać na Sta rym Ryn ku. 

Sza le ni awia to rzy 
Wi dok le cą ce go z du żą pręd ko ścią nad Wi słą sa mo lo tu gru py Że laz ny, któ ry 
w ostat niej chwi li wzbi ja się po nad sta ry most za pie rał dech w pier siach. 
Pik nik Lot ni czy otwie ra no wy ro zdział.

Ja ki obiekt w Płoc ku zo stał za pro jek to wa ny 
przez Ja ku ba Ku bic kie go, wy bit ne go ar chi tek ta, 

twór cy m.in. Bel we de ru w War sza wie?

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy udzie lą po praw nej od po wie dzi roz lo su je my dwa
za pro sze nia na ko la cję dla dwóch osób w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Art De co”,
miesz czą cej się w ka mie ni cy nr 17 na Sta rym Ryn ku. Lo kal ofe ru je da nia pro ste
oraz po tra wy bar dziej fan ta zyj ne, jak ka czka w so sie po ma rań czo wo – mio do -
wym, po lęd wi ca w so sie bo ro wi ko wym czy szar lot ka z lo da mi wa ni lio wy mi.
Wię cej na www.ar tde co.plock.pl

Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście,
pocz tą tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą: sy gna ly@plock.eu do 14 lip ca br.

KO LA CJA W RESTAURACJI „SALONIK“

Pier wszym Ho no ro wym Oby wa te lem Płoc ka zo stał Mar sza łek Jó zef Pił sud ski 

Na gro dę – ko la cję w ce nie 120 zł w Re sta u ra cji „Sa lo nik” za po da nie po praw -
nej od po wie dzi wy lo so wa li: Monika Stefaniak, Marcin Gątarek.

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

Akro ba cje nad Wi słą by ły bar dzo wi do wi sko we
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Sta rów ka Płoc ka

Ma gda Na var re te, 
wo ka list ka 

No che de Bo le ros 

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

Dy rek tor Ni we liń ski czę sto wał tor tem 
w kształ cie ali ga to ra
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Sę dzi wa ju bi lat ka ze spo ko jem 
przyj mo wa ła ży cze nia

FO
T.
 K

R
Z
Y
S
Z
TO

F 
K
A
LI
Ń
S
K
I



Mo że gło szę nie po pu lar ny po gląd 
w cza sach spo łe czeń stwa obraz ko we go, 
ale każ de mu ra dzę du żo czy tać.Jolanta Fajkowska

dziennikarka

Cytat numeru

Z D J Ę C I E  M I E S I Ą C A

Co dwa ty god nie w tej ru bry ce
prezentujemy fo to gra fię,

któ ra zwy cię ży ła w ko nkur sie 
Płoc kie go To wa rzy stwa 

Fo to gra ficz ne go
im. Alek san dra Ma cie szy 
pt. „Zdję cie mie sią ca”.

Gest – Ja cek Ol sza now ski

Naj waż niej szy jest uś miech dziec ka

Festyn zorganizowany przez Klub Osiedla Dworcowa

Fe styn Ro dzin ny w SP nr 12

Pik nik Ro dzin ny w SP nr 17

Pik nik Ro dzin ny w SP nr 18

Let nia au ra sprzy ja
za ba wom na świe -
żym po wie trzu. Fe s-
ty ny są też oka zją
do in te gra cji mię -
dzy po ko le nio wej.
Jak wi dać na za łą -
czo nych obraz kach,
hu mo ry wszyst kim
do pi sy wa ły.

Zdjęcia nadesłane
przez Czytelników.


