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Trwają intensywne prace przy
budowie dróg do nowego mostu.
Przypomnijmy, że roboty wyko−
nuje Budimex−Dromex. 

Do tej pory od strony ul. Wyszogrodzkiej do
estakady zakończono już wszystkie wykopy. Wy−
konano także 60 proc. nasypów. Budimex ułożył
kanał deszczowy o długości 106 metrów, w tym
72,5 metra wykonano z rur żelbetowych o średni−
cy dwóch metrów. Ponadto ułożono rury PVC na
odcinku ok. 370 metrów oraz zamontowano pięć
studzienek drenarskich. Wykonawca wymienił ok.
60 proc. wierzchniej warstwy gruntu, wzmocnił
podłoże w rejonie rowu melioracyjnego Mała Ro−
sica oraz ustabilizował 25 tys. mkw. górnych
warstw gruntu.

Na prawym brzegu Wisły ustawiono już wszyst−
kie filary pod estakadę oraz wykonano ponad 177
ton konstrukcji stalowej, którą poddano metalizacji
na powierzchni ponad 3 tys. mkw. Powłokami ma−
larskimi pokryto ponad 1300 mkw. tej konstrukcji.
W lipcu do prac zbrojeniowych użyto 120 806 kg
zbrojenia ze stali. 

Na lewym brzegu, od strony Radziwia Bu−
dimex−Dromex wykonał pozostałą część ko−
lumn żwirowych. Na wzmacnianym podłożu
ułożono prawie 27 tys. mkw. geosiatki, na

której wykonano prawie 20 tys. m.sześc. nasypu.
Wykonawca przewiduje, że do końca sierpnia na

prawym brzegu wykona m.in.: 75 proc. nasypów,
w 100 proc. ułoży wodociąg o średnicy 500 mm, a w
60 proc. – o średnicy 600. Zakończy się również dre−
naż główny. Planowane jest, że prace przy sygnaliza−
cji świetlnej i oświetleniu drogowym osiągną poziom
30 proc. Na lewym brzegu powstanie m.in. 70 proc.
nasypów, 100 proc. – przepustów żelbetowych oraz 30
proc. – kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Pracow−
nicy Budimexu wykonają także nasyp i warstwę odsą−
czającą na nowym przebiegu ul. Dobrzykowskiej. 

Na oddanie do użytku I etapu dróg dojazdowych do
mostu Budimex−Dromex ma czas do stycznia 2007 ro−
ku. Prace kosztować będą prawie 106 mln 700 tys. zł.
Budowa jest dofinansowana kwotą ponad 91 mln zło−
tych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Ope−
racyjnego Transport. Małgorzata Domańska

Raport z budowy dróg dojazdowych

Coraz bliżej końcaCoraz bliżej końca

Najlepiej wypadła osada dwójki bez sternika
w składzie: Dawid Grzęda i Michał Kosiński, któ−
ra zajęła I miejsce i zdobyła złoty medal. Niewiele
do złota zabrakło dwójce ze sternikiem: Paweł Sie−
miński, Hubert Różański i sternik Paweł Nowicki.
Tym razem musieli zadowolić się srebrnym meda−
lem, ale dodatkową nagrodą dla nich jest włączenie
obu płockich dwójek w skład reprezentacji Polski na
Mistrzostwa Świata juniorów, które odbędą się na
początku sierpnia w Amsterdamie (Holandia). Decy−
zję taką po imprezie w Bydgoszczy podjął zarząd
Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Brązowy medal i III miejsce przypadło także
w udziale czwórce bez sternika w składzie: Michał
Kosiński, Dawid Grzęda, Piotr Grabowski i Łu−
kasz Brzeziński. W tej samej konkurencji bardzo
dobrze wypadli również ich o rok młodsi koledzy,
którzy płynęli w składzie: Bartosz Niedzielski, Łu−
kasz Karpiński, Krzysztof Lewandowski, Marcin
Rolnicki. Na mistrzostwach zajęli V miejsce.

O pechu lub nieszczęśliwym zbiegu okoliczno−
ści mogą mówić: Kamil Petrykowski i Mariusz So−
chacki. Jechali do Bydgoszczy po niemal pewne
złoto, bo bez problemu wygrywali wszystkie za−
wody w całym sezonie wioślarskim, z eliminacja−

mi do finału mistrzostw Polski włącznie. Niestety,
psikusa spłatała im pogoda. Już na starcie zerwał
się silny wiatr. Silne fale pozwoliły im zakończyć
bieg dopiero na piątym miejscu.

Również w finale wiosłowały jeszcze dwie płoc−
kie czwórki ze sternikiem. Osada w składzie: Pa−
weł Siemiński, Hubert Różański, Łukasz Brzeziń−
ski, Piotr Grabowski z Kamilem Dejneckim (ster−
nik) zajęła IV miejsce, a zespół: Michal Mierz−
wiak, Patryk Matusiak, Jakub Kłuba, Paweł Go−
stomski i Paweł Nowicki (sternik) uplasowali się
na V miejscu. Szóste miejsce zajęła ósemka ze
sternikiem. Trenerem tych wszystkich osad jest
Andrzej Petrykowski.

Największą niespodziankę sprawiła Aleksandra
Kwiatos na jedynce (w kategorii wagi lekkiej) zaj−
mując III miejsce i zdobywając brązowy medal. Po−
zostałe zawodniczki, startujące w czwórce podwój−
nej: Dorota Kordulasińska, Monika Tomaszewska,
Sandra Kalinowska, Milena Jagiełło, zajęły V miej−
sce. Trenerem osad juniorem jest Jerzy Podsędek.

Bez niespodzianek (oczywiście, sukcesem) za−
kończył się start dwóch naszych olimpijczyków:
Piotra Buchalskiego i Bogdana Zalewskiego,
płynących w składzie reprezentacyjnej ósemki

w regatach o Puchar Świata. W ostatnim starcie
w Lucernie (Szwajcaria), jaki miał miejsce 7−9 lip−
ca, polska osada zajęła III miejsce. W ogólnej kla−
syfikacji tegorocznego Pucharu Świata nasi wio−
ślarze zajęli II miejsce i zdobyli srebrny medal.
Reprezentację polskich ósemek trenuje doskonały
płocki wioślarz (medalista olimpijski) Wojciech
Jankowski. (j)

Młodzi płoccy wioślarze znów sprawili nam radosną niespodziankę; z mistrzostw
Polski juniorów, które odbyły się 15−16 lipca w Bydgoszczy przywieźli 4 medale, zaj−
mując w łącznej punktacji klubowej III miejsce

Wioślarskie trofea

Na najwyższym podium złota dwójka: Dawid Grzęda
i Michał Kosiński z trenerem Andrzejem Petrykowskim
(w środku)
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* Na mocy porozumienia mazo−
wieckich prokuratorów i policji pija−
nym kierowcom będą zatrzymywane
samochody. Pierwszego poloneza
płoccy policjanci zabrali 5 lipca
mieszkańcowi powiatu płockiego,
który miał w wydychanym powietrzu
1,7 promila alkoholu.
* Od lipca szefem Prokuratury Rejo−

nowej w Płocku jest Małgorzata Głu−
chowska−Szmulewicz.
* 4 lipca w Orlenie gościł wicemini−

ster gospodarki Litwy – Nerjus Eidu−
kieviocius i przedstawiciele rafinerii
w Możejkach. W maju Orlen podpi−
sał umowę na zakup pakietu wię−
kszościowego akcji tego koncernu.
* Obok OBI Grupa Zasada rozpo−

częła budowę galerii Wisła.
* PKS uruchomił miejską linię auto−

busową BUS COM z Gozdowa do
Auchan. Bilet w strefie miejskiej
kosztuje 1,60 zł. 
* Na czas wakacji Orlen otworzył 6

stacji benzynowych na wodzie (dla
łodzi i motorówek): 5 na Mazurach −
w Mikołajkach, Pięknej Górze, Gi−
życku, Sztynorcie i Węgorzewie oraz
nad Bałtykiem w Pucku.
* W wyniku kolizji 3 samochodów

na skrzyżowaniu al. Kilińskiego z 3
Maja (9 lipca) do szpitala trafiło 8
osób.
* Płocczanin Jarosław Jankowski

wystartował 9 lipca rowerem do Ma−
roka, Do pokonania ma 12 tys. km
w 70 dni.
* Nowym proboszczem Stanisła−

wówki został ks. Walerian Jastrzę−
biec−Święcicki. Pracował m.in.
w duszpasterstwie akademickim
w Łodzi i w parafii św. Cyryla i Me−
todego w Żyrardowie.
* W każdą sobotę wakacji zoo orga−

nizuje dla najmłodszych zwiedzają−
cych (od godz. 11) dodatkowe atrak−
cje, konkursy, czytanie bajek itp.
* Za rok na części płockiego lotni−

ska stacjonować będzie lotnicze po−
gotowie ratunkowe. Obsługiwać bę−
dzie rejon Płocka, Żuromina, Wło−
cławka i Kutna. Budowa hangaru dla
helikoptera ma rozpocząć się z po−
czątkiem przyszłego roku.
* Zespół Tańca Ludowego „Maso−

via” zajął I miejsce w Ogólnopol−
skich Spotkaniach Folklorystycz−
nych w Łowiczu.
* Płoccy maturzyści wypadli nieco

lepiej od średniej krajowej.
* Piotr Gałka z Jagiellonki zdobył

brązowy medal (100 m stylem kla−
sycznym) na pływackich mistrzo−
stwach Europy na Majorce, a Agata
Olejniczak z Gimnazjum nr 8 wróci−
ła ze srebrnym medalem (styl dowol−
ny) z Gdyni, z mistrzostw Polski 14−
latków.
* U zbiegu ul. Kutrzeby i Armii

Krajowej Mazowiecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa rozpoczęła budowę 2
trzypiętrowych bloków, w których
będzie 36 mieszkań.
* Tegoroczna jubileuszowa (XXV)

pielgrzymka wyruszyła z Płocka na
Jasną Górę 6 sierpnia pod hasłem
„Zawierzyć Maryi”.
* Powiatowe dożynki płockie odbę−

dą się w tym roku 3 września w Wy−
szogrodzie. (j)

Igrzyska w Bangkoku

W dniach 21 – 30 sierpnia w Bangkoku (Tajlan−
dia) odbędą się 40. Międzynarodowe Igrzyska
Szkolne. Weźmie w nich udział reprezentacja mło−
dych płockich sportowców w składzie: 7 zawodni−
czek koszykówki, 5 lekkoatletów, 6 pływaków i 8
zawodników uprawiających halową piłkę nożna.
Każdej ekipie towarzyszyć będzie trener. Zakwate−
rowanie i wyżywienie na miejscu pokrywają orga−
nizatorzy igrzysk, natomiast pozostałe koszty po−
kryte zostaną z budżetu miasta.

O starówkach w Trnavie

Czteroosobowa delegacja Urzędu Miasta uczestni−
czyła w połowie lipca w spotkaniu partnerów projek−
tu ADHOC (dostosowany do zmian rozwój histo−
rycznych starówek Europy Środkowej i Wschod−
niej), jakie miało miejsce w Trnavie na Słowacji. Jest
to część europejskiego projektu programu sąsiedz−
kiego Interreg III B Cadses. Płock zgłosił do tego
projektu rewitalizację ul. Tumskiej.

Remonty w budynkach wspólnot

Prezydent zatwierdził plan remontów w budyn−
kach wspólnot mieszkaniowych, administrowa−
nych przez MZGM TBS i MTBS. Jeszcze w tym
roku prace remontowe za ponad 315 tys. złotych
zostaną wykonane w 22 budynkach; Gradowskiego
8, Jakubowskiego 3, 6, 7, 8, 9, Kolegialnej 26 B i C
oraz 29/1, Krótkiej 2, 4, 6, 10, Placu Dąbrowskie−
go 5, Piekarskiej 16, Starym Rynku 2, Sienkiewi−
cza 7 i 9, Bartniczej 7, Jaśminowej 4, Na Skarpie 4,
Pszczelej 7 i na Słowackiego 23.

Nie będzie biblioteki na 3 Maja

W roku ubiegłym informowaliśmy czytelników,
że filia nr 5 Książnicy Płockiej, która (w związku
z remontem) musiała wyprowadzić się z budynku te−
atru znajdzie nowe lokum przy ul. 3 Maja 18. Wyko−
nana ekspertyza techniczna pokazała jednak, że po−
mieszczenia te nie nadają się na bibliotekę; trzeba by
wzmocnić konstrukcję stropów, zgodnie z obciąże−
niami obowiązującymi w bibliotekach, przystosować
wejście dla osób niepełnosprawnych, co wymagało−
by dużych nakładów finansowych. Dla filii trzeba
znaleźć inne miejsce.

Prezent dla WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
otrzymało prezent od Oddziału Zarządzania Kry−
zysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obron−
nych Urzędu Miasta w postaci 7 radiotelefonów
wraz z oprzyrządowaniem. Dodatkowy sprzęt po−
prawi łączność między ratownikami i pozwoli na
szybsze niesienie pomocy.

Dofinansowanie kultury

Prezydent podzielił 67 tys. złotych przeznaczonych
w budżecie miasta na dofinansowanie organizacji po−
zarządowych, działających na rzecz kultury. W dru−
gim półroczu wsparcie finansowe otrzymają: Komen−
da Hufca ZHP, Płocki Klub Miłośników Rozrywek
Umysłowych „Relaks”, Płockie Stowarzyszenie
Przyjaciół Książek i Bibliotek, Płockie Stowarzysze−
nie Twórców Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół
Chóru „Minstrel”, Stowarzyszenie Przyjaciół Kate−
dralnego Chóru Chłopięcego „Pueri Cantores Plocen−
ses” i płocki oddział Związku Literatów Polskich.

Garaże na sprzedaż

Do zbycia, w formie ustnego przetargu nieogra−
niczonego, przeznaczono 2 garaże, usytuowane
przy ul. Marii Dąbrowskiej. Działki zabudowane
garażami mają po 19 mkw. Na sprzedaż jest też po−
dobny garaż przy ul. Norwida. (j)
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Pijemy więcej,
jemy mniej

Tegoroczne lato z ponad 30−stopniowymi upałami daje się
wszystkim we znaki. Cieszą się ci, którzy mogą spędzać czas
nad wodą i najlepiej w cieniu. Czy ktoś jeszcze? Z upalnego la−
ta zadowoleni są sprzedawcy, którzy notują zwiększoną sprze−
daż wody mineralnej, napojów chłodzących i lodów. – Klienci
kupują najczęściej wodę i soki; sprzedajemy ich więcej o około
50 procent niż w chłodne dni – mówi Małgorzata Bartnik, dyrek−
tor handlowy w PSS Społem. – Dużą popularnością cieszą się
także zimne napoje kolorowe.

W sklepach PSS Społem więcej sprzedaje się także lodów (o
ok. 47 proc.), warzyw i owoców oraz nabiału. – W tej ostatniej
grupie klienci kupują mniej sera żółtego, ale o około 6 proc.
wzrasta sprzedaż maślanki, kefirów i jogurtów – wyjaśnia Mał−
gorzata Bartnik. W upalne dni niechętnie kupujemy mięsa
(mniej o 20 proc.), wędliny (mniej o 6,5 proc.) oraz cukierki
i czekoladę (spadek sprzedaży o 10 proc.). (m.d.)

Rozlewnia wód mineralnych i napojów gazowanych Marter w Sierpcu 
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Kolejne tablice 

Z myślą o turystach przyjeżdżających do naszego miasta pow−
stały kolejne mapy z planem miasta.

Tablice stanęły na Placu Narutowicza oraz na Placu Obroń−
ców Warszawy w miejscu usuniętego kiosku. Mapy o rozmia−
rach 3m x 1,5 m wykonała firma z Bydgoszczy Mentor Projekt.
Pierwsze plany stanęły 28 kwietnia przy ul. Nowy Rynek (u wy−
lotu ul. Tumskiej) oraz przy ul. Dworcowej 46 (dworzec
PKP/PKS). lg
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Na Sobótkę autobusem
Komunikacja Miejska uruchomiła dodatkową linię autobuso−

wą. Z południowych Podolszyc autobusem oznaczonym literą
„S” można dojechać do zalewu Sobótka. Autobus kursuje od
godz. 11 do 19 co półtorej godziny, ale tylko w słoneczne dni,
gdy na Sobótce wypoczywa dużo osób. „S” zabiera po drodze
pasażerów z ul. Czwartaków, Wyszogrodzkiej, Jachowicza,
Bielskiej, Kwiatka, Kolegialnej i Kilińskiego.

Na trasie linii nr 20 przywrócono rozkład jazdy sprzed 1 lipca. (j)
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Prace remontowe w internacie Jagiellonki
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W niektórych placówkach prace

trwają już od miesięcy. W III Liceum
Ogólnokształcącym zakończyło się
docieplanie łącznika. W Jagiellonce
zostały wymienione okna, kończą się
prace przy elewacji, trwa renowacja
parkietów oraz remont internatu.
Przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego liceum czeka jeszcze mię−
dzy innymi malowanie. W budynku
Szkoły Podstawowej nr 5 zaplanowa−
no natomiast remont całego bloku ży−
wieniowego, a w Miejskim Przed−
szkolu nr 20 – remont dachu. Ucznio−
wie ze Szkoły Podstawowej nr 6 będą
mieli nowe podłogi w sali gimna−
stycznej oraz zostanie wyremontowa−
ny blok żywieniowy. 

Prace zaplanowano również w SP nr 1
(roboty instalacyjno−sanitarne), Specjal−
nym Ośrodku Szkolno−Wychowaw−
czym nr 1 (przebudowa boisk i urządzeń
sportowych) oraz Zespole Szkół Zawo−
dowych nr 6 (termomodernizacja ścian
zewnętrznych i remont pokrycia dachu).

W tym roku modernizacje wykona−
ne będą w 7 przedszkolach, 17 szko−
łach podstawowych, 2 gimnazjach, 2
ośrodkach specjalnych i w 5 placów−
kach ponadgimnazjalnych.

W kilku placówkach remonty nieko−
lidujące z zajęciami szkolnymi po−
trwają do jesieni. Na tegoroczne mo−
dernizacje placówek oświatowych
przeznaczono z budżetu miasta ponad
4,8 miliona złotych. (m.d.)

Wakacje to czas remontów w wielu placówkach oświatowych. Pra−
ce trwają lub są na etapie przygotowania w ponad 30 budynkach. 

Wakacyjne roboty

Na lampkę wina lub filiżankę kawy
zaprosi wkrótce Towarzystwo Nauko−
we Płockie, które od września chce na
tyłach swej siedziby otworzyć kawiar−
nię. – Poszukujemy osób zainteresowa−
nych prowadzeniem lokalu. Na razie
mamy kilka propozycji. Trwają rozmo−
wy – tłumaczy Andrzej Kansy, dyrektor
TNP. Przyszła kawiarnia to dwa po−
mieszczenia z zapleczem i piwnicą
z pięknym łukowatym sklepieniem. Ta
ostatnia, choć niewielka, ma ogromny
atut; w takie upały jakie nawiedziły nas
w lipcu tam panuje przyjemny piwnicz−
ny chłód. Do kawiarni wchodziłoby się

od strony ogrodu, drzwiami z łacińską
sentencją „Honos habet onus”. Po wej−
ściu, po lewej stronie znajdziemy kręte
i dość strome schody prowadzące do
piwnicy, po prawej salę z kopią grafiki
wykonanej przez A. Boota w 1627 r.
przedstawiającej panoramę płocką. – To
dawna „Zbrojownia” (nazwana tak ze
względu na stojącą tu przez wiele lat re−
plikę zbroi rycerskiej, którą obecnie mo−
żemy oglądać w głównym holu Towa−
rzystwa) – tłumaczy Andrzej Kansy. –
Już przed wojną była tu kawiarnia „Pod
Biskupem”. Podobno jeszcze w latach
osiemdziesiątych pomieszczenie to było
wykorzystywane do podobnych celów. 

Ostatnia sala połączona jest z po−
mieszczeniami technicznymi i... gabi−
netem dyrektora.

TNP liczy, że podczas wystaw, sesji
naukowych i wszelkich innych im−
prez, Towarzystwo będzie mogło ko−
rzystać z zaplecza gastronomicznego
nowej kawiarni. – Zawsze staramy się
przygotować jakiś poczęstunek dla go−
ści. Teraz byłoby nam łatwiej – dodaje
dyrektor TNP.

Z otwarciem kawiarni wiążą się też
prace porządkowe w ogrodzie, w któ−
rym goście przy ładnej pogodzie mo−
gliby w spokoju wypić filiżankę kawy
lub herbaty. (rł)

Kawa w starym
Towarzystwie

Nowy segment ma powstać w miej−
scu, gdzie dotychczas znajdowała się
stołówka szkolna, która w najbliższym
czasie zostanie rozebrana. 

Wejście główne do budynku dy−
daktycznego będzie od ulicy 3 Maja.
Dodatkowe wejścia przewidziano od
strony internatu oraz od południa
i zachodu, czyli od strony terenów
sportowych. Nowy segment będzie
miał ponad 3 tysiące metrów kwa−
dratowych. Będzie to budynek wol−
nostojący, trzykondygnacyjny, nie−
podpiwniczony z kopertowym da−
chem. Na parterze znajdą się: wej−
ście główne, hol z kioskiem, po−
mieszczenia techniczne, szatnie
(również specjalne dla ćwiczących
na otwartych terenach sportowych)
oraz biblioteka z czytelnią, gdzie
ustawionych zostanie także pięć sta−
nowisk komputerowych.

Na piętrze poza salami lekcyjnymi
zaprojektowane zostały dwa pokoje
dla nauczycieli z aneksem kuchennym.

Całe drugie piętro przewidziano na sa−
le lekcyjne.

W sumie, w całym segmencie znaj−
dzie się 14 sal lekcyjnych dla około
400 uczniów. W budynku znajdą się
po dwie pracownie chemiczne i biolo−
giczne z zapleczami. Gabinety che−
miczne na piętrze posiadać będą
wspólne zaplecze. Jedna z klas przez−
naczona zostanie do prowadzenia ćwi−
czeń przez uczniów w grupach przy
stole ustawionym wzdłuż sali, a druga
do prowadzenia ćwiczeń przez nau−
czyciela.

Cały obiekt przystosowany zostanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dojazdy, chodniki oraz parkingi wy−
konane zostaną z kostki brukowej. Po−
między nowym segmentem a istnieją−
cym budynkiem liceum oraz basenem
powstanie plac rekreacyjny z „wyspa−
mi” zieleni niskiej i wysokiej. W po−
łudniowej części działki zarezerwowa−
no miejsce dla przyszłej sali gimna−
stycznej. M.D.

Już niedługo, bo we wrześniu powinien się rozstrzygnąć prze−
targ na budowę segmentu dydaktycznego w ramach rozbudo−
wy Jagiellonki. Projekt budowlany wykonało przedsiębiorstwo
BUD−INVENT. 

Rozbudowa liceum

Przy ul. Kochanowskiego 7 został
otwarty Środowiskowy Dom Samopo−
mocy nr 2. Jest to drugi tego typu Dom
w Płocku. Jednak, w przeciwieństwie do
istniejącego od siedmiu lat ŚDS przy ul.
Reja, który opiekuje się osobami z zabu−
rzeniami psychicznymi, nowy Dom
przeznaczony będzie dla osób niepełno−
sprawnych intelektualnie. – W większo−
ści dla osób, które opuszczają szkoły
specjalne (po 24., 25. roku życia) lub dla
tych, które ze względu na stopień niepeł−
nosprawności nie mogą być uczestnika−
mi placówek rehabilitacji zawodowej,
czyli warsztatów terapii zajęciowej−
podkreśla Małgorzata Wójkowska.

Z uruchomienia Domu szczególnie
zadowoleni są rodzice uczestników ŚDS
nr 2 – w większości osoby aktywne za−
wodowo. Powstanie placówki odsuwa
od nich konieczność dokonywania trud−
nych wyborów pomiędzy utrzymaniem
pracy a wysłaniem dziecka do placówki
zamkniętej. 

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr
2 jest domem dziennego pobytu dla 15
osób niepełnosprawnych intelektualnie
(w stopniu umiarkowanym lub znacz−
nym), otwartym pięć dni w tygodniu; od
7.30 do 15.30. O przyjęciu do placówki
decyduje zespół składający się z kierow−
nika i pracowników merytorycznych
ŚDS. Cały czas trwa rekrutacja. Obecnie
w zajęciach uczestniczy 8 osób. Od
września przyjęte zostaną kolejne cztery.

Budynek pozbawiony jest barier archi−
tektonicznych dlatego uczestnikami ŚDS
będą mogły być również osoby porusza−
jące się na wózkach.

Każdy z uczestników będzie realizo−
wał indywidualny program, mający go
przygotować do samodzielnego fun−
kcjonowania w rodzinie i w społecz−
ności lokalnej. Obok zajęć pobudzają−
cych i rozwijających praktyczne umie−
jętności (gospodarowanie budżetem,
zajęcia domowe) osoby te będą uczest−
niczyć w zajęciach terapeutycznych
i rehabilitacyjnych.

Obok kierownika w Domu pracują
dwaj instruktorzy terapii zajęciowej,
w tym jeden rehabilitant, psycholog (0,5
etatu) i pracownik socjalny. 

Powstanie domu zaakceptował w ubr.
Wydział Polityki Społecznej Mazowiec−
kiego Urzędu Wojewódzkiego w War−
szawie, a Rada Miasta Płocka podjęła
w październiku 2005 roku w tej sprawie
uchwałę. Na remont i wyposażenie bu−
dynku przy ul. Kochanowskiego miasto
otrzymało dotację celową w łącznej
kwocie 305 tys. zł. 

Bieżąca działalność ŚDS pokrywana
będzie z budżetu państwa, również w ra−
mach dotacji celowej przekazywanej co−
rocznie przez Wojewodę Mazowieckie−
go. To piąta tego typu placówka oddana
na przestrzeni ostatniego roku w naszym
województwie. W sumie w mazowiec−
kiem jest ich 48. (rł)

Drugi dom otwarty 
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Trzydniowe warsztaty dotyczące e−
Administracji zorganizował na początku
lipca CIFAL Płock (Międzynarodowe
Centrum Szkoleniowe dla Władz Lokal−
nych z Europy Środkowej i Wschod−
niej). To drugie w tym roku szkolenie
związane z tematyką technologii infor−
macyjnych. 

To część wspólnej inicjatywy zapo−
czątkowanej przez UNITAR oraz CI−
FAL Bilbao, która jest efektem II
Światowego Szczytu Miast i Władz
Lokalnych na temat Społeczeństwa In−
formacyjnego (w listopadzie 2005r.
w hiszpańskim Bilbao). Przyjęto wów−
czas Plan Działania oraz Deklarację

Bilbao, gdzie jednym z głównych po−
stanowień było wdrożenie Lokalnej
Agendy Cyfrowej (DLA – Digital Lo−
cal Agenda). Agenda DLA jest strate−
gicznym planem działania dla miast
i regionów, związanym z rozwojem
społeczeństwa informacyjnego.

Uczestnicy płockich warsztatów
z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej zdobywali wiedzę na
temat Agendy. Mieli możliwość
przeglądu Deklaracji z Bilbao i pro−
cesu jej wdrażania, poznania głów−
nych założeń Agendy oraz wymiany
doświadczeń z innymi uczestnikami
z zakresu e−Governance. (rł)

Drugie szkolenie 

Plantatorzy oferują wynagrodzenie
do 3 zł brutto na godzinę i zakwate−
rowanie. Za tę stawkę Polacy nie−
chętnie przyjmują pracę na planta−
cjach, gdzie praca jest dość ciężką, a
rozporządzeń w sprawie uproszcze−
nia procedur zatrudniania obcokra−
jowców jeszcze nie ma.

W związku z tym, Związek Sadow−
ników RP złożył w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Warszawie ofertę
zatrudnienia 1500 osób przy zbiorze
truskawek, porzeczek, malin i jabłek
na terenie województwa mazowieckie−
go, głównie powiatu grójeckiego

w gminach: Belsk Duży, Jasieniec,
Błędów, Mogielnica, Chynów, Pnie−
wy, Goszczyn, Promna, Góra Kalwa−
ria, Warka, Grójec. Praca ma charakter
sezonowy. Okres zatrudnienia wynosi
od 2 do 4 tygodni. 

Osoby zainteresowane podjęciem
zatrudnienia przy zbiorze owoców
proszone są o bezpośredni kontakt ze
Związkiem Sadowników RP: Grójec,
ul. Piłsudskiego 59, (048)664−37−79, 0
603 675 038, 0 604 207 657, 0 668 158
398, oraz adres poczty elektronicznej
biuro@polskiesadownictwo.pl

A. K.

Ponad 1500 ofert pracy sezonowej na terenie powiatu grójec−
kiego ma do dyspozycji Związek Sadowników RP

Do pracy w sadach

Zeszyty, długopisy, ołówki, kredki,
plastelina, bloki, papier kolorowy, linij−
ki, ekierki, gumki, piórniki, nożyczki
powinny za kilka tygodni wypełnić tor−
nister każdego ucznia. Niestety nie każ−
dego stać, aby swoje dziecko w nie wy−
posażyć. Chodzi przede wszystkim
o dzieci z rodzin zagrożonych wyklu−
czeniem społecznym, gdzie rodzice od
kilkunastu miesięcy lub kilku lat pozo−
stają bez pracy, nie stać ich na opłaty
i zakup podstawowych produktów. 
– Do tego dochodzi alkoholizm i prze−
moc domowa – tłumaczy Bożena Łasz−
kiewicz z Zespołu Pracy Socjalnej nr 1
MOPS w Płocku, która wspólnie z in−
nym pracownikiem Ośrodka – Izabelą
Kowalską opracowała projekt pomocy
dla ok. 80 najuboższych płockich ro−
dzin. W rodzinach tych wychowuje się
200 dzieci w wieku szkoły podstawowej
i gimnazjalnej.

Projekt „Kolorowa Szkoła”, który ru−
szył w połowie czerwca br., polega na
poszukiwaniu sponsorów, którzy sfi−
nansowaliby zakup bądź przekazali ar−
tykuły szkolne oraz plecaki i tornistry
dla dzieci. – Skierowaliśmy pisma do 40

firm działających w naszym mieście –
dodaje Łaszkiewicz. – Już mamy pier−
wszy odzew. Zgłosiło się do nas 5 firm.

MOPS czeka na następne, również
osoby prywatne. Projekt realizowany
będzie w okresie do końca września.

Osoby chętne do włączenia się
w projekt MOPS−u mogą zgłaszać się
do ZPS nr 1 na Plac Dąbrowskiego 1
lub kontaktować się telefonicznie z p.
Izabelą Kowalską (tel. 024 364 02 97)
i z p. Bożeną Łaszkiewicz (tel. 024
364 02 92). (rł)

Według oceny pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku, dużym problemem rodzin naju−
boższych jest wyposażenie dzieci w artykuły szkolne.

Kolorowa szkoła
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Jerzy Mazuś (ur. 1942
w Lublinie) pełni obowiązki
dyrektora Płockiej Galerii
Sztuki. Studiował w kra−
kowskiej ASP, gdzie w 1968
roku w pracowni prof. Cze−
sława Rzepińskiego uzyskał
dyplom. Na swoim koncie
ma blisko 30 wystaw indy−
widualnych. Brał udział
w około 130 wystawach kra−
jowych, w ponad 50 wysta−
wach sztuki polskiej za gra−
nicą oraz w ponad 40 wysta−
wach międzynarodowych. Zdobył ponad 30 nagród i wyróżnień. Uprawia grafikę
warsztatową, użytkową, malarstwo i projektowanie wnętrz. 

Do Płocka przybył wraz z żoną w 1968 roku. Tworzył grupy plastyczne „Płock 68”
oraz „Rama 79”. W ostatnich latach pracował w Urzędzie Miasta jako główny spe−
cjalista w Oddziale Architektury i Urbanistyki. Uczy malarstwa, rysunku, kompozy−
cji oraz reklamy wizualnej w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych w Płocku. 

Jest pomysłodawcą i organizatorem warsztatów Cyfrowej Obróbki Obrazu, na
które zapraszał artystów (fotografików, plastyków, malarzy i grafików DTP),
którzy w swojej pracy twórczej posługują się komputerem. Podsumowaniem
warsztatów była zawsze wystawa prezentowana w Płockiej Galerii Sztuki, z któ−
rą od wielu lat współpracował. (rł)

Czekając na galerię
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W czerwcu na Mazowszu stopa bez−
robocia spadła poniżej 13%. Tak ni−
skie bezrobocie WUP w Warszawie po
raz ostatni notował w 2001 r. 

Czerwiec to czwarty w tym roku mie−
siąc spadku bezrobocia na Mazowszu.
W porównaniu do maja z rejestru bezro−
botnych ubyło 9.028 osób. W porówna−
niu do czerwca ubiegłego roku bezrobo−
cie na Mazowszu spadło o niemal 35
tys. osób. Powodem tak dużego spadku
bezrobocia są m.in. wzmożone wyjazdy
do pracy w krajach UE, rozpoczęcie ro−
bót sezonowych, prac subsydiowanych,
budownictwa.

Na koniec czerwca 2006 r. w powia−
towych urzędach pracy na Mazowszu
zarejestrowanych było 306.384 bezro−
botnych, w tym 157.628 (51,5%) ko−

biet. Niepokojącym jest fakt, że prawo
do zasiłku posiada jedynie 12,9% ogó−
łu bezrobotnych (39.569 osób). 

W odniesieniu do kwietnia spadek bez−
robocia nastąpił w 39 powiatach woje−
wództwa, największy w powiecie grodzi−
skim – 8,9% i lipskim – 6,7%. Wzrost
bezrobocia odnotowano w 3 powiatach,
największy w makowskim – 1,1%, żyrar−
dowskim – 0,7% i garwolińskim – 0,4%.

Bezrobocie nadal najbardziej dotyka
powiaty: szydłowiecki (37,7,% na ko−
niec maja), radomski 32,4%, płocki
28,6%. Najniższe stopy bezrobocia od
miesięcy utrzymują się w mieście sto−
łecznym Warszawa 5,2% na koniec ma−
ja, powiecie grójeckim 8,3%, piase−
czyńskim 8,9,%. A. Kornatowski

(rzecznik prasowy WUP)

Stabilniej na rynku pracy

Na wystawę prac Adolfa Ryszki
(1935 –1995) zaprasza do Biblioteki im.
Zielińskich Płocka Galeria Sztuki.
W Płocku możemy zobaczyć fragmenty
jego cykli rzeźbiarskich m.in. „Sarkofa−
gi” i „Cykl portetów Pablo Casalsa.
Uzupełnieniem płockiej wystawy jest
prezentacja jego rysunków. Ryszka był
absolwentem Wydziału Rzeźby Akade−
mii Sztuk Pięknych w Warszawie, a od

1983 kierował Zakładem Rzeźby na
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego
prace znajdują się m.in. w zbiorach Mu−
zeum Narodowego w Krakowie, Pozna−
niu i Warszawie oraz za granicą; w Fun−
dacji Gulbenkiana w Lizbonie, Fundacji
Joan Miro w Madrycie i Musee d’Art
Moderne w Paryżu. (rł) 

Wystawa czynna do końca sierpnia.

Rzeźba i rysunek
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Płocki Park Przemysłowo−Techno−
logiczny otrzymał z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
(program Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw) refundację 6 mln 662
tys. 716 złotych, poniesionych na re−
mont i przebudowę byłego Zespołu
Szkół Ochrony Środowiska na swoją

siedzibę. Zmodernizowany kompleks
obiektów przekształcony został
w Centrum Administracyjne PPP−T.
Obecnie w Centrum przy ul. Zglenic−
kiego 42 funkcjonuje 13 podmiotów,
prowadzących działalność gospodar−
czą w ramach założeń Płockiego Parku
Przemysłowo−Technologicznego. (j)

Unia oddała Parkowi

R
A

D
O

SŁ
A

W
 Ł

A
B

A
R

Z
E

W
SK

I

Nowoczesne udogodnienia dla
przedszkolaków, historyczny klimat
zabytkowej kamienicy i rozległy
ogród z romantyczna altaną – tak po
remoncie prezentować się będzie
przedszkole przy ul. Kościuszki.

Urząd Miasta ogłosił przetarg na
opracowanie projektu budowlanego
remontu kapitalnego zabytkowego
budynku, w którym mieści się Miej−
skie Przedszkole nr 1. Wykonawca
będzie miał 2,5 miesiąca na realizację
zamówienia, które uwzględnić musi

m.in. wyburzenie starej oficyny, wy−
mianę wszystkich instalacji, remont
klatki schodowej i wszystkich po−
mieszczeń. Kuchnię z jadalnią połą−
czy winda wewnętrzna.

Firma przygotowująca projekt bę−
dzie musiała również wykonać ek−
spertyzę techniczną fundamentów,
ścian i piwnic. Dopiero wówczas bę−
dzie można dokładnie określić zakres
prac remontowych i ich koszt, a na−
stępnie ogłosić przetarg na roboty
budowlane. ag

Przedszkole jak nowe

Prawdopodobnie do 22 września
trzy płockie ulice będą miały nowe
oświetlenie. 

W oparciu o istniejącą dokumentację
przy ul. Dojazd zostanie zdemontowane
stare oświetlenie (pięć opraw oświetle−
niowych, z czego cztery z linii napo−
wietrznej i 1 oprawa wraz ze słupem),
a następnie pobudowane nowe. Po za−
kończeniu prac na ulicy stanie siedem
stylizowanych słupów stalowo−alumi−
niowych wraz z wysięgnikami. 

Podobne zadanie wykonane zosta−
nie przy ul. Błonie. Wybrana w prze−
targu firma zdemontuje cztery punkty
świetlne, a następnie ustawi dziesięć
nowych słupów stalowo−aluminio−
wych stylizowanych, ulicznych i par−
kowych wraz z wysięgnikami. 

Natomiast przy ul. Pocztowej poja−
wi się więcej oświetlenia; zamiast jed−
nej istniejącej oprawy ze słupa linii na−
powietrznej, zostanie zamontowanych
osiem latarni. (m.d.)

Więcej światła

Już jesienią płocczanie będą
mogli korzystać z bezpłatnego
dostępu do internetu.
A wszystko za sprawą uru−
chomienia 20 punktów
hot−spotów, czyli miejsc,
gdzie można połączyć się
z siecią. Infrastrukturę in−
formatyczną – w ramach projektu „Ma−
zowiecka Platforma Informatyczna e−
Urząd” – zaprojektuje i zbuduje war−
szawska firma NextiraOne, która wy−
grała przetarg. Całość kosztować bę−
dzie ponad 2,5 mln zł. 

Podpisanie umowy między mia−
stem a NextiraOne nastąpiło 21 lipca.
– Samorząd powinien sprzyjać roz−
wojowi usług informatycznych – mó−
wił prezydent Mirosław Milewski.
– Wychodząc z takiego założenia,
rozpoczynamy budowę projektu, któ−
ry składać się będzie z kilku elemen−
tów. W pierwszym etapie, najdrożej
kosztować będzie budowa infrastruk−
tury. Wyniesie ona około 70 proc.
wszystkich kosztów.

Po powstaniu systemu wszystkie od−
działy Urzędu Miasta, jednostki organi−
zacyjne, spółki miejskie oraz szpitale
i policja zostaną połączone jedną siecią,
która wykorzystywać będzie technolo−
gię radiową (WiMax). Na terenie mia−
sta zostanie ustawionych 20 infokio−
sków oraz powstanie tyle samo hot−
spotów. Dzięki nowej technologii bę−
dzie można oglądać strony www zupeł−
nie za darmo. Jedynym kosztem, jaki
będą musieli ponieść płocczanie to za−
kup do swojego komputera karty sie−
ciowej, zgodnej ze standardem 802.11
b/g. To wydatek kilkudziesięciu zło−

tych. Potem wystarczy tylko zna−
leźć się w zasięgu hot−spota i po−

łączyć się z internetem. Zasięg
wynosić będzie około 300

metrów. Korzystanie z in−
fokiosków będzie bezpłat−
ne.

Prezydent Mirosław
Milewski zapowiada, że poprzez sieć
miejską nie będzie można ściągać
nielegalnego oprogramowania oraz
filmów z wykorzystaniem progra−
mów typu p2p (emule, torrent). Zab−
lokowane zostaną również strony
o tematyce erotycznej. 

Punkty dostępowe zostaną roz−
mieszczone w następujących miej−
scach (ostateczna lokalizacja będzie
zależeć od uwarunkowań terenowych
i technologicznych): Płocki Park Prze−
mysłowo−Technologiczny (Zglenic−
kiego 42A), Książnica Płocka (Ko−
ściuszki 6), Miejskie Centrum Sportu
(Sportowa 1), zoo, Szpital Świętej
Trójcy (Kościuszki 28), Miejski Zes−
pół Obiektów Sportowych (pl. Dą−
browskiego 2A), pływalnia Podolanka
(Czwartaków 6), Płocki Ośrodek Kul−
tury i Sztuki (Tumska 11a), Park Pół−
nocny, Szkoła Podstawowa nr 5 (Ra−
dziwie, Cicha 12), pływalnia Jagiel−
lonka (3 Maja 4), budynek MZGM−
TBS (ul. Kochanowskiego 13A), szpi−
tal wojewódzki (Medyczna 19), Mu−
zeum Mazowieckie (Tumska 8)
i Spichlerz (Kazimierza Wielkiego
11B), stadion Wisły, Nowy Ry−
nek, blok przy Wolskiego 4/1, Spół−
dzielczy Dom Kultury (Krzywoustego
3) oraz Dom Technika (Kazimierza
Wielkiego 41). M.D.

Internet dla wszystkich

Ruszyły prace na budowie centrum
handlowego na Podolszycach, tuż za
Auchan i Obi. Inwestorami są: war−
szawska firma Erabud oraz znany pol−
ski rajdowiec Sobiesław Zasada. 

Teren, na którym prowadzona jest in−
westycja został odkupiony przez Erabud
od Miejskiego Towarzystwa Budownic−
twa Społecznego. W centrum handlo−
wo−rozrywkowym „Wisła” ma znajdo−
wać się galeria handlowa, kręgielnia, sa−
la bilardowa, dyskoteka. Będą też po−
dziemne parkingi dla klientów.

Na stronie internetowej Grupy Zasada
czytamy: „Pod koniec listopada 2007 ro−
ku przewidywane jest otwarcie nowego

centrum rozrywkowo – handlowo –
usługowego „Galeria Wisła” w płockiej
dzielnicy Podolszyce. Koszt budowy
szacowany jest na ok. 110 milionów zło−
tych. Ta nowa inwestycja Grupy Kapita−
łowej Zasada o powierzchni użytkowej
ok. 25 tysięcy metrów kw. a łącznej –
ok.60 tysięcy metrów kw. (z parkingami
i zapleczem) już obecnie cieszy się wiel−
kim zainteresowaniem władz i miesz−
kańców Płocka. W ostatnich dniach za−
warta została umowa z operatorem, któ−
ry będzie prowadził akcję komercjaliza−
cji obiektu, zaprojektowanego przez kra−
kowską pracownię architektoniczną
„SAP – Projekt Południe”. (m.d.)

Galeria Wisła

Na płockich ulicach przybywa ka−
mer, monitorujących miasto. Już nie−
długo bezpieczeństwa płocczan pilno−
wać w sumie będą 64 kamery. To efekt
rozbudowy monitoringu miasta.

Do tej pory od 2002 roku, na ulicach
pojawiły się 24 urządzenia. Teraz, z dnia
na dzień ich przybywa. Pierwsze z „no−
wej serii” zawisły na słupach w okoli−
cach sądu, na skrzyżowaniu ul. Bielskiej

i Ostatniej oraz na środku ul. Grodzkiej.
Systematycznie pojawią się kolejne. Ka−
mery obejmą miasto od ronda przy ul.
Dobrzyńskiej do okolicy wieży ciśnień
i od kościoła Mariawitów aż po skrzyżo−
wanie ul. Bielskiej z Gwardii Ludowej.
Pod koniec września już wszystkie nowe
kamery powinny działać. 

Urządzenia montuje Petrotel, który
dzierżawi miastu także sprzęt. Za wy−
najęcie jednej kamery z budżetu mia−
sta co miesiąc wydawane jest ok. 1,6
tys. zł brutto. W związku z tym, że ka−
mer jest coraz więcej trzeba było roz−
budować centrum monitoringu, które
mieści się w ratuszu. Przybyły więc
nowe monitory i rejestratory.

Pracownikami, obsługującymi urzą−
dzenia są nie tylko urzędnicy, ale rów−
nież policjanci i strażnicy miejscy. Co−
dziennie zgłaszają oni policji pięć,
sześć przypadków, w których potrzeb−
na jest interwencja. W ciągu weekendu
komenda alarmowana jest nawet 12−
krotnie. (m.d.)

Pod czujnym okiem
K

R
Z

Y
SZ

T
O

F 
K

A
L

IŃ
SK

I

*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*



6 Sygnały Płockie



7Sygnały Płockie

R
A

D
O

SŁ
A

W
 Ł

A
B

A
R

Z
E

W
SK

I
639 osób zgłosiło się do Miejskie−

go Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku po odbiór becikowego
w pierwszej połowie 2006 roku. Każ−
da z nich otrzymała 1000 zł. Przy−
pomnijmy, iż prawo do bezzwrotnej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
dla każdej rodziny (bez względu na
wysokość dochodów) Sejm wprowa−
dził nowelizacją ustawy o świadcze−
niach rodzinnych, która weszła w ży−
cie 9 lutego 2006 roku. Prawo do za−
pomogi mieli rodzice dzieci urodzo−
nych po 8 listopada 2005 r. 

Część osób o najniższych docho−
dach obok becikowego otrzymuje
również tzw. dodatek porodowy, który
wzrósł od stycznia br. o połowę i wy−
nosi 1000 zł. Otrzymać go mogą tylko
te rodziny, w których miesięczny do−
chód na osobę w 2004 r. nie był wyż−
szy niż 504 zł (a w rodzinie, która wy−
chowuje niepełnosprawne dziecko
–583 zł). Takich osób w pierwszej po−
łowie 2006 roku zgłosiło się do płoc−
kiego MOPS−u 283. Dodatek porodo−
wy można odebrać w ciągu 12 miesię−
cy od urodzenia dziecka. (rł)

Płockie beciki

We wtorek, 25 lipca, płocka policja
wręczała upominki wszystkim kierow−
com zatrzymanym do kontroli. Nale−
żały do nich: naklejki z krótką modli−
twą, obrazki z podobizną św. Krzysz−
tofa, samochodowe zapachy i brelo−

czki. Wszystko z okazji Dnia Bez−
piecznego Kierowcy, którego inicjato−
rami byli: kierowca rajdowy – Krzysz−
tof Hołowczyc i Krajowe Duszpaster−
stwo Kierowców.

Dzień św. Krzysztofa to ich zda−
niem najwłaściwsza data w kalenda−
rzu, która ma przypominać o właści−
wym zachowaniu za kierownicą oraz
o rozważnej i bezpiecznej jeździe.

Św. Krzysztof jest patronem kie−
rowców i podróżnych. To w dniu jego
święta, które w kościele katolickim
obchodzimy 25 lipca, a w kościele
prawosławnym 9 maja, święci się
wszelkiego rodzaju pojazdy, wzywa−
jąc jego orędownictwa i opieki. Św.
Krzysztof jest również patronem ko−
lejarzy, rycerzy, poszukiwaczy skar−
bów i żeglarzy. E.U.

Dzień św. Krzysztofa

Już cztery miesiące temu w Szpita−
lu Św. Trójcy do zabiegów ortope−
dycznych został wprowadzony sy−
stem mini inwazyjny MIS. Nowator−
stwo tej metody polega na tym, że
podczas operacji wszczepienia endo−
protezy stara się oszczędzić jak naj−
większą ilość tkanek. Obok skrócenia
blizny (do 8 – 10 cm) operowanie
w systemie MIS oszczędza mięśnie
i tkanki okołostawowe, co wydatnie
poprawia warunki działania sztucz−
nego stawu biodrowego. 

Wdrożenie systemu było możliwe
dzięki dwóm lekarzom: Arkadiuszo−
wi Garbackiemu i Andrzejowi Chru−
ścińskiemu, którzy doświadczenie
zdobywali w Insbrucku pod okiem
prof. Foglera – autora jednej z wersji
MIS. Pierwszą operację w płockim
szpitalu wykonali wraz Arkadiuszem
Garbackim Robert Zoń i Andrzej
Brzeziński. 

Tego rodzaju zabiegi z powodze−
niem stosuje się w średnio zaawanso−
wanych chorobach zwyrodnienio−
wych stawu biodrowego u ludzi mło−
dych i aktywnych. Zaletą metody jest
zachowanie dużej ilości własnej
tkanki kostnej przy jednoczesnym

zmniejszeniu ilosci wszczepionego
ciała obcego. Pozwala to na szybszą
rehabilitację i umożliwia prawie peł−
ną aktywność ruchową.

To kolejna nowatorska metoda
wdrażana w płockim SZPZOZie. Od
początku istnienia „nowej ortopedii”
zabiegi artroskopowe są jednym
z priorytetów w Szpitalu św. Trójcy.
Przed dwoma laty informowaliśmy,
że płocki szpital, jako druga placów−
ka w kraju, wdrożył nową technikę
operacyjną na aparacie więzadłowym
kolana, tzw. „rekonstrukcję czterotu−
nelową” więzadła krzyżowego przed−
niego. Stało się to zaledwie pół roku
od wprowadzenia, rzadkich jeszcze
w kraju, operacji artroskopowych
stawu barkowego. 

Rozszerzenie zakresu usług, jakie
świadczyć mogą ortopedzi z płockie−
go szpitala, jest możliwe dzięki ciąg−
łym i intensywnym szkoleniom całe−
go personelu zarówno w kraju i za−
granicą. Nie bez znaczenia jest tu
również niedawny remont bloku ope−
racyjnego oraz posiadanie całej gamy
specyficznego instrumentarium do
prowadzenia zabiegów „przez dziur−
kę od klucza”. (rł)

Nowatorski zabieg wszczepienia mini endoprotezy stawu bio−
drowego o szczególnej konstrukcji wykonał pod koniec czer−
wca zespół płockich ortopedów.

Przez dziurkę od klucza 

Kolejne medale z Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży, jaka miała
miejsce 21−23 lipca w Kruszwicy,
przywieźli młodzi płoccy wioślarze.
Zawodnicy PTW i Szkoły Mistrzo−
stwa Sportowego („70”) zdobyli 3
medale. Największy sukces odniosła
ósemka ze sternikiem w składzie:
Kamil Jóźwiak, Bartosz Kondras,
Wojciech Wojciechowski, Piotr So−
łościuk, Sebastian Fijałkowski, An−
drzej Łaciak, Patryk Pokorski, Łu−
kasz Tomaszewski i sternik Piotr
Klak.

Srebrny medal za drugie miejsce
jest dorobkiem czwórki ze sterni−
kiem: Kamil Jóźwiak, Bartosz Kon−
dras, Wojciech Wojciechowski, Piotr
Sołościuk i Piotr Klak (sternik). Na−
tomiast o dużym „pechu organiza−

cyjnym” może mówić osada czwórki
bez sternika. Mimo, że bezapelacyj−
nie wygrali przedbieg nie mogli wy−
startować w finale, gdyż wymagana
przepisami przerwa między startami
tych samych zawodników musi wy−
nosić minimum 2 godziny. Naszej
czwórce, która płynęła także w skła−
dzie ósemki, zabrakło 10 minut.

Ale komplet medali uzupełniła Gra−
żyna Pietrzak, która startując na jedyn−
ce zajęła trzecie miejsce i przywiozła
z Kruszwicy brązowy medal.

Zadowolona ze startu może być tak−
że dwójka dziewcząt (Grażyna Pie−
trzak i Anna Badełko), która w finale
A zajęła V miejsce.

Wyjazd na olimpiadę pomógł sfi−
nansować Urząd Miasta i PKN Or−
len. (j)

Medale wioślarzy

Jedynym reprezentan−
tem Płocka na XV Mi−
strzostwach Europy We−
teranów w Lekkiej Atle−
tyce, które odbywały się
19 – 30 lipca w Poznaniu,
był Dariusz Bednarski
(MUKS Płock). Czynne
uprawianie sportu wzno−
wił w ubiegłym roku po
25−letniej przerwie. I pra−
wie od razu odniósł suk−
ces, gdyż w marcu br.
podczas halowych lekko−
atletycznych mistrzostw
świata weteranów w Lin−
zu (Austria) zdobył
srebrny medal i tytuł wi−
cemistrza w skoku
wzwyż.

W Poznaniu naszemu
reprezentantowi poszło
niewiele gorzej; startując
w morderczym upale (w
kat. M−50) pokonał po−
przeczkę na wysokości
170 cm, co zaowocowało
trzecim miejscem i brą−
zowym medalem.       (j)

Skoczył po brąz

Zwycięzcy skoku wzwyż – z prawej Dariusz Bednarski
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Już po raz drugi letni plener Płockie−
go Towarzystwa Fotograficznego czy−
li „Weronikę” zorganizowano
w Szkółce Żeglarskiej im. Leonida Te−
ligi. W przeciwieństwie do ubiegło−
rocznej „mokrej i burzowej”, tego−
roczna „Weronika” była bardzo gorąca
i słoneczna. Przy dźwiękach płyną−
cych z wiekowego adapteru „Bambi−
no”, z rytmicznym pogłosem Reggae−
landu, 8 lipca żeglarze – bardziej zna−
ni pod nazwą „szkółkersi” – i członko−
wie PTF biesiadowali wspólnie przy
grillu i chłodzących napojach.

W ubiegłym roku „Titanic” (drewnia−
na altana w szkółce) zatonął w stru−
gach deszczu, w tym – skutecznie
chronił przed słońcem. 

Gwoździem programu była wystawa
fotograficzna Jana Drzewieckiego zaty−
tułowana „Zdarzenia z życia w burlesce
fotograficznej”. Historia narodzin i roz−
woju artysty z przymrużeniem oka, opo−
wiedziana z niewymuszoną dosadnością
i okraszona zabawnym komentarzem. 

Na owoc „pstryków” z Weroniką,
czyli wystawę poplenerową poczeka−
my zapewne do września. (rł)

Słoneczna Weronika 

Od 26 lat zarząd Oddziału Okręgo−
wego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Płocku orga−
nizuje na terenie Ogrodu Działkowego
im. Tadeusza Kościuszki przy ul.
Gwardii Ludowej wczasy.

Od 3 do 16 lipca wypoczywało na
działkach 65 emerytów i rencistów
z naszego miasta.

Wypoczynek współfinansował Urząd
Miasta Płocka zaś działkową kuchnię
zaopatrzyli w część produktów: płocki
Bank Żywności i PSS Zgoda.

– Uczestnicy pokrywali tylko nie−
wielką część kosztów za dwutygodnio−
wy pobyt (od godz. 8 do 17.30), bo
przy najniższej emeryturze – jest to 65
złotych – powiedział Tadeusz Fabisiak
– przewodniczący Zarządu Okręgowe−

go PZERiI. Za to otrzymali trzy posił−
ki dziennie – śniadanie, obiad i pod−
wieczorek, mieli do dyspozycji leżaki
i koce, codziennie wieczorek taneczny
oraz pogadanki na różne tematy m.in.
o odpadach komunalnych, środowi−
sku, zdrowiu.

Nad zdrowiem wczasowiczów czu−
wała pielęgniarka. Kuchnia była
smaczna, domowa i lekkostrawna, co
przy biesiadowaniu w tym wieku
(średnia 70 lat) jest bardzo ważne.

Podczas wieczorku pożegnalnego
gościnnie wystąpiła kapela „Wujka
Wojtka”.

Wypoczynek wśród zieleni, na po−
wietrzu i towarzystwie był bardzo
ważny, gdyż w tym wieku ludzie czę−
sto czują się osamotnieni. E.U.

Na łonie natury

Przez dwa tygodnie w pasażu hiper−
marketu AUCHAN można było oglądać
wystawę fotograficzną. Zatytułowana
„Śladami Aleksandra Macieszy. Dawne
i dzisiejsze widoki z Płocka” prezento−
wała 18 czarno−białych fotogramów
słynnego płockiego doktora, powiększo−
nych z oryginalnych negatywów znajdu−
jących się w zbiorach Muzeum Mazo−
wieckiego w Płocku. Maciesza uwiecznił
na nich Płock z lat 20., 30. XX wieku. 

Jego pracom towarzyszyły współ−
czesne barwne widoki, zainspirowane
historycznymi zdjęciami, wykonane
przez członków Płockiego Towarzy−
stwa Fotograficznego im. Aleksandra
Macieszy. Autorami ich są: Andrzej
Dębski, Jakub Korbicz, Artur Kras, Ar−
kadiusz Miśkiewicz i Piotr Statkiewicz.
Fotograficy z wielką dbałością o szcze−
góły starali się dokładnie pokazać miej−
sca uwiecznione przez Macieszę. Zapre−
zentowane fotografie opatrzone zostały
obszernymi podpisami, aby zwiedzają−
cy wystawę mogli zapoznać się z histo−
rią przedstawionych na nich budowli.
Wystawa powstała we współpracy Mu−
zeum Mazowieckiego i Płockiego To−
warzystwa Fotograficznego. 

Fotogramy uzupełniały plansze
z portretem i życiorysem doktora
Aleksandra Macieszy.

– Chcemy, aby oglądający stare wi−
doki naszego miasta wiedzieli, kim był
autor tych zdjęć i jak wiele Płock mu
zawdzięcza – tłumaczyli organizatorzy
wystawy, którą można było oglądać od
22 lipca do 6 sierpnia. Wystawa była
już prezentowana przed rokiem
w płockim Spichlerzu. (rł)

Maciesza w Auchan

PTF w Fort Wayne
Prace płockich fotografików zo−

stały wystawione w Stanach Zjed−
noczonych w mieście siostrzanym
Fort Wayne w stanie Indiana. 40 fo−
tografii z widokami Płocka i okolic
– autorstwa m.in. Jana Drzewiec−
kiego i Rafała Gutowskiego – jest
prezentowanych (do 31 sierpnia)
w galerii kościoła First Presbyte−
rian. Inicjatorem ekspozycji byli:
Galeria Artlink oraz Komitet Miast
Siostrzanych Fort Wayne. Impresje
płockie są prezentowane w ramach
współpracy naszych miast. (rł)
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Pomysł przejęcia przez miasto
dworca PKP zaczyna nabierać real−
nych kształtów. Pod koniec lipca z−ca
prezydenta Tomasz Kolczyński roz−
mawiał o tej sprawie w ratuszu z kole−
jowym dyrektorem oddziału gospoda−
rowania nieruchomościami – Dorotą
Pyzik. Okazuje się, że PKP chętnie
pozbędzie się dworca, jednakże prob−
lem tkwi w czym innym.

– Problemem są nieuregulowane
sprawy własnościowe gruntu, na któ−

rym stoi dworzec – wyjaśnia T. Kol−
czyński. Nie chcemy brać sobie takie−
go dodatkowego kłopotu na głowę.
Umówiliśmy się, że do rozmów w spra−
wie przejęcia obiektu powrócimy po
zakończeniu procesu sądowego
w sprawie zasiedzenia przez PKP
gruntu z nieuregulowanym prawem
własności. Oczekujemy też od kolei
propozycji, dotyczących przyszłości
jeszcze bardziej zdewastowanego
dworca w Radziwiu. (j)

PKP chcą oddać dworzec
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Pracownia Rękodzieła Ludowego
cały czas zaprasza chętnych do udzia−
łu w zajęciach. W każdą środę, między
godz. 11 a 13 na terenie Środowisko−
wego Domu Samopomocy nr 1 (ul.
Reja 15/3) działa sekcja haftu i tkac−
twa. Zajęcia obejmują m.in. wykony−
wanie dzianin na drutach i szydełku,
wyszywanie, wykonywanie haftów,
gobelinów i patchworków. Sekcja ce−
ramiki i rzeźby zaprasza w każdy pią−
tek, między 10 a 14, na teren Domu
Pomocy Społecznej (ul. Krótka 6a).

Organizatorzy proponują wykonywa−
nie rzeźb w drewnie lipowym, mydle
i glinie. 

Pracownia działać będzie do końca
września. To część projektu Fundacji
Panaceum (działającej przy DPS
„Przyjaznych Serc”) „Integracja na lu−
dowo”, skierowanego do mieszkań−
ców DPS, uczestników ŚDS nr 1
i wszystkich zainteresowanych osób
z Płocka. Projekt realizowany jest
dzięki wsparciu samorządu Woje−
wództwa Mazowieckiego. (rł)

Otwarte spotkania artystyczne
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gdy policjanci zakładają białe ko−
szule, mundury, czapki i spotykają się
w jednym miejscu. To dzień, kiedy
funkcjonariusze obchodzą Święto Po−
licji. Tak też było w tym roku, 22 lip−
ca. Sala Domu Technika pękała
w szwach; trzeba było dostawiać krze−
sła. 

– Nasza codzienna praca nie jest wi−
dowiskowa – mówił Ryszard Kijanow−
ski, komendant płockiej policji. – Zna−
czenia nabiera wtedy, kiedy inni chcą
nas zauważyć. Wtedy wiemy, że jesteś−
my potrzebni. Możemy być dumni,
gdyż wykrywalność przestępstw w na−
szej komendzie w pierwszym półroczu
wyniosła ponad 72 proc. Zmalała rów−
nież liczba popełnianych przestępstw
w Płocku. 

Płoccy funkcjonariusze mogli tego
dnia poczuć się docenieni. Były awan−
se, odznaczenia, gratulacje i gratyfika−
cje pieniężne. Brązowy Krzyż Zasługi
został przyznany przez Prezydenta RP
Wojeciechowi Banaszewskiemu. Ko−
mendant Ryszard Kijanowski odebrał
awans na stanowisko inspektora, a po−
dinspektorami zostali: Andrzej Wo−
chowski, Paweł Bednarek i Mirosław
Górecki. Na stanowisko nadkomisarza
awansowali: Artur Mroczek i Miro−
sław Płoski. 

Policjantom awanse wręczali przed−
stawiciele m.in. miasta, województwa,
starosty. Od 24 lipca w płockiej ko−
mendzie przybyło: dwóch komisarzy,
sześciu aspirantów sztabowych, sied−
miu starszych aspirantów, 14 – aspi−
rantów, siedmiu młodszych aspiran−
tów, 21 – sierżantów sztabowych,
siedmiu – starszych sierżantów i 11
– starszych posterunkowych.

Honorowe odznaki przyznawane
przez NSZZ Policjantów odebrało sie−
dem osób, w tym zastępca prezydenta
Dariusz Zawidzki. Przedstawiciele
związków zawodowych przyznali rów−
nież: 1 złotą odznakę honorową, pięć
– srebrnych i siedem brązowych. Przez
Marszałka Województwa wyróżnio−
nych (listami gratulacyjnymi i nagroda−
mi pieniężnymi) zostało siedmiu poli−
cjantów, a przez Prezydenta Miasta
– dziesięciu. Cztery osoby odebrały na−
grody od przedsiębiorstwa Naftore−
mont. Listy gratulacyjne odebrali poli−
cjanci, którzy w tym roku obchodzili
35−, 30− i 25−lecie pracy zawodowej. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro−
gowego przekazał płockiej policji
wysokiej jakości laptop, a Urząd
Marszałkowski – sprzęt komputero−
wy, który trafi do Gąbina i Nowego
Duninowa. M.D.

Jest taki dzień

Dziwi cię, że na ulicach jest coraz
więcej policjantów? To za sprawą
dodatkowych służb. Do tej pory, (od
września 2005 roku) sto dodatko−
wych służb opłacanych było z budże−
tu miasta. W tej chwili, liczba ta
wzrosła miesięcznie aż do 183. Jeśli
pomnożymy 183 służby przez osiem
(tyle trwa patrol) to otrzymamy 1464
godzin, czyli o tyle czasu więcej mie−
sięcznie funkcjonariusze spędzają na
ulicach. 

– Nadliczbowe godziny wykorzysty−
wane są w miarę potrzeb – mówi Ma−
riusz Gierula, rzecznik prasowy poli−
cji. – Na przykład, jeśli w Płocku od−
bywa się impreza masowa, to wysyła−
my w miasto więcej policjantów. 

Gierula wyjaśnia, że jeśli godziny
nie zostaną wykorzystane w danym
miesiącu, przechodzą na kolejny;
pieniądze nie przepadają. Dodatkowe
służby dotyczą policjantów nie tylko
patrolujących miasto, ale również
tych, którzy pracują np. w sekcji kry−
minalnej, ruchu drogowego czy
w komórce zajmującej się walką
z przestępczością. 

Z takiego rozwiązania zadowoleni
są wszyscy: płocczanie, bo mogą
czuć się bezpieczniej, miasto oraz sa−
mi policjanci, którzy za ośmiogo−
dzinny patrol otrzymują około 100 zł
brutto. Od tego – oczywiście – nale−
ży odliczyć podatek. 

(m.d.)

Dodatkowe służby

Nie bądź obojętny – za kradzież
energii elektrycznej płacimy wszy−
scy … niestety ceną może być także
nasze zdrowie i życie

Pod takim hasłem płocki oddział
Koncernu Energetycznego ENERGA
SA uruchamia specjalną linię telefo−
niczną, pod którą anonimowo można
zgłaszać kradzież energii elektrycznej.
Numer 024 365 12 24 (365 dni w roku,
24 godzin na dobę) będzie służył wy−
łącznie do zgłoszeń interwencyjnych,
gwarantując im pełną dyskrecję i och−
ronę. 

„Często podczas rutynowych kon−
troli naszych urządzeń spotykaliśmy
się z pytaniami, w jaki sposób można
informować o kradzieżach energii, mi−
mo, że jest to temat nadal krępujący.
Zaczynamy jednak coraz bardziej zda−
wać sobie sprawę z potencjalnego za−
grożenia, jakie stwarza niewłaściwie
użytkowana i zabezpieczona instalacja
elektryczna” – stwierdził Jarosław
Gos, dyrektor ds. dystrybucji w płoc−
kim oddziale ENERGI. 

Przeróbki instalacji, manipulowanie
w przewodach, przeciążenia, to poten−
cjalnie bardzo niebezpieczne sytuacje,
stwarzające zagrożenie dla najbliższe−
go otoczenia – przede wszystkim są−
siadów. W najlepszym przypadku mo−
gą być narażeni „tylko” na brak prądu
z powodu zwarcia na linii, w najgor−
szym na pożar budynku. Z powodu
przeciążenia instalacji wewnętrznych
spaliło się już kilka kamienic na płoc−
kiej Starówce, a co najbardziej tragicz−

ne – w pożarze zginęli także ludzie.
Musimy sobie uświadomić, że kra−
dzież energii jest niebezpieczna nie
tylko dla sprawcy. Pracownicy płoc−
kiej ENERGI spotkali się już z przy−
padkami, w których śmiertelnie pora−
żone prądem zostały nie tylko osoby
nielegalnie przerabiające właściwe po−
dłączenia, ale również ich bliscy.

Kradzież prądu jest nie tylko niebez−
pieczna ale i nieuczciwa w stosunku
do pozostałych odbiorców. Straty z ty−
tułu nielegalnego poboru energii elek−
trycznej są traktowane przez Urząd
Regulacji Energetyki jako tzw. „kosz−
ty uzasadnione” i są wliczane w cenę
energii elektrycznej. Oznacza to, że za
skradzioną energię płacimy wszyscy,
mimo że nie uczestniczymy w tym
procederze. Do tego dochodzą częste
przypadki nielegalnych podłączeń
bezpośrednio do instalacji sąsiada lub
spółdzielni. Dlatego od 8 lat, kradzież
energii jest przestępstwem ściganym
prawnie i zagrożonym karą grzywny
oraz karą pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat.

Uruchomienie specjalnej linii inter−
wencyjnej jest jednym z licznych dzia−
łań podejmowanych przez płocki Od−
dział ENERGI w walce z tym procede−
rem. Każda wykryta kradzież eliminu−
je zagrożenie dla naszego zdrowia
i życia, nie wspominając o uczciwości,
której mamy prawo wymagać od każ−
dego. Aldona Niedzielak

(kierownik Wydziału Promocji 
O/Energa Płock)

Anonimowy telefon do zgłaszania kradzieży energii

Łap złodzieja

* Nieznani sprawcy skradli 60 metrów
kabla telefonicznego ze studzienki
telekomunikacyjnej. 

* Dwie kobiety, podające się za pra−
cownice spółdzielni, weszły do
mieszkania przy ul. Rembielińskie−
go pod pretekstem kontroli wodo−
mierzy i okradły właściciela. 

* Z metalowego baraku złodzieje za−
brali 26 wiader tynku akrylowego.
Do zdarzenia doszło przy ul. Jero−
zolimskiej. 

* Wykorzystując nieuwagę mężczyz−
ny, przebywającego na plaży na So−
bótce, złodzieje skradli dwa telefo−
ny komórkowe.

* Z al. Jachowicza zginął Nissan Pri−
mera. 

* Nieznany sprawca z pola namioto−
wego, podczas festiwalu Reggae−
land, skradł mieszkańcowi Łodzi
saszetkę z telefonem komórko−
wym.

* Policjanci uratowali 26−letnią płoc−
czankę, która próbowała popełnić
samobójstwo skacząc z mostu. Ko−
bieta trafiła do szpitala.

* Nieznany kierowca samochodu typu
kombi, koloru srebrnego, wyprze−
dzając 17−letniego rowerzystę pod−
jechał zbyt blisko i spowodował, że
chłopak się przewrócił. Poszkodo−

wany po udzieleniu pierwszej po−
mocy w szpitalu, został zwolniony
do domu. 

* Z parkingu przy ul. Andersa zginął
VW Passat. 

* 23−letni kierowca Fiata Uno, skręca−
jąc w lewo nie ustąpił pierwszeń−
stwa przejazdu i zderzył się
z Oplem Astrą, prowadzonym
przez 48−letniego mieszkańca Oża−
rowa Mazowieckiego. Następnie,
opel został zepchnięty na lewy pas
i zderzył się czołowo z VW Passa−
tem, kierowanym przez 19−letnią
kobietę. Obrażeń ciała doznało
osiem osób, z czego cztery musiały
zostać w szpitalu. Do zdarzenia do−
szło na skrzyżowaniu ul. 3 Maja
z al. Kilińskiego. 

* Z otwartej Skody Octavia, zaparko−
wanej przy ul. Dobrzyńskiej, zło−
dzieje zabrali telefon komórkowy
oraz saszetkę z dokumentami i pie−
niędzmi. 

* Z VW, zaparkowanego przy ul. Biel−
skiej, złodzieje zabrali portfel z pie−
niędzmi oraz dokumentami. 

* Kobieta podająca się za pielęgniarkę
z opieki społecznej, wykorzystując
nieuwagę płocczanki bloku przy ul.
Krótkiej, skradła z mieszkania ko−
pertę z pieniędzmi. (m.d.)

Kronika policyjna
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Marcin Dziedzicki (w Straży od dwóch lat, intere−
suje się motoryzacją, wolny czas spędza wraz z 3,5−
letnim synem lub na pielęgnacji swojego samochodu)
zajmuje się rejonem XII, czyli Zielonym Jarem. Li−
nie graniczne sektora wyznaczają ulice: Żyzna, Grota
Roweckiego (prostopadle do ul. Sikorskiego i Wy−
szogrodzkiej), Wyszogrodzka, jar rzeki Rosicy do
granic administracyjnych miasta. Najwięcej pracy ma
w rejonie Jaru Rosicy, gdzie zbiera się młodzież, któ−
ra pije alkohol, rozpala ogniska i zaśmieca teren. Po−
dobnie jest w okolicy ul. Sikorskiego, gdzie dodatko−
wo młodzież dewastuje klatki schodowe. Marcin
Dziedzicki sprawdza także swój teren, szczególnie
w rejonie ul. Wyszogrodzkiej, gdzie właściciele wy−
prowadzają psy bez kagańca i smyczy. 

Rejon XIII, czyli osiedle Podolszyce Południe, na−
leży do Arkadiusza Agackiego, który w Straży pra−
cuje od trzech lat. 

Linie graniczne jego sektora wyznaczają ulice:
Graniczna (prostopadle do Wisły), linia brzegowa

Wisły, ul. Wyszogrodz−
ka, jar rzeki Rosicy, Gmury
(prostopadle do Wisły). Najczę−
ściej pojawia się w okolicach ul.
Czwartaków i Jana Pawła II, gdzie do−
chodzi do zakłócania ładu i porządku
publicznego, dewastacji placów za−
baw oraz spożywania alkoholu.
W pobliżu sklepu przy ul. Wyszo−
grodzkiej oraz w rejonie basenu Podolan−
ka sprawdza, czy kierowcy nie parkują
w miejscach przeznaczonych dla osób niepełno−
sprawnych. W okolicach ul. Grabówka i Gościniec
Agacki „walczy” z dzikimi wysypiskami. 

Interesuje się historią i motoryzacją. 
Tadeusz Biegaj zajmuje się osiedlem Imielnica

Parcele, czyli rejonem XIV. Linie graniczne sektora
wyznaczają ulice: Wyszogrodzka (do granic admini−

stracyjnych miasta), Wilcza (do gra−
nic miasta), Liściasta (prostopadle do
jaru rzeki Rosicy). 

Najbardziej zagrożone miejsca
w rejonie to ulice: Morelowa, Harcer−
ska, oraz Leszczynowa (spożywanie
alkoholu, zaśmiecanie terenu, zakłó−
canie ładu i porządku publicznego
w godzinach wieczornych). Na tere−
nach leśnych w okolicy ul. Chmielnej
często zbierają się grupy, które rozpa−
lają ogniska i spożywają alkohol. Na−
tomiast w rejonie ul. Lisiej proble−
mem są dzikie wysypiska śmieci.

Tadeusz Biegaj w Straży Miejskiej
pracuje od 13 lat. Interesuje się moto−
ryzacją i lubi fotografować. 

Rejon XV, czyli osiedle Borowi−
czki są pod czujnym okiem Mariusza
Kolasy. Linie graniczne jego sektora
wyznaczają ulice: Liściasta (prostopa−
dle do jaru Rosicy), Gmury (prostopa−
dle do Wisły), linia brzegowa Wisły
(do granic administracyjnych miasta).

Największymi problemami w tym
rejonie są: zaśmiecanie terenu oraz
spożywanie alkoholu. Do takich zda−
rzeń dochodzi najczęściej w rejonie
ulic: Borowicka i Korczaka. W okoli−
cach ul. Harcerskiej często zdarza się
nielegalny wyrąb drzew, a na ul. Po−
wiśle jeżdżenie pojazdami po wałach
przeciwpowodziowych. 

Mariusz Kolasa w Straży Miejskiej
pracuje od trzech lat. Interesują go
szybkie samochody oraz wszelkie
motoryzacyjne nowinki techniczne.
Wolny czas spędza z rodziną poza
miastem. M.D., J.G

W płockiej Straży Miejskiej pracuje 17 rejonowych. Pod swoją opieką mają wyznaczone obszary miasta.
W poprzednich numerach „Sygnałów Płockich” zaprezentowaliśmy sylwetki jedenastu strażników. Dziś
przedstawiamy kolejnych. Przypominamy, że z rejonowymi Straży Miejskiej można kontaktować się oso−
biście: ul. Otolińska 10, pokój 13 lub telefonicznie: 024 364 −70−41 (w godz. 7−22) lub 986 (całą dobę) 

Poznaj swojego strażnika
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Warto było czekać dwa lata (w ubiegłym roku
NFTU się nie odbył), bo płocki festiwal powrócił
w bardzo dobrej kondycji. Trzy festiwalowe dni (14
– 16 lipca), w każdym przynajmniej dwa spektakle,
każdy – co najmniej – wart uwagi. 

Zniewolony umysł 

Niepodważalnie największym wydarzeniem VI
edycji festiwalu był sobotni spektakl poznańskie−
go Biura Podróży. Nagradzana na wielu festiwa−
lach (m.in. w Edynburgu i Los Angeles) „Carmen
Funebre” to wstrząsająca opowieść o czasie wojny
i zagłady inspirowana konfliktami etnicznymi
w Bośni. Niezwykle sugestywne obrazy – symbo−
le dominacji grupy nad jednostką, demoniczne po−
stacie strażników na szczudłach goniące przerażo−
nych, „małych” ludzi oraz budząca grozę, potężna,
ponad 3,5−metrowa postać Śmierci poruszyły
płocką publiczność. Niezwykle przejmująca była
scena rozstrzelania i gwałtu oraz „ulatujących” ku
niebu „świetlistych domów”. Atmosferę zagroże−
nia i lęku potęgowała przejmująca muzyka. 

O tym jak cienka jest granica między wolnością
a jej brakiem, między sercem kolorowej karuzeli
a strażniczą wieżą więzienia mogli dowiedzieć się
ci, którzy dotrwali do ostatniego przedstawienia
tegorocznego festiwalu. 

W „Nauce latania” Teatr Strefa Ciszy (również
z Poznania) nie używa wielkich słów, karabinów,
sztandarów i czołgów. Wręcz przeciwnie zaprasza
widzów do wspólnej zabawy. Każdy dostaje swój
numerek, miejsce na metalowej pryczy, a do zaba−
wy wielkie opakowania chrupek kukurydzianych,
poduszki do rzucania, bańki mydlane do puszcza−
nia, czerwone baloniki w kształcie serduszka i bia−
łe kartki papieru, z których ma – a raczej musi
– złożyć samolocik. 

No właśnie, na rozkaz pilnujących strażników
„wybrańcy” na pryczach mają się śmiać, puszczać
bańki, przytulać do siebie – szturchani przez straż−
nika w masce św. Mikołaja. 

Powoli zaczynamy się zastanawiać czy to za−
bawne, gdy strażnik rozrywa opakowanie chrupek
nad naszą głową i ryczy w ucho: „Smaaaaczneee−
go!!!”. Śmiejemy się?! Tak, ale do śmiechu jest
nam coraz mniej. 

To wyjątkowa lekcja latania... na sznurku. Ema−
nacja świata, w którym dążenie do przyjemności,
zdobywania dóbr, kolejnych przedmiotów, prowa−

dzi do zniewolenia. Przyjemność staje się bez−
względnym imperatywem. Produkt zdobywa władzę
nad swoim posiadaczem, a władzę ma ten kto pro−
duktem dysponuje. 

Balet na szczudłach 

Pozostałe spektakle nie miały już tak silnego (ne−
gatywnego) ładunku emocjonalnego. Otwierający
festiwal gdańska „Feta” pokazała poetycką opo−
wieść−legendę, związaną z jednym z najbardziej
charakterystycznych gdańskich zabytków – Studnią
Neptuna. Gdańszczanie w dniu odsłonięcia posągu
boga mórz zachwyceni nową budowlą, wrzucają do
wody złote monety. 

Za ten hojny gest Neptun nagradza ich, zamienia−
jąc wodę tryskającą ze studni w słodką wódkę,

w której pływają drobiny złota, czyli w szlachetną
wódkę Goldwasser, którą (w niewielkich ilościach)
aktorzy częstowali publiczność zebraną na płockiej
Starówce.

Do magicznego „Pokoju” jeszcze tego samego
wieczoru zaprosił Teatr Snów. Gdańska formacja
przyzwyczaiła nas do swoich, zawieszonych pomię−
dzy jawą a snem, pragnieniem a spełnieniem opo−
wieści (w 2002 roku byli w Płocku z „Szafarzem”).
„Pokój” to też ciekawy pokaz umiejętności szczu−
dlarskich, zwłaszcza niezapomniany taniec z paraso−
lem. Prawdziwy balet na szczudłach pokazali jednak
aktorzy „Pinezki”, którzy w niedzielne popołudnie
wystąpili z „Błękitną rapsodią”, inspirowaną bajką
„O rybaku i złotej rybce”. Bajka „Pinezki” to wspa−
niałe familijne przedstawienie, na którym bawili się
i dorośli i dzieci. Do tych ostatnich włącznie było
skierowane, również pokazane w niedzielę, przed−
stawienie teatru Coctail – historia dziewczynki, któ−
rej zginęła lalka. Dzieciom tak bardzo podobał się
spektakl, że bardzo szybko same stały się jego
uczestnikami. 

Klinika i Karawaniarze

Mimo przejmującego zimna, panującego w sobot−
nie popołudnie, wydarzeniem był też zaplanowany na
ten dzień spektakl Kliniki Lalek. Przede wszystkim,
dlatego, że po raz pierwszy na potrzeby festiwalu wy−
korzystano bulwar wiślany, który odtąd – mam na−
dzieję – będzie ku temu służył częściej. Po drugie ze
względu na „Poemat o słońcu i księżycu” – fantastycz−
ną opowieść o kobiecie i mężczyźnie, o dwóch pier−
wiastkach – jing i jang, ich ścieraniu i docieraniu się –
ze wspaniałą smoczą machiną, imponującymi mario−
netami i muzyką na żywo (wykonywaną przez znany
trójmiejski duet Kinior & Makaruk). 

O zmaganiach damsko−męskich opowiadał też po−
kaz powarsztatowy Letniej Akademii Teatralnej, re−
alizowanej w ramach projektu „Karawan Sztuki”.
Karawaniarze prowadzeni przez Dariusza Skibiń−
skiego (teatr Cinema) pokazali tym razem skompli−
kowane relacje pomiędzy współczesną kobietą
a współczesnym mężczyzną. Używając – piłkarskie−
go języka – można powiedzieć, że wynik tego spot−
kania to 1:0.

Podsumowując, poza dobrymi spektaklami, dobra
w tym roku była również sama publiczność – chętnie
i spontanicznie angażująca się w działania teatralne.
To chyba dobra wróżba na kolejne lata. (rł)

Dobra organizacja, ciekawie skompilowany repertuar i wysoki poziom artystyczny przedstawień pozwalają stwierdzić, że ko−
lejna edycja Nadwiślańskiego Festiwalu Teatrów Ulicznych należała do imprez udanych

Opowieści z serca ulicy
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Wszystko wskazuje na to, że zapo−
czątkowana w roku ubiegłym „Cygań−
ska noc” wejdzie na stałe do letniego
repertuaru płockich imprez maso−
wych. W tym roku nadwiślański kon−
cert z udziałem zagranicznych wyko−
nawców poszerzony został o forum
romskie. 

Przed południem, w auli ratusza,
przedstawiciele wspólnot cygańskich,
prof. Andrzej Mirga z Akademii Peda−
gogicznej w Krakowie (przewodniczą−
cy Grupy Specjalistów ds. Romów
przy Radzie Europy), Andrzej Grzy−
mała−Kazłowski z wydziału mniejszo−
ści narodowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz
Krystyna Gil – założycielka Stowarzy−
szenia Kobiet Romskich dyskutowali
o sytuacji Romów w Polsce, rządo−
wych programach pomocowych, skie−
rowanych do tej grupy obywateli pol−
skich. Forum rozpoczęła projekcja fil−
mu dokumentalnego pt. „Zanim opad−
ną liście”, opowiadającego o życiu
ostatniego taboru, wędrującego po
Polsce.

Romowie w Polsce

Badania lingwistyczne, dotyczące
podobieństw pomiędzy językiem cy−
gańskim (romani) a dialektami hindu−
skimi wskazują na pochodzenie Ro−
mów z Indii. Pierwsze wzmianki o Ro−
mach na terenie Polski pochodzą z po−
czątku XV wieku. Romowie Karpaccy
przybyli do naszego kraju od strony
Karpat i Niziny Węgierskiej, a w XVI
wieku zaczęli też napływać Romowie
od strony Niemiec, uciekając przed
prześladowaniami. W Polsce mieszka−
ją też cyganie rosyjscy (Chaładytka
Roma).

Romowie Karpaccy, prowadzący
osiadły tryb życia od kilkuset lat, za−
mieszkują głównie na terenach woje−
wództwa małopolskiego m.in. w Czar−
nym Dunajcu, Szaflarach, Czarnej Gó−
rze, Szczawnicy, Nowym Sączu.

Drastyczne prześladowania Romów
trwały w Europie zachodniej do XVIII
wieku. Wówczas restrykcje zmieniono
na przymus osiedlania się i asymilacji.
W Rumunii od połowy wieku XVI
praktykowane było niewolnictwo Ro−
mów, które formalnie zniesiono dopie−
ro w XIX wieku. Szacuje się, że
w okresie nazizmu wymordowanych
zostało od 20 do 50% ludności rom−
skiej, co przez lata było niezauważane.

Pod koniec lat 60. Romowie zaczęli
się organizować; w 1971 roku utwo−
rzona została organizacja Romani
Union, która m.in. podjęła prace nad
ujednoliceniem języka romani, wybo−
rem hymnu i flagi, wypłatą odszkodo−
wań za prześladowania. W czasach II
Rzeczypospolitej na terytorium Polski
mieszkało około 35 – 45 tys. Cyga−
nów. Po wojnie doliczono się zaledwie
połowy.

Nowy system polityczny nie akcep−
tował wędrownego stylu bytowania.
Już w 1947 roku powstawały pierwsze

przymusowe obozy pracy, w których
osadzano wędrownych Romów.
W 1950 roku wydano decyzję o prze−
prowadzeniu ewidencji ludności cy−
gańskiej i zatwierdzono materialne za−
chęty do osiedlania się. Efekty były
jednak niewielkie, dlatego w maju
1952 roku Prezydium Rządu podjęło
uchwałę w sprawie pomocy ludności
cygańskiej przy przechodzeniu na
osiadły tryb życia. We wrześniu tego
samego roku MO przeprowadziła tzw.
akcję C, której celem było zewidencjo−
nowanie wędrownych Cyganów, wy−
danie im dokumentów, znalezienie za−
trudnienia. I ta akcja przyniosła mizer−
ny skutek, bo przemieszczanie się by−
ło jednym z istotnych elementów toż−
samości tego narodu. Dopiero gdy
w 1964 roku zastosowano bardziej re−
strykcyjną politykę, grożąc sankcjami
w przypadku dalszego wędrowania,
ruch taborów stopniowo malał i do
końca lat 70. praktycznie zanikł. Suk−
ces był połowiczny, bo niewielu osia−
dłych Romów podjęło stałą pracę,
w poczuciu zagrożenia ludność ta
zamknęła się w swoich kręgach a obo−
wiązek szkolny trudno było wyegzek−
wować. Za to zaczęli się organizować,
przede wszystkim na niwie kultural−
nej; w Tarnowie powstało Stowarzy−
szenie Kulturalno−Oświatowe Cyga−
nów (od 1989 roku jest to Centrum
Kultury Romów), powstają zespoły
muzyczne Roma i Terno, popularności
środowisku przysparza piosenkarz Mi−
haj Burano i poetka Bronisława Wajs
zwana Papuszą. Tworzą się dalsze sto−
warzyszenia kulturalne Romów m.in.
w Olsztynie, Żyrardowie, Andrycho−
wie, Płocku. Do asymilacji ludności
romskiej włączył się też Kościół. Ks.
Edward Wesołek propagował ideę
pielgrzymek do sanktuariów maryj−

nych (8 grudnia stał się dniem corocz−
nych pielgrzymek romskich na Jasną
Górę) i przyczynił się (w 1979 r.) do
wydawania pierwszego czasopisma
dla Romów Deweł Sarengro Dads, nie
tylko o tematyce religijnej. W 1990 ro−
ku pod Warszawą odbył się IV Świa−
towy Kongres Romów.

Rozwojowi cygańskiej kultury to−
warzyszą jednak procesy negatywne;
utrzymuje się niska pozycja społecz−
na większości Romów, trudne wa−
runki bytowania, przypadki agresji,
brak perspektyw. W przełamywaniu
stereotypów nie pomaga silnie kulty−
wowana tradycja romska; zbioro−
wość ta ma charakter wybitnie pa−
triarchalny. Najważniejszym zada−
niem głowy rodziny, rodu, jest czu−
wanie nad przestrzeganiem romani−
pen – wewnętrznego zbioru norm,
wartości, obyczajów.

i w Płocku

W naszym mieście żyje 60 romskich
rodzin – ponad 200 osób. Ich poziom
wykształcenia jest niski i nie odbiega

od ogólnokrajowego. Wśród starszego
pokolenia nie odosobnione są przy−
padki analfabetyzmu. Dorośli nie
przywiązują specjalnej uwagi do edu−
kacji swych dzieci, a wiele Romek na−
dal wychodzi za mąż bardzo wcześnie
i na edukację w ich życiu nie ma już
miejsca. Dzieci nie bardzo chcą cho−
dzić do szkoły, bo mają kłopoty
w kontaktach z rówieśnikami, co z ko−
lei spowodowane jest słabą znajomo−
ścią języka polskiego. I w ten sposób
izolacja pogłębia się.

MSWiA realizuje od 2001 roku spe−
cjalny program pomocowy dla mniej−
szości narodowych i etnicznych.
Przeznacza na te działania ok. 5 mln zł
rocznie. W jego ramach działa już
w kraju około stu tzw. romskich asy−
stentów. Od września br. taki asystent
będzie również w Płocku. Jakie jest je−
go zadanie? – Mają działać na styku
rodzina – szkoła. Mają robić wszystko,
by Romowie przestali traktować szko−
łę, jako miejsce gdzie ich dzieciom mo−
że stać się krzywda – mówił podczas
Forum Andrzej Grzymała Kazłowski.
Dotyczy to także przedszkoli, bo tam
dzieci nabierają umiejętności trzyma−
nia ołówka, nawiązywania kontaktów
z rówieśnikami.

W Płocku od roku do 3 przedszkoli
uczęszcza 7 romskich maluchów
w wieku od 4 do 6 lat. Mają opłacony
pobyt, wyżywienie i dodatkowe zaję−
cia: gimnastykę, taniec, j. angielski.
Również od roku, 10 dzieci (7 – 10 lat)
uczęszcza do ogniska muzycznego.
Natomiast od nowego roku szkolnego
najbiedniejsi uczniowie romscy otrzy−
mają zapomogę na zakup podręczni−
ków szkolnych. 5 tys. złotych na ten
cel przekazało Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Opr. E.J.

7 lipca nad Wisłą i w ratuszu

II Międzynarodowy Piknik Romski
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*FESTIWALOWY PŁOCK*FESTIWALOWY PŁOCK*FESTIWALOWY PŁOCK*FESTIWALOWY PŁOCK*FESTIWALOWY PŁOCK*

Reggae na plaży
Nie tylko z powodu lejącego się

z nieba żaru i parzącego w stopy pia−
sku, w sobotnie popołudnie na wiśla−
nej plaży panował klimat rodem z Ja−
majki – kolebki muzyki reggae.

Pierwsza edycja festiwalu Reggae−
land swój udany start zawdzięcza nie
tylko pogodzie, wspaniałej lokaliza−
cji, ale również dobrej organizacji
i doborze wykonawców. 

Kiedy swój koncert rozpoczynał
Lion Vibration – zespół otwierający
festiwal – pod sceną słuchała go nie−
wielka grupa osób. Temperatura się−
gała wówczas blisko 40 stopni C. Jed−
nak im bliżej horyzontu było słońce,
a na scenie pojawiały się kolejne zes−
poły – Paprika Korps, Jamal i Duber−
man –słuchaczy przybywało. Na wy−
czekiwanym od początku warszaw−
skim zespole Vavamuffin oraz legen−
dzie polskiego reggae – Bakshishu ba−
wił się już spory tłum. W sumie pod
Tumskim Wzgórzem w rytm dźwię−
ków reggae, ragga, dub i dancehall ba−
wiło się kilka tysięcy osób.

Rewelacją pierwszej edycji okaza−
ła się senegalsko−francuska formacja
Daara J., która nawiązała doskonały
kontakt z polską publicznością, an−
gażując ją do wspólnej zabawy, śpie−
wów i tańców. Ukoronowaniem dnia
był występ Apache Indian i Reggae
Revolution.

Festiwal zakończył się ok. godz. 6
rano. (rł)

Fot. Krzysztof Kaliński

Hity 
na czasie

Na płockiej plaży podczas
nagrywanych dla telewizyj−
nej „Dwójki” „Hitów na cza−
sie” bawiło się kilkadziesiąt
tysięcy osób. Kiedy po godz.
20 rozpoczęła się telewizyjna
transmisja, tłum oszalał.
Okrzykami i oklaskami witał
wykonawców.

Płocczanie najcieplej przy−
witali Kasię Cerekwicką
i Szymona Wydrę z zespo−
łem Carpe Diem. Wystąpili
jeszcze m.in. Kombi, Goya,
Infernal, September, Manda−
ryna oraz Andrea.

Imprezę prowadzili: Doro−
ta Wellman, Paweł Pawelec
i Marcin Bysiorek.

Artyści urządzali sobie
nad brzegiem Wisły sesje
zdjęciowe, podziwiając za−
chód słońca i wzgórze Tum−
skie. Nie obyło się bez auto−
grafów i zdjęć z fanami.

20 sierpnia w Płocku od−
będzie się finał „Hitów na
czasie” – wakacyjnej trasy
koncertowej TVP2 i radio−
wej Eski. E.U.

Fot. Krzysztof Kaliński
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*KONKURS*KONKURS*KONKURS*KONKURS*KONKURS*KONKURS*KONKURS*KONKURS*KONKURS*KONKURS*KONKURS*

Czy znasz swoje miasto?
Ponieważ nasz wielkanocny konkurs fotograficzny cieszył się dużym powo−

dzeniem i czytelnicy sugerowali aby go powtórzyć, spełniamy tę prośbę. 
Na umieszczonych poniżej fotografiach widzimy fragmenty i detale płoc−

kich budynków, pomników, niepowtarzalnych elementów wystroju naszego
miasta. Niektóre mogą być trudniejsze do zlokalizowania od tych w pierwszej
edycji konkursu. Ale mamy lato, wakacje, sprzyjające spacerom, więc spró−
bujmy te detale odnaleźć.

Aby wziąć udział w konkursie należy podać numer zdjęcia i krótko opisać, gdzie
sfotografowany obiekt znajduje się. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi, któ−
rzy dostarczą je do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1 pok. 220) do końca sierpnia,
rozlosujemy atrakcyjne nagrody. Fot. Krzysztof Kaliński
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Od kilku tygodni w Domu Pomocy
Społecznej i Domu Technika trwają
próby do spektaklu „Życie snem”
– dramatu filozoficznego Pedro Cal−
derona de la Barca. Reżyseruje Ma−
riusz Pogonowski – aktor Teatru
Dramatycznego, twórca Teatru Per
Se. Drugim reżyserem jest jego sce−
niczny kolega Bogumił Karbowski,
asystentem – Adam Bonarski z DPS−
u. Najważniejsi są jednak aktorzy,
wybrani podczas profesjonalnego ca−
stingu – mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaznych serc” oraz
uczestnicy płockich warsztatów tera−
pii zajęciowej, czyli osoby niepełno−
sprawne.

– To szalenie edukacyjne, zarówno
dla mnie jak i – myślę – dla was
przedsięwzięcie – mówił podczas
konferencji prasowej – zorganizowa−
nej w trzecim dniu prób – Mariusz
Pogonowski. – Kiedy pani Hanna
Makówka (prezes Stowarzyszenia
„Kolory Życia”) zaproponowała mi
w nim udział i kiedy zobaczyłem en−
tuzjastycznie nastawionych aktorów
wiedziałem, że to musi być „Życie
snem”. Dramat de la Barca to poe−
tycka baśń o ludzkich złudzeniach
i iluzjach. – O tym, że „przecież ży−
cie jest snem, tylko snem i ten kto ży−
je śpi i śni siebie pokąd nie prześni
siebie” – cytuje fragment sztuki Po−
gonowski. Wszyscy wybrani w ca−
stingu nigdy nie grali w żadnym
spektaklu, ale już pierwsze dni prób

pokazały, że ich entuzjazm jest zara−
źliwy, a chęć grania ogromna. Choć
część zrezygnowała.– Ja będę mini−
strantem – woła dumnie Arek pod−
czas spotkania z dziennikarzami. –
A ja księdzem – rzuca Michał Choj−
nacki, który zna lepiej datę premiery
od samego reżysera. – A ja królem –
włącza się Tomek Jankowski, który
bardzo chwali reżysera. – Jest dobry
i wesoły. Tomek na casting przyszedł
z siostrą i zapytał, czy by nie znalaz−

ła się dla niego jakaś rola. Znalazła
się... w dodatku od razu główna. 

W całe przedsięwzięcie zaangażo−
wanych jest blisko 200 osób. Całą
scenografię i rekwizyty wykonają
osoby niepełnosprawne. To pierwszy
tego typu i na taką skalę projekt
w Płocku. Jego siłą jest to, że nie jest
kolejną imprezą czy piknikiem inte−
gracyjnym, gdzie niepełnosprawni są
biernymi odbiorcami dostarczanych
im atrakcji. Tu sami tworzą od po−

czątku do końca wspólne dzieło.
Idea integracji w czystym wydaniu
i rehabilitacja poprzez arterapię. 

Efekt wspólnej pracy będzie moż−
na zobaczyć w Domu Technika 19
sierpnia. W planach są kolejne
przedstawienia. – Jak będziemy do−
brzy to może pojedziemy na jakiś fe−
stiwal, albo do Anglii jak teatr inte−
gracyjny prowadzony przez Marka
Mokrowieckiego – mówi Pogonow−
ski. – Będziemy dobrzy – woła To−
mek. Wybucha burza oklasków. Tak
reaguje zespół na większość wypo−
wiedzi swojego reżysera. Warto do−
dać, że oprawę muzyczną przygoto−
wuje Płocka Orkiestra Symfoniczna.
Jej muzycy będą grali na żywo. 

Powstanie też film dokumentujący
prace nad spektaklem. (rł)

Codzienne kilkugodzinne próby, ale nikt nie narzeka. Pełen entuzjazm i zaangażowanie. Na pytanie reżysera
czy ktoś chce zrezygnować wszyscy chóralnie krzyczą „Nieeeeee!”

A ja będę królem

Życie snem
Narodzinom królewskiego syna

towarzyszą znaki zapowiadające, że
będzie on krwiożerczym potworem.
Aby zapobiec spełnieniu się wróżby,
Król postanawia uwięzić Księcia
w wieży. Pewnego dnia chcąc
sprawdzić, na ile przepowiednia by−
ła prawdziwa, każe uśpić syna
i przenieść do pałacu. Książę okazu−
je się okrutnym tyranem. Uśpiony
i ponownie przeniesiony do wieży,
nie potrafi odróżnić jawy od snu.
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Od połowy października będziemy
mogli oglądać wystawę „Jerzy Gie−
droyc i zagubieni romatycy” przygo−
towaną przez Towarzystwo Opieki
nad Archiwum Instytutu Literackiego
w Paryżu. Ekspozycja pokazuje syl−
wetkę Jerzego Giedroycia i autorów
skupionych wokół miesięcznika poli−
tyczno−kulturalnego „Kultura”, wy−
dawanego na emigracji od 1947 do
2000 właśnie przez Instytut Literacki
w Paryżu. Giedroyc – założyciel, ale
też wydawca i redaktor naczelny
„Kultury” – współpracował z wybit−
nymi polskimi publicystami i pisa−
rzami emigracyjnymi m.in. Józefem
Czapskim, Jerzym Stempowskim,
Konstantym Jeleńskim, Markiem
Hłasko, Juliuszem Mieroszewskim,
Czesławem Miłoszem, Witoldem
Gombrowiczem, czy Gustawem Her−
lingiem−Grudzińskim. Tytuł wysta−
wy jest zaczerpnięty z eseju Wacława
Zbyszewskiego, który w ten sposób

nazwał założycieli Instytutu Literac−
kiego i paryskiej „Kultury”.

Na wystawę składa się kilkadziesiąt
plansz, które m.in. prezentują kalenda−
rium najważniejszych wydarzeń z hi−
storii Instytutu Literackiego, obszerny
życiorys Giedroycia oraz fragmenty
artykułów, które ukazywały się na ła−
mach „Kultury”

Książnica ze swej strony planuje cykl
kilkunastu spotkań (w ciągu miesiąca)
z ludźmi związanym bądź z „Kulturą”
i jej naczelnym, bądź związanych
z ludźmi, którzy środowisko to tworzy−
li. Do Płocka ma przyjechać m.in. pi−
sarka Joanna Siedlecka – autorka 6
głośnych reporterskich biografii (m.in.
„Jaśnie Panicz” o Witoldzie Gombro−
wiczu, „Mahatma Witkac” o Witka−
cym, „Czarny ptasior” o Jerzym Kosiń−
skim), która opowie o Zbigniewie Her−
bercie oraz autor „Portretów z bufetem
w tle” – Roman Śliwonik, który przyb−
liży nam Marka Hłaskę.

Jubileuszowe wystawy

Zanim jednak przeniesiemy się
w świat paryskiej „Kultury” czeka
nas duże wydarzenie – 100−lecie „Ja−
giellonki”. Książnica włączając się
w jubileusz przygotowuje nie tylko
wystawę, która będzie prezentowana
w hollu ratusza. Chce także zapropo−
nować nam podróż w czasie, do gim−
nazjum im. Wł. Jagiełły, kiedy w je−
go ławach siedział Władysław Bro−
niewski. W przygotowaniu przedsta−
wienia uczestniczą dzieci i młodzież
z grup teatralnych Młodzieżowego
Domu Kultury. Potem – za sprawą
oryginalnego nagrania video – prze−
niesiemy się do szkoły lat 70. ubieg−
łego stulecia, do czasów kiedy w ła−
wach „Jagiellonki” zasiadał Marek
Grala. Prezentacja zakończy się
oczywiście na szkole A.D. 2006. Im−
prezę zaplanowano na 1 września.

Drugim dużym wydarzeniem bę−
dzie zapewne jubileusz 60−lecia ist−

nienia Harcerskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Dzieci Płocka”. Na koniec
roku Książnica Płocka zaprosi na wy−
stawę zamykającą kilkumiesięczne
obchody jubileuszu 650−lecia płoc−
kiej Fary. Być może połączona bę−
dzie z promocją monografii kościoła
św. Bartłomieja ks. Michała Grzy−
bowskiego.

Premiery w nowej oprawie

Kolejnym pomysłem jest nowa, bar−
dziej profesjonalna oprawa „Płockich
Premier Miesiąca”. Oprócz znanych
nazwisk pisarzy i poetów – Książnica
liczy też na udział znanych aktorów,
którzy czytaliby fragmenty ich ksią−
żek, tak jak to było podczas promocji
książki Ewy Grętkiewicz. Pisarka za−
prosiła na nią aktorkę Ewę Błaszczyk. 

Dyrektor Maria Zalewska – Mikul−
ska chce, aby spotkania te były atrak−
cyjne nie tylko ze względu na treść, ale
również i formę prezentacji; stąd ko−
lejny pomysł – oprawa muzyczna tych
spotkań. Dlatego Książnica wystąpiła
w tej sprawie o wsparcie do Fundacji
Fundusz Grantowy.

Na razie wiadomo, że na zaprosze−
nie do sali kolumnowej Książnicy
Płockiej odpowiedzieli pozytywnie Jó−
zef Hen i Krystyna Kofta. (rł)

Po wakacjach Książnica Płocka chce zaprosić na niezwykły cykl spotkań pt. „Zagubieni ro−
mantycy” związany z obchodami Roku Jerzego Giedroycia

Plany Książnicy Płockiej
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ZJAWISKO BIAŁYCH NOCY
kojarzymy głównie z daleką północą –
w sensie literackim, dzięki Dostojew−
skiemu, z Petersburgiem. Można je też
jednak zaobserwować znacznie bar−
dziej na południe, lecąc z Moskwy do
syberyjskiego Irkucka – jak zdarzyło
się niżej podpisanemu w lipcu br. pod−
czas wyprawy nad Bajkał, zorganizo−
wanej przez stołeczne biuro turystycz−
ne ”Guide Service”. Wystartowawszy
z lotniska Szeremietiewo 1 o godz. 20,
jeszcze w pełnym świetle dnia, przez
następne pięć i pół godziny lecimy
w kierunku południowo−wschodnim
niejako na krawędzi świtu, na miejscu
jesteśmy bowiem około szóstej rano
czasu miejscowego. Trochę później ir−
kucki świt krwawo się rumieni: samo−
lot, który wystartował z tego samego
lotniska tuż po naszym, podczas lądo−
wania doznaje tragicznej w skutkach
awarii. Ponad sto osób ginie na miej−
scu, rzucając złowrogi cień na dalszy
ciąg wyprawy, która jednak kończy się
pomyślnie: po tygodniu znów wita nas
Szeremietiewo 1 przed ponownym
spotkaniem z rosyjską stolicą – pier−
wszym i ostatnim celem naszych tury−
stycznych trudów.

DROGA DO MOSKWY wiedzie
przez litewską część Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, która do połowy
XVII wieku sięgała aż po stosunkowo
nieodległy Smoleńsk. Przejeżdżamy
więc przez Republikę Białorusi; z ok−
na pociągu schludne białoruskie wio−
ski robią całkiem korzystne wrażenie,
podobnie jak stolica kraju – Mińsk.
Nic to jednak naprzeciw Moskwy, naj−
prawdziwszej piętnastomilionowej
metropolii europejskiej, w porównaniu
z którą Warszawa może się faktycznie
wydawać godna cierpkich słów Cze−
sława Miłosza z Traktatu poetyckie−
go (1957): „Na gubernialną dosyć
masz stolicę, /Ty, lunaparku prywis−
lanskich krajów”...

Stendhal, wielki pisarz francuski
XIX stulecia, znalazłszy się w Mosk−
wie w 1812 roku jako żołnierz napole−
ońskiej Wielkiej Armii stwierdził, że
wiele ulic i budynków wygląda tu bar−

dziej imponująco niż w Paryżu.
W istocie, rozplanowanie przestrzenne
centrum dawnej stolicy carów bez ma−
ła dorównuje rozmachem metropolii
nadsekwańskiej: Plac Łubiański – ze
sławetną Łubianką, siedzibą sowiec−
kich władz bezpieczeństwa – przypo−
mina Plac Gwiazdy z uwagi na pro−
mieniście wychodzące zeń ulice, me−
tro i wielopasmowe obwodnice pre−
zentują się co najmniej równie okaza−
le, słynna ulica Arbat, ozdobiona nie−
banalnym pomnikiem zamieszkałego
tam ongiś Bułata Okudżawy, niewąt−
pliwie ma coś z kameralnej, „artystow−

skiej” atmosfery Dzielnicy Łacińskiej,
a monumentalna sylwetka katedry No−
tre−Dame znajduje wyrazisty odpo−
wiednik w masywie cerkwi Wasyla
Błogosławionego przy Placu Czerwo−
nym (tak naprawdę „Pięknym”, zgod−
nie z dawnym znaczeniem przymiotni−
ka „krasnyj”). Kolosy architektonicz−
ne w stylu socrealizmu – vide główny
gmach Uniwersytetu im. Łomonosowa
– czy jeszcze nowsze wieżowce nie
najgorzej, o dziwo, odnajdują się w hi−
storycznym w dużej mierze pejzażu
moskiewskiego centrum. Gogol
i Puszkin mają tutaj po dwa pomniki,

Lermontow, Dostojewski i Czajkow−
ski po jednym; w skarbcu kremlow−
skim turyści zza byłej żelaznej kurtyny
mogą się wreszcie nacieszyć wido−
kiem drogocennych naczyń z zastawy
Iwana Groźnego czy kapiących od zło−
ta i ozdób powozów Katarzyny II, a w
Galerii Tretiakowskiej, obok płócien
tutejszych mistrzów w rodzaju Szysz−

kina, Ajwazowskiego, Riepina czy,
nade wszystko, bezcennych średnio−
wiecznych ikon Rublowa, zobaczyć
obrazy Henryka Siemiradzkiego, auto−
ra słynnych malunków na kurtynach
teatralnych w Krakowie i Lwowie,
przez dłuższy czas zamieszkałego
w Rosji. Symbolicznym przykładem
symbiozy moskiewskiego „wczoraj
i dziś” jest imponujący sobór Chrystu−
sa Zbawiciela: budowany od 1839 do
1883 roku, barbarzyńsko zburzony za
rządów Stalina, został wreszcie zre−
konstruowany w rekordowo szybkim
tempie (1995−2000), ku uciesze pra−

wosławnych chrześcijan, miłośników
malarstwa ikonowego i znawców śpie−
wów cerkiewnych – regularnie wystę−
puje tu bowiem jeden z najlepszych lo−
kalnych chórów pod dyrekcją S. Geor−
giewskiego. 

W Moskwie pod murem kremlow−
skim można zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie z „sobowtórami” Putina, Leni−
na czy nawet Stalina, zobaczyć pom−
nik Engelsa – a potem przejechać się
Aleją Kosygina [sic!] w kierunku uni−
wersyteckiego miasteczka.

JEZIORO BAJKAŁ, główny cel
naszej podróży, Polakom może się ko−
jarzyć z Janem Czerskim, który w la−
tach 1877−81 zbadał budowę geolo−
giczną jego wybrzeża, Benedyktem T.
Dybowskim, badaczem jego bogatej
fauny, oraz... Czesławem Niemenem,
który spopularyzował w języku ojczy−
stym pieśń o włóczędze przemierzają−
cym okoliczne bezkresy. W rzeczy sa−
mej, przybysza ze średniej wielkości
kraju między Odrą a Bugiem najbar−
dziej uderza tutaj sam rząd geograficz−
nych wielkości – znajdujemy się bo−

wiem nad najgłębszym jeziorem świa−
ta (1620 metrów), o powierzchni niez−
nacznie tylko mniejszej niż największe
w Polsce województwo mazowieckie,
skrywającym w głębinach okazy fauny
na miarę dwumetrowych jesiotrów. 

Stąd wypływa Angara, jedna z waż−
niejszych rzek syberyjskich, i wynurza
się wyspa Olchon, gdzie trafiamy na
całkiem sporą osadę Chużyr i miejsce
po obozie pracy przymusowej dla
drobnych przestępców – „Sławnoje
morie, swjaszczennyj Bajkał”, tytuł in−
nej znanej rosyjskiej pieśni, kojarzy
się więc najzupełniej dosłownie...

Wiele przypomina tu jednak Euro−
pę, mimo że znajdujemy się w krainie
skośnookich Buriatów, niedaleko gra−
nicy mongolskiej. Stromy, klifowy
brzeg Olchonu przywodzi na myśl kra−
jobrazy Normandii, a rozległe łąki i ła−
godne, lesiste wzgórza w głębi wyspy
niewiele się różnią od bieszczadzkich
grzbietów i połonin. W innej części re−
gionu bajkalskiego napotykamy swoi−
stą replikę Tatr w postaci malowni−
czych Sajanów (maksymalna wyso−
kość niewiele ponad 3000 metrów).
Kiedy więc trafiamy do wsi Wierszy−
na, założonej na początku XX wieku
przez osadników z Małopolski, bez
szczególnego zdziwienia przyjmujemy
do wiadomości, że przodkowie obec−
nych mieszkańców wybrali to właśnie
miejsce z tęsknoty za pejzażami pod−
krakowskimi.

Życie kulturalne i towarzyskie sku−
pia się tu w Domu Polskim, w którego
bibliotece przeważają... wydawnictwa
w języku rosyjskim. Na cmentarnych
grobach polskie nazwiska i nazwy wy−
ryte są cyrylicą, a dzieci naszych gos−
podarzy w wielu przypadkach nie wła−
dają już mową ojców i dziadów.
Wszelako niektóre z nich wyjeżdżają
na studia do kraju przodków, a polskie
władze starają się dopomóc w kulty−

STREFY CZASU 

Sala lekcyjna w skansenie Talcy

Nad Bajkałem



wowaniu tradycji historycznej tej
miejscowości: na przykład niedawno
ufundowano tablicę pamiątkową ku
czci mieszkańców zamordowanych
w okresie stalinowskich czystek.

Osobną wartością Wierszyny jest
ornamentyka stylowych domów, za−
pewne nie przez przypadek przypomi−
nających drewnianą zabudowę wsi
podkarpackich. Więcej przykładów
podobnej architektury odnajdujemy
bliżej Irkucka, w skansenie Talcy,
gdzie zgromadzono najstarsze zabytki
kultury materialnej ludów Przedbajka−
la. Wśród nich wyróżnia się drewnia−
na wieża wjazdowa do nie istniejące−
go już miasta Ust−Ilimsk, pieczołowi−
cie zrekonstruowane zagrody chłop−
skie z XIX wieku oraz... sala lekcyjna
i mieszkanie wiejskiej nauczycielki
z tych samych czasów – trzeba bo−
wiem zaznaczyć, że wbrew później−
szym kłamstwom sowieckiej propa−
gandy, ostatni carowie podjęli rzeczy−
wistą walkę z analfabetyzmem wśród
rosyjskich chłopów. Pedagodzy pra−
cowali tam wprawdzie od rana do wie−

czora, lecz rok szkolny trwał, przynaj−
mniej na Syberii, tylko sześć miesię−
cy, a ich wynagrodzenie sięgało rów−
nowartości tysiąca dzisiejszych dola−
rów USA miesięcznie – co, znając
kondycję zarobkową stanu nauczy−
cielskiego w krajach dawnego bloku
moskiewskiego, pozostawmy bez dal−
szych komentarzy.

W CENTRUM IRKUCKA, po−
nad półmilionowego ośrodka przemy−
słowego i naukowego, u zbiegu ulic
Marksa i Lenina nadal tkwi monstru−

alny pomnik tego ostatniego – a kil−
kaset metrów dalej, nad brzegiem An−
gary, niedawno odrestaurowano mo−
nument Aleksandra III, inicjatora bu−
dowy kolei transsyberyjskiej, zabite−
go w zamachu z udziałem... brata
późniejszego wodza rewolucji paź−
dziernikowej. Fascynująca muzyka
etniczna krajów syberyjskich, od Bu−
riacji po Tuwę, od pewnego czasu jest
coraz lepiej znana w świecie. 

Na deptaku uzdrowiska Arszan,
u stóp Sajanów, można porozumieć
się po angielsku z młodzieżą w wieku
gimnazjalnym. Zarazem jednak
z Wierszyną nie ma praktycznie kon−
taktu telefonicznego [sic!]. Na prze−
jazd promem na Olchon często trzeba
czekać pół dnia – zdarza się też, że
prom, od którego zależy normalna eg−
zystencja mieszkańców wyspy, nies−
podziewanie zawiesza kursy. Znale−
zienie na Olchonie albo na zwiedza−
nej przez nas części bajkalskiego wy−
brzeża sanitariatu z bieżącą wodą
i papierem toaletowym jest niemożli−
wością – a przecież, jak pisał Jewtu−

szenko jakieś pół wieku temu, to „my
jesteśmy współtwórcami rakiet /co
dziś świata myślami wstrząsają”...

Jaka więc jesteś, Rosjo? Kraju cy−
wilizowany – i wciąż półbarbarzyń−
ski? Kraju wspaniałych możliwości –
i przerażających kontrastów? „Rosjo,
dokądże pędzisz, daj odpowiedź!”
– jeszcze w XIX wieku domagał się
Gogol, by zaraz potem stwierdzić:
„Nie daje odpowiedzi” (Martwe du−
sze, tłum, W. Broniewski).

Andrzej Dorobek
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I CYWILIZACJI

Za jedyną atrakcję na Rusałce – zjeżdżalnię – trzeba w tym roku zapłacić złotówkę
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Lato w tym roku nam dopisało jak ni−
gdy. Gospodarze okolicznych podpłoc−
kich kąpielisk mogliby w tym roku nie−
źle na tym sezonowym interesie zaro−
bić; napoje, lody, wypożyczalnia sprzę−
tu sportowego i wodnego itp. Inwesty−
cja niewielka a zysk mógłby być pokaź−
ny. Ale nic z tego. Nie wiem, czy tak
bardzo przejęli się prognozami, że lata
w tym roku nie będzie, czy też z innych
powodów o swych kąpieliskach w tym
roku prawie zapomnieli. Tak ubogo
i siermiężnie dawno już nie było.

W Grabinie

Grabina i jej dwie plaże – Rusałka
i „Patelnia” to niegdyś ukochane miej−
sca płocczan.

W lipcowe południe wybrałam się na
tamtejsze plaże, by ocenić ich stan i zo−
baczyć jakie atrakcje zapewnione mają
wypoczywający tam wczasowicze.

Niestety, stwierdzam że po wspania−
lej Grabinie zostało tylko wspomnie−
nie. „Patelnia” jest ogrodzona, stoją
tam tabliczki z napisem „Kąpiel
wzbroniona”, „Teren prywatny” a wy−
pożyczalnia sprzętu wodnego nieczyn−
na. Mimo tego plażowiczów nie od−
strasza jednak ani zamknięta bramka
na plażę, ani tabliczki.

Na niektórych drzewach, zwłaszcza
w pobliżu Rusałki wiszą kartki z infor−
macją o możliwości wypożyczenia
sprzętu wodnego w Ośrodku Wypo−
czynkowym „Pod dębami” w Nowych
Rumunkach.

Z kolei na Rusałce jest już trochę le−
piej. Dzieci mogą korzystać ze zjeż−
dżalni za 1 zł, niedaleko stoi mała bud−
ka gastronomiczna, gdzie można zjeść
coś ciepłego, napić się i kupić lody.
Od 17 lipca na plaży dyżuruje dwóch

ratowników w godz. od 10 do 18. Co
jakiś czas płyną łódką na wysokość
„Patelni” i sprawdzają, czy tam nie
dzieje się nic złego. 

– Ogólnie jest spokojnie, nie mieliś−
my dotąd żadnych przypadków utonięć
– mówi jeden z ratowników.

Na terenie Grabiny jest kilka ośrod−
ków wczasowych. Wypoczywający
tam ludzie mają w pobliżu dwa sklepy
spożywczo – przemysłowe, restaura−
cje połączone z hotelem m.in. „Biały
Dom”, „Hacjenda” oraz „Rusałka”.

Wieczory większość spędza na gril−
lowaniu, przy ognisku i tańcach.
Smutne jest jednak to, że w lesie leży
sporo śmieci, zwłaszcza przy ośrodku
wczasowym „Wodnik”. 

Obie plaże należą do firmy Kongres,
właściciela hoteli Rusałka i Dębowa
Góra, a strukturalnie spółki – córki
Koncernu Energetycznego „Energa”
SA. E.U.

Dla mało wymagających

Soczewka nie jest wymarzonym
miejscem na spędzanie wolnego czasu;
mała plaża, woda jak herbata z pier−
wszego parzenia i odległość od Płocka
– niby nieduża, ale bez samochodu ani
rusz. Ma jednak jeden plus – jest tu zde−
cydowanie mniej ludzi niż na Sobótce,
oczywiście poza dniami weekendowy−
mi. Jest też pomost, na którym można
się opalać lub z którego można skakać.
Są też ratownicy (do godz. 18). Nie ma
za to toalet. Nie ma też wypożyczalni
sprzętu wodnego, piłek i leżaków. Jest
za to w pobliżu wiata gastronomiczna,
choć przebicie w cenach dwukrotne.
Słowem można tu odpocząć od tłu−
mów, ale nie można spodziewać się
zbyt wielu atrakcji. rł

Jak się nie ma co się lubi...

W płockim oddziale Zakładu Ubez−
pieczeń Społecznych (29 czerwca)
złożyła wizytę delegacja Kasy Ubez−
pieczeń Społecznych Republiki Moł−
dawii. Oprócz rozmów merytorycz−
nych na temat funkcjonowania pol−
skiego systemu ubezpieczeń społecz−
nych i zasad wypłaty świadczeń eme−
rytalno−rentowych, goście zwiedzili
zabytkowe obiekty naszego miasta:

podziemia L.O. im. St. Małachowskie−
go, Muzeum Diecezjalne, Muzeum
Mazowieckie i katedrę. Jak zapewnia−
li, wizyta w Płocku była dla nich wiel−
ką atrakcją, a gościnność płocczan na
długo pozostanie w ich pamięci.

Gospodarze dziękują prezydentowi
Mirosławowi Milewskiemu za pomoc
w organizacji pobytu Mołdawian
w naszym mieście. B.S−C.

Goście z Mołdawii

Zrekonstruowany sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie
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Mowa o stadku pignwinów, które
mają przyjechać z gdańskiego zoo do
Płocka na przełomie sierpnia i wrześ−
nia. Wybieg dla nich jest już gotowy
od połowy lipca. 16−tu przedstawi−
cieli gatunku czarnostopych – okre−
ślanych również jako przylądkowe
– będzie miało do dyspozycji nabrze−
że skalne z norkami lęgowymi, imi−
tujące naturalne środowisko, duży
basen (mierzący 255,5 mkw i mający
w najgłębszym miejscu blisko 2 m
głębokości) oraz – z boku wybiegu
– noclegownie. 

O właściwą jakość wody zadbają
specjalne filtry, które pozwolą na sied−
miokrotne jej przefiltrowanie w ciągu
doby. – Teraz, zanim pingwiny do nas
przyjadą, mamy czas na ich sprawdze−
nie – tłumaczy Aleksander Niweliński,
dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoolo−
gicznego. – To bardzo wymagające,
wrażliwe i kapryśne ptaki. Zrobiliśmy
wszystko, żeby się u nas dobrze czuły,
ale właściwy odbiór techniczny zrobią
same pingwiny.

Największą frajdą będzie zapewne
podziemie widokowe, gdzie przez du−
ży przeszklony otwór będzie można
obserwować podwodne igraszki pin−
gwinów. 

Planowane są pokazy karmienia,
podczas których karmiący będzie
(przez mikrofon) opowiadał o tych
ptakach. Powstaną również tablice
dydaktyczne opisujące nie tylko ga−
tunek pingwinów, który zamieszka
w płockim zoo, ale również zawiera−
jące opisy pozostałych 16 gatunków
żyjących na świecie. Przy wybiegu
stanie makieta ptaka ze sklejki, po−
dobna do tej z małpami z dolnej czę−
ści zoo, przy której można będzie
zrobić sobie zdjęcie.

Na 21 ogrodów zoologicznych
w Polsce, tylko Gdańsk i Warszawa
mogą pochwalić się hodowlą tych pta−
ków, teraz dołączy do nich Płock.
Nasz wybieg jest jednak znacznie wię−
kszy od stołecznego i taki sam jak na
Wybrzeżu. (rł)

Fot: Radosław Łabarzewski

Śledzie i sardynki to ich ulubione przysmaki. Zaraz po wakacjach zajmą dawne lokum tapira.
– To bardzo wymagający, wrażliwi i kapryśni lokatorzy – podkreśla Aleksander Niweliński.

Przybywa pingwinia rodzina

Skałki z granitu i kamienia imitują naturalne środowisko

Wystarczy tylko ustawić aparat, włożyć
głowy i zabawna pamiątka z płockiego
ZOO gotowa. W podobnej stylistyce zo−
stanie wykonany „sklejkowy” pingwin
przy wybiegu dla tych ptaków. 

Baraszkujące pod wodą zwierzęta będzie można obserwować z przejścia widokowego
przez oszklone okno

Basen zajmuje blisko połowę wybiegu. W najgłębszym miejscu poziom wody będzie
miał 2 m 
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– Nareszcie Płock, Płock, Płock! –
krzyczy wracająca z Sycylii Krystyna
Feldman, czyli filmowa mamma Gam−
bini – rodowita... płocczanka. To jedy−
na kwestia, w której pada nazwa na−
szego miasta, ale ono samo często sta−
je się tłem do wydarzeń najnowszej,
gangsterskiej komedii „Dublerzy”
z Andrzejem Grabowskim i Robertem
Gonerą w rolach głównych. Zobaczy−
my m.in. wnętrze Szpitala Św. Trójcy,
stary most i wiele innych. W epizo−
dach wystąpiły również aktorki Teatru
Dramatycznego – Grażyna Zielińska
i Dorota Cempura.

Premiera odbyła się 13 lipca w war−
szawskim kinie „Relax”. 

Wraz z filmem kinowym powstał
pięcioodcinkowy serial, w którym
miasto Krzywoustego i Hermana poja−
wiać się będzie dość często. 

Akcent płocki odnajdziemy również
na płycie ze ścieżką dźwiękową do fil−
mu autorstwa Macieja Zielińskiego
(„Tylko mnie kochaj”, „Kryminalni”),

której zwiastunem jest piosenka „Jaka
miłość, taka śmierć” w wykonaniu
Kayah (piosenkarka pojawia się w fil−
mie we włoskim epizodzie). 

„Dublerzy” to historia przyjaźni
dwóch Polaków – Maksa i Leona,
wpisana w konflikt dwóch mafijnych
rodów: Gambinich i Corazzich. Obaj
mało rozgarnięci, mają niezwykłą ła−
twość pojawiania się w niewłaściwym
miejscu, w niewłaściwym czasie.
Można rzec, że „pech” to ich drugie
imię, a życiem steruje seria wypad−
ków, które rzucają ich w sam środek
wojny gangów. Ta zaś ma przynieść
dominację włoskiej mafii z polskim

i płockim rodowodem. Aby się z niej
wyplątać muszą zmienić tożsamość,
np. z fajtłapowatego ochroniarza
zmienić się w płatnego mordercę. 
Reżyserem „Dublerów” jest Marcin
Ziębiński („Gniew”, „Bank nie z tej
ziemi”). Obok wspomnianych już ak−
torów w filmie zobaczymy m.in. Ma−
rię Pakulnis, Zbigniewa Zamachow−
skiego, Bronisława Wrocławskiego,
Tadeusza Huka, Mirosława Zbrojewi−
cza oraz Marka Perepeczko (ostatnia
rola filmowa). Z pewnością publicz−
ności „wpadną w oko” dwie młode
aktorki – Magdalena Rembacz, która
zagrała doktor Annę i Magdalena

Czerwińska – urzekająca women kil−
ler – Sophie Gambini. Obsada to duży
atut filmu. Kolejny – to niespotykana
dotąd w polskim kinie ilość efektów
specjalnych, które jakością nie odbie−
gają od produkcji braci Wachowskich.
Również jakość dźwięku (od odgło−
sów uderzeń, strzałów, wybuchów po
charczenie, sapanie i mlaskanie) oraz
montaż rodem z filmów Luca Bessona
zasługują na najwyższe uznanie. Go−
rzej jest już ze scenariuszem i dialoga−
mi (choć podobno maczał w nich pal−
ce Maciej Wierzbięta – specjalista od
dialogów w polskich wersjach amery−
kańskich kreskówek, tj. Shrek). Jeśli
jednak przymknie się na to oko i cały
film potraktuje z dystansem „Duble−
rzy” warci są polecenia jako kino ak−
cji i rozrywki. Zwłaszcza dla fanów
kina gangsterskiego spod znaku Scor−
sease i de Palmy może być to smako−
wity kąsek. Szukanie filmowych cyta−
tów z ich arcydzieł może być dobrą
zabawą. (rł)

Efekty rodem z Matrixa w polsko−włoskim sosie ze Wzgórzem
Tumskim w tle. Od kilku tygodni w polskich kinach można
oglądać komedię „Dublerzy” 

Płock w filmie

2 samochody wysadzono na planie
filmu, 2 śmigłowce i samolot zo−

stały wygenerowane komputerowo

3 lata trwała produkcja filmu. Krę−
cono go m.in. w Warszawie,

Płocku, Drwalewie i na Sycylii. 

6 dni trwały zdjęcia
na Sycylii

10 godzin nerwów kosztowało
Krystynę Feldman oczekiwa−

nie na scenę kulminacyjną z jej
udziałem (w trumnie)

40 Włochów (w tym policjanci)
zabezpieczało obsługę planu

na Sycylii

50 obiektów zdjęciowych wyko−
rzystano do nakręcenia filmu

60 statystów brało 
w nim udział

60 muzyków Polskiej Orkiestry
Radiowej brało udział w na−

graniu muzyki do filmu

114 osób liczyła polska ekipa
na Sycylii, w Polsce przy

filmie pracowało 120 osób (w sumie
w produkcję „Dublerów” zaangażo−
wanych było 700 osób)

900 komputerowych efektów
specjalnych powstało na

jego potrzeby

7,5 tys. mkw. scenografii (3 pię−
tra budynku) w „Apeximie”

obejmowało wnętrze Centralnego
Biura Śledczego wraz z pokojem
przesłuchań i gabinetem transforma−
cji, szpital, więzienie i różne wnętrza
hotelu

55 tys. metrów taśmy naświetlo−
no w trakcie realizacji „Dub−

lerów”

100 000 (i więcej)
efektów

dźwiękowych wykorzystano

2 mln euro (i jeszcze trochę dola−
rów USA) liczył budżet „Duble−

rów” 

Ciekawostki związane z filmem:

Magdalena Czerwińska (Sophia Gambini) i Magdalena Rembacz (Anna) zaraz po premierze
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Robert Gonera (Maks) udziela pierwszego wywiadu
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Wpływ na to zapewne miała nie tyl−
ko praca i duże zaangażowanie osób,
które referaty przygotowały, ale rów−
nież temat sesji. Mowa o najnowszym
wydawnictwie Towarzystwa Nauko−
wego Płockiego zatytułowanym „Dr
Aleksander Maciesza (1875 –1945).
W 130. rocznicę urodzin i 60. rocznicę
śmierci”. Wszystkich,
którzy uczestniczyli
w ubiegłorocznej sesji
(pod tym samym tytu−
łem) do lektury tego
dzieła namawiać nie
trzeba. Zapewne od
wielu miesięcy na nie
czekają. Wszyscy po−
zostali, którzy żywo in−
teresują się historią na−
szego miasta, a nie
uczestniczyli w pamięt−
nej sesji 7 października
ub.r. – powinni już szy−
kować miejsce na półce
z książkami.

Maciesza – człowiek
nietuzinkowy, charyz−
matyczny społecznik,
badacz, patriota, wybitny lekarz i an−
tropolog, w końcu pierwszy prezydent
wolnego Płocka (wcześniej burmistrz)
– był postacią tak barwną, że historii
jego życia i dokonań starczyłoby na
obdzielenie kilku życiorysów. Sesja
w TNP miała na celu ukazanie wielu,
różnych aspektów życia doktora.
W książce znajdziemy więc tekst Ma−
riana Chudzyńskiego, opisujący histo−
rię rodziny Macieszów i jej syberyjski
epizod. Elżbieta Popiołek opowiada
o Macieszy – wizjonerze i twórcy no−
woczesnego, sprawnego samorządu,
który po tygodniu od objęcia urzędu
I burmistrza Płocka już w pierwszym
swoim rozporządzeniu napisał: w sto−
sunkach z publicznością zaleca się
przestrzeganie jak największej grzecz−
ności i uprzejmości. 

Anna Maria Stogowska podkreśla
zasługi Macieszy jako prezesa reak−
tywowanego po wielu latach (rów−
nież z jego inicjatywy) Towarzystwa
Naukowego Płockiego. Przypomina
jego walkę o budowę kolei na odcin−
ku Kutno – Płock – Sierpc oraz budo−
wę portu na Wiśle i stacji przeładun−
kowej. Maciesza zawsze podkreślał,
że dobry układ komunikacyjny to
warunek pomyślnego rozwoju miasta
(hasło aktualne do dziś). Dlatego
m.in. chciał połączyć kolej z tran−
sportem rzecznym. 

Bilans jego dokonań jest olbrzymi.
Wystarczy powiedzieć, że już reakty−
wowane w 1907 roku Towarzystwo
zaczynało od „zera”. W 1939 do TNP
należały dwa budynki. W jednym
z nich mieściła się Biblioteka im. Zie−
lińskich, która do tego czasu zgroma−
dziła ponad 70 tys. książek. Drugim
budynkiem był „Dom Pod Opatrzno−
ścią”, gdzie otworzono Muzeum Ma−
zowsza Północnego z 12 salami wysta−

wowymi z ekspozycją stałą i dwoma
magazynami, w których przechowy−
wano 7,5 tys. obiektów. Stan wszyst−
kich zbiorów szacowano na 15 tys.
W okresie międzywojennym muzeum
odwiedzało rocznie 7,5 tys. osób. 

Małgorzata Kwiatowska opisuje
pracę doktora jako nauczyciela i leka−

rza szkolnego, który za−
słyną przede wszystkim
jako budowniczy kąpie−
liska szkolnego dla
podniesienia stanu czy−
stości wśród młodzieży
szkolnej i nieugiętego
wroga nałogu nikotyno−
wego. Dr Tomasz Kor−
dala ukazuje Macieszę
jako naukowca – antro−
pologa, członka Mię−
dzynarodowego Insty−
tutu Antropologii w Pa−
ryżu, a Tomasz Dzwon−
kowski skupił się na
wielkiej pasji doktora
jaką zapewne była foto−
grafia. Właśnie fotogra−
fie autorstwa Aleksan−

dra Macieszy, często po raz pierwszy
publikowane, są dodatkowym atutem
tej pozycji.

Książka liczy 128 stron. Została wy−
dana w twardej oprawie. Zarówno
okładka jak i zdjęcia oraz kopie doku−
mentów wewnątrz książki są jedno−
brawne (sepia). Jeden egzemplarz
kosztuje 15 zł i jest dostępny w siedzi−
bie TNP. 

Podsumowując, lektura niezwykle
ciekawa i pasjonująca, choć nie wy−
czerpująca tematu. Powodująca jesz−
cze większy apetyt na wyczekiwaną
od lat obszerną biografię. (rł) 

Choć to zbiór referatów z sesji naukowej czyta się go z lekko−
ścią i wielkim zainteresowaniem 

Pasja życia

Za kilkanaście dni potomkowie bu−
downiczego pierwszego płockiego
mostu przyjadą z różnych stron świata
do Płocka na I zjazd rodzinny. To wy−
darzenie ma wymiar symboliczny dla
Towarzystwa Miłośników Radziwia,
które obchodzi w tym roku pięciolecie
działalności. – Wszystko zaczęło się
dość spontaniczne od poszukiwań
i próby zachowania, gromadzenia
i utrwalania dorobku kulturowego
płockiej dzielnicy – wspomina Bogu−
sław Osiecki, prezes TMR. 

Pierwsze lata

Już w rok po sądowej rejestracji,
z okazji setnej rocznicy konsekracji
kościoła św. Benedykta Towarzystwo
wydało z własnych środków – w na−
kładzie 1,5 tys. egz. – książkę T. Pie−
karskiego poświeconą radziwskiej
świątyni. 

Sami spontanicznie odnowili też
pomnik ks. Piotra Dziekanowskiego –
proboszcza w latach 1897 – 1912, bu−
downiczego ceglanego kościoła. Było
też zbiorowe zdjęcie ponad 800 radzi−
wian wykonane z dachu kościoła.
Włączyli się również w akcję „Ratuj−
my Płockie Powązki” rozpoczynając
jednocześnie systematyczne porządko−
wanie radziwskiego cmentarza. Już
w 2003 roku z kwesty z 2002 r. udało
się uporządkować kilkanaście starych,

charakterystycznych dla tamtejszego
cmentarza grobów.

Szkoła Podstawowa otrzymała od
Towarzystwa kopie XIX−wiecznych
map Radziwia oraz biogramy zasłużo−
nych mieszkańców.

W czerwcu 2003 roku – w ramach
Dni Historii Płocka – TMR przygoto−
wało wspólnie z Teatrem Dramatycz−
nym spektakl plenerowy „Po drugiej
stronie Wisły”. Rok później spektakl,
dzięki wsparciu Funduszu Grantowe−
go, został zarejestrowany na DVD.
Fundusz przekazał również środki na
dokończenie budowy Parku Rekreacji
i Sportu przy ul. Teligi.

W lutym 2004 r. Towarzystwo wy−
daje pierwszy zestaw historycznych
pocztówek o Radziwiu. Nie mija kilka
miesięcy a wydaje dwa kolejne. 

Mała ojczyzna

W czerwcu 2005 r. członkowie TMR
składają w Urzędzie Miasta projektu re−
nowacji Grobu Żołnierskiego na cmen−
tarzu radziwskim, wykonany przez ar−
chitekta Jacka Nowodworskiego po−
chodzącego z Radziwia. Chodzi przede
wszystkim o ustawienie w pionie tablic
z nazwiskami poległych (teraz nazwi−
ska są niewidoczne). W styczniu ubieg−
łego roku z Towarzystwem nawiązuje
kontakt, mieszkający we Francji pra−
prawnuk Jana Marka Róży Lajourdie.
Potem kilka razy odwiedza Płock, aby
na początku 2006 roku ostatecznie do−
piąć szczegóły pierwszego rodzinnego
zjazdu Lajourdie.

– Radziwie to nasza mała ojczyzna.
Cały czas gromadzimy stare fotografie,
pocztówki, obrazy i rysunki. Śledzimy,
co gdzie jest w Radziwiu. Zbieramy ma−
teriały o osobach zasłużonych dla Ra−
dziwia i wszelkie o nim publikacje – do−
daje Osiecki. Tak jest z pieśniami ludo−
wymi z Radziwia. W roku 1980 Woje−
wódzki Dom Kultury wydał wybór 103
pieśni z lewego brzegu Wisły zebra−
nych przez Instytut Sztuki Polskiej
Akademii Nauk w latach 1957−59. To−
warzystwo zainicjowało opracowanie
współczesnych aranżacji tych pieśni,
jednocześnie starając się pozyskać ko−
pie oryginalnych nagrań z lat 60 z ar−
chiwum PAN. Teraz TMR przygoto−
wuje się do publikacji 4−płytowego al−
bumu z pieśniami. Obok współczes−
nych aranżacji, znajdą się tam linie me−
lodyczne i teksty wszystkich pieśni. 

Wszystko co udało się zgromadzić,
każde nowe odkrycie publikowane jest
na działającej od roku stronie interne−
towej Towarzystwa (www.tmr.plo.pl). 

(rł)

Zaczęło się od obchodów 100−lecia konsekracji radziwskiego
kościoła. To nowo powstałe Towarzystwo zainicjowało te ob−
chody. Nieco później była walka o nazwanie nowo wybudowa−
nego ronda imieniem Lajourdie. 

Po tamtej stronie Wisły

Alternatywa 

dla Krzywoustego
Pomysłodawca uczczenia Bolesła−

wa Krzywoustego pomnikiem (p. Ma−
rian Wilk), chce go koniecznie usytu−
ować na Placu Narutowicza. Mam w tej
kwestii odmienne zdanie: uważam, że
placu tego nie należy „zagęszczać”,
a jego głównym punktem powinien po−
zostać Grób Nieznanego Żołnierza.

Mam również drugą wątpliwość;
Krzywousty był z pewnością znaczącą
postacią, ale nie odważyłbym się na−
zwać jej wybitną. Oprócz niewątpliwych
zasług, ostatecznie podzielił przecież
kraj między swoich synów, czyniąc Pol−
ską dzielnicową, co doprowadziło do
opłakanych skutków.

Król Bolesław upamiętniony jest
w naszym mieście na różne sposoby,
że wymienię choćby Kaplicę Królewską
w katedrze, ulicę i dom kultury jego
imienia. Doceniając starania p. M. Wil−
ka myślę jednak, że kolejną rocznicę
urodzin władcy uczcić można w sposób

skromniejszy np. popiersiem. Koszty
byłyby znacznie mniejsze a Krzywousty
mógłby z Tumów spoglądać na Wisłę
obok nowego amfiteatru. Wydaje mi
się, że idealnym miejscem na popiersie
(na odpowiednio wysokim postumen−
cie) byłby zapuszczony obecnie półwy−
sep – występ na skarpie, poniżej Wieży
Szlacheckiej (patrz zdjęcie). 

Z pewnością nie należy przenosić
pomnika Ludwika Krzywickiego – stał
się on już częścią Wzgórza Tumskiego.

Pozdrawiam jasne „Sygnały Płoc−
kie” i czytelników

Jan Szymański

z redakcyjnej poczty��
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W brew zapowiedziom synopty−
ków tegoroczny lipiec przy−

niósł rekordowe upały. Temperatura
za oknem jako żywo przypominała tę
znaną z południa Europy. Siłą rze−
czy, zaczęliśmy przestawiać się na
zwyczaje śródziemnomorskie: leni−
wy dzień ze sjestą i przynoszący
wytchnienie wieczór, kiedy to po
znojnym dniu można było usiąść
przy kawie i posłuchać muzyki pły−
nącej z rozstawionych na płockiej
Starówce scen. Zapewne ani pro−
gram tych koncertów, ani gwiazdy
nie pozwalały poczuć się jak w We−
necji, czy Paryżu, ale nie ma co wy−
brzydzać – każdy mógł znaleźć coś
dla siebie.

Melomani już po raz ósmy zostali
obdarowani przez Płocką Orkiestrę
Symfoniczną Letnim Festiwalem
Muzycznym. Jego program został
pomyślany tak, aby zadowolić za−
równo tych, którzy w muzyce kla−
sycznej poszukują głębszych warto−
ści, jak i tych, którzy cenią sobie
bezpretensjonalność i prostotę świa−
ta operetek. Należy cieszyć się, że
publiczność dopisała i nawet finało−
wy mecz piłkarskich mistrzostw
świata nie zniechęcił ponad pięciuse−
tosobowej grupy płocczan do wysłu−
chania jednego z najlepszych du−
dziarzy Lindsay’a Davidsona –
gwiazdy drugiego koncertu festiwa−
lowego … Kto nie był, niech żałuje!

W księżycową letnią noc

N a pierwszy koncert Festiwalu
(2. lipca) wybrano doskonale

znane arcydzieło orkiestrowe „Sen
nocy letniej”, skomponowane przez

siedemnastoletniego Feliksa Men−
delssohna. Utwór ten do dziś zadzi−
wia dojrzałością stylu. Eteryczne
melodie, delikatna harmonia i dosko−
nała instrumentacja pobudzają wyo−
braźnię widzów. Mendelssohn bez
trudu przenosi słuchaczy w baśniowe
życie zaczarowanego lasu.

Poza solistkami – Natalią Pucz−
niewską (sopran) i Magdaleną Wil−
czyńską−Goś (mezzosopran) – kon−
cert przygotowano płockimi siłami.
Orkiestrze symfonicznej towarzy−
szyli aktorzy teatru płockiego – Ma−
gdalena Tomaszewska−Karbowska
i Jacek Mąka oraz połączone chóry
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo−
dowej w Płocku „Vox Juventutis”

i Zespołu Szkół Centrum Edukacji
„Alchemik”. Całość poprowadził od
pulpitu dyrygenckiego Paweł Kotla.
Lekki dowcip Mendelssohna i praw−
dziwa uroda tej muzyki wymaga od
artystów i dyrygenta nieograniczonej
wyobraźni, ale i żelaznej konsek−
wencji. Paweł Kotla zawsze czuje się
w sytuacji dyrygenta, reżysera i in−
terpretatora dzieł programowych jak
ryba w wodzie, jednak tym razem je−
go koncepcja nie obroniła się. Płocka
wersja „Snu nocy letniej” wzbogaco−
na została o wplecione wyjątki tek−
stu komedii Szekspira. Aktorzy wy−
wiązali się z powierzonego im zada−
nia (brawo Jacek Mąka), jednak to
co miało przyczynić się do uwydat−
nienia fabuły dzieła stało się jedno−
cześnie przyczyną całkowitego zbu−
rzenia dynamiki muzycznej narracji
utworu. Co więcej, zabrakło też sub−
telnego wskazywania orkiestrze
i chórowi zakończeń fraz; nadto pra−

wie wszystkie części wykonano zbyt
wolno, czego powodem miał być po−
noć niewystarczający poziom umie−
jętności technicznych niektórych
muzyków.

Waleczna Szkocja, dumna Walia

P od taki tytułem odbył się kolejny
koncert Festiwalu. Świetnym

pomysłem było obsadzenie w rolach
głównych dwóch Brytyjczyków
w „spódnicach”: dudziarza Lin−
dsay’a Davidsona i dyrygenta Step−
hena Ellery’ego (na zdjęciu). Muzy−
cy wraz z Płocką Orkiestrą Symfo−
niczną zaprezentowali ciekawy pro−
gram złożony z szkockich i walij−
skich melodii. Publiczność doceniła

wspaniałą wirtuozerię solisty oraz
świeżość i inteligencję aranżacji or−
kiestrowych. Spontaniczność i entu−
zjazm artystów zaowocowała bisem,
a widzowie wracający z koncertu nie
kryli słów uznania.

Ein musikalischer Spass

M uzyczne niespodzianki” były
jednym nie plenerowym kon−

certem Letniego Festiwalu Muzycz−
nego. W murach płockiej katedry
usłyszeliśmy jednorodny koncepcyj−
nie program, obejmujący kompozy−
cje nietuzinkowe i żartobliwe, po−
chodzące z przebogatej spuścizny
Mendelssohna i Mozarta. Prowadzą−
cy tego dnia płockich symfoników
Paweł Kotla zaproponował interesu−
jącą wyrazowo interpretację. Jego
koncepcja dała możliwość orkiestrze
wydobycia różnorodnych barw i od−
cieni ekspresji. Wykonanie podkre−
ślało wigor kompozycji, urozmaicało

ich przekaz, nadając utworom dyna−
miczną, żywą postać. Koncert rozpo−
częła „Symfonia z uderzeniem w ko−
cioł” Józefa Haydna, będąca odpo−
wiedzią na zarzuty, że papa Haydn
usypia słuchaczy swoją muzyką.
Owo nieoczekiwane uderzenie znaj−
duje się w drugiej części kompozy−
cji. Po niej wykonano „2 Kon−
zertstücke op.113 i 114 na klarnet
i bassethorn Mendelssohna. Solista−
mi byli Arkadiusz Adamski i Roman
Widaszek, grający na bassethornie,
czyli odmianie klarnetu altowego.
Adamski i Widaszek to prawdziwi
zawodowcy, doskonale przygotowa−
ni, dysponującym solidnym warszta−
tem. Muzycy, co ważne i nieczęsto
spotykane, potrafili skupić się na
wykonywanych dziełach, a nie na
sobie. Całość interpretacji mogła się
podobać. Program koncertu zamknął
„Ein musikalischer Spass“ Mozarta.
Ów „Muzyczny żart” jest świadec−
twem mozartowskiego poczucia hu−
moru. Utwór parodiuje patos, jało−
wość pomysłów i techniczną nieu−
dolność wielu tworzących wówczas
kompozytorów. Jego cechą charakte−
rystyczną są specjalnie wplecione
fałsze waltorni i altówek. Jak mawia−
ją muzycy, tylko mistrzowie są
w stanie prawdziwie pięknie fałszo−
wać i nierówno zagrać. Trzeba
przyznać, że Płocka Orkiestra Sym−
foniczna wyszła z tej interpretacji
obronną ręką. Muzycy fałszowali
tam gdzie trzeba… i niekiedy tam,
gdzie było to zbyteczne.

Magiczny świat operetki

Festiwal zamknęła – tradycyjnie –
podkasana muza, czyli muzyka

łatwa, prosta i przyjemna. W trakcie
tegorocznej gali operetkowej zapre−
zentowano przeboje w rodzaju ”Nad
pięknym modrym Dunajem”, ”Graj,
Cyganie”, ”Giuditta”, ”Walc Julii”
i uwertury do ”Zemsty nietoperza”
i ”Orfeusza w piekle”. Utwory prze−
platane były barwnymi i zabawnymi
komentarzami dyrygenta Mirosława
Jacka Błaszczyka.

Solistką koncertu była obdarzona
przyjemnym głosem Anita Maszczyk.
Należy przyznać, że doświadczenie
operetkowe artystki nie pozostało bez
wpływu na jakość wykonania. Anita
Maszczyk – absolwentka Akademii
Muzycznej w Katowicach – jeszcze ja−
ko studentka debiutowała partią Adeli
w „Zemście nietoperza” J. Straussa.
Później grała m. in. w: polskiej pre−
mierze „Oklahomy” R. Rodgersa, Ro−
sinę w „Cyruliku sewilskim” G. Rossi−
niego, Anastazję w „Księżniczce czar−
dasza” E. Kálmána, Franzi w „Wie−
deńskiej krwi” i Adelę ponownie
w „Zemście nietoperza”.

Muzyka płynąca ze sceny rozsta−
wionej przed płockim ratuszem mile
łechtała uszy słuchaczy i niejeden
widz wracał zapewne do domu, nu−
cąc pod nosem któryś z usłyszanych
szlagierów… nawet, jeśli akompa−
niament orkiestry – choć brzmiał do−
brze – był chwilami jakby zbyt po−
ważny, solenny i trochę za ciężki.

Robert Majewski
współpraca: Dariusz Zalewski

Symfoniczne wakacje
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Przed sezonem ligowym rozgrywany
jest prestiżowy mecz pomiędzy Mi−
strzem Polski i zdobywcą Pucharu Pol−
ski. Nie inaczej było i tym razem, ale pi−
kanterii dodawał fakt, że spotkanie zo−
stało rozegrane w Warszawie przy ulicy
Łazienkowskiej, a gospodarze niesieni
byli dopingiem swoich kibiców, którzy
w najczarniejszych snach nie spodzie−
wali się przegranej swoich pupili. 

Ekipa warszawska to w tej chwili nasz
najlepszy eksportowy zespół, który ma
powalczyć o awans do europejskiej Ligi
Mistrzów, a niedawne sparingi z czoło−
wymi klubami francuskimi potwierdza−
ły wysoką dyspozycję stołecznych za−
wodników. Jednak konfrontacja z wiśla−
kami wypadła bardzo niekorzystnie dla
podopiecznych Dariusza Wdowczyka
(byłego trenera Wisły, a obecnie Legii). 

Płocczanie pokazali sporo dobrej pił−
ki, szczególnie w pierwszej połowie.
Już w 3. minucie wychodzącego na czy−
stą pozycję Wahana Geworgiana faulo−
wał bramkarz gospodarzy Łukasz Fa−
biański, a rzut karny na gola zamienił
Paweł Magdoń, strzelając płasko po zie−
mi w sam środek bramki. Do przerwy
Wisła była drużyną zdecydowanie lep−
szą. Dobre zawody rozgrywali nowi za−
wodnicy sprowadzeni przez trenera

Csaplara: Tomas Dosek i Patric Gede−
on. Szczególnie ten drugi znakomicie
zaprezentował się, jako zawodnik potra−
fiący celnie dograć piłkę. 

Po zmianie stron Legioniści zmoty−
wowani w szatni przez swój sztab szko−
leniowy przystąpili do ataków na bram−
kę Roberta Gubca. Jedna z tych akcji
dała im wyrównanie. Po dośrodkowaniu
Tomasza Kiełbowicza pięknym strza−
łem głową bramkę – niestety samobój−
czą – zdobył Marco Colaković. Od tego
momentu przy stanie 1:1, warszawianie
coraz śmielej wdzierali się w pole karne
Wisły, ale skuteczność tych akcji była
opłakana. W sytuacjach sam na sam
z Gubcem, nie potrafili skutecznie ograć
płockiego bramkarza, który seryjnie
wybijał piłkę zmierzającą do bramki.
Płocczanie ograniczali się jedynie do
sporadycznych kontrataków i czyhali na
błąd obrony Legii. W 72. minucie spot−
kania dokładne dośrodkowanie Lumira
Sedlaczka na gola zamienił zamykający
akcję Paweł Sobczak, który nie może te−
go spotkania zaliczyć do najbardziej
udanych, gdyż za dwa bezmyślne zagra−
nia otrzymał dwie żółte kartki (w efek−
cie czerwoną) i musiał końcówkę spot−
kania oglądać zza siatki odgradzającej
boisko od trybun. P. Nowicki

Wisła Płock zdobyła Superpuchar Polski zwyciężając w bez−
pośrednim pojedynku Legię Warszawa 2:1 (1:0)

Superpuchar

Ogólnopolską akcję edukacyjną,
promującą odnawialne źródła ener−
gii zorganizował Wojewódzki Fun−
dusz Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej w Łodzi. W tym celu
zbudowano katamaran napędzany
energią słoneczną – stąd jego nazwa
„Solarek”. Na dachu ma 14 ogniw
fotowoltaicznych, które produkują
prąd dla dwóch silników elektrycz−
nych. Łódź na całej 900−kilometro−
wej trasie – z Krakowa do Gdańska
– nie wytworzy ani grama zanie−
czyszczeń.

Dwuosobowa łódzka załoga „So−
larka”: Przemysław Witkowski i Ra−
dosław Wilczek, zaokrętowała się na
pokład 1 lipca w Krakowie. Zatrzy−
mując się po drodze we wszystkich
większych miastach spotykają się
z ich mieszkańcami i władzami, opo−

wiadają o dobrodziejstwach natural−
nej energii, nie szkodzącej środowi−
sku naturalnemu. W sobotę (15 lipca)
mieli wieczorem dopłynąć Wisłą do
Płocka, akurat na Nadwiślański Fe−
stiwal Teatrów Ulicznych. Zła pogo−
da spowodowała, że do płockiego na−
brzeża przycumowali dopiero w po−
niedziałek rano, gdy pięknie świeciło
słońce. Następnego dnia wyruszyli
dalej, do Włocławka.

Warto dodać, że ta para żeglarzy ma
już na swoim koncie podobne podróże
nietypowymi, ekologicznymi środka−
mi transportu; w czasie jednej z powo−
dzi we wschodniej Polsce, poruszając
się motolotnią, organizowali pomoc
dla powodzian, w 2002 roku na po−
duszkowcu pomagali niemieckim
służbom ratowniczym w akcji powo−
dziowej w Brandenburgii. (j)

Katamaran Solarek zawinął do Płocka

Rejs ze słońcem
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Wisła w nowym składzie
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Piłkarze ręczni płockiej Wisły po po−
wrocie z urlopów rozpoczęli przygoto−
wania do sezonu pod wodzą nowego
– ale znanego, nie tylko płockim kibi−
com – trenera Bogdana Zajączkowskie−
go. Zastąpił on na stanowisku pierwsze−
go szkoleniowca nafciarzy Krzysztofa
Kisiela, którego niepodważalne sukcesy
sportowe z ostatnich lat zostały przyć−
mione przez oskarżenia o brak dyscypli−
ny wśród zawodników, ze strony kie−
rownictwa sekcji piłki ręcznej. Efekty
tej zmiany zobaczymy już niebawem,
gdyż przed wiślakami dość trudny se−
zon. Obrona mistrzowskiego tytułu
i wyjście z grupy w rozgrywkach klubo−
wego Pucharu Europy – tego oczekują
zarówno kibice jak i włodarze Wisły
Płock. Zadanie będzie bardzo trudne, ze
względu na brak kluczowych wzmoc−
nień w podstawowym składzie naszych
szczypiornistów. Na dodatek, przedłu−
żająca się kontuzja Adama Wiśniew−
skiego i brak zdecydowania na dalszą
grę w Płocku Władimira Ilina nie mogą
napawać optymizmem w świetle bardzo
trudnych i wyczerpujących spotkań roz−
grywanych co kilka dni. Wprawdzie
kontrakt z zespołem przedłużył lewo−
ręczny Witalij Titov, ale dość bezbar−
wny poprzedni sezon w wykonaniu tego
gracza uświadomił chyba wszystkim, że
jego niewątpliwy potencjał fizyczny jest
tłumiony ogromnym niezdecydowa−
niem, co w konsekwencji prowadziło
niejednokrotnie do szkolnych błędów
w decydujących akcjach. 

Małym „światełkiem w tunelu” może
być powrót do zespołu (z wypożyczenia
do Piotrkowianina) Łukasza Białaszka,
ale zawodnik ten będzie dopiero wcho−
dził w rytm drużyny i okres jego akli−
matyzacji może trochę potrwać, zanim
będzie mógł zastąpić na skrzydle Wiś−
niewskiego. Na pozycji obrotowego
mamy niezastąpionego Bartosza Wusz−
tera, ale rywalizował z nim będzie rosły
Zbigniew Kwiatkowski, który dość ko−
rzystnie prezentował się ostatnio w roli

dublera. Prawdopodobnie, nie dojdzie
do skutku sprowadzenie do ekipy mi−
strzów Polski Gorana Radojevicia – 25−
letniego, mierzącego 195 cm środkowe−
go rozgrywającego z Serbii. Otrzymał
on korzystniejszą ofertę z Grecji.
Dziewczyna serbskiego szczypiornisty
jest koszykarką i grecki klub zaoferował
jej angaż w swojej koszykarskiej sekcji. 

Tak więc na obóz kondycyjno – wy−
trzymałościowy w Solcu Kujawskim
(23.07−4.08) płocczanie wyjechali
w niemal niezmienionym składzie.
Wartym odnotowania jest jednak fakt,
iż dotychczasowy rozgrywający Ma−
rek Witkowski, debiutuje w nowej ro−
li; wraz z Arturem Góralem, będą po−
magać Bogdanowi Zajączkowskiemu
jako grający asystenci. 

Kolejnym etapem przygotowań jest
udział w międzynarodowym turnieju
piłki ręcznej w białoruskim Brześciu
w dniach 11−13.08, gdzie obok Wisły
zagrają: Meskhov Brześć, Tatran Presov
(Słowacja) i Dynamo Astrachań (Ro−
sja). Po chwili odpoczynku nafciarze
wezmą udział w Memoriale im. Jerzego
Klempela w Dzierżoniowie (16−20.08).
W turnieju zagrają ekipy z Ukrainy,
Białorusi, Czech, Słowacji i Polski. Wi−
ślacy spotkają się w grupie A z Zagłę−
biem Lubin, Śląskiem Wrocław, ZTR
Zaporożhem (Ukraina) i ekipą MSK Po−
vazska Bystrzyca (Słowacja). W grupie
B rywalizować będą: Vive Kielce,
Chrobry Głogów, MMTS Kwidzyń, HC
Meskhov Brześć (Białoruś), Portovik
Juzhny (Ukraina). Dalsze przygotowa−
nia wiślacy odbędą na płockich obiek−
tach. W planach jest rozegranie kilku
spotkań sparingowych z nieznanymi
jeszcze rywalami. Sezon 2006/2007
szczypiorniści Wisły Płock zainauguru−
ją we własnej hali meczem 2 września
z odwiecznym rywalem Vive Kielce.
I właśnie to spotkanie z wymagającym
przeciwnikiem pozwoli nam określić,
o co płocka ekipa będzie grała w nad−
chodzącym sezonie. P. Nowicki

Przygotowania
szczypiornistów
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Na zdjęciu (od lewej): prezes klubu Leszek Jarosiński, złota medalistka zawodów Mar−
ta Lewandowska, Michał Berner, Michał Jarosiński i Sebastian Ostrowicki

Judocy z klubu UKS ,,JUDO –
KANO” Płock nawiązali współpracę
z klubem SHAI – JUDO z Republiki
San Marino (włoskie miasto−pań−
stwo, prawie 30 tys. ludności).
Współpraca szybko zaowocowała;
płoccy judocy zostali zaproszeni do
udziału w międzynarodowym turnie−
ju judo. Pod opieką trenerów: Leszka
Jarosińskiego i Michała Bernera do
San Marino pojechało pięcioro za−
wodników. W sumie w zawodach
brało udział 520 zawodników z 48
klubów. Rywalizacja trwała dwa dni
na 4 matach. 

W płockiej ekipie rewelacyjnie za−
częła walki Marta Lewandowska – po−
dopieczna Leszka Jarosińskiego (jej
pierwszym trenerem był Michał Ber−
ner). Przez ippon (nokaut) wygrała
z bardzo silną fizycznie Włoszką
z Porto Viro, a następnie przepięknym
rzutem przez plecy wygrała z wyższą
o głowę zawodniczką z Parmy, zdoby−

wając złoty medal dla Płocka, z czego
byli niezmiernie zadowoleni obaj tre−
nerzy Marty.

W zawodach startowali też: prezes
klubu Leszek Jarosiński (w kat. senio−
rów zajął VII miejsce), Michał Berner
(w kat. seniorów – IX miejsce) i Moni−
ka Jarosińska (w juniorkach młod−
szych zajęła V miejsce).

Po zawodach płocczanie zwiedzili
Wenecję, Ravennę i Rimmini, gdzie
przy okazji zażywali kąpieli w Adria−
tyku, oraz włoski disneyland Mirabi−
landię. 

Na pożegnanie zaprosili kolegów
z SHAI – JUDO San Marino na mię−
dzynarodowy turniej do Płocka, który
organizuje UKS ,,JUDO – KANO”
w październiku br. (j)

PS Trenerzy i zawodnicy serdecznie
dziękują Zbigniewowi i Marzenie
Mordkowiczom oraz firmie MOR−
DEX za sprzęt sportowy i pomoc w or−
ganizacji tego wyjazdu.

ZŁOTO JUDOKÓW

Zawody miały nieco inny przebieg
niż dotychczas, gdyż ze względu na
ogromne zainteresowanie, jakie towa−
rzyszyło poprzednim turniejom, posta−
nowiliśmy zwiększyć obsadę i rozło−
żyć imprezę na 2 dni.

Nasza decyzja nie wszystkim się podo−
bała, część zagorzałych fanów wycofała
się z turnieju, uzasadniając swoja decyzję
tym, że nie chcą się bawić z ludźmi, któ−
rych nie kojarzą z kibicowaniem...

Tym razem jednak postanowiliśmy
dać szansę wszystkim, by pozyskać no−
wych fanów, zachęcić do czynnego kibi−
cowania. W efekcie na starcie stanęły 24
zespoły z Płocka, Siecienia, Białej,
a także zaprzyjaźnieni fani Górnika Za−
brze, występujący jako FC Łabędy. Dru−
żyny podzieliliśmy w drodze losowania
na 6 grup; na sobotę 15 lipca zaplanowa−
liśmy rozgrywki grupowe, w niedzielę
miała się odbyć faza pucharowa.

Gdy wszystko było już dopięte na
ostatni guzik i oczekiwaliśmy na pier−
wszy gwizdek sędziego, dotarła infor−
macja, że zginął tragicznie nasz kole−
ga, wielki kibic Wisły – Tomek Kasza−
nek. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle
nie odwołać imprezy ale pomyśleliś−
my, że Tomek wolałby żebyśmy grali.
Zrezygnowaliśmy więc tylko z pusz−
czania muzyki, flagi przybraliśmy ki−
rem, a rozpoczęcie zawodów poprze−
dziliśmy chwilą ciszy...

Rozgrywki toczące się równolegle
na dwóch boiskach przebiegały spraw−
nie. Zawodowi sędziowie prowadzący
mecze, nie mieli wiele pracy, spotka−
nia toczyły się w sportowej atmosfe−
rze. Ogrodzenie wokół boiska przybra−
ne było flagami Wisły, dla zawodni−
ków i gości przygotowaliśmy grilla.

Po meczach w grupach można było
wyłonić faworytów rozgrywek – zde−
cydowanie najlepiej zaprezentował się
FC Górna, który wygrał wszystkie me−
cze i zdobył 18 bramek, tracąc tylko
jedną. Znakomicie wyglądała też ekipa
Obojętnie, a z meczu na mecz, wyraź−
nie rozkręcał się, debiutujący w zawo−
dach zespół KM Wisła, złożony
w większości z pracowników Komuni−
kacji Miejskiej – Płock.

Zawiodły natomiast czołowe ekipy
poprzedniego turnieju – Kombatanci,
ZBA i dzieciaki ze Skazanych Na Wi−
słę – Element Zaskoczenia, które prze−
grały swoje grupy z kretesem.

W niedzielę rano nie wszyscy mieli
ochotę do gry; z Turniejem niespo−
dziewanie łatwo pożegnali się
N@fciarze, Equador 2006 i Nadwi−
ślańscy Kombatanci. Dramatyczne bo−
je, zakończone rzutami karnymi, sto−
czyły Biała Wiślacka z KM Wisła,
Obojętnie z Ekipą Śrut i Wiślany Zle−
pek z Cebollitas, wciąż doskonałe wra−
żenie pozostawiał FC Górna, do rangi
faworytów urastali także Bezele.

W ćwierćfinałach doszło do najwię−
kszej niespodzianki – Górna poległa
z Cholerką i zaczęło być jasne, że do
finału dojdą najprawdopodobniej gra−
jący równo i skutecznie pracownicy
KM Płock, oraz Bezele. I tak też się
stało – KM Wisła, po dramatycznym
meczu pokonała w półfinale Cholerkę,
a Bezele nie mieli problemu z rozpra−
wieniem się z Teletubisiami.

Finał był znów niezwykle zacięty i wy−
równany, długo prowadziła KM Wisła,
jednak Bezele zdołali wyrównać. I tak jak
w Mistrzostwach Świata o zwycięstwie
w Turnieju rozstrzygnęły rzuty karne.
W czasie decydujących strzałów więcej
zimnej krwi zachowali zawodnicy KM
Wisła i to oni zostali triumfatorami IV
Turnieju Kibiców o Puchar SSKWP.

W organizacji turnieju pomogli:
Urząd Miasta Płocka, Wisła Płock
S.A., NSZZ Solidarność w KM−Płock,
HBI Polska, TopSecret, i Pub Multis−
port z ul. Kwiatka, który gościł na uro−
czystej kolacji zwycięzców Turnieju.

Jacek Kruszewski

15−16 lipca, na bocznym boisku (ze sztuczną nawierzchnią)
stadionu Wisły, spotkali się kibice, by po raz czwarty zmierzyć
się ze sobą w turnieju organizowanym przez Stowarzyszenie
Sympatyków Klubu Wisła Płock

Turniej Kibiców

Najmłodszy zawodnik – Mateusz
Bartkowski (Skazani Na Wisłę – EZ)
– 14 lat

Najlepszy Bramkarz – Przemy−
sław Dziewirz (Cholerka)

Najlepszy Strzelec – Konrad Do−
robek (FC Bezele) – 15 bramek

Najlepszy Piłkarz – Tomasz Gola−
towski (KM Wisła)

Decydujący rzut karny – w bramce Roman Woźniak z KM Wisła

Szaradziarskie 
mistrzostwa

Zarząd Płockiego Klubu Miłośni−
ków Rozrywek Umysłowych „Re−
laks” informuje, że 2 września w SW
im. Pawła Włodkowica (budynek G)
odbędą się II Ogólnopolskie Otwarte
Szaradziarskie Mistrzostwa Miasta
Płocka. Turniej będzie trwał od godz.
12 do 18. Wpisowe uczestników tur−
nieju wynosi 15 zł. Szczegółowych
informacji o turnieju udzielają człon−
kowie zarządu pod tel. 501 219 588
lub 501 219 840.

Ponadto 21 sierpnia w Spółdziel−
czym Domu Kultury, podczas impre−
zy pt. „Pożegnanie wakacji” Klub
„Relaks” poprowadzi konkursy szara−
dziarskie z nagrodami (ufundowany−
mi przez Urząd Miasta) dla dzieci
i młodzieży. Miłośników rozrywek
umysłowych zapraszamy na obie im−
prezy. Andrzej Jakubowski

(prezes „Relaksu”)

Po śladach...
Obrazy olejne i akwarele członków

Płockiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury można do 20 sierpnia oglądać
w Domu Darmstadt. To zbiór prac
powstałych podczas plenerów malar−
skich organizowanych przez Stowa−
rzyszenie w latach 2001 – 2004. Wy−
stawa nosi tytuł „Po śladach płockiej
historii”. (rł) 



Czytelnicy, którzy
rozwiążą krzyżówkę
i z oznaczonych liter
ułożą hasło, które
wystarczy dostar−
czyć do redakcji
w ratuszu (Stary Ry−
nek 1 pok. 220) do
końca sierpnia
wezmą udział w lo−
sowaniu upomin−
ków.
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numeru
Uncja środków
zapobiegawczych 
jest lepsza od tony środków
leczniczych. A.J. Cronin

Kto z nas nie pamięta, jak w dzieciń−
stwie mama namawiała: wypij mleko,
wapno jest potrzebne, żeby mieć zdro−
we zęby i kości. I nic się w tej sprawie
nie zmieniło; najnowsze badania po−
twierdzają, że wapń nie tylko dba o na−
sze kości, ale pomaga w wielu innych
chorobach. Np. wielu osobom z nad−
ciśnieniem tętniczym, którym poda−
wano zwiększone ilości wapnia, ciś−
nienie obniżyło się bez podawania in−
nych leków. Prof. James H. Dwyer ze
Szkoły Medycznej Uniwersytetu Po−
łudniowej Kalifornii na podstawie pro−
wadzonych przez 13 lat badań stwier−
dził, że u osób które w młodym wieku
spożywają dużo wapnia (ok. 1300 mg
dziennie) ryzyko wystąpienia nadciś−
nienia w wieku dojrzałym jest o 25%
niższe.

Dr Margo A Denke z Uniwersytetu
Teksasu w Dallas prowadziła z kolei
badania nad wpływem wapnia na po−
ziom cholesterolu. I w tym przypadku
wyniki były obiecujące; dieta wysoko−
wapniowa spowodowała obniżenie po−
ziomu złego cholesterolu od 6 do 11%.

Z kolei zespół pracowników nauko−
wych z Ośrodka Badań nad Żywieniem
Ministerstwa Rolnictwa w Grand Forks
(północna Dakota) doszedł do wniosku,
że kobiety które mają niedobory wap−
nia gorzej znoszą dolegliwości miesią−
czkowe. Natomiast we Francji przepro−
wadzono w 1992 roku badania 1765
kobiet w wieku powyżej 69 lat pod ką−
tem wpływu wapnia na postępy osteo−
porozy. Po 18 miesiącach przyjmowa−
nia dodatkowo 1200 mg wapnia i 20
mikrogramów witaminy D dziennie
w tej grupie kobiet stwierdzono przy−
rost masy kostnej o 2,7%. Druga grupa,
której zamiast wapnia podawano place−
bo, straciła w tym samym czasie 4,6%
masy kostnej.

Zalecane dzienne dawki wapnia dla
osób w różnym wieku: kobiety w wie−
ku 25 – 50 lat 1000 mg dziennie, męż−
czyźni w tym samym wieku 1200−
1500 mg dziennie, kobiety w ciąży,
mężczyźni powyżej 65 roku życia
i kobiety nie stosujące leczenia hormo−
nalnego 1500 mg wapnia dziennie.

Opr. (j)

Cudowny minerał

Kolorowy napis

„ZOO Płock” – taki napis zdobi skarpę przy jednej z alejek w ogrodzie zoo−
logicznym. Został „napisany” trzema gatunkami roślin, które symbolizują trzy
kolory Płocka. Żółtą linię wypełnia tawuła żółtolistna, czerwoną – krzewuszka
czerwonolistna, a niebieską – jałowiec – oczywiście niebieski, tzw. blue carpet.
Rośliny są jeszcze młode, a ich kolory mało intensywne. Na pełne „rozwinięcie
sztandaru” Płocka musimy poczekać przynajmniej rok.

Obserwuj motyle 
Chcesz popatrzeć na motyle? 

– przyjdź do zoo. Jest tu takie miejsce
gdzie można je w spokoju obserwo−
wać. Uwaga! Cierpliwość wymagana
w stopniu wysoko zaawansowanym.

Fot: Radosław Łabarzewski


