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13 sier pnia (czwar tek), godz. 16, TNP, pl. Na ru to wi cza 8 – re fe ra ty dr A. Miś -
kie wi cza (Naj waż niej sze wy da rze nia w dzie jach Ta ta rów pol skich), dr M. Tru bas
(Obroń cy Płoc ka 1920 r. – Pułk ta tar ski płka Mu sta fy Ach ma to wi cza)

16 sier pnia (nie dzie la), godz. 16, am fi te atr – kon cert ZPiT ŚLĄSK i WI SŁA pt.
„A to Pol ska właś nie”, przekazanie Tablicy Honorowej Rady Europy

17 sier pnia (po nie dzia łek), godz. 17, Ko piec Har ce rzy (za dwor cem PKP) –
cap strzyk

18 sier pnia (wto rek)
godz. 10, Pom nik Wł. Bro niew skie go – zło że nie kwia tów przez har ce rzy i prze -
marsz do miejsc pa mię ci na ro do wej woj ny 1920 ro ku
godz. 16.30, Cmen tarz gar ni zo no wy – zbiór ka pocz tów sztan da ro wych, wy stą pie -
nie Pre zy den ta Płoc ka, mo dli twa i apel po leg łych

DZIEŃ WOJ SKA POL SKIE GO

15 sier pnia (so bo ta)
godz. 9.20, Pl. Obroń ców War sza wy – zło że nie kwia tów pod pom ni kiem marsz.
Jó ze fa Pił sud skie go, przej ście do ka te dry
godz. 10, Ka te dra – msza św. za oj czyz nę
ok. godz. 11.30, Pły ta Gro bu Niez na ne go Żoł nie rza – zło że nie kwia tów w hoł dzie
po leg łym 

31 lip ca (pią tek)
godz. 14 – 16, uli ce Płoc ka – har ce -

rze w mun du rach z bia ło – czer wo ny mi
opa ska mi bę dą ro zda wać ulot ki miesz -
kań com Płoc ka z przy pom nie niem wy da -
rzeń 1 sier pnia 1944 ro ku w War sza wie
i za pra szać miesz kań ców na uro czy sto -
ści z tej oka zji.

godz. 17 – 19, Hu fiec, ul. Krót ka 3A
– spot ka nie wę drow ni ków i se nio rów
har cer skich przy wspól nym ogniu – ko -
min ku po świę co ne Pow sta niu War szaw -
skie mu.

godz. 20, Hu fiec, ul. Krót ka 3A –
spot ka nie har ce rzy i in struk to rów oraz
pre zen ta cja fil mu, gra te re no wa do ty czą -
ca te ma tu.

1 sier pnia 2009 (So bo ta)

godz. 7, uli ce Płoc ka – har ce rze w 5-
oso bo wych pa tro lach na chod ni kach Płoc -

ka bę dą ma lo wać
sym bo le Pol ski Wal -
czą cej, na śla du jąc
w ten spo sób ak cję
ma łe go sa bo ta żu.

godz. 16.50 – 17.20, Od wach – uro -
czy sto ści przy pły cie Gro bu Niez na ne go
Żoł nie rza, któ re po pro wa dzą płoc cy har -
ce rze; 

16.50 – wpro wa dze nie I war ty
16.59 – zmia na war ty 
17.00 – włą cze nie wszyst kich sy ren

alar mo wych, za trzy ma nie ru chu
17.05 – od czy ta nie roz ka zu spe cjal ne go
17.10 – zło że nie kwia tów, pier wszy

w imie niu żoł nie rzy kwia ty skła da ma ły har -
cerz prze bra ny za ma łe go pow stań ca oraz
or ga ni za cje kom ba tan ckie wraz z przed sta -
wi cie la mi sa mo rzą du mia sta

17.20 – pa miąt ko we zdję cie i za koń -
cze nie uro czy sto ści.

Płoc kie ob cho dy

89. ROCZ NI CA 
WOJ NY POL SKO – BOL SZE WIC KIEJ 
I OBRO NY PłOC KA W 1920 RO KU

Ob cho dom to wa rzy szy wy sta wa fo to gra fii i do ku men tów ilu stru ją cych bo ha ter stwo
płoc czan w 1920 r. „Płock – mia sto bo ha ter”, któ rą moż na oglą dać w dn. 17 – 30
sier pnia w fi lii nr 5 Książ ni cy Płoc kiej przy ul. Tum skiej 11 

Ra dość i łzy
Płoc kie To wa rzy stwo Wio ślar skie od nio sło du ży suk ces na Mi strzo -
stwach Pol ski Ju nio rów, wy gry wa jąc trzy kon ku ren cje (je dyn ka, dwój-
ka ze ster ni kiem, ósem ka) w jed nej pe cho wo zaj mu jąc dru gie miej sce
(dwój ka bez ster ni ka) i w jed nej trze cie miej sce (czwór ka ze ster ni kiem)
oraz pe cho we szó ste miej sce czwór ki bez ster ni ka (awa ria ło dzi): ogól-
ny do ro bek me da lo wy: 3 zło te, 1 srebr ny i 1 brą zo wy. 

czytaj na str. 11
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* Płoc ki Cen tro most za koń czył bu do wę
dwóch ko lej nych jed no stek dla ho len der -
skich ar ma to rów: ma sow ca i zbior ni kow ca.

* Ta de usz Rut kow ski, by ły wi ce pre zes
ZU OK, zo stał pre ze sem Cen trum Edu ka cji
Gru pa Or len.

* Mar ta Choj now ska z płoc kie go Cen-
trum Spor tów Wal ki zdo by ła zło ty me dal na
mi strzo stwach Pol ski ju nio rów i se nio rów
K-1 Ru les i zak wa li fi ko wa ła się do re pre -
zen ta cji Pol ski.

* Świń ska gry pa tra fi ła do Płoc ka. Za -
cho ro wał 13-la tek, któ ry w koń cu czer wca
przy le ciał z Ka na dy. Kil ka dni póź niej po -
dob ne ob ja wy po ja wi ły się u 2 na sto lat ków
z któ ry mi się kon tak to wał. Oby ło się bez
po wi kłań.

* Zie lo na li nia nr 13 kur su je w te go rocz -
ne wa ka cje tyl ko do Gra bi ny. „Czter nast kę”
do So czew ki za stą pi ły trzy wy dłu żo ne kur -
sy ”ósem ki”.

* Pły wak Piotr Mi ku ła z płoc kie go MZOS
zdo był sre bro i brąz w wy ści gach na 50
i 100 m sty lem do wol nym na Mię dzy na ro -
do wych Igrzy skach Szkol nych w Ate nach.

* Or len po da ro wał szpi ta lo wi na Wi nia -
rach 15 tys. sztuk bie liz ny ope ra cyj nej i po -
ście lo wej.

* W płoc kiej po li tech ni ce w paź dzier ni ku
roz pocz nie dzia łal ność stu dium po dy plo -
mo we „Fi zy ka dla na u czy cie li su bre gio nu
płoc kie go”. Przez 2 se me stry na u czy cie le
bę dą mo gli do wie dzieć się, jak atrak cyj nie
wy kła dać ten trud ny przed miot. Re kru ta cja
trwa do 15 wrześ nia, koszt 1,9 tys. zł.

* W ka sie Te a tru Dra ma tycz ne go moż na
ku po wać wej ściów ki (od 80 do 150 zło -
tych) na kon cert Chó ru Alek san dro wa, któ -
ry zaś pie wa w płoc kim am fi te a trze 24 paź -
dzier ni ka.

* Bu rza z gra do bi ciem, któ ra prze szła
nad Płoc kiem w no cy z 7 na 8 lip ca znisz -
czy ła 80% upraw w gmi nie Słup no.

* PCK zbie ra pie nią dze dla po wo dzian.
Moż na je wpła cać w ka sie PCK przy ul.
Mi sjo nar skiej 22 lub na kon to 77 1160
2202 0000 0001 4210 0344 z do pi skiem
„po wódź”.

* Na sier pień za pla no wa no roz po czę cie
re mon tu ul. Mo sto wej. Moż na spo dzie wać
się po tęż nych kor ków.

* W no cy z 10 na 11 lip ca w Wi śle ko -
ło Mor ki uto pił się 29-let ni miesz ka niec
Li piec.

* Sa ne pid wpro wa dził za kaz ką pie li
w Zaź dzie rzu, Zdwo rzu i Ko sze lów ce.
W wo dzie wy kry to en te ro ko ki i pa łe czki
sal mo nel li.

* Przez 2 ty god nie, po 3 go dzi ny dzien -
nie, w Do mu Dar mstadt od by wa ły się
war szta ty ję zy ka nie miec kie go (z nie miec -
ki mi lek to ra mi) dla 20 ucz niów, wy ty po -
wa nych przez szko ły.

* PKN Or len zło żył w są dzie ar bi tra żo -
wym przy Mię dzy na ro do wej Iz bie Han d-
lo wej wnio sek o wszczę cie po stę po wa -
nia ar bi tra żo we go prze ciw ko Yu kos In -
ter na tio nal z sie dzi bą w Ho lan dii,
w związ ku z tran sak cją na by cia ak cji AB
Ma ze i kiu Naf ta.

* Płoc cy stra ża cy otrzy ma li 150 tys. zł
do fi nan so wa nia z Urzę du Mar szał kow -
skie go na za kup spe cjal ne go sa mo cho du
– noś ni ka kon te ne ro we go.

* Po ko lej nych ba da niach Po wia to wy
In spek tor Sa ni tar ny do pu ścił do ką pie li
(od 14 lip ca) za lew So bót ka, So czew ka
i je zio ro Gór skie w Gra bi nie. Na dal nie
moż na ką pać się w je zio rach: Cie cho mic -
kim i Zdwor skim. (j)

Mi nął miesiąc
Lo ka le do wy na ję cia

Pre zy dent za twier dził li stę lo ka li użyt ko -
wych przez na czo nych do wy na ję cia w try -
bie pub licz ne go prze tar gu nie o gra ni czo -
ne go. Do za gos po da ro wa nia są 33 lo ka le
znaj du ją ce się przy ul 3 Ma ja 16 (27 po -
miesz czeń), Biel skiej 14, Sien kie wi cza 45
(2 lo ka le), Kwiat ka 34, Sien kie wi cza 64
i 65. Prze targ og ło si MZGM-TBS.

i ga ra że
Na chęt nych cze ka też 13 wol nych ga -

ra ży, któ rych wy na ję ciem (w dro dze
prze tar gu) zaj mie się MZGM-TBS. Ga ra -
że zlo ka li zo wa ne są przy uli cach: 1 Ma ja,
Bło nie, Bar tni czej, Ja ku bow skie go (trzy),
Ko ściusz ki, Kre dy to wej, Pa dlew skie go,
Sło do wej, Do brzyń skiej/Nor wi da (trzy).

No wi dy rek to rzy w oświa cie
Roz strzy gnę ły się kon kur sy na dy rek -

to rów kil ku pla có wek oświa to wych. Od 1
wrześ nia br. Miej skim Przed szko lem nr
1 kie ro wać bę dzie Ali cja Dzie wirz, MP nr
2 – An na Ci choc ka, MP nr 9 – Ka ta rzy na
Zyg mun to wicz, MP nr 15 – Iwo na Za łę -
ska, MP nr 17 – Bo że na Ki jek, MP nr 33
– An na Ża glew ska, MP nr 35 – El żbie ta
Olew nik, Po rad nią Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz ną nr 1 – Pa weł Świą tek, Zes -
po łem Szkół Tech nicz nych – Ber nard
Szy mań ski, L.O. im. Wł. Ja gieł ły – Mi ro -
sław Pią tek. 

Alarm 1 sier pnia
1 sier pnia o godz. 17 – dla upa mięt -

nie nia 65. rocz ni cy wy bu chu Pow sta nia
War szaw skie go, w ca łym mie ście uru-
cho mio ne zo sta ną sy re ny alar mo we,
włą czo ne do ra dio we go sy ste mu alar-
mo we go Płoc ka. Ciąg ły sy gnał dźwię ko -
wy emi to wa ny bę dzie przez 3 mi nu ty.

Na au to bu sy
Do spół ki Ko mu ni ka cja Miej ska Płock

wnie sio ny zo sta nie wkład pie nięż ny
w wy so ko ści 777.500 zł z przez na cze -
niem na za kup au to bu sów, co o ta ką sa -
mą war tość pod wyż szy ka pi tał spół ki.
Wszyst kie udzia ły w pod wyż szo nym ka -
pi ta le za kła do wym obej mie do tych cza -
so wy wspól nik – Gmi na Płock. (j) 

Prezydent zarządził

2 lip ca, na te re nie bu do wy ha li spor -
to wo -wi do wi sko wej od by ła się uro czy -
stość wmu ro wa nia ak tu erek cyj ne go.
Akt swo i mi pod pi sa mi po twier dzi li: Mi -
ro sław Mi lew ski – pre zy dent Płoc ka,
To masz Kol czyń ski – za stęp ca pre zy -
den ta, Je rzy Ożóg – pre zes Wi sły Płock,
Ma rek Gra czy kow ski – pre zes za rzą du
VEC TRA S.A., Hen ryk No wac ki –
głów ny pro jek tant MCD sp. z.o.o., Woj-
ciech Wu dar ski – pre zes za rzą du ZEP -
In pro Sp.z.o.o. Wmu ro wa nia tu by z ak -

tem erek cyj nym do ko na li przed sta wi -
cie le Urzę du Mia sta Płoc ka, wy ko naw -
cy, a tak że pił ka rze ręcz ni Wi sły Płock. 

Wi ce pre zy dent Kol czyń ski na pi sał na
świe żym be to nie „An no Do mi ni 2009”.
Ha la ma być od da na do użyt ku je sie nią
2010 r. Bę dzie to miej sce im prez spor to -
wych oraz ar ty stycz nych. Płoc cza nie
mo gą spo dzie wać się kon cer tów wie lu
gwiazd. Jed nak głów nym przez na cze -
niem ha li bę dą me cze pił ka rzy ręcz nych
Wi sły Płock. (opr. ms)

Ka mień wę giel ny wmu ro wa ny

W cza sie wa ka cji z ogród ków przed-
szkol nych, po za dzieć mi uczęsz cza ją -
cy mi do miej skich przed szko li, mo gą
ko rzy stać dzie ci do lat 7 wy łącz nie pod
opie ką do ro słych. Za bez pie czeń stwo
dzie ci na przed szkol nych pla cach za -
baw od po wia da ją ich opie ku no wie,
któ rych obo wią zu je za kaz pa le nia pa -
pie ro sów, pi cia al ko ho lu i wpro wa dza -
nia psów. Ogród ki są czyn ne do koń ca
wrześ nia br.:

– od po nie dział ku do piąt ku w godz.
16.00 – 19.00 w przed szko lach, któ re
peł nią dy żur wa ka cyj ny,

– od po nie dział ku do piąt ku w godz.
8.00 – 19.00 w przed szko lach, któ re nie
peł nią dy żu ru wa ka cyj ne go,

– w so bo ty w godz. 13 – 19 we wszys-
t kich miej skich przed szko lach z wy jąt -
kiem MP nr 8 przy ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go 52 oraz MP nr 11 przy ul. Biel-
skiej 26/11. seb

Wa ka cje w ogród kach

Po li cjan ci płoc kiej ko men dy wraz
z Urzę dem Mar szał kow skim i przed sta -
wi cie la mi sa mo rzą du wyz na czy li miej -
sca, gdzie sta ną „czar ne pun kty” na wo -
dzie. 16 lip ca usta wio no 3 ta kie tab li ce;
dwie w Gra bi nie – od 2006 ro ku uto nę -
ły tam 3 oso by (na pa tel ni i przy Ru sał -
ce) i jed ną w Al fon so wie (gm. Słu bi ce),
gdzie wie le osób ko rzy sta z wy peł nio -
ne go wo dą żwi ro wi ska. W lip cu 2006 r.
uto nę ła tam jed na oso ba. (j)

Og ła sza my kon kurs dla płoc czan na
wspom nie nia z wa ka cji. Je że li spę dzi li -
ście ur lop w cie ka wym miej scu, god nym
po le ce nia, lub – wręcz prze ciw nie – spot-
ka ły was nie mi łe przy go dy, na pisz cie
o tym! Po dziel cie się swo i mi wra że nia mi,
któ re – być mo że – po mo gą in nym za pla -
no wać przy szło rocz ny wy po czy nek.

Na wa ka cyj ne wspom nie nia (zdję cia
mi le wi dzia ne) w ob ję to ści mak si mum 2
stron ma szy no pi su, cze ka my do koń ca
sier pnia. Pro si my do star czyć je do re -
dak cji w ra tu szu, Sta ry Ry nek 1, pok.
220. Naj cie ka wsze opub li ku je my na ła -
mach Sy gna łów Płoc kich, a dla ich au -
to rów przy go tu je my atrak cyj ne na gro -
dy. Roz strzy gnię cie kon kur su w po ło -
wie wrześ nia.

Płoc cza nie, do piór!

Kon kurs * Kon kurs * Kon kurs *

Mo je wa ka cje

Wię cej roz wa gi
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Z głę bo kim ża lem i smut kiem przy ję liś my wia do mość, 
że 16 lip ca 2009 r. zmar ła na sza ko le żan ka 

Te re sa Mał go rza ta Za usz kie wicz
Ro dzi nie Zmar łej wy ra zy szcze re go współ czu cia skła da ją

ko le żan ki z Od dzia łu Fi nan so wo -Księ go we go 
Urzę du Mia sta Płoc ka
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WDe le ga tu rze Urzę du Mar szał -
kow skie go w Płoc ku wi ce mar -

sza łek Ste fan Kot lew ski oraz Za rząd
PPPT pod pi sa li 2 lip ca pre u mo wy do ty -
czą ce unij ne go do fi nan so wa nia dwóch
pro jek tów PPPT w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go. Pro jek ty te do ty -
czą roz wo ju dzia łal no ści tech no lo gicz -
nej oraz na u ko wo -ba daw czej. 

Do ku men ty do ty czą ce przy go to wa nia
pro jek tów in dy wi du al nych płoc kie go
Par ku w ra mach RPO WM na la ta
2007–2013 pod pi sa li: wi ce mar sza łek –
Ste fan Kot lew ski, pre zes za rzą du PPPT
S.A. – Ro bert Ma ków ka oraz wi ce pre -
zes – Adam Tro ja now ski. 

– Pro jek ty Płoc kie go Par ku Prze my -
sło wo -Tech no lo gicz ne go za słu gu ją na
szcze gól ną uwa gę ze wzglę du na swój
uni kal ny cha rak ter, jak i zna cze nie dla
ca łe go re gio nu. Mam na dzie ję, że pod-
pi sa ne dziś pre u mo wy bę dą po cząt -
kiem bar dzo po zy tyw nych dla su bre -
gio nu in we sty cji – pod kre śla Ste fan
Kot lew ski.

Pa ra fo wa nie umów od by ło się
w obec no ści przed sta wi cie li ak cjo na -
riu szy PPPT S.A.: Mar ka Se ra fi na –
człon ka za rzą du PKN OR LEN S.A.,
Wie sła wa Ra bo szu ka – dy rek to ra Ma -
zo wiec kiej Jed nost ki Wdra ża nia Pro-
gra mów Unij nych oraz Mi ro sła wa Mi -
lew skie go – pre zy den ta Płoc ka, któ ry
po wie dział: – To waż ny mo ment dla
na sze go mia sta, re gio nu i par ku. Oz -

na cza, że idzie my do przo du i park bę -
dzie się roz wi jał.

De cy zją Za rzą du Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go na li ście tzw. pro jek tów
klu czo wych RPO WM zna laz ły się dwa
pro jek ty PPPT. Przy wy bo rze pro jek tów
wła dze wo je wódz twa kie ro wa ły się
prze de wszyst kim ich re gio nal nym cha -
rak te rem, wpły wem na roz wój wo je -
wódz twa oraz na wzrost kon ku ren cyj -
no ści i po zio mem in no wa cyj no ści. Sza-
cun ko wa war tość dwóch pro jek tów
PPPT to po nad 290 mln zł, z cze go uni-
j ne wspar cie wy nie sie prze szło 95 mln
zł (40% kosz tów kwa li fi ko wa nych).
Wy miar za pla no wa nych przed sięw zięć
ma być uni kal ny w ska li kra ju i stać się
istot nym im pul sem dla roz wo ju kon ku -
ren cyj no ści re gio nu płoc kie go i wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go. 

Pod pi sa nie pre u mów roz po czy na for-
mal nie etap przy go to waw czy in we sty cji. 

Efek tem re a li za cji ca łe go przed sięw -
zię cia bę dzie wdro że nie in no wa cyj -
nych roz wią zań or ga ni za cyj nych
i tech no lo gicz nych, po le ga ją cych na
zor ga ni zo wa niu na te re nie płoc kie go
Par ku sie ci in sty tu cji, ofe ru ją cych peł -
ną ga mę usług i pro duk tów umoż li wia -
ją cych w pro ce sach out so ur cin gu ogra -

ni cze nie kosz tów pro wa dze nia dzia łal -
no ści gos po dar czej. Obej mie szcze gól -
nie dzie dzi ny: zin te gro wa nych usług
księ go wo -ra chun ko wych, zin te gro wa -
nych usług ar chi wi stycz no -ma ga zy no -
wych, zin te gro wa nych usług lo gi sty ki
i do radz twa gos po dar czo -tech no lo gicz -
ne go oraz uru cho mie nie za ple cza ba -
daw czo -roz wo jo we go. 

Pier wszy pro jekt pod naz wą „Płoc ki
Park Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny I” to
m.in. Cen trum Usług Kor po ra cyj nych,
któ re obej mu je bu do wę in fra struk tu ry
tech nicz nej: uz bro je nie dzia łek w niez -
będ ne me dia, bu do wę no we go bu dyn ku,
a tak że za kup wy po sa że nia IT oraz wy po -
sa że nia spe cja li stycz ne go. Ce lem przed-
sięw zię cia jest rów nież bu do wa no we go
kom plek su obiek tów ku ba tu ro wych, któ -
re sta no wiąc fun kcjo nal ną ca łość, ma ją
two rzyć cen tral ny ob szar in fra struk tu ry
in for ma tycz nej wraz z oto cze niem dla
pro wa dze nia in no wa cyj nych pro jek tów
in for ma tycz nych oraz roz wo jo wych pro-
gra mów in for ma tycz nych. Jed no cześ nie
bę dą one zas po ka jać po trze by przy szłych
i obec nych in we sto rów PPPT. Cał ko wi ta
sza cun ko wa war tość pro jek tu wy no si
198 860 tys. zł, a kwo ta do fi nan so wa nia
opie wa na kwo tę 65 200 tys. zł.

Ko lej ny pro jekt – „Płoc ki Park Prze-
my sło wo -Tech no lo gicz ny II” – obej mu -
je m.in.: bu do wę in fra struk tu ry tech-
nicz nej, bu do wę no we go bu dyn ku z po -
miesz cze nia mi la bo ra to ryj ny mi i se mi -
na ryj ny mi oraz m.in. za kup wy po sa że -
nia ko mu ni ka cyj ne go i spe cja li stycz ne -
go. Pro jekt za kła da ści słą współ pra cę ze
Szko łą Na uk Tech nicz nych i Spo łecz -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej w Płoc -
ku. Cał ko wi ta sza cun ko wa war tość pro-
jek tu wy no si 91,5 mln zł, z cze go kwo -
ta do fi nan so wa nia ze środ ków unij nych
to 30 mln zł. (rł)

Płoc ki Park Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny roz pocz nie przy go to wa nia do re a li za cji no wych in we sty cji
o war to ści po nad 290 mln zł

Idzie my do przo du

Daw no nie by łeś na Wzgó rzu Tum-
skim? Te raz war to się tam wy brać, bo
wszyst ko wy glą da zu peł nie ina czej. A to
za spra wą re mon tu, któ ry za koń czył się
na po cząt ku lip ca.

Park na skar pie, od wie lu lat za nied ba -
ny, te raz jest upo rząd ko wa ny. Są no we
alej ki, la tar nie, ław ki i śmiet ni czki. Po ja -
wił się też zu peł nie no wy ele ment – ka -
mien ny krąg. Sta nął on w miej scu, gdzie
praw do po dob nie przed wie ka mi sta ła ro -
tun da z pro cha mi Wła dy sła wa Her ma na. 

Re mont par ku na Tu mach trwał od ma ja
ubieg łe go ro ku. Naj pierw Mu ni ser wis – na
zle ce nie Urzę du Mia sta – za jął się te re nem
za ka te drą. Wy gląd par ku zo stał utrzy ma ny
w sty li sty ce XIX wie ku. Głów ne alej ki za -
cho wa ły swój prze bieg, a te któ re by ły
rzad ko uczęsz cza ne za stą pio no in ny mi.
Trak ty spa ce ro we wy ło żo no gra ni to wy mi
pły ta mi o nie re gu lar nym kształ cie. Na
brze gu skar py po ja wi ły się sta lo we ba lu -
stra dy z her bem Płoc ka i wbu do wa nym
oświet le niem. Nad sa mą skar pą pow sta ły
dwa ta ra sy wi do ko we. W ubieg łym ro ku
wy re mon to wa no tak że scho dy za ka te drą,
za ję to się kon ser wa cją drzew, a wios ną br.
park ozdo bi ły traw ni ki i no we krze wy.
Przy by ły też dwie ka me ry mo ni to rin gu. 

W tym ro ku Mu ni ser wis wy ko nał re -
mont par ku w kie run ku Wie ży Szla chec -
kiej. Pow sta ła spe cjal na plat for ma – miej -
sce wy po czyn ku dla wy cie czek – z do sko -
na łym wi do kiem na opac two i ka te drę.
Tak że w tej czę ści są no we alej ki, któ re
uksz tał to wa no w ta ki spo sób, aby spły wa -

ją ca wo da za si la ła zie leń wzgó rza. Po ja wi -
ły się no we ław ki, śmiet ni czki i la tar nie. Tu
tak że za mon to wa no ko lej ne dwie ka me ry. 

Tuż po za koń cze niu prac, Mu ni ser wis
za jął się ko lej nym od cin kiem: od wie ży
do ho te lu „Sta rzyń ski”. Szcze gól nym
ele men tem tej czę ści par ku bę dzie oświe-
t le nie ilu mi na cyj ne są dów. Wy ek spo no -
wa ny zo sta nie rów nież dąb, ros ną cy przy
ul. Te a tral nej. Jest to pom nik przy ro dy,
któ ry w przy szło ści ozdo bi zie lo na ilu mi -
na cja. Zmie ni się tak że oto cze nie pom ni -
ka Lud wi ka Krzy wic kie go. Zlik wi do wa -
ne bę dą schod ki, któ re za stą pi ła god ny
na syp. Pra ce po trwa ją praw do po dob nie
do koń ca li sto pa da. Je sie nią za pla no wa -
no rów nież na sa dze nia zie le ni w wy re -
mon to wa nych czę ściach par ku. (m.d.) 

Spa cer po Tu mach
Bo ro wi czki do cze ka ją się w koń cu no -

wych dróg. Ale oczy wi ście nie wszyst -
kich. Mo wa tu o za chod niej czę ści osie d-
la, a kon kret nie od ul. Har cer skiej w pra -
wo. Przy oka zji zo sta nie wy ko na na in fra -
struk tu ra. 

Ka na li za cja desz czo wa wraz z wpu sta -
mi i przy ka na li ka mi oraz od cin ka mi od
ko lek to rów głów nych do gra nic po se sji
zo sta nie wy bu do wa na w re jo nie ulic: Żu -
ław skiej, Lu bu skiej, Po mor skiej, Ślą skiej,
War miń skiej, Po dla skiej, Ka szub skiej,
Skier kow skie go i Ku jaw skiej. 

Bu do wa sie ci ka na li za cji desz czo wej
bez wpu stów i przy ka na li ków obej mie
uli ce: Kor cza ka (od ci nek od ul. Po dla -
skiej do Ma zo wiec kiej) oraz Har cer ską
(od ul. War miń skiej do Skier kow skie go).

Z no wych na wierz chni i oświet le nia
bę dą mo gli się cie szyć miesz kań cy ulic:
Żu ław skiej, Lu bu skiej, Po mor skiej, Ślą -

skiej, War miń skiej, Po dla skiej, Ka szub -
skiej, Skier kow skie go i Ku jaw skiej. 

Obec nie pra wie wszyst kie te uli ce ma -
ją na wierz chnię grun to wą i nie ma przy
nich chod ni ków. Je dy nie na ul. War miń -
skiej i Skier kow skie go po ło żo ne są pły ty
be to no we, a na ul. Kor cza ka – as falt.
Chod ni ki ma ją tyl ko ul. War miń ska
i Kor cza ka.

Pod czas ro bót na wszyst kich uli cach
uło żo na zo sta nie kost ka bru ko wa sza ra,
a zja zdy i chod ni ki wy ko na ne zo sta ną
z kost ki ko lo ro wej. Kra węż ni ki bę dą be -
to no we. Przy sied miu uli cach za pro jek to -
wa no tak że obu stron ne chod ni ki. Je dy nie
na ul. Po mor skiej chod nik zo sta nie uło żo -
ny po jed nej stro nie, a przy ul. Ka szub -
skiej pow sta nie ciąg pie szo -jezd ny. 

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem pra ce za koń czą się 31 paź dzier ni ka
2010 ro ku (m.d.)

Dzie więć ulic

W po przed nim nu me rze in for mo -
wa liś my o za koń cze niu prac kon ser -
wa cyj nych resz tki śred nio wiecz ne -
go mu ru obron ne go u zbie gu ulic:
Kwiat ka i Biel skiej. Pra ce re a li zo -
wa ne przez to ruń ską fir mę „RE -

LIEF” trwa ły od mar ca br. Na ich
so lid ność wy ko naw ca udzie lił 36–
mie sięcz nej gwa ran cji, a nie 3-mie -
sięcz nej. Za za ist nia ły błąd prze pra -
sza my czy tel ni ków i za in te re so wa -
nych. (j)

Mur z gwa ran cją
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Obec nie Miej skie Przed szko le nr 13
fun kcjo nu je przy ul. Ko le jo wej. No wy
bu dy nek pow sta nie przy ul. Kra ków ka 8,
nie da le ko ko ścio ła na Ra dzi wiu. Na
dział ce znaj du ją się obec nie dwa bu dyn -
ki: miesz kal ny, któ ry wy ko rzy sty wa ny
jest ja ko świet li ca dla dzie ci oraz gos po -
dar czy. Zo sta ną one ro ze bra ne. Z pla cu
znik ną tak że huś taw ki i bu ja ki, któ re są
w złym sta nie tech nicz nym. 

Bu dy nek no we go przed szko la bę dzie
dwu kon dy gna cyj ny, bez pod piw ni cze -
nia. Znaj dą się tam trzy sa le dla dzie ci
oraz za ple cze so cjal ne, sa la za jęć ru cho -
wych wraz z ma ga zy nem sprzę tu spor to -
we go oraz wy so ką na 30 cen ty me trów
sce ną do wy stę pów ar ty stycz nych, sa la
za jęć gru po wych z za ple czem sa ni tar -
nym i ma ła sa la za jęć in dy wi du al nych.
Bę dzie też ma ga zyn le ża ków oraz pral-
nia z su szar nią. 

W bu dyn ku za pro jek to wa no tak że
blok ży wie nio wy z win dą to wa ro wą, któ -
ra umoż li wi prze wóz po sił ków oraz na -
czyń mię dzy par te rem a I pię trem oraz
po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne i so cjal -
ne. W ho lu znaj dzie się po cze kal nia dla
ro dzi ców i szat nia dla dzie ci z szaf ka mi
na ubra nia. Ze wzglę du na przez na cze nie
bu dyn ku część okien zo sta nie za mon to -
wa na na wy so ko ści 0,5 m od po sadz ki.
Jed nak do wy so ko ści 1 me tra ok na wy -
ko na ne bę dą z bez piecz ne go, har to wa ne -
go szkła i nie bę dzie ich moż na – ze
wzglę du na bez pie czeń stwo ma lu chów –
otwo rzyć. 

Przed szko le zbu do wa ne bę dzie w tra -
dy cyj nej tech no lo gii mu ro wa nej zwień c-
zo nej da chem wie los pa do wym. Kąt na -
chy le nia po ła ci da cho wych wy nie sie 22
stop nie, a sam dach zo sta nie po kry ty da -
chów ką ce ra micz ną. Ele wa cja wy koń -
czo na bę dzie tyn kiem mi ne ral nym oraz
ceg łą i płyt ka mi klin kie ro wy mi. Bu dy nek
sta nie na dział ce o po wierz chni 4,85 tys.
mkw., a po nad jej po ło wę zaj mie te ren
zie lo ny. Nie za brak nie też pla cu za baw
o po wierz chni po nad 450 mkw. Znaj dą
się tam m.in.: pia skow ni ca, bu ja ki, huś -
taw ki oraz ze sta wy ele men tów drew nia -
nych, np. lo ko mo ty wa z wa go ni kami. Po -
wierz chnia pla cu zo sta nie wy ło żo na na -
wierz chnią po liu re ta no wą, czy li bez-
piecz ną w ra zie upad ku. Ca łość zo sta nie
od gro dzo na drew nia nym płot kiem
i oświet lo na lam pa mi par ko wy mi. Na te -
re nie znaj dą się ław ki. Powstanie też ta ras
o po wierz chni 74 mkw., który w razie
potrzeby będzie mógł służyć za scenę.

Na te re nie znaj dzie się rów nież par king
dla 14 sa mo cho dów; dzie więć miejsc (w
tym jed no dla oso by nie peł no spraw nej)
przez na czo nych bę dzie dla per so ne lu, a z
po zo sta łych pię ciu ko rzy stać bę dą ro dzi -
ce, któ rzy przy wo zić bę dą swo je po cie -
chy do przed szko la. Doj ścia do pla ców ki
wy ło żo ne zo sta ną kost ką be to no wą. 

Bu dy nek przez na czo ny jest dla trzech
od dzia łów przed szkol nych, w su mie 75
dzie ci. Za trud nio nych tam bę dzie 13 osób
(ad mi ni stra cja, pe da go dzy, kuch nia, ob -
słu ga). M.D.

12 mie się cy po trwa bu do wa no we go przed szko la na osie dlu Ra dzi wie. Pra ce
pro wa dzić bę dzie Przed się bior stwo Bu do wla ne El mir. Płoc ka fir ma w prze tar gu
za pro po no wa ła naj niż szą ce nę – 3 mln zł 481 tys. 880 zł, po ko nu jąc tym sa mym
10 in nych wy ko naw ców, któ rzy za wy bu do wa nie pla ców ki chcie li od 3 mln
697,5 tys. zł do 5 mln 35 tys. zł. 

Naj no wsza pla ców ka

Fir ma „Mia sto pro jekt -Byd goszcz”
opra cu je do ku men ta cję pro jek to wo -kosz -
to ry so wą Spe cjal ne go Oś rod ka Szkol no -
Wy cho waw cze go nr 2 przy ul. La soc kie -
go. Biu ro Pro jek to wo -Ba daw cze Bu dow -
nic twa Ogól ne go z Byd gosz czy za pro po -
no wa ło naj niż szą ofer tę: 135 tys. 420 zł.
Do prze tar gu sta nę ło jesz cze in nych 15
firm, któ re za wy ko na nie prac chcia ły od
145 tys. 180 zł do 289 tys. 140 zł.

Pro jek tan ci z Byd gosz czy po ka żą, jak
w przy szło ści bę dzie wy glą dał no wy,
dwu kon dy gna cyj ny bu dy nek. Zo sta nie on
po łą czo ny z już ist nie ją cym. Znaj dą się
w nim sa le do na u ki za wo du i przys po so -
bie nia do pra cy. Z bu dyn ków ko rzy stać
bę dą ucz nio wie Za sad ni czej Szko ły Za wo -
do wej nr 6 Spe cjal nej i Szko ły Spe cjal nej
Przys po sa bia ją cej do Pra cy w Spe cjal nym
Oś rod ku Szkol no -Wy cho waw czym nr 2.

Na par te rze bę dą dwie pra cow nie dla
kie run ków: pie karz, cu kier nik i ku charz,
jed na pla stycz no -ce ra micz na oraz jed na
z war szta tem dla ucz niów, któ rzy bę dą się
kształ cić w za wo dzie me cha nik po ja zdów
sa mo cho do wych. Na naj niż szej kon dy -
gna cji bę dą też: ga raż, ła zien ka, po miesz -
cze nie ma ga zy no we, dwa po miesz cze nia
so cjal no -ad mi ni stra cyj ne oraz jed na ogól-
na pra cow nia o po wierz chni 60 mkw. 

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

Wszyst kie po miesz cze nia bę dą do sto so -
wa ne do po trzeb osób nie peł no spraw nych. 

Sa le zo sta ną tak za pro jek to wa ne, aby
mog ły się w nich od by wać za ję cia w gru -
pach li czą cych od 5 do 8 osób. 

Wszyst kie sa le przez na czo ne do na u ki
za wo du zo sta ną od po wied nio wy po sa żo -

ne. Np. w war szta cie dla kie run ku pie -
karz -cu kier nik znaj dą się m.in. piec pie -
kar ni czy, mie sza dło do cia sta, na dzie war -
ka do pą czków oraz trzy sto ły pro duk cyj -
ne, a w sa li dla kie run ku me cha nik po ja -
zdów sa mo cho do wych sta no wi ska:
obrób ki ręcz nej i me cha nicz nej, na pra wy
ogu mie nia, kon trol no -dia gno stycz ne
i pod noś ni ki sa mo cho do we. 

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

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

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

Dla za wo dow ców

W tym ro ku za koń czy się prze bu do wa
pa wi lo nu dy dak tycz ne go i zo sta nie wy ko -
na ny pro jekt je go ek spo zy cji ak wa ry stycz -
nej. Za bli sko 4 mln 700 ty się cy zło tych
PHU RE MAR ko lej no wy ko nu je m.in.
wzmoc nie nie fun da men tów po przez mi kro -
pa le, ro bo ty roz biór ko we oraz mon ta żo we
stro pu i po kry cia da cho we go, roz biór kę po -
sa dzek i po dło ży. Rów no le gle trwa ją pra ce
pro jek to we do ty czą ce wy po sa że nia bu dyn -
ku w no wo czes ny ze staw ak wa riów.

W 2009 ro ku za pla no wa ne jest też za koń -
cze nie prac pro jek to wych pa wi lo nu ży raf. 

Od wie dza ją cy zoo mo gą już cho dzić po
zmo der ni zo wa nych na wierz chniach ale jek
spa ce ro wych. Na wschód od wy bie gu lam-
par tów per skich na wierz chnia jest z be to nu
żwi ro we go, a na za chód – pol bru ko wa.
Zo sta ła też wy bu do wa na ka na li za cja desz -
czo wa, któ ra za bez pie cza dro gi przed ero -
zyj nym dzia ła niem wód opa do wych
i grun to wych. Na ra zie nie do stęp ny jest dla
go ści ogro du re mon to wa ny pa wi lon dy -
dak tycz ny. (a.m.)

Zmia ny w ogro dzie
Za kład Bu do wla no -Mon ta żo wy „Bu -

do mont” z Bru dze nia Du że go zaj mie się
bu do wą ul. Zu brzyc kie go na Po dol szy -
cach Po łud nie. Ta sa ma fir ma re a li zu je
właś nie pier wszy etap tej in we sty cji. 

Bu do mont wy grał – po ko nu jąc sie dem
in nych firm – prze targ og ło szo ny przez
Urząd Mia sta. Pra ce kosz to wać bę dą 216
tys. 325 zł. Dru gi etap przed sięw zię cia
obej mo wać bę dzie bu do wę się ga cza
o dłu go ści 115 me trów. Pow sta ną tak że
chod ni ki, zja zdy oraz uzu peł nio na zo sta -

nie in fra struk tu ra. Bu do wa po trwa dwa
mie sią ce. 

Przy pom nij my, że ul. Zu brzyc kie go do
tej po ry mia ła na wierz chnię grun to wą,
miej sca mi utwar dzo ną pły ta mi żel be to -
wy mi. Obec nie – w I eta pie do koń ca
wrześ nia – na od cin ku 395 me trów uło żo -
na zo sta nie ka na li za cja desz czo wa, bę dzie
też no we oświet le nie i na wierz chnia.
Z pa sa dro go we go zo sta nie wy pro wa dzo -
na ka na li za cja sa ni tar na i wo do ciąg. Uli ca
bę dzie mia ła as fal to wą na wierz chnię,
a chod ni ki, zja zdy i się ga cze wy ko na ne
bę dą z pol bru ku. Ro bo ty w I eta pie kosz-
to wać bę dą 1 mln 535 tys. zł. (m.d.) 

Bę dzie dru gi etap
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1. UCH WA ŁA NR 535/XXXVIII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
po ro zu mie nia z Wo je wódz twem Ma zo -
wiec kim re pre zen to wa nym przez Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
w spra wie okre śle nia za sad współ pra cy
i wza jem nych zo bo wią zań dla re a li za cji
za da nia – roz bu do wa skrzy żo wa nia dro gi
wo je wódz kiej nr 567 z ul. Bo ry szew ską
w miej sco wo ści Bo ry sze wo – No we, re a -
li zo wa nej w ra mach pro jek tu uję te go
w Wo je wódz kim Pla nie In we sty cyj nym
Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go na la ta 2009-2021 w ra mach pro jek tu
„Prze bu do wa dro gi wo je wódz kiej nr 567
re la cji Płock – Gó ra”,

2. UCH WA ŁA NR 536/XXXVIII/09
w spra wie try bu udzie la nia i roz li cza nia
do ta cji dla przed szko li, szkół i pla có wek
oświa to wych pro wa dzo nych na te re nie
mia sta Płock przez in ne niż mia sto Płock
oso by praw ne lub fi zycz ne oraz try bu i za -
kre su kon tro li pra wi dło wo ści ich wy ko -
rzy sta nia,

3. UCH WA ŁA NR 537/XXXVIII/09
w spra wie za war cia z Mi ni strem Edu -
ka cji Na ro do wej po ro zu mie nia w spra -
wie wy ko na nia w 2009 ro ku za da nia
edu ka cyj ne go w ra mach rzą do we go
pro gra mu na rzecz spo łecz no ści rom-
skiej w Pol sce,

4. UCH WA ŁA NR 538/XXXVIII/09
w spra wie wy da nia opi nii do ty czą cej lo -
ka li za cji sa lo nu gier na au to ma tach
w Płoc ku przy ul. Kró le wiec kiej 12 c,

5. UCH WA ŁA NR 539/XXXVIII/09
w spra wie zwol nień z po dat ku od nie ru -
cho mo ści w ra mach po mo cy de mi ni mis
na wspie ra nie in we sty cji w no we obiek ty
ho te lar skie, mo der ni za cję ist nie ją cych
obiek tów ho te lar skich oraz adap ta cję ist-
nie ją cych nie ru cho mo ści lub ich czę ści
na obiek ty ho te lar skie na te re nie Mia sta
Płoc ka,

6. UCH WA ŁA NR 540/XXXVIII/09
zmie nia ją ca uch wa łę w spra wie utwo rze -
nia ra chun ków do cho dów włas nych
przez jed nost ki bu dże to we mia sta Płoc ka, 

7. UCH WA ŁA NR 541/XXXVIII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umo wy na okres prze kra cza ją cy rok bu -
dże to wy,

8. UCH WA ŁA NR 542/XXXVIII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umów na okres prze kra cza ją cy rok bu -
dże to wy,

9. UCH WA ŁA NR 543/XXXVIII/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
388/XXVII/08 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia
30 wrześ nia 2008 ro ku w spra wie op ła ty
tar go wej na te re nie mia sta Płoc ka, zmie -
nio nej Uch wa łą Nr 435/XXX/08 Ra dy
Mia sta Płoc ka z dnia 9 grud nia 2008 ro ku, 

10. UCH WA ŁA NR 544/XXXVIII/09
zmie nia ją ca uch wa łę w spra wie udzie le nia
po rę cze nia fi nan so we go dla Miej skie go
To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz ne go
Sp. z o.o. w Płoc ku z ty tu łu za cią gnię cia
kre dy tu w Ban ku Gos po dar stwa Kra jo we -
go w War sza wie na re a li za cję przed sięw -
zię cia pn. „Bu do wa bu dyn ków Nr 1 i 2
przy uli cy Ja na Pa wła II w Płoc ku”,

11. UCH WA ŁA NR 545/XXXVIII/09
zmie nia ją ca uch wa łę w spra wie udzie le nia
po rę cze nia fi nan so we go dla Miej skie go
To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz ne go
Sp. z o.o. w Płoc ku z ty tu łu za cią gnię cia
kre dy tu w Ban ku Gos po dar stwa Kra jo we -
go w War sza wie na re a li za cję przed sięw -
zię cia pn. „Bu do wa bu dyn ków Nr 1, 2, 3,
4 przy uli cy Ar mii Kra jo wej w Płoc ku”, 

12. UCH WA ŁA NR 546/XXXVIII/09
zmie nia ją ca uch wa łę w spra wie udzie le nia
po rę cze nia fi nan so we go dla Miej skie go
To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz ne go
Sp. z o.o. w Płoc ku z ty tu łu za cią gnię cia
kre dy tu w Ban ku Gos po dar stwa Kra jo we -
go w War sza wie na re a li za cję przed sięw -
zię cia pn. „Bu do wa bu dyn ków Nr 3, 4 i 5
przy uli cy Ja na Pa wła II w Płoc ku”,

13. UCH WA ŁA NR 547/XXXVIII/09
w spra wie za cią gnię cia po ży czki z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Och ro ny Śro do wi -
ska i Gos po dar ki Wod nej w War sza wie na
do fi nan so wa nie przed sięw zię cia pn. „Za -
gos po da ro wa nie Płoc kie go Na brze ża Wi -
śla ne go – Płoc kie To wa rzy stwo Wio ślar -
skie”,

14. UCH WA ŁA NR 548/XXXVIII/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc -
ka na 2009 rok,

15. UCH WA ŁA NR 549/XXXVIII/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta Płoc -
ka na 2009 rok,

16. UCH WA ŁA NR 550/XXXVIII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umo wy o do fi nan so wa nie przed sięw zię cia
pn.: „Ha la spor to wo – wi do wi sko wa” i za -
bez pie cze nie pra wi dło we go wy dat ko wa -
nia środ ków w for mie wek sla „in blan co”,

17. UCH WA ŁA NR 551/XXXVIII/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umo wy o do fi nan so wa nie przed sięw zię cia
pn.: „Prze bu do wa bo isk, urzą dzeń spor to -
wych i te re nów za baw przy Szko le Pod sta-
wo wej Nr 3” i za bez pie cze nie pra wi dło -
we go wy dat ko wa nia środ ków w for mie
wek sla „in blan co”.

Jak co ro ku, mia sto za war ło po ro zu -
mie nie z Mi ni strem Edu ka cji Na ro do -
wej w spra wie re a li za cji w 2009 ro ku
za da nia edu ka cyj ne go w ra mach rzą do -
we go pro gra mu na rzecz spo łecz no ści
rom skiej w Pol sce. 

Za 7,5 tys. zł ku pio ne zo sta ną po -
dręcz ni ki oraz przy bo ry szkol ne dla
ucz niów rom skich, uczęsz cza ją cych do
płoc kich pod sta wó wek oraz gim na zjów.

Re a li za to rem za da nia bę dzie Miej ski
Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej. 

... i na bo i ska

Mia sto otrzy ma ło tak że do fi nan so wa -
nie w wy so ko ści 200 tys. zł na prze bu -
do wę bo isk, urzą dzeń spor to wych i te re -
nów za baw przy Szko le Pod sta wo wej nr
3. Pie nią dze po cho dzą z Fun du szu Roz-
wo ju Kul tu ry Fi zycz nej. Aby środ ki
mog ły zo stać prze ka za ne, Pre zy dent
Płoc ka mu siał za wrzeć umo wę z Mi ni -
strem Spor tu i Tu ry sty ki. (m.d.)

Dla Ro mów...

Mia sto sta ra się o po zy ska nie pie nię -
dzy m.in. na prze bu do wę uli cy Mic kie -
wi cza. In we sty cja kosz to wać ma po nad
6 mln 240 tys. zł. Wnio sek, po oce nie
me ry to rycz nej, pod ko niec kwiet nia zo -
stał zak wa li fi ko wa ny do współ fi nan so -
wa nia ze środ ków UE w wy so ko ści 85
proc. wy dat ków. Oz na cza to, że mia sto
otrzy ma po nad 5,3 mln zł. W związ ku
z tym w cią gu dwóch lat ul. Mic kie wi -
cza zo sta nie prze bu do wa na na od cin ku
od ul. Biel skiej do ul. Cho pi na. U zbie -
gu z 11 Li sto pa da pow sta nie ron do.

Jest tak że du ża szan sa, aby 30 proc.
kosz tów zo sta ło po kry te ze środ ków UE
na za da nie pn. bu do wa dróg wraz z in -
fra struk tu rą w za chod niej czę ści osie dla
Bo ro wi czki (od ul. Har cer skiej w pra -
wo) – II etap. Ca łość kosz to wać ma po -
nad 8 mln zł, a do fi nan so wa nie mo że
wy nieść po nad 2,4 mln zł. Bu do wa obe-
j mie dzie więć ulic (Żu ław ską, Po dla ską,
Lu bu ską, War miń ską, Skier kow skie go,
Po mor ską, Ślą ską, Ku jaw ską i Ka szub -
ską) o łącz nej dłu go ści pra wie 2,5 km.
Wy ko na ne zo sta ną tak że chod ni ki, wja -
zdy do po se sji, przej ścia dla pie szych,
ka na li za cja desz czo wa oraz oświet le nie. 

Nie ste ty, I etap tej in we sty cji, któ ra
mia ła obej mo wać osiem dróg w Bo ro -
wi czkach, nie zna lazł się na li ście ran -
kin go wej pro jek tów re ko men do wa nych
do do fi nan so wa nia ze środ ków UE. 

20 kwiet nia br. w wy ni ku oce ny me -
ry to rycz nej do współ fi nan so wa nia
z pie nię dzy unij nych zak wa li fi ko wa ny
zo stał pro jekt pn. bu do wa uli cy Gra -
nicz nej – II etap. Mia sto otrzy ma po nad
22 mln zł z pra wie 33 mln zł. In we sty cja
bę dzie pro wa dzo na po mię dzy ul. Oto -
liń ską a Wy szo grodz ką na od cin ku
o dłu go ści 2,5 km. Dzię ki te mu po pra wi
się bez pie czeń stwo w Płoc ku, a ruch
tran zy to wy przez mia sto bę dzie znacz -
nie mniej szy. 

Ma zo wiec ka Jed nost ka Wdra ża nia
Pro gra mów Unij nych jest w trak cie
oce ny płoc kie go pro jek tu pn. Płoc ka
Plat for ma Te le in for ma tycz na – e-U rząd.
Mia sto chce, aby po je go wdro że niu
niek tó re spra wy urzę do we moż na by ło
za ła twiać przez in ter net. W związ ku
z tym za pra wie 6 mln zł ma m.in. pow-
stać por tal e-u sług pub licz nych oraz
sy stem elek tro nicz ne go obie gu do ku -
men tów i elek tro nicz na skrzyn ka po -
daw cza. 

Pod ko niec ma ja Gmi na Płock zło ży -
ła dwa wnio ski o do fi nan so wa nie. W tej
chwi li Ma zo wiec ka Jed nost ka Wdra ża -
nia Pro gra mów Unij nych oce nia je pod
wzglę dem for mal nym. Mia sto chce po -
zy skać 85 proc. z pra wie 14 mln zł na
prze bu do wę bu dyn ku dy dak tycz ne go
w zoo. Dzię ki te mu mog ła by pow stać
no wo czes na ek spo zy cja ga dów, pła zów,
bez krę gow ców oraz ryb. 

Po nad 55,5 mn zł ma kosz to wać na to -
miast roz bu do wa i za gos po da ro wa nie
Płoc kie go Na brze ża Wi śla ne go na ce le
tu ry stycz no -re kre a cyj ne. Je śli wszyst ko
pój dzie do brze, Płock otrzy ma po kry cie
pra wie 41 proc. kosz tów. 

Mia sto opra co wa ło tak że do ku men -
ta cję apli ka cyj ną dla za da nia pn. Upo -
rząd ko wa nie prze strze ni miej skiej
w ob sza rze Sta re go Mia sta po przez
utwo rze nie no wej stre fy par kin go wej.
Cho dzi o bu do wę par kin gu przy ul.
Ko ściusz ki. Ma on kosz to wać pra wie
19 mln zł, ale mia sto sta ra się po zy skać
85 proc. kosz tów. 

W ra mach mo der ni za cji in fra struk -
tu ry szkol nic twa za wo do we go, Płock
chce zre a li zo wać trzy e ta po wą in we -
sty cję. W I eta pie pow stać ma ją war sz-
ta ty szkol ne wraz z wy po sa że niem
przy Zes po le Szkół Bu do wla nych nr 1.
Dru gi etap obej mie wy po sa że nie war -
szta tów przy Zes po le Szkół Tech nicz -
nych, a w trze cim – po bu do wa ne zo -
sta ną war szta ty przy Zes po le Szkół
Za wo do wych nr 2. 

Po nad to Płock jest par tne rem w pro -
jek cie Mu ze um Ma zo wiec kie go pn.
Roz bu do wa i adap ta cja ka mie ni cy
przy ul. Tum skiej dla po trzeb mu ze -
um. Pro jekt ten zna lazł się na li ście
ran kin go wej pro jek tów re ko men do wa -
nych do do fi nan so wa nia. Cał ko wi ta
war tość pro jek tu wy no si pra wie 19,5
mln zł, a uzy ska ny po ziom do fi nan so -
wa nia – 85 proc. Udział mia sta wy no si
– 50 proc. 

W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
In fra struk tu ra i Śro do wi sko Gmi na
Płock zło ży ła wnio sek pn. Bu do wa
dróg do ja zdo wych (kra jo wych) do dru -
giej prze pra wy mo sto wej – od ci nek IV.
Pro jekt prze szedł pier wszy etap oce ny
me ry to rycz nej i zna lazł się na li ście
ran kin go wej. Trwa ją pra ce nad przy go -
to wa niem do ku men ta cji do oce ny II
stop nia. In we sty cja ma kosz to wać 69,3
mln zł, a mia sto chce po zy skać po nad
53 mln zł. 

Po nad to Gmi na Płock jest be ne fi -
cjen tem w Pro gra mie Ope ra cyj nym
Ka pi tał Ludz ki. W la tach 2008-2009
zo sta ło zło żo nych 12 wnio sków w ra -
mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go. Pięć z pro jek tów otrzy ma ło
do fi nan so wa nie w wy so ko ści pra wie
4,5 mln zł. Są to: „Ak tyw ny Płock –

wy rów na nie szans bez ro bot nych na
ryn ku pra cy w Płoc ku”, „Bez ro bot ny
poś red ni kiem, do rad cą – pra cow ni kiem
Miej skie go Urzę du Pra cy w Płoc ku”
(oba pro jek ty Miej skie go Urzę du Pra -
cy), „Dro ga do ak tyw no ści”, „KIS –

po moc wy klu czo nym” oraz „Wy ko -
rzy staj szan sę” – Miej skie go Oś rod ka
Po mo cy Spo łecz nej. 

dokończenie na str. 6

Na ostat niej przed wa ka cja mi se sji, rad ni za poz na li się z in for -
ma cją o zło żo nych wnio skach oraz sta nie po zy ski wa nia środ ków
z Unii Eu ro pej skiej przez mia sto i jed nost ki mu po dleg łe. W ma -
te ria le zna laz ły się pro jek ty, któ re już są w trak cie re a li za cji oraz
no we pro po zy cje (stan na ko niec ma ja br.).

Unia nas do fi nan su je

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na 
XXXVIII se sji 30 czerwca 2009 roku:
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dokończenie ze str. 5

Po nad to sie dem wnio sków prze szło po -
zy tyw ną we ry fi ka cję me ry to rycz ną, ale
czte ry z nich nie do sta ną do fi nan so wa nia
ze wzglę du na wy czer pa ną alo ka cję. 

W 2009 ro ku Gmi na Płock opra co wa ła
11 wnio sków o do fi nan so wa nie pro jek -
tów o łącz nej war to ści pra wie 15 mln zł.
O po nad 13 mln zł ubie ga ją się: Miej ski
Urząd Pra cy, Miej ski Oś ro dek Po mo cy
Spo łecz nej, Oś ro dek Szkol no -Wy cho -
waw czy nr 2, Szko ła Pod sta wo wa nr 22,
Zes pół Szkół nr 2, Gim na zjum nr 5, Ma -
ła cho wian ka, Zes pół Szkół Tech nicz nych,
Zes pół Szkół Eko no micz no -Ku piec kich
oraz Wy dział Spraw Ad mi ni stra cyj nych
Urzę du Mia sta. 

Po nad to osiem wnio sków o do fi nan so -
wa nie zło ży ły spół ki pra wa han dlo we go

z udzia łem mia sta. Za kład Uty li za cji Od -
pa dów Ko mu nal nych w Ko bier ni kach
chce przy wspar ciu środ ków unij nych re -
kul ty wo wać skła do wi sko i wy ko nać in sta -
la cję od ga zo wy wa nia oraz wy bu do wać in -
sta la cję ter micz ne go przeksz tał ca nia od pa -
dów. O pie nią dze sta ra ją się tak że: Płoc ki
Za kład Opie ki Zdro wot nej, Ko mu ni ka cja
Miej ska, Wo do cią gi Płoc kie oraz Płoc ki
Park Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny. 

Spół ki pla nu ją też skła dać ko lej ne
wnio ski. ZU OK chce otrzy mać po nad 7
mln zł na bu do wę skła do wi ska od pa dów
o po wierz chni 3,4 ha i po jem no ści 517
tys. m. sześć. Ko mu ni ka cja Miej ska sta rać
się bę dzie o do fi nan so wa nie trzech pro-
jek tów, m.in. na mo der ni za cję za jezd ni
i myj ni dla po ja zdów po wy żej 3,5 t. Na to -
miast Wo do cią gi Płoc kie chcą otrzy mać
40 proc. z 3 mln zł, któ re po mo gą prze pro -
wa dzić re wi ta li za cję Wie ży Ciś nień. 

Mał go rza ta Da nie luk

Unia nas do fi nan su je

Je śli je steś lub za mie rzasz w przy szło -
ści być ho te la rzem, to bę dziesz mógł sko-
rzy stać z po mo cy tzw. de mi ni mis. Ta ką
uch wa łę rad ni przy ję li na czer wco wej se -
sji. Wła ści cie le ho te li mo gą sta rać się
o zwol nie nie z po dat ku od nie ru cho mo ści. 

Ale trze ba speł nić kil ka wa run ków.
O po moc mo gą sta rać się ci, któ rzy właś -
nie po sta wi li no wy bu dy nek, w któ ry ma
być ho tel. Z po dat ku zwol nio ne bę dą tak -
że te nie ru cho mo ści lub ich czę ści, któ re
zo sta ną za a dap to wa ne na obiek ty ho te lar -
skie oraz te, któ rych ka te go ria za sze re go -
wa nia w wy ni ku mo der ni za cji uleg ła pod-
nie sie niu o co naj mniej jed ną gwiazd kę. 

Wa run kiem otrzy ma nia po mo cy jest
rów nież utwo rze nie no wych miejsc pra cy.
Przez rok z po dat ku zwol nie ni zo sta ną ci,

któ rzy od da dzą do użyt ku obiekt ho te lar -
ski o mniej szej niż 2-gwiazd ko wej ka te -
go rii lub nie po sia da ją cy ka te go rii oraz
utwo rzą w Płoc ku nie mniej niż trzy no we
miej sca pra cy, zwią za ne z tą in we sty cję. 

Przez trzy la ta po dat ku nie zap ła cą ci in -
we sto rzy, któ rych obiekt bę dzie miał co
naj mniej dwie gwiazd ki oraz za trud nią co
naj mniej pięć no wych osób. 

Naj dłu żej, bo przez pięć lat zwol nie ni
z po dat ku od nie ru cho mo ści bę dą ci, któ rzy
wy bu du ją lub za a dap tu ją obiekt ho te lar ski,
któ ry bę dzie miał przy naj mniej trzy gwiazd-
ki i przyj mą do pra cy 10 no wych osób. 

Wa run kiem sko rzy sta nia z ul gi jest zło -
że nie m.in. od po wied nie go wnio sku
w cią gu trzech mie się cy od da ty za koń -
cze nia in we sty cji. (m.d.)

Ul ga dla ho te la rzy
Na czer wco wej se sji rad ni przy ję li in -

for ma cje na te mat dzia łal no ści Biu ra
w ubieg łym ro ku. Wy ni ka z niej, że
w 2008 r. tra fi ły do nie go 2333 oso by. 

Po moc rze czo wa

Za kres udzie la nych po rad i po mo cy
w roz wią zy wa niu prob le mów do ty czył
m.in. ła go dze nia skut ków bie dy m.in. po -
przez po moc rze czo wą oraz pro gram in -
dy wi du al ne go do ży wia nia (na ba zie ist-
nie ją cych sto łó wek i re sta u ra cji).
W 2008 r. z pro gra mu sko rzy sta ło 20
osób. Do Biu ra zgła sza ją się pry wat ne
oso by, któ re chęt nie prze ka zu ją sprzęt or -
to pe dycz ny, RTV i AGD oraz meb le. Tra -
fia ją one do osób w trud nej sy tu a cji ma te -
rial nej. W ubieg łym ro ku prze ka za no: 2
wóz ki in wa lidz kie, 2 te le wi zo ry, lo dów kę,
kuch nię ga zo wą oraz wy po czy nek. Po za
tym Biu ro wspól nie z Ko mu ni ka cją Miej -
ską or ga ni zo wa ło w 2008 r. wy ja zdy cho -
rych do Cen trum On ko lo gii w War sza wie.
Oso by o ni skich do cho dach zgła sza ły się
do Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz -
nej po za si łek ce lo wy na po kry cie kosz -
tów wy ja zdu. 

We współ pra cy z Ko men dą Miej ską
Po li cji, Stra żą Miej ską i Eu ro pej skim Sto-
wa rzy sze niem Posz ko do wa nych w Ko li -
zjach i Wy pad kach Dro go wych „Dia-
ment” kon tro lo wa ne jest prze strze ga nie
pra wa pod wzglę dem bez praw ne go zaj-
mo wa nia „ko pert”. Ostat nie la ta tzw. „ak -
cji par kin go wej” po ka za ły, że na sze spo -
łe czeń stwo co raz rza dziej ła mie pra wo
pod tym wzglę dem. Sam Miej ski Za rząd
Dróg sto su je zaś za sa dę wyz na cze nia 10
proc. miejsc par kin go wych dla kie row -
ców nie peł no spraw nych przy no wych in -
we sty cjach. Spół dziel nie miesz ka nio we
do „ko pert” pod cho dzą in dy wi du al nie.
W mia rę moż li wo ści przy chy la ją się do
wnio sków za in te re so wa nych. 

Pra ca i pra wo

Urząd Mia sta Płoc ka wspó łor ga ni zo wał
Tar gi Pra cy Osób Nie peł no spraw nych, na
któ rych wy sta wia ło się po nad 20 pra co -
daw ców z Płoc ka i oko lic. Z in for ma cji
uzy ska nych przez Biu ro RON z Wo je -
wódz kie go Urzę du Pra cy Fi lii w Płoc ku

wy ni ka, że kil ka dzie siąt osób nie peł no -
spraw nych otrzy ma ło za trud nie nie. Na
ko niec 2008 r. w Miej skim Urzę dzie Pra -
cy by ło za re je stro wa nych 216 osób nie -
peł no spraw nych po szu ku ją cych pra cy
i nie po zo sta ją cych w za trud nie niu (oso by,
któ re po bie ra ją świad cze nia ren to we) oraz
263 oso by nie peł no spraw ne bez ro bot ne
(oso by bez do cho du). W 2008 r. MUP
pod pi sał 12 umów z oso ba mi nie peł no -
spraw ny mi o przyz na nie środ ków z Pań -
stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych na pod ję cie dzia łal -
no ści gos po dar czej na kwo tę po nad 459
ty się cy zł. Oso by otrzy ma ły od 14,3 tys. zł
do 44 tys. zł. Po nad to Miej ski Urząd pra -
cy pod pi sał dwie umo wy z pra co daw ca mi
na wy po sa że nie sta no wisk pra cy dla pię-
ciu osób nie peł no spraw nych na ogól ną
kwo tę po nad 201 tys. zł. W sa mym Urzę -
dzie Mia sta Płoc ka za trud nio no praw ni ka
na umo wę zle ce nie. Je den dzień w ty god -
niu udzie la bez płat nych po rad nie peł no -
spraw nym klien tom Biu ra. W ubr. z po rad
praw ni ka sko rzy sta ło 70 osób. Prob le my
z ja ki mi zgła sza ją się nie peł no spraw ni do -
ty czą głów nie: Za kła du Ubez pie czeń Spo -
łecz nych, Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze -
nia Spo łecz ne go, od szko do wań z to wa -
rzystw ubez pie cze nio wych, pra wa pra cy. 

Wspar cie in sty tu cji

Biu ro Rzecz ni ka Osób Nie peł no spraw -
nych wspie ra też pla ców ki oświa to wo –
wy cho waw cze, m.in. Spe cjal ny Oś ro dek

Szkol no – Wy cho waw czy Nr 1 i Nr 2 oraz
Zes pół Szkół Ogól noksz tał cą cych Spe c-
jal nych, któ re otrzy ma ły po 750 zł na do -
fi nan so wa nie za ku pu pa czek świą tecz -
nych. Wspar cie fi nan so we na wy jazd na
wy cie czkę dzie ci nie peł no spraw nych
otrzy ma ła Szko ła Pod sta wo wa Nr 3 (856
zł) i SP nr 22 (950 zł).

Wg Biu ra RON sy tu a cja osób nie peł no -
spraw nych w na szym mie ście z ro ku na
rok po pra wia się, choć na dal po zo sta ją
spra wy do roz wią za nia, ta kie jak bez ro bo -
cie czy tran sport osób nie peł no spraw nych. 

W Płoc ku jest po nad 12,7 tys. osób nie -
peł no spraw nych, z cze go 53 proc. to 
ko bie ty. Peł ny tekst in for ma cji na stro nie
bip.ump.pl (op. rł)

Od 2008 r. Biu ro Rzecz ni ka Osób Nie peł no spraw nych re a li zu je Sa mo rzą do wy Pro gram

Nie peł no spraw ni w spo łecz no ści

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę pil nie o wy cię cie ga łę zi, któ -
re ko li du ją z li nią elek trycz ną w ul. Zio -
ło wej, Ty mian ko wej i Nad wi ślań skiej.
2/ Pro szę o wy czysz cze nie kra tek ście -
ko wych na osie dlach: Skar pa, Sta re
Mia sto, Ko le gial na, Ra dzi we, Gó ry,
Cie cho mi ce i zlik wi do wa nie za le wi ska
na ul. Ko le jo wej (na prze ciw Po lo mar -
ke tu). 3/ W związ ku ze złym od wod nie -
niem ul. Kut now skiej pro szę o ścię cie
dar ni ny, by wo da ze szła do ro wu.

To masz Kor ga

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o wy ko na nie par kin gu mię -
dzy SP nr 16 a MP nr 15 oraz po wię -
ksze nie par kin gu mię dzy uli ca mi Kró -
lo wej Jad wi gi i Wol skie go. 2/ Pro szę
o wy mia nę sto łów do te ni sa na te re nie
osie dla Łu ka sie wi cza. 3/ Jak zo stał roz -
wią za ny spór, do ty czą cy obe li sku przy
ul. Sien kie wi cza 28? 4/ Pro szę o wy re -
mon to wa nie ścia ny sa li gim na stycz nej
w SP nr 3. 

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W imie niu miesz kań ców osie dla Gó -
ry pro szę o za da sze nie frag men tu pla cu
za baw przy ul. Par ko wej. 2/ Czy Urząd
Mia sta mo ni to ru je ak tu al ną sy tu a cję na
lo kal nym ryn ku prze wo zo wym pod ką -
tem wy so ko ści op łat za tak sów ki? 3/
Pro szę o za in sta lo wa nie na pla cu za baw
przy ul. Par ko wej urzą dzeń dla dzie ci
i ko szy do ko szy ków ki i do dat ko we je -
go oświet le nie.

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o in for ma cję na te mat har-
mo no gra mu bu do wy ul. Pu chal skie go.
2/ Pro szę o wy re mon to wa nie frag-
men tu chod ni ka przy ul. Sien kie wi cza
w są siedz twie bu dyn ku przy al. Ki liń -
skie go 17. 3/ Dla cze go pro gram „tre n-
er osie dlo wy” obej mu je tyl ko 10 osie -

dli? 4/ Pro szę o upo rząd ko wa nie i za -
gos po da ro wa nie te re nu przy al. Ja na
Pa wła II od stro ny ul. Św. Woj cie cha.
5/ Ja kie dzia ła nia zo sta ły pod ję te
w spra wie re mon tu dro gi lo kal nej za
bu dyn ka mi przy ul. Sien kie wi cza 12
do 20.

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o zwię ksze nie pa tro li (po li cji
i straż ni ków miej skich) w Pa sa żu Pa de -
rew skie go. Czy pla no wa ny jest tam
mo ni to ring? 2/ Wno szę o re duk cję 30%
ko ron drzew wzdłuż ul. Do brzyń skiej.

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy wzo rem in nych miast, po moc
spo łecz na mog ła by dop ła cać ren ci stom
i eme ry tom do ka wy i her ba ty w ka -
wiar niach?

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o po da nie przy czyn zwię ksze -
nia kosz tów zwią za nych z re a li za cją
ha li wi do wi sko wo -spor to wej o 360 tys.
zło tych. 2/ Pro szę o udo stęp nie nie do -
ku men tów, w któ rych Mi ni ster stwo
Spor tu (lub in ny urząd cen tral ny) zo bo -
wią za ło się do fi nan so wa nia płoc kiej
ha li wi do wi sko wo -spor to wej na po zio -
mie 50%.

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy prze dłu że nia li nii au to bu su
nr 21 na Po dol szy ce Pół noc i Zie lo ny
Jar oraz uru cho mie nie w se zo nie let nim
do dat ko we go kur su.

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o in for ma cje, do ty czą ce dzia -
łań pod ję tych przez Urząd Mia sta w ce -
lu za cho wa nia pom ni ka przy ro dy (dąb
szy puł ko wy) na te re nie ob ję tym pra ca -
mi pro jek to wy mi, zwią za ny mi z bu do -
wą par kin gu przy ul. Ko ściusz ki 3. 

Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o umoż li wie nie prze ja zdu uli-
ca mi w obrę bie Sta re go Mia sta sa mo -
cho dom służ bo wym Cen trum Lo gi sty ki
Pocz ty Pol skiej. Opr. (j)

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
pod czas XXXVIII se sji
Ra dy Mia sta Płocka i w lipcu 2009 ro ku:



7Sygnały Płockie

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie jest
jed nym z be ne fi cjen tów III edy cji kon -
kur su gran to we go Fun da cji „Fun dusz
Gran to wy dla Płoc ka”. Na re a li za cję
swo je go pro jek tu „Di gi ta li za cja zbio -
rów Bib lio te ki im. Zie liń skich TNP”
otrzy ma ło do fi nan so wa nie w wy so ko ści
13.000 zł. 

Bib lio te ka TNP (jed na z naj star szych
w Pol sce) od kil ku lat re a li zu je pro gram
two rze nia elek tro nicz nych baz da nych
oraz di gi ta li za cji zbio rów, zaj mu jąc na
tym po lu czo ło wą po zy cję wśród bib lio -
tek w kra ju. Di gi ta li za cja to wpro wa -
dze nie do kom pu te rów dru ko wa nych
lub rę ko piś mien nych ma te ria łów w po -
sta ci da nych cyf ro wych me to dą ska no -
wa nia oraz pod da nie ich obrób ce cyf ro -
wej, poz wa la ją cej pub li ko wać zbio ry
w po sta ci bib lio tek cyf ro wych. 

Pro ces di gi ta li za cji do ty czy zwłasz -
cza trud no do stęp nych, wy ma ga ją cych
szcze gól nej och ro ny obiek tów bib lio -
tecz nych, ta kich jak zbio ry spe cjal ne
Bib lio te ki im. Zie liń skich, za li cza ne do
Na ro do we go Za so bu Bib lio tecz ne go. Są
to sta ro dru ki, w tym in ku na bu ły, ar chi -
wal ne do ku men ty, gra fi ki, ma py. Kon-
wer sja obej mu je rów nież in te re su ją ce
ma so via na i plo cia na oraz ar chi wal ne
cza so pis ma. Szcze gól nie wer sje pa pie -
ro we rocz ni ków pra sy na ra żo ne są na
de struk cję i wprost „za czy ty wa nie”
przez użyt kow ni ków. 

Pra coch łon na i kosz tow na di gi ta li za -
cja po sia da wie le istot nych za let. Prze de
wszyst kim przy czy nia się do za bez pie -

cze nia hi sto rycz ne go księ goz bio ru płoc -
kiej Bib lio te ki, chro niąc cen ne ory gi na -
ły przed znisz cze niem lub kra dzie żą.
Czy tel ni cy ko rzy sta ją z wy god niej szych
wer sji cyf ro wych, któ re da ją moż li wość
wy ko ny wa nia ko pii tek stów w for mie
kom pu te ro we go wy dru ku.

W ra mach pro jek tu re a li zo wa ne go od
1 kwiet nia 2009 r. wy ko na no już di gi ta -
li za cję dwóch XV -wiecz nych in ku na bu -
łów Gre go rius IX, pa pa „Dec re ta lium…
cum glos sa…” (wyd. Ve ne zia 1482 r.)
i Pse u do -Cy ril lus „Spe cu lum sa pie ny ia -
les…” (wyd. Köln 1477 r.) oraz kil ku
ty tu łów ar chi wal nej pra sy, jak kon ty nu -
o wa na kon wer sja „Ga ze ty War szaw -
skiej“ z lat 1888, 1910-1912, 1921-1928
(35 wo lu mi nów), da lej Ploc ker Ta geb -
latt z lat 1941-1945 (10 wo lu mi nów),
Spra wo zda nia z dzia łal no ści TNP z lat
1945, 1952, 1955-1958, 1961-1964,
1968-2008 (33 wo lu mi ny). 

Grant po zy ska ny z Fun da cji „Fun-
dusz Gran to wy dla Płoc ka” przez na czo -
no na di gi ta li za cję 22 wo lu mi nów cza-
so pis ma Ty god nik Ilu stro wa ny obej mu -
ją cy la ta: 1899-1903 i 1905-1910. To -
wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie ofe ru je
czy tel ni kom wer sję cyf ro wą te go pis ma
z lat 1889-1898. Wspar cie Fun da cji
poz wo li ło na kon ty nu a cję di gi ta li za cji
ko lej nych rocz ni ków. 

Ca łość pro jek tu za koń czy się 30 li sto -
pa da. Wszyst kie e-bo o ki są suk ce syw -
nie udo stęp nia ne w czy tel ni mul ti me -
dial nej Bib lio te ki im. Zie liń skich TNP
(Pl. Na ru to wi cza 2). A.C.

Bib lio te ka 
w kom pu te rze

Naj lep sze li cea w Płoc ku po sta wi ły
na jesz cze wyż szy po ziom edu ka cji.
W ro ku szkol nym 2009/2010, w LO im.
Ma ła chow skie go do mi no wać bę dą kla -
sy o pro fi lach ma te ma tycz no -przy rod ni -
czych. Pier wszo kla si ści w Ma ła cho -
wian ce bę dą uczyć się m.in. w kla sie
ma te ma tycz no -fi zycz nej, w któ rej niek-
tó re za ję cia pro wa dzo ne bę dą przez wy -
kła dow ców aka de mic kich.

„Naj lep si lo gu ją się w kla sie A ” – tak
przy cią ga ła naj bar dziej uzdol nio nych
hu ma ni stów Ja giel lon ka. Kla sa A za -
pro po nu je „in no wa cyj ny po gram”, sku-
pia ją cy się na dzien ni kar stwie i me -
diach. W ofer cie bę dą war szta ty dzien -
ni kar skie, lek cje z na u czy cie la mi aka de -
mic ki mi i spot ka nia z ludź mi kul tu ry
i me diów. Ale nie tyl ko na na u cza nie ję -
zy ka pol skie go po sta wi w przy szłym ro -
ku Ja giel lon ka. Na stro nie in ter ne to wej
szko ły czy ta my, że szko ła wy cho wa ła
wie lu la u re a tów olim piad ma te ma tycz -
nych, in for ma tycz nych i przy rod ni -
czych. We wrześ niu ru sza kla sa G (ma -
te ma tycz no -in for ma tycz no -fi zycz na),
któ ra wyksz tał ci przy szłych eko no mi -
stów i in for ma ty ków.

W III LO atrak cyj ną ofer tę od na le źli
przysz li le ka rze. Ucz nio wie jed nej
z klas spę dzać bę dą dwie go dzi ny ty -
god nio wo na za ję ciach w Wo je wódz -
kim Szpi ta lu Zes po lo nym. IV LO przyz -
wy cza i ło nas do ory gi nal nych, in no wa -
cyj nych pro fi li. Kla sa mul ti me dial na,
spo łecz no -praw na, czy kul tu roz naw czo -
-ję zy ko wa – to tyl ko niek tó re z pro po -
zy cji LO im. Krzy wo u ste go. Na to miast

w V LO kształ cić się bę dą m.in. przysz -
li urzęd ni cy eu ro pej scy (kla sa eu ro pej -
ska) i re gio nal ni dzia ła cze (kla sa re gio -
nal no -spo łecz na).

Tak że w in nych szko łach po nad gim -
na zjal nych ofer ta edu ka cyj na jest sze ro -
ka. Zes pół Szkół Tech nicz nych (Sie -
dem dzie siąt ka) wyksz tał ci tech ni ków
me cha ni ków, me cha tro ni ków i in for ma -
ty ków, a tak że wy bit nych spor tow ców.
Ucz nio wie ZST od no szą wiel kie suk ce -
sy w wio ślar stwie, o czym re gu lar nie in -
for mu je my w „Sy gna łach Płoc kich”. 

Ucz nio wie, któ rzy wy bra li ZS Bu do -
wla nych, bę dą w przy szło ści two rzyć in -
fra struk tu rę na sze go mia sta. Tech nik bu -
dow nic twa, czy tech nik ge o de ta to dziś
jed ne z naj waż niej szych i naj le piej płat -
nych za wo dów. Jak co ro ku, ZS Eko no -
micz no -Ku piec kich ofe ru je edu ka cję
w za kre sie eko no mii, han dlu i ho te lar stwa.

Gim na zja li ści, któ rzy wios ną po szu -
ki wa li od po wied nie go miej sca przy szłej
na u ki, py ta li naj czę ściej o ko ła za in te re -
so wań. W Ja giel lon ce bę dą to m.in. war -
szta ty dzien ni kar skie, hu ma ni stycz no -
re gio nal ne, ko ła in for ma tycz ne i ma te -
ma tycz ne oraz ko ło mło dych twór ców,
pro wa dzo ne przez po lo ni stę Wie sła wa
Kop cia. Ma ła cho wian ka pro po nu je
m.in. udział w chó rze mie sza nym Min-
strel oraz za ję cia spor to we. Do dziś
w Ma ła cho wian ce wi szą zdję cia ucz -
niów, któ rzy zdo by li mi strzo stwo świa-
ta w pił ce siat ko wej!

Po czą tek we wrześ niu. Ale jesz cze
przez mie siąc ucz nio wie mo gą cie szyć
się wa ka cja mi. (ms)

Ab sol wen ci gim na zjów wy bra li swo je no we szko ły. Płoc kie szko ły śred nie za -
pro po no wa ły świe żo upie czo nym po do piecz nym sze ro ką ofer tę pod wzglę dem
pro fi li klas, kół za in te re so wań i za jęć SKS.

Gim na zja li ści wy bra li

Fun da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc -
ka” po raz ko lej ny wspar ła fi nan so wo Sto-
wa rzy sze nie SCLE RO SIS MUL TI PLEX,
któ re pod swo ją opie ką ma płoc czan cho -
rych na stwar dnie nie roz sia ne. W III edy-
cji kon kur su gran to we go na za pew nie nie
po do piecz nym Sto wa rzy sze nia re ha bi li ta -
cji in dy wi du al nej Fun da cja przyz na ła
grant w wy so ko ści 13.650 zł. Sto wa rzy -
sze nie roz li czy ło się właś nie z pier wszej
tran szy – 6.000 zł. Za te pie nią dze zor ga -
ni zo wa no po nad dwie ście go dzin in dy wi -
du al nych ćwi czeń w do mach cho rych.

Re ha bi li ta cją in dy wi du al ną ob ję te są
te oso by, któ re ze wzglę du na stan zdro -
wia nie mo gą do trzeć na spot ka nia gru -
po we. – Re ha bi li ta cja poz wa la na spo -
wol nie nie spa stycz no ści mięś ni – mó wi
Te re sa Zo nen berg pre zes Sto wa rzy sze -
nia. – Pod czas go dzin nych ćwi czeń, re -

ha bi li tant roz ma wia z cho rym o je go
prob le mach, udzie la cen nych wska zó -
wek tak je mu, jak i je go ro dzi nie. Re ha -
bi li ta cja od by wa się śred nio dwa ra zy
w ty god niu. Ob ję to nią po nad 30 cho -
rych miesz kań ców Płoc ka. 

Po do piecz ni Sto wa rzy sze nia mo gą
rów nież li czyć na spot ka nia in te gra cyj ne. 

– W tym ro ku jed no już ma my za so bą
– mó wi Ja ni na Kur czew ska skar bnik Sto-
wa rzy sze nia. – W we e kend spot ka liś my
się w Zie lo nej Szko le w Sen de niu i cho -
ciaż deszcz nas zmo czył, to by ło war to.
Dla niek tó rych osób, któ re z uwa gi na
stan zdro wia po ru sza ją się np. już tyl ko
na wóz kach in wa lidz kich, to je dy na oka z-
ja, by wy je chać po za mia sto, spot kać się,
po dzie lić do świad cze nia mi i od po cząć na
ło nie na tu ry. Ko lej ne spot ka nie pla nu je -
my na ko niec sier pnia. IT

Dwie ście go dzin re ha bi li ta cji 

Płoc ki ZOZ in for mu je wszyst kich pa -
cjen tów, że w Przy chod ni Pod sta wo wej
i Spe cja li stycz nej przy ul. Mio do wej 2
roz po czę ła świad cze nie spe cja li stycz -
nych usług me dycz nych Po rad nia Chi -
rur gii On ko lo gicz nej.

Re je stra cji moż na do ko nać oso bi -
ście lub pod nr tel. 024/ 364 53 02 lub

024/ 364 53 41. Po rad nia czyn na jest:
we wto rek w godz. 15-18 (lek. Wło dzi -
mierz No wa tor ski), w śro dę w godz. 
7-10 (lek. Ta de usz Po dol ski),
w czwar tek w godz. 15-18 (lek. W.
No wa tor ski) i w pią tek w godz. 15-18
(lek. T. Po dol ski).

(op. rł)

Po rad nia Chi rur gii 
On ko lo gicz nej

Spro sto wa nie
Re dak cja Sy gna łów Płoc kich prze pra sza Pa nią Ro ma nę Ko wal czyk za

błęd ne po da nie jej imie nia w po przed nim nu me rze gazety. (r.ł.)
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Mia sto przy go to wu je się do re mon tu
uli cy Wy szo grodz kiej – od al. Ki liń skie go
do Gra nicz nej. Na ra zie szu ka jed nak fir -
my, któ ra wy ko na I etap tej in we sty cji,
czy li od ul. Gra nicz nej do Sien nej (re mont
obej mie od ci nek od za kła du ener ge tycz -
ne go do skrzy żo wa nia z ul. Spół dziel czą).
Wy bra na w prze tar gu fir ma wy ko na tak że
część prac z eta pu II, czy li ka nał desz czo -
wy w ul. Spół dziel czej i Po łud nio wej
wraz z od cin kiem ka na li za cji desz czo wej. 

W ca ło ści II (od ul. Sien nej do Le nar to -
wi cza) i III etap (od ul. Le nar to wi cza do
al. Ki liń skie go wraz ze skrzy żo wa niem ul.
Wy szo grodz kiej z Sien kie wi cza) zo sta ną
wy ko na ne w przy szło ści. 

Uli ca Wy szo grodz ka jest dro gą gmin ną,
o na wierz chni bi tu micz nej. Po jej dwóch
stro nach znaj du ją się chod ni ki. Nie ste ty,
za rów no as falt, jak i chod ni ki są po pę ka ne,
jest mnó stwo ko le in i ubyt ków. Po re mon -
cie, dzię ki no wej na wierz chni jezd ni,
chod ni ków i zja zdów po pra wi się stan bez-
pie czeń stwa, zmniej szy się ha łas zwią za ny
z drga nia mi, wy wo ły wa ny mi ru chem po -
ja zdów, a tak że zo sta nie usz czel nio ny sy s-
tem od pro wa dza nia wód desz czo wych. 

W I eta pie zo sta ną naj pierw ro ze bra ne
kra węż ni ki, chod ni ki, zja zdy oraz znik nie
sta ry as falt. 

– Prze bu do wa na bę dzie tak że ka na li za -
cja desz czo wa wraz z przy łą cza mi – mó wi
za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski. 

Na stęp nie ro bot ni cy zaj mą się wzmoc-
nie niem na wierz chni i uło że niem no we go
as fal tu oraz chod ni ków z kost ki bru ko wej.
W ra mach II eta pu zo sta ną prze pro wa dzo -
ne tyl ko ro bo ty roz biór ko we pod bu do wę
ka na li za cji desz czo wej. – Wy ko na ne zo -
sta ną tak że ko lek to ry ście ko we w ul. Spół -
dziel czej i Po łud nio wej – in for mu je za -
stęp ca Pre zy den ta.

Pod czas prac obo wią zy wać bę dzie
tym cza so wa or ga ni za cja ru chu. O szcze -
gó łach wy ko naw ca po wia do mi płoc czan.
Wia do mo, że re mont jezd ni i ka na li za cji
desz czo wej w I eta pie zo sta nie po dzie lo -
ny na czte ry od cin ki: 1- po mię dzy ul.
Paś ni ki i prze ja zdem ko le jo wym, 2 – po -
mię dzy prze ja zdem a ul. Źró dla ną, 3 –
po mię dzy ul. Źró dla ną i do ja zdem do al.
Pił sud skie go oraz 4 – po mię dzy do ja -
zdem do Pił sud skie go i ul. Gra nicz ną. 

(m.d.)

Czas na I etap

Od dział Miej ski PTTK za pra sza w sier -
pniu płoc czan na zwie dza nie (z prze wod -
ni kiem) Płoc ka i oko lic. Choć miesz ka my
bo wiem w na szym mie ście wie le lat, nie -
wie le na ogół wie my o za byt kach, a oko -
li ce zna my tyl ko z ok na sa mo cho du.

Po dob nie jak w lip cu, prze wod nik
PTTK cze ka na chęt nych przy
ze ga rze sło necz nym na Sta -
rym Ryn ku w każ dą nie -
dzie lę o godz. 11.45. 2
sier pnia gru pa po wę -
dru je na Ko piec Har -
ce rzy 1920 ro ku, 9
sier pnia poz nać bę -
dzie moż na wszyst -
kie ta jem ni ce Ma ła -
cho wian ki, 16 sier pnia
peł na in for ma cja o Do -
mu Bro niew skie go, 23
sier pnia zwie dzić bę dzie moż -
na cmen tarz w Ra dzi wiu, a 30 – za -
byt ko wy cmen tarz przy al. Ko by liń skie go.

23 i 30 sier pnia bę dzie też oka zja do
zdo by cia Odz na ki Kra joz naw czej Zie mi
Płoc kiej. Otrzy ma ją ją pie chu rzy, któ rzy
za li czą szla ki żół te. W nie dzie lę 23 sier p-
nia chęt ni zbie ra ją się na dwor cu przy al.
Ja cho wi cza skąd o godz. 8.12 po ja dą au -
to bu sem nr 21 do Do brzy ko wa (bi let 3,80
zł). Stam tąd po wę dru ją przez Zaź dzierz,
je zio ro Cie cho mic kie i Gór skie na sta cję
PKP w Łąc ku. Po dro dze zwie dzą za byt -
ko wy drew nia ny ko ściół, cmen tarz, re zer -
wat przy ro dy. Po wrót do Płoc ka szy no bu -
sem o godz. 15.28.

W na stęp ną nie dzie lę rów nież po czą tek
wy pra wy na dwor cu przy al. Ja cho wi cza,
skąd o godz. 11.15 od je dzie au to bus do
Du ni no wa. Potem wę drów ka żół tym szla -
kiem przez Je że wo, Krzy wy Ko łek, Je zio -
ro wo do Łąc ka. Stam tąd po wrót szy no bu -
sem do Płoc ka.

Kto nie lu bi cho dzić mo że za pi sać się
(tel. 024/262 26 00) na au to ka ro wą wy cie -

czkę do Dro bi na, Ku char, Za wi dza, Sier p-
ca, Ro ści sze wa i Mu ze um Wsi Ma zo -
wiec kiej. Wy jazd 8 sier pnia o godz. 8
sprzed te a tru, po wrót oko ło godz. 18, ce na
62 zło te.

Na stęp na sier pnio wa eska pa da pro wa dzi
do Za ko pa ne go, skąd prze wi dzia ny jest

wy pad na Sło wa cję. Chęt ni mo -
gą za pew nić so bie 4 atrak-

cyj ne dni – 13 – 16 sier p-
nia – za 540 zło tych.
A już 21 sier pnia na -
stęp ny wy jazd – do
Kra ko wa, Wie li czki
i Czę sto cho wy. Za
450 zło tych zwie dzić
bę dzie moż na m.in.

Klasz tor Jas no gór ski,
ko pal nię so li, Wa wel,

Ko ściół Ma riac ki i wy po -
cząć w par ku wod nym z wo dą

so lan ko wą.
Kto za pla no wał so bie ur lop na wrze sień

mo że sko rzy stać z ofer ty jed nod nio wej
wy pra wy do Pel pli na na Jar mark Cy ster -
ski i Ra dzy nia Cheł miń skie go, za koń cze -
nie ogni skiem na te re nie zam ku. Wy jazd
i po wrót 19 wrześ nia, koszt 95 zł.

Dłuż sza i droż sza wy pra wa pro wa dzi na
Ukra i nę „Szla kiem Try lo gii”. Od 14 do 19
wrześ nia uczest ni cy wy cie czki zwie dzą
Żół kiew, Lwów z ka te dra mi, zam kiem
i cmen ta rzem Or ląt, na stęp nie po ja dą do
Ko ło my ji na targ hu cul ski, w Cho ci miu
i Ka mień cu Po dol skim przy pom ną so bie
sce ny opi sy wa ne przez Hen ry ka Sien kie wi -
cza, ro ze gra ne m.in. w twier dzy ka mie niec -
kiej. W Bu cza czu zwie dzą ba ro ko we ko ścio -
ły, w Zba ra żu za mek Wiś nio wiec kich, a w
Krze mień cu dwo rek Sło wac kich i li ce um do
któ re go cho dził poe ta. Ca łość (5 noc le gów
z po sił ka mi) kosz tu je 1050 zł i 50 do la rów.

Za pi sy i szcze gó ło we in for ma cje w Od -
dzia le Miej skim PTTK przy ul. Tum skiej
4 (od wach), tel. 024/ 262 26 00. (j)

Cu dze chwa li cie...

Gru pa 36 dzie ci i mło dzie ży z pol skich
ro dzin na Bia ło ru si przy je cha ła na wa ka -
cje do Płoc ka na za pro sze nie Sta ro sty
Płoc kie go. Po cho dzą z So poć ki na i Grod -
na. Prze by wa li w na szym mie ście od 7 do
21 lip ca. Miesz ka li w in ter na cie Zes po łu
Szkół im. Le o ka dii Ber ge ro wej. 

W tym cza sie od wie dzi li Miej ski
Ogród Zo o lo gicz ny, by li w ki nie, obej -
rze li wy sta wy w płoc kich mu ze ach.
Bra li udział w za ję ciach re kre a cyj no -
spor to wych na ba se nie. Oprócz Płoc ka
zwie dzi li rów nież skan sen w Sier pcu,
Cie cho ci nek, Wło cła wek, Nie po ka la -
nów i Go lub -Do brzyń. Wy bra li się też
na wy cie czkę do War sza wy.

W ra tu szu spot ka li się z Kry sty ną Ko -
wa lew ską – se kre ta rzem mia sta i Ewą

Ada sie wicz – dy rek to rem Wy dzia łu
Edu ka cji.

– Naj bar dziej po do ba ła mi się płoc ka
ka te dra. Mo jej sio strze Agniesz ce ra tusz
i Ma ła cho wian ka – mó wi 19-let ni Jan
Łu kuć, któ ry w Pol sce był po raz dru gi.

W imie niu Pre zy den ta Mia sta Płoc ka,
Od dział Za rzą dza nia Kry zy so we go,
Och ro ny Lud no ści i Spraw Obron nych
prze ka zał go ściom odzież, obu wie, kieł -
ba sę na po że gnal ne ogni sko i owo ce cy -
tru so we. Go ście za sko czy li pięk ną pol-
szczyz ną i wzru sza ją cym wy ko na niem
(po pol sku) pieś ni „Oj czyz no na szych
przod ków”.

Wie lu z nich wy ra zi ło na dzie ję, że bę -
dą mo gli stu dio wać w Pol sce.

J. Bo guc ki

Mło dzi go ście ze wscho du

Mia sto chce zmie nić wy gląd alei Ro -
guc kie go oraz te re ny do niej przy leg łe.
W związ ku z tym wy bra ło fir mę, któ ra
zaj mie się opra co wa niem do ku men ta cji
pro jek to wo -kosz to ry so wej. 

Naj ko rzyst niej szą ofer tę przed sta wi li
wy ko naw cy z War sza wy: Glo rie ta oraz
CK Ar chi tek ci Chrza now ski Kle pin.
Swo ją pra cę wy ce ni li na 94 tys. 550 zł.
Trzy in ne fir my za pro po no wa ły od 99
tys. 430 zł do 146 tys. 400 zł.

W do ku men ta cji znaj dą się m.in. po -
my sły na prze bu do wę sa mej alei, a tak -
że za gos po da ro wa nie te re nów przy leg -
łych. W przy szło ści ma tam pow stać
ciąg pie szo -ro we ro wy, któ ry po łą czy ul.
Ba ta lio nów Chłop skich, Gwar dii Lu do -
wej oraz rze kę Brzeź ni cę. Te ren po mię -

dzy ko ścio łem św. Jad wi gi a ul. Gwar dii
Lu do wej tak że zo sta nie za gos po da ro -
wa ny. 

Pro jek tan ci zaj mą się tak że od wod -
nie niem te re nu. W pla nach jest też stwo -
rze nie wo do try sku z zam knię tym obie -
giem wo dy. Nie za brak nie ele men tów
ma łej ar chi tek tu ry, ta kich jak: ław ki,
śmiet ni czki oraz la tar nie. Fir ma mu si
stwo rzyć pro jekt sza ty ro ślin nej z za -
cho wa niem drzew, któ re zo sta ły po sa -
dzo ne w 2006 ro ku. Po nad to wska że,
gdzie na le ży po sa dzić no we krze wy,
drze wa oraz kwia ty. Opra co wa nie do ty -
czyć bę dzie te re nu o po wierz chni ok.
3,5 ha. 

Pro jek tan ci na wy ko na nie za da nia
ma ją czas do 15 li sto pa da. (m.d.)

Ale ja się wy dłu ży

Na ostat niej se sji rad ni wy ra zi li zgo dę
na za war cie przez Pre zy den ta Płoc ka po -
ro zu mie nia z wo je wódz twem ma zo wiec -
kim w spra wie okre śle nia za sad współ pra -
cy i wza jem nych zo bo wią zań dla re a li za cji
za da nia pn. roz bu do wa skrzy żo wa nia dro -
gi wo je wódz kiej nr 567 z ul. Bo ry szew ską
w Bo ry sze wie No wym. Ponieważ ruch na
tym od cin ku jest bar dzo du ży usta lo no, że
pow sta nie ron do z czte re ma wlo ta mi. 

In we sty cja ma być re a li zo wa na
w ra mach pro jek tu uję te go w Wo je -

wódz kim Pla nie In we sty cyj nym Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go na la ta 2009-2021 w ra mach prze-
bu do wy dro gi wo je wódz kiej re la cji
Płock -Gó ra. 

Na sze mia sto ma par ty cy po wać
w przed sięw zię ciu, ale tyl ko w gra ni -
cach Płoc ka. Kon kret nie cho dzi tu
o prze bu do wę uli cy Oto liń skiej. Pie nią -
dze na ten cel po cho dzić bę dą z bu dże tu
mia sta, z ty tu łu po dat ku od nie ru cho mo -
ści od osób praw nych. (m.d.)

Zbu du ją wspól nie
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Pier wszy klub pow stał pod ko niec lat
90. Pla ców ki te pro po nu ją al ter na tyw ną
for mę spę dza nia wol ne go cza su oraz pro -
wa dzą dzia łal ność pro mu ją cą wśród dzie -
ci i mło dzie ży zdro wy styl ży cia. 

Klu bo wi cze znaj dą też w nich po moc
w roz wią zy wa niu prob le mów ży cio wych
i ro dzin nych. Pla ców ki fun kcjo nu ją przez
ca ły rok od po nie dział ku do piąt ku w go -
dzi nach po po łud nio wych, do sto so wa nych
do po trzeb uczest ni ków oraz w so bo ty
i dni wol ne od za jęć szkol nych w go dzi -
nach przed po łud nio wych. W ro ku szkol-
nym ucz nio wie mo gą li czyć na wspar cie
w na u ce. Obej mu ją opie ką dzie ci i mło -
dzież w wie ku od 6 do 24 lat. Że by za pi -
sać dziec ko wy star czy wy peł nić de kla ra -
cję. Za pi sy trwa ją przez ca ły rok, tak że
w wa ka cje. Adre sy i te le fo ny do klu bów
oraz or ga ni za to rów moż na zna leźć 
na stro nie in ter ne to wej http://da -
ne.plock.eu/bip//da ne/wnio ski/wzs04-
kps.pdf

Klu by pro fi lak ty ki śro do wi sko wej są
fi nan so wa ne z bu dże tu mia sta i pro wa -
dzo ne przez płoc kie or ga ni za cje po za -
rzą do we.

– Na bie żą cą dzia łal ność 7 klu bów
przyz na ne zo sta ły do ta cje – w tym ro ku
684 ty się cy zło tych – mó wi An na Ko stun
z Wy dzia łu Zdro wia i Spraw Spo łecz nych
Urzę du Mia sta Płoc ka. – Wy dat ko wa nie
środ ków fi nan so wych jest na bie żą co mo -
ni to ro wa ne i ana li zo wa ne. Nie zda rzy ło
się, aby przyz na ne do ta cje by ły wy ko rzy -
sta ne nie zgod nie z przez na cze niem.

Cza sa mi znaj du ją się spon so rzy, któ rzy
do dat ko wo wspie ra ją dzia ła nia pla có wek. 

– Wy sła liś my po nad 200 pism do róż -
nych firm z proś bą o wspar cie fi nan so we,
jed nak spot ka liś my się z ma łym odze wem
– mó wi Se we ry na Ro gul ska z To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Dzie ci. – Dla te go zre zy -
gno wa liś my z wy ja zdu na ko lo nie w tym
ro ku. W za mian bę dzie tyl ko wy cie czka.

Re kre a cja 

Pod czas wa ka cji nie bra ku je za jęć re -
kre a cyj nych. Są wyj ścia na pły wal nie,
wy ja zdy nad oko licz ne je zio ra, tur nie je

spor to we. Dzie ci mo gą ko rzy stać ze
szkol nych bo isk oraz sal gim na stycz nych
m.in. w Wyż szym Se mi na rium Du chow -
nym. 23 lip ca od by ła się zor ga ni zo wa na
przez SDK i Wy dział Zdro wia i Spraw
Spo łecz nych UMP olim pia da spor to wa
pod ha słem „Masz wy bór – Wy bierz
zdro wie. Lek ko at le ty ka w ma łym wy da -
niu”. 

Dzie ci wzię ły udział w pod cho dach
przy So bót ce i w So czew ce, raj dzie pie -
szym w oko li cy mia sta. Po nad to Klu by
„Przy ja ciel Dziec ka” i „Nasz Krąg” pla -
nu ją wy ja zdy do Bo ro wi czek na ścian kę
wspi na czko wą, a Klub „Przy ja cie le” urzą -
dzi za ba wę w klu bie że glar skim „Mor ka”.
Pla no wa ne są też dal sze wy cie czki; do
Ło dzi, To ru nia, Cie cho cin ka, do Par ku Ju -
raj skie go w Sol cu Ku jaw skim. Klub
„Przy ja cie le” pod ko niec sier pnia za bie rze
swo ich wy cho wan ków na ty god nio wy
po byt nad mo rzem.

Eko lo gia i kul tu ra

W Klu bie „Przy ja cie le” od by wa ją się
za ję cia edu ka cyj ne pod ha słem „Eko lo gia
na co dzień ma łe go czło wie ka”. Dzie ci
do wia du ją się jak dbać o śro do wi sko m.in.
po przez na u kę se gre ga cji od pa dów, od -
wie dzą też Miej ski Ogród Zo o lo gicz ny. 

Klu by pro fi lak ty ki śro do wi sko wej pro-
po nu ją uczest ni kom także wyj ścia do ki -
na, na wy sta wy do Mu ze um Die ce zjal ne -
go, Mu ze um Ma zo wiec kie go oraz Spich-
le rza. Gdy po go da nie do pi su je, w każ -
dym klu bie na dzie ci cze ka ca ła ma sa róż -
ne go ty pu gier plan szo wych i lo gicz nych.
Po nad to dzie ci pró bu ją swo ich sił w za ję -
ciach ma nu al nych oraz wo kal nych (np.
za ba wa „Ma ła Szan sa na Suk ces”
w „Przy ja cie lu Dziec ka”), od kry wa ją taj -
ni ki sztu ki fo to gra ficz nej, uczą się tań -
czyć.

W Klu bie „Szuf la da” od bywają się
„Dni in ne go pań stwa”, pod czas któ rych
po do piecz ni poz na ją kul tu rę, re li gię i hi -
sto rię róż nych kra jów świa ta. 

– Dzie ci na u czą się m.in. jeść pa łe czka -
mi, tań czyć fla men co – wy mie nia To masz
Sar niak z „Szuf la dy”. – Poz na ją też pio -
sen ki da ne go kra ju oraz taj ni ki sztu ki ori -
ga mi. Prze pro wa dzą też róż ne ek spe ry -
men ty z tzw. „Wiel kiej Księ gi Do świad -
czeń”. Bę dą to pro ste do świad cze nia fi zy-
cz ne, wy jaś nia ją ce pod sta wo we spra wy,
na przy kład skąd się bie rze tę cza i dźwięk. 

Dziel ni co wi i straż ni cy miej scy opo -
wia da ją w klu bach jak dbać o bez pie czeń -
stwo pod czas wa ka cji, pro mu ją zdro wy
styl ży cia, wol ny od na ło gów.

– Po do ba mi się, że tu ni gdy nie jest
nud no – pod su mo wu je 10-let nia We ro ni -
ka z „Szuf la dy”. – Po byt w klu bie jest
atrak cyj niej szą for mą spę dza nia cza su niż
sie dze nie przed te le wi zo rem – do da je Mo -
ni ka Ko wal ska z Ka to lic kie go Sto wa rzy -
sze nia Po mo cy Ro dzi nie im. św. Bra ta Al -
ber ta. – Dzie ci zna ją się, uczą współ pra cy
w gru pie. War to do nas przyjść.

Ja kub Bo gucki

Je śli two je dziec ko pod czas wa ka cji spę dza ca łe dnie bez pro duk tyw nie przed te -
le wi zo rem, bądź kom pu te rem, za pisz je na za ję cia do jed ne go z sied miu klu bów
pro fi lak ty ki śro do wi sko wej, któ re dzia ła ją w Płoc ku

Ak tyw ni w wa ka cje

W so bo tę, 27 czer wca Ra da Miesz -
kań ców Osie dla „Cie cho mi ce” za pro -
si ła wszyst kich chęt nych na Pik nik
Ro dzin ny. Od godz. 15 dzia ła nia pla s-
tycz ne dla dzie ci pro wa dzi ły pra cow -
ni ce Książ ni cy Płoc kiej od lat współ -
pra cu ją ce z RMO „Cie cho mi ce”. Każ -
de dziec ko mog ło stwo rzyć włas ną

nie pow ta rzal ną ko szul kę z po sta cia mi
z ba jek, po ma lo wać gip so wą fi gur kę
oraz wy ko nać i ozdo bić ma skę. Dzie ci
otrzy ma ły na po je i słod kie upo min ki.
Nie za bra kło też atrak cji dla do ro -
słych. Wszy scy wspa nia le ba wi li się
przy dźwię kach mu zy ki zes po łu SAY-
LOR -BAND. (j)

Pik nik w Cie cho mi cach

W dniach 23-25 czer wca dzie ci i mło -
dzież z Pra cow ni Pla stycz nej Piw ni ca
uczest ni czy ły w Ple ne ro wych War szta -
tach Ar ty stycz nych „Przy go da z na tu -
rą”. Or ga ni za to rem za jęć był Płoc ki Oś -
ro dek Kul tu ry i Sztu ki. War szta ty od by -
wa ły się w Szko le Pod sta wo wej
w Ostro wach, w któ rej re a li zo wa ny jest
pro gram edu ka cji re gio nal nej i eko lo -
gicz nej. Jest to już szó sta edy cja war sz-
ta tów or ga ni zo wa nych przez An nę Liś -
kie wicz, in struk to ra PO KiS.

W tym ro ku, pod okiem An ny Gór-
czyń skiej, uczest ni cy mo gli za poz nać
się z tech ni ką wy ro bu tra dy cyj ne go pa -
pie ru czer pa ne go, poz nać róż ne ga tun ki
kwia tów pol nych, któ re po słu ży ły do
stwo rze nia pięk nych kom po zy cji na
włas no ręcz nie wy ko na nym pa pie rze.
Atrak cją po by tu w Ostro wach by ła
prze jaż dżka wo zem kon nym, pod czas
któ rej dzie ci i mło dzież ob ser wo wa ły
przy ro dę. W ple ne rze mog ły zwe ry fi ko -
wać wia do mo ści zdo by te pod czas za jęć
w pra cow ni, do ty czą ce per spek ty wy,
barw i za leż no ści w przy ro dzie. 

Wra że nia odz wier cie dli li w swo ich
pra cach ry sun ko wych i ma lar skich oraz
ma łych for mach rzeź biar skich. 

Każ dy uczest nik war szta tów wy je -
chał z ba ga żem nie za pom nia nych
wspom nień, za bie ra jąc ze so bą włas no -
ręcz nie wy ko na ne ma łe rę ko dzie ło. 

Pra cow nia Pla stycz na Piw ni ca za pra -
sza na za ję cia ar ty stycz ne w dniach 3 –
14 sier pnia w go dzi nach 12 – 15 przy ul.
Sza rych Sze re gów 15. (op. rł)

Ar ty stycz na przy go da z na tu rą

Cy gań ska noc
Mu zy cy z ca łe go świa ta, tłu -

my na wi dow ni i pięk na po go -
da – tak w skró cie moż na pod-
su mo wać Mię dzy na ro do wą
Noc Cy gań ską „Ro ma ni Rat”. 4
lip ca, na płoc kiej pla ży, wy stą -
pił m.in. płoc ki zes pół Ro men
oraz Dho ad Gyp sies, po cho -
dzą cy z da le kich In dii. Kon cert
po pro wa dzi li: Zo fia Czer nic ka
i Kry stia no. Świę to Ro mów za -
koń czy ło się do pie ro ok. go dzi -
ny pier wszej w no cy.         (ms)

Kon kurs pio sen ki w klu bie „Przy ja ciel
Dziec ka”
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Stru myk, mo rze i rze ka 
na Was już cze ka 

pa mię taj cie jed nak:

· kąp cie się w miej scach od po wied nio zor ga ni zo wa nych i oz na ko wa nych;
· sto suj cie się do re gu la mi nu ką pie li ska i po le ceń ra tow ni ków;
· nie wchodź cie do wo dy po ob fi tym po sił ku i opa la niu się, gdy Wa sze

cia ła są na grza ne;
· ni gdy nie za kłó caj cie wy po czyn ku i ką pie li in nym oso bom;
· ni gdy nie ska cie do wo dy w miej scu, któ re go nie zna cie, rzeź ba dna

czę sto się zmie nia;
· za wsze pły waj cie z dru gą oso bą – ni gdy sa mi;
· nie wzy waj cie po mo cy je śli fak tycz nie nie jest ona Wam po trzeb na;
· pod czas pły wa nia ło dzią, ka ja kiem za wsze miej cie na so bie 
ka mi zel kę ra tun ko wą;

Wy bierz za wsze te le fon do Stra ży Miej skiej, 
gdy To bie lub in nym oso bom 

bę dzie za gra ża ło ja kieś nie bez pie czeń stwo!!!
TE LE FON ALAR MO WY 986

Po li cjan ci wy dzia łu ru chu dro go we go
pod su mo wa li I pół ro cze. – Sta ty sty ki są
na po dob nym po zio mie jak w la tach po -
przed nich – mó wi Piotr Je le nie wicz,
rzecz nik pra so wy KMP. – Naj go rzej
jest na naj wię kszych skrzy żo wa niach
w mie ście oraz na dro gach wy lo to wych
w kie run ku War sza wy i Łąc ka. 

Od po cząt ku 2009 ro ku w Płoc ku
i po wie cie do szło do 172 wy pad ków (w
tym 76 na te re nie mia sta). Zgi nę ło 17
osób, a 226 zo sta ło ran nych. – Naj częst -
szą przy czy ną wy pad ków by ła nad mier -
na pręd kość, wy mu sze nie pier wszeń -
stwa prze ja zdu oraz nie u wa ga pie szych
– re la cjo nu je ko mi sarz Zbi gniew Kop -
czyń ski z płoc kiej dro gów ki. 

Przez sześć mie się cy fun kcjo na riu sze
za trzy ma li 381 pi ja nych kie row ców; rok
wcześ niej by ło ich 352 dwóch, a w 2007
ro ku – 407. – Co raz wię cej zgło szeń
o nie trzeź wych pro wa dzą cych otrzy mu -
je my od in nych uczest ni ków ru chu – cie -
szy się ko mi sarz. 

Po li cjan ci za trzy ma li pra wie 100 praw
ja zdy, 461 do wo dów re je stra cyj nych i 23
kie row ców, któ rzy pro wa dzi li au ta mi mo
za ka zu są do we go. W su mie fun kcjo na -

riu sze wy sta wi li bli sko 7 ty się cy man da -
tów (20 proc. wię cej w po rów na niu z I
pół ro czem 2008 r.) i spo rzą dzi li 47 wnio -
sków do są du o uka ra nie.

– Tra dy cyj nie, do naj bar dziej nie bez -
piecz nych ulic na le żą głów ne ar te rie
mia sta: Wy szo grodz ka, Pił sud skie go,
Biel ska i Ja cho wi cza – wy li cza Piotr Je -
le nie wicz. – Du żą ostroż ność na le ży za -
cho wać rów nież na skrzy żo wa niach: Ar -
mii Kra jo wej z Ja na Pa wła na wy so ko -
ści ga le rii i ban ku oraz Szpi tal nej z Me -
dycz ną. 

Nie bez piecz nie jest też na dro dze kra-
jo wej nr 62 z Płoc ka do War sza wy,
szcze gól nie na od cin ku Słup no -Ce ka no -
wo oraz na „60” mię dzy Płoc kiem
a Łąc kiem. 

– Dzię ki re gu lar nym pa tro lom i fo to -
ra da rom mniej groź nych wy pad ków
i ko li zji za no to wa liś my w Gó rze i na
skrzy żo wa niu dróg kra jo wych w Dro bi -
nie – mó wi rzecz nik. 

Na po pra wę bez pie czeń stwa wpły nę ły
ak cje pre wen cyj ne ta kie jak ”trzeź wy po -
ra nek”, ”pręd kość ” czy ”pa sy”, któ re na
sta łe we szły do ka len da rza służb wy dzia łu
ru chu dro go we go KMP w Płoc ku. (m.d.)

Jeż dżą pi ja ni i za szyb ko

Po nad 31 ty się cy kon tro li prze pro wa -
dzi li w pier wszym pół ro czu płoc cy
straż ni cy miej scy. 

– W tym cza sie ujaw ni liś my po nad
osiem ty się cy wy kro czeń – mó wi Jo lan ta
Gło wac ka, rzecz nik pra so wy SM. –
3345 osób zo sta ło po u czo nych, a 3249

otrzy ma ło man da ty kar ne. W 850 spra -
wach pro wa dzo ne są czyn no ści wy jaś -
nia ją ce, na to miast 382 wnio ski skie ro -
wa liś my do są du. 

Straż ni cy naj czę ściej in ter we nio wa li
w związ ku z nie prze strze ga niem prze pi -
sów o bez pie czeń stwie i po rząd ku w ko -
mu ni ka cji. – Cho dzi tu np. o za sta wia nie
bram wja zdo wych, złe par ko wa nie czy
prze kra cza nie pręd ko ści – re la cjo nu je Gło -
wac ka. – Ta kich przy pad ków by ło aż 5734. 

700 ra zy fun kcjo na riu sze mu sie li in ter -
we nio wać, gdy oso by pró bo wa ły się wy -
żyć na urzą dze niach użyt ku pub licz ne go.
Straż ni cy otrzy ma li 658 zgło szeń o za kłó -

ca niu spo ko ju i po rząd ku pub licz ne go,
478 w spra wach zwią za nych z utrzy ma -
niem czy sto ści i po rząd ku oraz 412 do ty -
czą cych spo ży wa nia al ko ho lu w miej -
scach za bro nio nych. Aż 452 oso by tra fi ły
do iz by wy trzeź wień, 33 do szpi ta la, a 29
do po li cyj nej iz by za trzy mań. 

– Cie szy fakt, że płoc cza nie co raz czę -
ściej re a gu ją na to, co złe go dzie je się
wo kół nich – mó wi rzecz nik. – W pier-
wszym pół ro czu dy żur ny ode brał po nad
4800 zgło szeń z proś bą o po moc. 

Pra ca straż ni ków po le ga ła tak że na za -
bez pie cza niu im prez i uro czy sto ści, któ -
rych w pier wszym pół ro czu od by ło się
105. Fun kcjo na riu sze kon tro lo wa li tak że
sku py zło mu, ogro dy dział ko we, pla ce za -
baw oraz noc ne au to bu sy Ko mu ni ka cji
Miej skiej. Po nad to spo ty ka li się z ra da mi
miesz kań ców osie dli, dy rek to ra mi szkół
oraz – wraz z przed sta wi cie la mi ad mi ni -
stra cji – kon tro lo wa li osie dla. (m.d.)

Płoc cza nie ha ła su ją

Za na mi mie siąc wa ka cji. A jak czas
wol ny i ład na po go da – to jest oka zja do
ką pie li. Nie ste ty, brak wy o braź ni i lek -
ko myśl ność mo gą stać się po wo dem tra -
ge dii nad wo dą. 

– Ma jąc na uwa dze bez pie czeń stwo
dzie ci już pod ko niec ro ku szkol ne go
prze pro wa dza liś my licz ne po ga dan ki,
mię dzy in ny mi o pra wi dło wym za cho -
wa niu się nad wo dą – mó wi Jo lan ta
Gło wac ka, rzecz nik pra so wy Stra ży
Miej skiej. – Te raz czas na ro dzi ców,
któ rzy rów nież po win ni po roz ma wiać na
ten te mat ze swo i mi po cie cha mi.

Gło wac ka przy po mi na, że uwa żać na
wo dę po win ni nie tyl ko ci, co nie umie -
ją pły wać. 

– Trze ba prze strze gać pew nych za sad:
po pier wsze – ką pać po win niś my się za -

wsze w miej scach do te go wyz na czo nych,
w obec no ści ra tow ni ka – mó wi rzecz nik.
– Po dru gie w przy pad ku pły wa nia ża -
glów ką, ka ja kiem czy łód ką za wsze po -
win niś my mieć za ło żo ne ka po ki. Po trze-
cie – na le ży za wsze sto so wać się do po le -
ceń ra tow ni ków oraz mun du ro wych
służb wod nych. Po czwar te – za wsze po -
win niś my re a go wać, kie dy kto kol wiek
chciał by wejść po al ko ho lu do wo dy. Po
pią te – wo dę na le ży trak to wać z sza cun -
kiem, bo to groź ny ży wioł. I na wet w cza -
sie najwspa nial szej za ba wy nie moż na
wy łą czyć lo gicz ne go my śle nia, wy o braź -
ni oraz za pom nieć o zdro wym roz sąd ku. 

Straż ni cy przy go to wa li ła twe do za -
pa mię ta nia dla dziec ka za sa dy. Te raz
czas na ro dzi ców, aby omó wi li je ze
swo im dziec kiem. (m.d.)

Bez pie czeń stwo naj waż niej sze

* Straż po żar na do sta ła wez wa nie do
miesz ka nia przy ul. Do brzyń skiej.
Na miej scu oka za ło się, że w lo ka lu
nie ma po ża ru, ale za to jest awan-
tu ra. Po li cjan ci za trzy ma li 56-let nią
ko bie tę, któ ra mia ła po nad pro mil
al ko ho lu w wy dy cha nym po wie -
trzu. Ra zem z mę żem od po wie za
bez pod staw ne wez wa nie stra ży.

* W no cy z 10/11 lip ca w Wi śle, w oko -
li cach Mor ki uto pił się 29-let ni męż -
czyz na. 

* Straż ni cy miej scy na ul. Mo sto wej za -
trzy ma li 34-let nie go męż czyz nę i je -
go 61-let nie go oj ca, któ rzy ukra dli
że liw ną krat kę ście ko wą. Obaj mie li
po nad 1,5 pro mi la al ko ho lu w wy dy -
cha nym po wie trzu. 

* Na skrzy żo wa niu ul. Gwar dii Lu do -
wej i Biel skiej zde rzy ły się Ford Fie -
sta i Ci troen C3. Do szpi ta la tra fi ło
czwo ro dzie ci z obu sa mo cho dów:
dwie dziew czyn ki (5 i 14 lat)
i dwóch chłop ców (9 i 10 lat). Na
szczę ście nie od nio sły groź nych
obra żeń. Wi nę za zaj ście po no si 37-
let nia ko bie ta, któ ra wy mu si ła pier-
wszeń stwo ci troe no wi. 

* Pod czas kon tro li Opla Vec try po li -
cjan ci zna le źli to reb kę z ma ri hu a ną.
23-let ni płoc cza nin usły szał za rzut
po sia da nia nar ko ty ków.

* Z ci troe na za par ko wa ne go przy ul.
Sien kie wi cza zgi nę ła na wi ga cja sa -
mo cho do wa oraz do ku men ty. Wła -
ści ciel au ta – ło dzia nin – wy ce nił
stra ty na 1 tys. zł. 

* Do po li cyj ne go aresz tu tra fił 34-let ni
męż czyz na, któ ry pro wa dził po lo ne -
za pod wpły wem al ko ho lu. Męż -
czyz na wiózł dwie oso by, w tym nie -
peł no spraw ną żo nę. Wszy scy by li pi -

ja ni. Do zda rze nia do szło przy al.
Pił sud skie go. 

* Star sza ko bie ta zo sta ła okra dzio na we
włas nym miesz ka niu przy ul. Har cer -
skiej. Po wi zy cie dwóch ko biet, któ -
re ofe ro wa ły sprze daż fi ran, płoc -
czan ka za u wa ży ła brak pie nię dzy,
ze gar ka oraz bi żu te rii. Stra ty osza co -
wa ła na pra wie 8 tys. zł. 

* Z cię ża ró wek za par ko wa nych przy
ul. Tar go wej zło dzie je za bra li: te le -
wi zor, na wi ga cję sa mo cho do wą,
ra dio i tor bę po dróż ną. Stra ty – 4
tys. zł.

* Ze sku pu zło mu w Ra dzi wiu zgi nę ły
ele men ty mo sięż ne o wa dze 100 kg
i war to ści 1 tys. zł. 

* Na przej ściu dla pie szych u zbie gu ul.
Do brzyń skiej i Me dycz nej zo stał po -
trą co ny 41-let ni męż czyz na. Ran ny
w po waż nym sta nie zo stał od wie zio -
ny do szpi ta la. Ze wstęp nych usta leń
wy ni ka, że męż czyz na prze bie gał
przez pa sy, ucie ka jąc przed rzę si -
stym desz czem. Wpadł wprost pod
ko ła VW Po lo, pro wa dzo ne go przez
30-lat ka. 

* Po krót kim po ści gu, przy ul. Zgle nic -
kie go po li cjan ci za trzy ma li Da e woo
Ne xię. Oka za ło się, że jej kie row ca –
30-let ni miesz ka niec Biel ska – ma

po nad 2 pro mi le al ko ho lu w wy dy -
cha nym po wie trzu. 

* W rę ce po li cji wpadł 53-let ni kie row -
ca au to bu su PKS, u któ re go ba da nie
al ko ma tem wy ka za ło bli sko dwa
pro mi le. 

* Pod czas kon tro li jed ne go z blo ków
przy ul. Obroń ców We ster plat te
straż ni cy miej scy od kry li w miesz ka -
niu zwło ki star szej, sa mot nie miesz -
ka ją cej ko bie ty. (m.d.)

Kro ni ka po li cyj na
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Od 28 lip ca go ści w Płoc ku gru pa Po la -
ków z Ał taj skie go Kra ju na Sy be rii. Z da -
le kiej Ro sji przy by li uchodź cy z cza sów II
woj ny świa to wej, dzia ła cze or ga ni za cji
po lo nij nych oraz mło dzież. Sy bi ra ków za -
pro si ło Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie
Wschód -Za chód.

W związ ku z wi zy tą ro da ków z Sy be rii,
12 sier pnia o godz. 10, od bę dzie się w Mu -
ze um Ma zo wiec kim kon fe ren cja „Mar ty ro -
lo gia na ro du pol skie go w okre sie II woj ny
świa to wej”. Dwa re fe ra ty przy go to wa li Po -
la cy z Ał taj skie go Kra ju. Po sym po zjum
na stą pi otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej,
po świę co nej miej scom zsy łek na Sy be rię.

De le ga cja Po la ków uczest ni czyć bę dzie
tak że w cy klu szko leń, m.in. 15 sier pnia
w Wo je wódz kim Cen trum Eko lo gicz nym
w Otwoc ku. 17 i 18 sier pnia mło dzież po -
lo nij na od wie dzi Płoc ką Ga le rię Sztu ki.

Go ście z Sy be rii zo ba czą m.in. Opi no gó -
rę, gdzie mie ści się Mu ze um Ro man tyz mu,
oraz stado ogierów w Łąc ku. Ale nie tyl ko
Płock i je go oko li ce zwie dzą Po la cy z Ał taj -
skie go Kra ju. War sza wa, Kra ków, Wie li -
czka, czy Jas na Gó ra – to ko lej ne przy stan ki
w ich wy ciecz ce po Pol sce. Prze ja zdy i po byt
Po lo nii w Płoc ku do fi nan so wał Se nat RP.

Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Wschód -
Za chód za pra sza na wszyst kie im pre zy
z udzia łem Po la ków z Ał taj skie go Kra ju.

(ms)

Z Sy be rii do Płoc ka

W 90. rocz ni cę pow sta nia Pol skie go
Związ ku To wa rzystw Wio ślar skich w Byd -
gosz czy (17-19 lip ca) od by ły się Mi strzo -
stwa Pol ski Ju nio rów, któ re dla tej ka te -
go rii wie ko wej są naj bar dziej pre sti żo wą
im pre zą spor to wą w Pol sce. Rów nież wio -
śla rze Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar -
skie go, dzię ki wspar ciu Urzę du Mia sta
i PKN Or len, przy stą pi li do wal ki o me da -
le. W dwój ce bez ster ni ka wy star to wa li Da -
mian Sa lak i Da mian Ple wiń ski, któ rzy
przez ca ły dy stans pro wa dzi li i kon tro lo wa -
li wy ścig. Na oko ło 20 m przed me tą nies-
for ny ki bic użył sy gna łu dźwię ko we go,
przy po mi na ją ce go sy gnał na me cie i za ło ga
PTW, prze ko na na o za koń cze niu wy ści gu,
prze sta ła wio sło wać. Ten błąd kosz to wał
za wod ni ków płoc kich utra tę pew ne go zło -
te go me da lu; za ję li II miej sce (ule ga jąc
0,07 sek.) i zdo by li srebr ne me da le. 

Na re ha bi li ta cję dłu go nie trze ba by ło
cze kać. Ta kie go błę du Sa lak z Płe wiń -
skim i ster ni kiem Łu ka szem So ko łow -
skim nie pow tó rzy li w na stęp nej kon ku -
ren cji, któ rą był wy ścig dwó jek ze ster ni -
kiem. Tu taj po ka za li kto na praw dę w ju -
nio rach w „dłu gich wio słach” jest naj lep -
szy. To by ła re we la cyj na ja zda, dzię ki któ -
rej za ję li I miej sce i zdo by li zło te me da le. 

W na stęp nym bie gu na je dyn ce wy star -
to wał Ka mil Zaj kow ski, któ ry w swo im
sty lu dał szan se wal ki ry wa lom tyl ko
przez 1200 me trów. Na stęp ne 800 me trów
to był już po kaz ja zdy jed ne go za wod ni ka,
któ ry bez względ nie wy ka zał swo ją do mi -
na cję na je dyn ce ju nio rów i sa mot nie
prze kro czył li nię me ty, zdo by wa jąc zło to. 

Re we la cyj nie spi sa ła się tak że naj młod -
sza osa da PTW w kon ku ren cji czwó rek ze
ster ni kiem w skła dzie: Kon rad Wiś niew -
ski, Ma te usz Do ro bek, Ja kub Ol szo wiec,

Se ba stian Le wan dow ski, ster. Łu kasz
So ko łow ski, któ rzy za ję li III miej sce
i zdo by li brą zo we me da le. Du że go pe cha
mia ła na stęp na płoc ka osa da czwór ki bez
ster ni ka w skła dzie: Mi chał Mi ko ła jew -
ski, Ga briel Fel bór, Łu kasz Le wan dow -
ski, Da mian Kru szyń ski, któ rzy wy gra li
swo je eli mi na cje i wesz li z pier wsze go
miej sca do fi na łu, ale awa ria tech nicz na
ste ru nie poz wo li ła na rów no rzęd ną wal kę
i osta tecz nie za ję li VI miej sce, kon cen tru -
jąc się tyl ko na ukoń cze niu bie gu. Rów nież
dla tych pe cho wych za wod ni ków przy -
szedł czas re ha bi li ta cji w ostat niej ko ron nej
kon ku ren cji óse mek ze ster ni kiem. Płoc ka
osa da ósem ki pop ły nę ła w skła dzie: Ga -
briel Fel bór, Ma te usz Do ro bek, Mi chał
Mi ko ła jew ski, Se ba stian Le wan dow ski,
Ja kub Ol szo wiec, Ka mil Zaj kow ski, Łu -
kasz Le wan dow ski, Da mian Kru szyń -
ski, ster. Prze my sław Ka miń ski i pięk -
nym sty lu od star tu ob ję ła pro wa dze nie
i nie od da ła go do me ty zaj mu jąc I miej -
sce. Na le ży pa mię tać, że wszy scy w/w za -
wod ni cy (po za Ka mi lem Zaj kow skim)
jesz cze w 2010 r. bę dą re pre zen to wać bar -
wy PTW w gru pie ju nio rów, na to miast Ka -
mil od no we go se zo nu roz pocz nie ry wa li -
za cję w gru pie mło dzie żo wej. 

Tre ne ra mi przed sta wio nych za wod ni -
ków, bę dą cych ucz nia mi Szko ły Mi strzo -
stwa Spor to we go przy ZST, są: Ja cek
Ka ro lak i Piotr Sał kow ski. 

Dla sied miu za wod ni ków, bio rą cych
udział w byd go skich mi strzo stwach, se zon
jesz cze trwa. W Wał czu pil nie przy go to wu -
ją się do naj waż niej szych im prez w swo im
ży ciu – star tu w Mi strzo stwach Świa ta
(Ka mil Zaj kow ski, Da mian Sa lak, Da mian
Ple wiń ski) i w Pu cha rze Eu ro py (Mi chał
Mi ko ła jew ski, Ga briel Fel bór, Łu kasz Le -
wan dow ski i Da mian Kru szyń ski).

Wal de mar Ro gow ski
(se kre tarz za rzą du PTW)

Ra dość i łzy

Air Soft? A co to ta kie go? Od mia na pa -
in tbal lu? To stan dar do wy ze staw py tań od
osób, któ re sty ka ją się z ter mi nem po raz
pier wszy. – Nie – oświad cza sta now czo
Jo an ka – ka det w gru pie G511. – Air soft
gun to gra zes po ło wa, wy ko rzy stu ją ca
pne u ma tycz ne re pli ki bro ni pal nej strze la -
ją ce pla sti ko wy mi kul ka mi o ka li brze 6
mm. Tra fie nia nie po zo sta wia ją śla dów
dla te go air soft to za ba wa dla lu dzi ho no -
ro wych, któ ry po ude rze niu kul ką, z pod-
nie sio ną gło wą, wyj mu ją czer wo ną chu stę
i scho dzą z po la gry.

Broń jest wier ną re pli ką tej uży wa nej
przez od dzia ły ar mii bry tyj skiej. Po dob nie
jak strój (cza sa mi ory gi nal ny). Każ da gra
ma do kład ny sce na riusz, zaz wy czaj na śla -
du ją cy fik cyj ne, bądź hi sto rycz ne dzia ła -
nia wo jen ne, po li cyj ne lub po ty czki od d-
zia łów pa ra mi li tar nych. W cza sie ro zgry-
w ki obo wią zu je ze staw za sad bez pie czeń -
stwa spi sa nych w tzw. pra wie ASG (naj -
waż niej szą z nich jest obo wią zek uży wa -
nia oku la rów och ron nych) oraz usta le nia
szcze gó ło we od noś nie za sad tra fie nia,
cza su po wro tu do gry, wa run ków zwy cię -
stwa zgod nie z nieś mier tel ną za sa dą „fa ir
play”. Te re ny na któ rych od by wa ją się ro -
zgryw ki to zwy kle la sy oraz opusz czo ne
bu dyn ki, zaz wy czaj od da lo ne od sie dzib
ludz kich (za wsze w uzgod nie niu z wła ści -
cie lem grun tu i służ ba mi leś ny mi, po li cją,
etc.).

– G511 wy pa dy do pod płoc kich la sów
or ga ni zu je prak tycz nie co nie dzie lę – mó -
wi Jo an ka. – Wsta je my wcześ nie ra no.
Przy go to wa nie do ro zgry wek roz po czy na
się od wy ko na nia sta ran ne go ka muf la żu,
z dba ło ścią o szcze gó ły, z za cho wa niem

za sad okre ślo nych przez ar mię bry tyj ską.
Po za leś nym umun du ro wa niem, na kry -
ciem gło wy i przy kry ciem dło ni, wy ko nu je
się ma lo wa nie wzo rów na twa rzy, a tak że
ma sku je się broń i ele men ty wy po sa że nia.
Na stęp nie trze ba obrać od po wied nią tak-
ty kę, tak aby nie dać się za sko czyć oraz
wy e li mi no wać prze ciw ni ka. Je śli obie
dru ży ny są do brze wysz ko lo ne i po stę pu ją
we dług re gu la mi nów woj sko wych, za da -
nia są bar dzo trud ne do wy ko na nia. I to
właś nie w air sof cie jest naj waż niej sze
oraz naj cie ka wsze: do sko na le nie sa me go
sie bie po przez ciąg łe po sze rza nie wie dzy,
zdo by wa nie sprzę tu i ek wi pun ku oraz pod-
no sze nie spraw no ści fi zycz nej.

Ten ro dzaj hob by wy ma ga od uczest ni ka
gry po świę ce nia cał ko wi tej uwa gi swo im
ru chom, za cho wa niom lu dzi z dru ży ny oraz
prze ciw ni kom. Nie ma moż li wo ści my śleć
o pra cy, do mu czy ro dzi nie. Na kil ka go dzin
uczest nik sta je się zu peł nie in ną oso bą.

Po twier dza to Wal dek z G511, któ ry po -
cząt ko wo dość scep tycz nie przy stę po wał
do gru py. – Ale oka za ło się, że to faj na za -
ba wa, do star cza adre na li ny, któ rej z pew -
no ścią nie da dzą sza chy, czy gra w bier ki.
Vi to – do wód ca płoc kiej gru py – do da je:
Air soft da je moż li wość do na by wa nia
umie jęt no ści tak tycz nych i sur vi va lo wych
uczy lo gicz ne go my śle nia oraz da je sa tys -
fak cję ze zdo by tych umie jęt no ści. 

Do za ba wy mo że przy stą pić każ dy, kto
ukoń czył 18 lat. Gru pa hob by stów nie po -
bie ra żad nych op łat. Je dy ny koszt to za -
kup niez będ ne go wy po sa że nia (łącz nie
z bro nią to ok. 300 – 500 zł). Z gru pą moż -
na skon tak to wać się przez stro nę
www.gru pa511.bnx.pl. (rł)

Te le wi zor, pla ża, a mo że las, a za miast pi lo ta w rę ku, pusz ki z pi wem czy kre mu
z fil trem mun dur żoł nier ski i ka ra bin. Człon ko wie płoc kiej gru py G511 prze ko -
nu ją, że to...

Spo sób na wol ny cza s

Pra ca straż ni ków miej skich i po li cjan -
tów wca le nie jest ła twa. Mo że to ba nał,
ale stró że po rząd ku nie co dzien nie zo sta ją
po ko pa ni al bo po gry zie ni przez agre syw -
ne oso by.

Do ta kich dwóch przy pad ków do szło
w cią gu go dzi ny. 

16 lip ca oko ło 23.35 straż ni cy otrzy ma -
li zgło sze nie, że dwie ko bie ty wy ry wa ją
drzew ko z do ni cy przy ul. Grodz kiej. Fun -
kcjo na riu sze od na le źli spraw czy nie, gdy
te spo koj nie sie dzia ły na scho dach jed ne -
go z lo ka li przy Pla cu Na ru to wi cza. Obok,
opar te o ścia nę sta ło drzew ko. 

– Gdy straż ni cy się wy le gi ty mo wa li
i po in for mo wa li o przy czy nie in ter wen cji,
ko bie ty za czę ły ich wy zy wać – opo wia da
Jo lan ta Gło wac ka, rzecz nik SM. – Pa trol
wez wał po li cjan tów, ale za nim przy był on
na miej sce, spraw czy nie chcia ły odejść. 

Ko bie ty by ły tak agre syw ne, że straż ni -
cy pró bo wa li za ło żyć im kaj dan ki. – Jed -
na z nich ude rzy ła fun kcjo na riu sza z ca łej
si ły w gło wę – re la cjo nu je Gło wac ka. –
Gdy już uda ło się za pro wa dzić je do służ -
bo we go po ja zdu, za czę ły de mo lo wać ra -
dio wóz. Na gle jed na z ko biet za czę ła ko -
pać straż ni ka i ugryz ła go w rę kę. 

Pa trol po li cji za brał je w koń cu na ko -
men dę. Tam zo sta ły pod da ne ba da niu al -
ko te stem. Oka za ło się, że 27-lat ka mia ła

0,7 pro mi la al ko ho lu w wy dy cha nym po -
wie trzu, a jej o czte ry la ta młod sza ko le -
żan ka – 1,6 pro mi la. 

Go dzi nę póź niej miesz kań cy ul. Czwar -
ta ków wez wa li po li cję, aby uci szyła gru pę
mło dzie ży, któ ra pi je al ko hol i rzu ca bu -
tel ka mi. – Na miej scu zja wi ły się dwa ra -
dio wo zy – mó wi Piotr Je le nie wicz, rzecz -
nik płoc kiej po li cji. 

Fun kcjo na riu sze z jed ne go ra dio wo zu
uka ra li man da ta mi mło dzień ców, któ rzy
zo sta li na miej scu, a dru gi po jazd ru szył
w kie run ku klat ki, gdzie ukrył się je den
z wy rost ków. – Przed drzwia mi jed ne go
z miesz kań zo ba czy li chło pa ka, któ ry szar -
pał ko bie tę, jak się póź niej oka za ło swo ją
sio strę – opo wia da ko men dant ko mi sa ria -
tu na Po dol szy cach nad kom. Ma rek Ma -
jew ski. – Męż czyz na zo stał szyb ko obez -
wład nio ny, ale pod czas in ter wen cji ugryzł
jed ne go z po li cjan tów w pa lec. 

Awan tur nik nie chciał się pod dać ba da -
niu al ko ma tem i zo sta ła mu po bra na krew.
Zo stał prze wie zio ny do po li cyj ne go aresz tu.
Po gry zio ny po li cjant po opa trze niu przez
le ka rza zo stał zwol nio ny ze szpi ta la.

– Spraw ca usły szy za rzut czyn ne go
opo ru, na ru sze nia nie ty kal no ści fun kcjo -
na riu sza oraz znie wa że nia – do da je Ma -
jew ski. – Do dat ko wo do sta nie man dat za
za kłó ce nie ci szy noc nej. (m.d.)

Po gry zie ni i po ko pa ni

Złota dwójka ze sternikiem
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Jest wie le miejsc w Pol sce, któ rych spo łecz no ści lo -
kal ne są dum ne z hi sto rii swo jej miej sco wo ści. Nie -

raz ma łe epi zo dy ura sta ją do wy da rzeń du żej mia ry
i przy każ dej spo sob no ści są ek spo no wa ne. Płock ma
wspa nia łe kar ty hi sto rii i to z okre su bar dzo burz li we -
go, bo pow sta wa nia pań stwa pol skie go. Nie ste ty, nie
po tra fi my te go po ka zać. 

Pra gnę przyb li żyć po stać, o któ rej pra wie wca le nie
mó wi my, a wg opi nii znaw ców hi sto rii jest to po stać
po rów ny wal na z Bo le sła wem Krzy wo u stym. To „ksią -
żę Le chii” – MA SŁAW, któ re go po li ty ka za wa ży ła nie
tyl ko na hi sto rii Ma zo wsza, ale znacz nej czę ści sło -
wiań szczyz ny.

Kim był Ma sław? 

Na za da ne kil ku ma tu rzy stom z rocz ni ka 2006 i 2007
py ta nie, od po wie dzi ogra ni cza ły się do pa ru okre śleń:
bar ba rzyń ca, po ga nin, sa moz wań czy wład ca, któ ry odłą -
czył Ma zo wsze od pań stwa Po lan i chciał przy wró cić
po gań stwo. Ta ki jest ste re o ty po wy obraz księ cia wi dzia -
ny przez wię kszość spo łe czeń stwa, utrwa lo ny na pod sta -
wie książ ki J. Kra szew skie go pt. „Ma sław”. 

Wie lu hi sto ry ków twier dzi, iż Ma sław był cześ ni kiem
na dwo rze Miesz ka II, in ni, że le gal nym wład cą z dy na -

stii Pia stów – Miesz kiem III, któ re mu ów cześ ni kro ni ka -
rze zmie ni li imię na Ma sław. Jest gro no hi sto ry ków, któ -
rzy przy pusz cza ją, że był sy nem Miesz ka II i niez na nej
ko bie ty. Czyż by mia ła miej sce ana lo gicz na sy tu a cja: Ka -
zi mierz Od no wi ciel – Ma sław, jak w przy pad ku Zbi g-
niew – Bo le sław Krzy wo u sty? 

Co się wte dy dzia ło?

Za chod nią część kra ju na jeż dża ją Niem cy, wschod nią
Ru si ni. Do kra ju po wra ca naj star szy syn Bo le sła wa Chro-
bre go, brat Miesz ka II, Bez prym, któ ry przy wspar ciu Ja -
ro sła wa Mą dre go osia da na tro nie. Król Miesz ko II
Lam bert opusz cza kraj. W 1031 ro ku zrze ka
się ko ro ny i skła da ce sa rzo wi Kon ra do wi
II hołd w Mer se bur gu. Oz na cza to, iż
Pol ska sta je się kra jem pod da nym
ce sar stwu nie miec kie mu. Żo na
Miesz ka Lam ber ta, Ry che za
(Niem ka) wy jeż dża z Pol ski
wraz z mło do cia nym sy nem
Ka zi mie rzem (przy szłym Ka zi -
mie rzem Od no wi cie lem) na
dwór nie miec ki. Wy wo zi
i prze ka zu je kró lew skie in sy -
gnia ce sa rzo wi nie miec kie -
mu.

W 1032 ro ku ksią żę Bez prym
zo sta je za bi ty. Brze ty sław II
Cze ski w 1039 r. na jeż dża Pol skę,
zdo by wa, ra bu je i pa li Poz nań oraz
Gniez no, za bie ra do Pra gi re lik wie
świę te go Woj cie cha. W kra ju pa nu je
cha os, trwa ją bra to bój cze wal ki. Brak
wła dzy pań stwo wej.

Co w tym cza sie dzie je się na Ma zo wszu? Gall
Ano nim pi sze „Ci zaś, co usz li z rąk wro gów lub ucie kli
przed bun tem swo ich pod da nych, ucho dzi li za rze kę Wi -
słę na Ma zo wsze. Był bo wiem pe wien czło wiek imie niem
Ma sław, cześ nik i słu ga je go oj ca Miesz ka, a po śmier ci
te goż we włas nym prze ko na niu Ksią żę i na czel nik Ma zo -
wszan (...).“

Ma sław pró bu je przy wró cić wła dzę, zjed no czyć kraj,
za pro wa dzić spo kój tak że po za Ma zo wszem. Wy ru sza do
Wiel ko pol ski. W 1041 r. w bi twie pod Poz na niem zo sta -
je po ko na ny przez woj ska Ka zi mie rza Od no wi cie la. 

Trze ba za dać py ta nie – jak wiel ką si łę przed sta wia ło
pań stwo Ma sła wa, sko ro woj ska trzech państw wspól-
nie mu sia ły wal czyć, że by od nieść zwy cię stwo? Mi mo
prze gra nej bi twy Ma sław nie zo stał za bi ty ani uwię zio -
ny, co spo ty ka ło z re gu ły bun tow ni ków. Po zło że niu
przy rze cze nia wier no ści po wró cił na za mek do Płoc ka.
Ten fakt niek tó rzy hi sto ry cy uwa ża ją za do wód, iż Ma -
sław nie był zwy kłym bun tow ni kiem, lecz kimś bar dzo
waż nym, za pew ne z dy na stii Pia stów, być mo że bra tem
Ka zi mie rza.

Ksią żę Le chii

Ma sław nie pod po rząd ko wał się Ka zi mie rzo wi Od no -
wi cie lo wi. W 1047 r. zo stał po ko na ny i za bi ty przez zjed-
no czo ne woj ska Ka zi mie rza Od no wi cie la i Ja ro sła wa
Mą dre go. Hi sto ry cy nie są zgod ni co do miej sca bi twy.
Jed na z wer sji po da je miej sce nad rze ką Brzeź ni cą pod
Płoc kiem, dru ga że sta ło się to nad pra wą Skrwą. 

We dług le gen dy bi twa by ła bar dzo cięż ka, ksią żę 
Ka zi mierz Od no wi ciel wpadł w za sadz kę i tyl ko dzię ki
jed ne mu z ry ce rzy nie zgi nął. O tej bi twie tak pi sze
w swo im le to pi sie kro ni karz ru ski Ne stor: „Ja ro sław
idzie na Ma zo wszan i zwy cię ża ich i księ cia ich ubi ja
Mo i sła wa i pod bi ja ich dla Ka zi mie rza”. Po zwy cię skiej

bi twie wg Gal la Ano ni ma, Ka zi mierz Od no wi ciel tak
odez wał się do swo je go woj ska: „Oto dzień od daw na
upra gnio ny, oto kres tru dów i walk zisz czo ny! Po gro mi -
wszy fał szy we chrze ści ja ny, bez trwo gi uderz cie na po -
ga ny”. Ta wy po wiedź świad czy, że Ma sław nie był po -
ga ni nem lecz chrze ści ja ni nem. Chrze ści ja ni nem – tak,
ale ja kim? Ist nie ją su ge stie, że Ma sław i je go pod da ni
bro ni li przed pro nie miec kim Ka zi mie rzem Od no wi cie -
lem chrze ści jań skiej wia ry star szej, niż ta wpro wa dzo na
przez Miesz ka.

Wiel kość „księ cia Le chii” po le ga ła na tym, że w tak
nies po koj nych i skom pli ko wa nych po li tycz nie

cza sach, po tra fił swą po li ty ką utrzy mać spo -
kój, pró bo wał za pro wa dzić ład w Wiel ko -

pol sce i zjed no czyć pań stwo. Był
wład cą nie za leż nym, nie pła cił try-

bu tu ce sa rzo wi nie miec kie mu.
Miał wpływ na wie le wy da rzeń
w Pol sce i Eu ro pie Środ ko wej
oraz na czę ści sło wiań szczyz ny.
Zo sta ło to za pi sa ne w kro ni -
kach wie lu państw. We dług
znaw ców okre su śred nio wie -
cza cyt. „Wraz z klę ską Ma sła -
wa na dłu go za koń czy ła się
nie za leż na po li ty ka za gra nicz -
na Pol ski”.

Sa mo dziel ne pań stwo Ma sła -
wa ze sto li cą w Płoc ku ist nia ło

w la tach 1037–1047.
Po win niś my wskrze sić pa mięć na -

sze go wiel kie go przod ka Ma sła wa
i sta rać się zmie nić je go wi ze ru nek. Czy

Ma sław nie za słu żył na wznie sie nie pom ni ka
w Płoc ku? Ma rzy mi się, że by w cza sie tran smi sji

te le wi zyj nych im prez kul tu ral nych i uro czy sto ści, ka me -
ry te le wi zyj ne usta wio ne w am fi te a trze, po ka zu ją ce pa -
no ra mę Płoc ka, mog ły uka zać pom nik wiel kie go czło -
wie ka, pier wsze go płoc cza ni na, któ re go imię za pi sa ło się
w hi sto rii Pol ski i Eu ro py, „księ cia Le chii” – Ma sła wa.

Na pod sta wie: „Dzie je Płoc ka” A.Gie ysz tor, „Hi sto ria
Płoc ka w zie mi za pi sa na” A.Go łem bnik, „Nie sa mo wi ta
Sło wiań szczyz na” M. Ja nion i fo rum hi sto ry ków okre su
śred nio wie cza 

opr. A. Dzier ża now ski 

MA SŁAW 
– ZA POM NIA NYKSIĄ ŻĘ LE CHII

W opi sie mę czeń skiej śmier ci św. Bru no na z Kwer -
fur tu w 1009 ro ku wy mie nio ne jest miej sce kaź ni –
zgi nął ścię ty przez po gan na gra ni cach Ru si i Li twy.
War to pod kre ślić, że bi skup Bru no z Kwer fur tu z mi -
sją chry stia ni za cyj ną do po gań skie go kra ju Jać wię gów
wy ru szył z opac twa be ne dyk tyń skie go św. Woj cie cha
w Płoc ku.

Wśród go ści za pro szo nych przez am ba sa do ra Egi di -
ju sa Me ilűna sa zna le źli się tak że płoc cza nie: dy rek tor
I Pry wat ne go Li ce um Pla stycz ne go i I Pry wat ne go Li -
ce um Ogól noksz tał cą ce go im. Mar ce li ny Ro ści szew -
skiej – Mał go rza ta Mro czkow ska, dy rek tor Li ce um
Ogól noksz tał cą ce go im. Wła dy sła wa Ja gieł ły – Mi ro -
sław Pią tek i pre zes Mię dzysz kol ne go Klu bu Eu ro -At -
lan tyc kie go – Ma rek Mro czkow ski (or ga ni za to rzy Re -
gio nal ne go Kon kur su Hi sto rycz ne go POL SKA JA -
GIEL LO NÓW). Kon kurs od by wa się pod pa tro na tem
ho no ro wym Am ba sa do ra Li twy w Pol sce, Am ba sa do -
ra Pol ski przy Unii Eu ro pej skiej w Bruk se li i Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka. Te go rocz nej edy cji to wa rzy szył
w Płoc ku wy kład dzie ka na Wy dzia łu Sztuk Pięk nych
Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka prof. dr. hab. art.
kons. Jó ze fa Fli ka. Uczo ny scha rak te ry zo wał por tre ty
Ja giel lo nów z naj star sze go pocz tu kró lów Pol ski
w Mu ze um Okrę go wym w To ru niu, któ re z tej oka zji
Pocz ta Pol ska umie ści ła na li mi to wa nej se rii kart wraz
ze zdję ciem Ja giel lon ki, a wi ze ru nek Wła dy sła wa Ja -
gieł ły na da tow ni ku oko licz no ścio wym.

Am ba sa dor Li twy z du żym uz na niem wy po wie dział
się o VII edy cji kon kur su, pod kre śla jąc, iż je steś my
spad ko bier ca mi wspól nej hi sto rii i war to pod jąć trud
pog łę bia nia swej wie dzy [...] Rzecz pos po li ta Oboj ga
Na ro dów, uni ka to we i ma je sta tycz ne wspól ne pań st-
wo, stwo rzo ne przez na szych przod ków, win no na pa -
wać du mą. Wspól ne pol sko -li tew skie dzie dzic two hi s-
to rycz ne zaj mu je uni ka to we miej sce w Eu ro pie i na
świe cie. 

Ob cho dom Ty siąc le cia Li twy to wa rzy szą in ne zna -
czą ce wy da rze nia. W ma ju otwar to w Skar bcu Wiel -
kim Zam ku Kró lew skie go w War sza wie wy sta wę Li -
twa: kul tu ra i hi sto ria, przy go to wa ną przez Na ro do we
Mu ze um Sztu ki Li twy, w lip cu pre zy den ci Li twy, Ło -
twy, Esto nii, Pol ski oraz kró lo wie Da nii, Nor we gii
i Szwe cji otwo rzy li pod nie sio ny z ru in po ro syj skiej
de wa sta cji Pa łac Wiel kich Ksią żąt Li twy i Kró lów
Pol ski na Zam ku Dol nym w Wil nie. Re zy den cję (na
ży cze nie Ja giel lo nów) bu do wa li w XVI wie ku wy bit -
ni wło scy ar chi tek ci i rzeź bia rze Ber nar di no Za no bi de
Gia no tis, Gio van ni Ci ni da Sie na, Fi lip po da Fie so le,
któ rzy wcześ niej na zle ce nie bi sku pa An drze ja Krzyc -
kie go do ko na li re ne san so wej prze bu do wy ba zy li ki ka -
te dral nej Wnie bow zię cia NMP w Płoc ku.

Ma rek Mro czkow ski 

ŚWIĘTO LI TWY

Od lewej: Ma rek Mro czkow ski, Ale sia Ryn ke vič (at taché ds.
kul tu ry), Mał go rza ta Mro czkow ska
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13Sygnały Płockie

W ostat nią dro gę pol skie go wiesz cza
z zie mi fran cu skiej do pol skiej za pra sza
Książ ni ca Płoc ka, któ ra wy sta wą „Jak
Płock Sło wac kie mu ostat ni hołd skła dał...”
roz po czę ła ob cho dy ju bi le u szu 200. uro -
dzin poe ty i 160. rocz ni cy je go śmier ci. To
praw da, że wa ka cyj na au ra nie sprzy ja te -
ma ty ce śmier ci, ale za pew niam, że war to
wsiąść do ka ra wa nu cza su, aby po pa trzeć
na ten nie sa mo wi ty mar che funébre A.D.
1927, któ rym ży ły wte dy: Pa ryż, War sza -
wa, Kra ków i... Płock. Na wy sta wie zgro-
ma dzo no po tęż ny zbiór zdjęć i wy cin ków
pra so wych – m.in. ze zbio rów Bib lio te ki
im. Zie liń skich, Na ro do we go Ar chi wum
Cyf ro we go, Mu ze um Ma zo wiec kie go czy
se mi na ryj nej Bib lio te ki. Do dat ko wą atrak -
cją są po wię kszo ne zdję cia z płoc kich uro -
czy sto ści w 1927 ro ku.

In ter wen cja Mar szał ka

Spro wa dze nie „zwłok” Sło wac kie go na
Wa wel nie od by ło się bez ko li zyj ne. Po mysł
prze nie sie nia szcząt ków poe ty do kra ju
kieł ko wał przy naj mniej od lat 80. XIX w.
Ale do pie ro w ma ju 1924 r. z ini cja ty wy
kra kow skie go Związ ku Li te ra tów przy go -
to wa nia ru szy ły peł ną pa rą. Co praw da,
gdy by nie in ter wen cja sa me go marsz. Jó ze -
fa Pił sud skie go z po chów ku Sło wac kie go
w Kra ko wie pew nie nic by nie wy szło. Bi -
sku pi by li ra czej nie chęt ni te mu po my sło -
wi, po dob nie zresz tą jak Sejm i Se nat, do
któ re go ko mi tet oby wa tel ski zgło sił się
o po moc. Ale uda ło się, choć bp Sa pie ha
za po wie dział, że zgo dę swą da je „wy jąt ko -
wo” i po raz ostat ni. Uro czy sto ści spro wa -
dze nia zwłok by ły na praw dę im po nu ją ce.
Ani przed tem, ani po tem Pol ska cze goś ta -
kie go nie wi dzia ła. Trum na na po kła dzie

stat ku „Wi li ja” w „poe tyc kiej eskor cie”
mło de go Ja na Le cho nia i Ar tu ra Op pma na
przyp ły nę ła z por tu w Cher bo ur gu do Gdy -
ni. Po wi ta ła ją m.in. or kie stra ma ry nar ki
wo jen nej – gra ją ca mar che funébre z so na -
ty b-moll Cho pi na. Pły nąc w gó rę Wi sły
sta tek za trzy my wał się w Tcze wie, Gru -
dzią dzu, To ru niu, Cie cho cin ku, Wło cław -
ku, Płoc ku (25 czer wca 1927 r.) i w War -
sza wie. Wszę dzie wi ta ły „po wra ca ją ce go”
poe tę tłu my i nob li wi oby wa te le tych miast
(przy przy sta ni PTW – m.in. dr A. Ma cie -
sza i M. Ro ści szew ska). Bi to w dzwo ny,
od pra wia no eg zek wie i strze la no z ar mat.
Na Wa we lu mar sza łek Pił sud ski po wie -
dział: „W imie niu rzą du RP po le cam pa -
nom (ofi ce rom) od nieść trum nę Ju liu sza
Sło wac kie go do kryp ty kró lew skiej, bo
kró lom był rów ny.”

Co od krył prof. Pa pil la ut

Wróć my raz jesz cze na cmen tarz Mon t-
mar tre. Jest po ra nek 14 czer wca 1927 r.
Nad gro bem Sło wac kie go sto ją m.in.: Jan
Le choń, Ka rol Poz nań ski – kon sul ge ne -
ral ny RP i an tro po log prof. Pa pil la ut (wg
Le cho nia „Pa pil lard”, wg Poz nań skie go –
„Pa pil lon”) i gra ba rze. Ko pią, ko pią co raz
głę biej i nic. W koń cu na tra fia ją na kil ka
spróch nia łych de sek, dwa pisz cze le (wg
Poz nań skie go), brą zo wy proch (wg Le -
cho nia był tyl ko proch) i czasz kę – do brze
za cho wa ną z nie mal kom plet nym uzę bie -
niem. Poz nań ski ka rze prze sy pać pro chy
na prze ście ra dło. W gro bie by ło jesz cze
coś... wło sy. – Ta spra wa jest tro chę ta -
jem ni cza, bo wiem z re la cji wy ni ka, że wło -
sów by ła ogrom na ilość – by ło ich praw-
do po dob nie, je śli moż na to tak ująć, o wie -
le za du żo. Wło sy okry wa ły czy owi ja ły ca -

łą czasz kę, ale po za ty mi wło sa mi owi ja ją -
cy mi czy okry wa ją cy mi, był tam jesz cze
wiel ki kłąb wło sów – (...) – któ ry le żał obok
czasz ki – przy ta cza re la cje Ja ro sław Rym -
kie wicz („En cy klo pe dia Sło wac ki”). Wło -
sy wo kół czasz ki (jak i te le żą ce obok) by -
ły ciem ne, sza ty no we. Pro fe sor Pa pil la ut,
dok tor an tro po lo gii i dy rek tor La bo ra to -
rium Szko ły Na uk Wyż szych w Pa ry żu,
któ ry ba dał i mie rzył czasz kę (me to dą
Bro ca za po mo cą oło wia ne go śru tu my śli-
w skie go) miał po wie dzieć Le cho nio wi, że
gdy by nie miał do ku men tów, że to czasz -
ka Sło wac kie go, był by pew ny, że to czasz -
ka ko bie ty. Po tym ba da niu zro bio no gip-
so wy odlew czasz ki, ale nie wia do mo co
się z nim sta ło. Po dob nie jak nie wia do mo,
gdzie jest bia ła skar pet ka zna le zio na
w gro bie. Mo że za lu to wa no ją ra zem
z czasz ką w ma łej oło wia nej trum nie i le -
ży te raz w kryp cie na Wa we lu. 

To tyl ko jed na z hi sto rii z cy klu „Sło -
wac ki niez na ny”. Książ ni ca już szy ku je
nam ko lej ną grat kę – wy sta wę o ko bie tach
w ży ciu poe ty i spot ka nie z au to rem głoś -
niej książ ki „Sza ta nioł” – Ja nem Zie liń -
skim (1 paź dzier ni ka 2009 r.). Książ ka by -
ła zach wa la na (ale też kry ty ko wa na) za

ujaw nia nie cie ka wo stek na te mat ży cia
poe ty (tre no wał boks, za ży wał mor fi nę,
miał nie ślub ne dziec ko z księż ną Char lot -
tą Bo na par te).

Wy sta wa „Jak Płock Sło wac kie mu
ostat ni hołd skła dał...” czyn na bę dzie
w Książ ni cy jesz cze tyl ko do 8 sier pnia.
Płoc kie ob cho dy są do fi nan so wa ne przez
Fun da cję „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”
i Urząd Mia sta Płoc ka. (rł)

W gro bie Sło wac kie go, po 78 la tach od po chów ku, zna le zio no
nie wie le. Nie by ło trum ny i wię kszo ści ko ści, tyl ko brą zo wy
proch, czasz ka to ną ca we wło sach i... 

Skar pet ka Sło wac kie go

Wte dy dy rek tor mu ze um Le o nard So -
bie raj mó wił: Zła pa liś my od dech. dział ka
za ka mie ni cą przy Tum skiej 8 jest już na -
szą włas no ścią. Dziś do da je: Za bez pie -
czy liś my przy szłość pla ców ki na kil ka -
dzie siąt lat. To hi sto rycz ny dzień dla mu -
ze um.

Im pul sem do szu ka nia no wej prze -
strze ni by ły pla ny mia sta do ty czą ce bu -
do wy wie lo po zio mo we go par kin gu od
ul. Ko ściusz ki. – Oba wia liś my się, że
w związ ku z tą in we sty cją znów bę dzie my
mie li prob lem z do wo że niem ek spo na tów
do mu ze um. Na ra zie od by wa się to
głów nym wej ściem, ale Tum ska jest dep-
ta kiem i tran sport po wi nien od by wać się
od za ple cza. Co praw da – je śli par king
pow sta nie – mu ze um bę dzie mia ło za -
bez pie czo ny do jazd, ale myśl o po wię -
ksze niu mu ze al nej prze strze ni już za kieł -
ko wa ła i pa dła na po dat ny grunt (po mysł
za ak cep to wa ły wła dze sa mo rzą du wo je -
wódz twa, któ re da ły na za kup bli sko 2
mln zł). 

Dy rek cja pla ców ki za in te re so wa ła się
ka mie ni cą przy ul. Ko le gial nej 6 i jej pod-
wór kiem. To tu 29 stycz nia 2006 r. wy -
buchł tra gicz ny w skut kach po żar (zgi nę ły
czte ry oso by), po któ rym bu dy nek zo stał
czę ścio wo wy łą czo ny z użyt ku. 

– Uda ło się nam ją ku pić w ostat niej
chwi li, bo był już ku piec pry wat ny – tłu -
ma czy dyr. So bie raj i za pew nia, że nie bę -
dzie miał prob le mu z jej za gos po da ro wa -
niem. Po miesz cze nia ka mie ni cy przy Ko -
le gial nej poz wo lą god nie wy ek spo no wać
zbio ry art de co, czy li tzw. dru gą spe cja li -
za cję ma zo wiec kiej pla ców ki. 

Upo rząd kuj my za tem stan po sia da nia.
Tum ska 8 to „kró le stwo se ce sji”. W no wo
wy bu do wa nym bu dyn ku „przy kle jo nym”
do ban ku za kil ka na ście mie się cy za go ści
sta ła ek spo zy cja hi sto rycz na „X wie ków
Płoc ka” (patrz SP z 1 mar ca 2009). Na
pla cu li czą cym 700 mkw – pow sta nie no -
wy bu dy nek. To tu pla no wa no zor ga ni zo -
wać wy sta wę art de co, ma lar stwa mło do -
pol skie go oraz rzeźb Bo le sła wa Bie gas.
Pla ny do ty czą ce tych dwóch ostat nich ek -
spo zy cji nie ule gną zmia nie, ale dzię ki no -
wym prze strze niom bę dzie tu moż na jesz -
cze po ka zać ma lar stwo XVIII i XIX w.
oraz zor ga ni zo wać Ga le rię Sztu ki Płoc ka.
Ma my też do brą wia do mość dla mi łoś ni -

ków twór czo ści pol skie go rzeź bia rza.
Mu ze um Ma zo wiec kie ma już zgo dę pa -
ry skie go To wa rzy stwa Li te rac ko – Hi sto -
rycz ne go (wła ści cie la ko lek cji), na spro -
wa dze nie ko lej nych rzeźb Bie ga sa. To ko -
lej ny po wód, aby prze nieść do tych cza so -
we ek spo na ty w no wą, wię kszą prze -
strzeń. 

Po za sa la mi wy sta wo wy mi, na ty łach
Tum skiej 8, zna laz ły by się też sa le kon fe -
ren cyj ne i edu ka cyj no – dy dak tycz ne oraz
po miesz cze nia biu ro we.

W su mie, w tym ro ku Mu ze um Ma zo -
wiec kie zy ska ło bli sko 2,5 tys. mkw. do -
dat ko wej prze strze ni. Te raz ca łość mu ze -
al ne go kom plek su ma kształt li te ry „L”
z wej ściem głów nym od ul. Tum skiej
i przy szłym wja zdem na za ple cze – bra mą
od ul. Ko le gial nej. Ale mar sza łek Adam
Stru zik stu dzi emo cje. – Pla ny są, ale po -
trzeb ne są też pie nią dze, m.in. na niez będ -
ne ek sper ty zy, ba da nia grun tów i bu dyn -
ków. A ma my kry zys. Dy rek tor też za pew -
nia, że nie ma mo wy o poś pie chu. W ka -
mie ni cy miesz ka jesz cze 11 ro dzin, dla
któ rych trze ba zna leźć lo ka le za stęp cze.
Dla te go na do pro wa dze nie do użyt ku no -
wych prze strze ni da je so bie 5 lat. Choć
wstęp ne wi zu a li za cje są już go to we (patrz
obok). Ra do sław Ła barzewski

Jest trze cia, bę dzie i czwar ta... sie dzi ba Mu ze um Ma zo wiec kie go. Tak pi sa liś my 5 mie się cy te mu.
Te raz mo że my do dać... bę dzie i pią ta. 

Ko le gial na 6 – kró le stwo art de co 

Pierwsza wizja dziedzińca przy posesji
Kolegialna 6 z oszklonym dachem
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Sta tek z pro cha mi Poe ty na Wi śle w Tcze -
wie, fot. pub li ko wa na w „Ty god ni ku Ilu-
stro wa nym”, nr 27 z 2 lip ca 1927 r.

Z
E

 Z
B

IO
 R

Ó
W

 W
Y

Ż
 SZ

E
 G

O
 S

E
 M

I N
A

 R
IU

M
 D

U
 C

H
O

W
 N

E
 G

O
 W

Pł
O

C
 K

U

Kon dukt po grze bo wy pod Bar ba ka nem w Kra ko wie, 27 lip ca 1927.

Z
E

 Z
B

IO
 R

Ó
W

 N
A

 R
O

 D
O

 W
E

 G
O

 A
R

 C
H

I W
U

M
 C

Y
F R

O
 W

E
 G

O



14 Sygnały Płockie

*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*

1. W pol skim ro zu mie niu po ję cie „kul tu jed nost ki”
ko ja rzy się głów nie ze sta li now skim im pe rium al bo też
z Ko reą Pół noc ną. W Ju go sła wii z cza sów mar szał ka Ti -
ty wi dzi my, dla od mia ny, sym bol ko mu ni stycz ne go 
li be ra liz mu – na ogół nie do strze ga jąc bar dziej umiar ko -
wa nych prze ja wów te goż kul tu. Przy gro bie zmar łe go
w 1980 ro ku mar szał ka w je go bel gradz kim ma u zo le um
przez ca łą na stęp ną de ka dę sta ła war ta. Obec nie wi dać
tam, mię dzy in ny mi, je go dwa pom ni ki, mun du ry ga lo -
we, pie czo ło wi cie zre kon stru o wa ny ga bi net oraz... pa łe -
czki, któ re tra dy cyj nie przy no si ły mu szta fe ty mło dzie -
żo we, obie ga ją ce ca ły kraj, by osta tecz nie za mel do wać,
co się w nim zmie ni ło na lep sze. Jak da le ce – i czy
w ogó le – mar sza łek ocze ki wał wie ści in ne go ro dza ju,
trud no dziś jed noz nacz nie stwier dzić. W każ dym ra zie
o obo zach, w któ rych bez wię kszych skru pu łów za my kał
prze ciw ni ków po li tycz nych, ze zgro ma dzo nych w ma u -
zo le um do ku men tów nie do wie my się nic.

W ho te lu „Pe trus” w cen trum ser bskie go Pa rači na
w niek tó rych po ko jach brak pa pie ru to a le to we go, głów -
ny mi scho da mi moż na dojść tyl ko do zde wa sto wa nych
po miesz czeń na pier wszym pię trze, a win da cho dzi, kie -
dy jej się po do ba. Ze gar ulicz ny nie o po dal nie cho dzi na -
to miast wca le – czyż by po to, by una ocz nić przy jezd -
nym, że naj lep szy czas Ser bii prze mi nął nie od wo łal nie
wraz z odej ściem mar szał ka? 

Nie zna czy to, że prze mi nął też czas tu ry stycz ny dla
by łej Ju go sła wii – o czym świad czy choć by... „Czas na
Bał ka ny”, jed na z wie lu tras au to ka ro wych w tam te stro -
ny (4-13 lip ca 2009, or ga ni za tor: BP „Ra in bow To urs”).
Au to ro wi tych słów da je ona moż li wość pog łę bie nia
ubieg ło rocz nej ini cja cji w hi sto rię i te raź niej szość te go
wy jąt ko wo bar wne go re gio nu Eu ro py, tak że dzię ki „na -
szej Ka si ko cha nej”, jak w za przy jaź nio nym gro nie wy -
cie czko wym na zy wa my na szą mi łą i kom pe ten tną pi lot -
kę, Ka ta rzy nę Mi ko łaj czyk.

2. Ze gar w cen trum Skop je, sto li cy Ma ce do nii, też nie
po ka zu je wła ści wej go dzi ny – mo że dla te go, że naj lep -
szy czas dla tej czę ści by łej fe de ra cji jesz cze nie nad-
szedł. Świad czyć o tym mo gą gro ma dy ma ło let nich cy -
gań skich że bra ków, w swej na chal no ści po su wa ją cych
się wręcz do wpy cha nia tu ry stom rąk do kie sze ni, al bo
fa tal ny stan miejsc uży tecz no ści pub licz nej – są dząc po
to a le tach na głów nym pla cu Bi to li, dru gie go co do wiel -
ko ści mia sta re pub li ki. Jest ona jed nak nie wąt pli wie kra-
jem o znacz nym po ten cja le tu ry stycz nym.

Choć, jak Ser bia po se ce sji Czar no gó ry, poz ba wio na
do stę pu do mo rza, Ma ce do nia ma nie ba ga tel ny atut za -
stęp czy w po sta ci Je zio ra Och rydz kie go – naj głęb sze go
i, po Je zio rze Szko der skim, naj wię ksze go na Bał ka nach,
ma low ni czo po ło żo ne go wśród gór (po czę ści już na te -
ry to rium Al ba nii). Atu tem rów nie moc nym jest nad-
brzeż na Och ry da, mia sto o nie mal śró dziem no mor skiej
uro dzie, har mo nij nie łą czą ce fun kcje no wo czes ne go ku -
ror tu, cen trum za byt ko wej ar chi tek tu ry i współ czes nej

sztu ki (przez ca łe wa ka cje od by wa się tu let ni fe sti wal
mu zycz ny, któ re go goś ćmi by wa ją ar ty ści tak re no mo -
wa ni, jak ame ry kań ska so pra nist ka Jes sye Nor man czy
wło ski kom po zy tor i dy ry gent En nio Mor ri co ne). Atrak -
cją osob ną jest oko licz ne, po ło żo ne wy żej w gó rach Je -
zio ro Pres pań skie, zag łę bie sma ko wi tych ryb i sie dli sko
dzi kie go ptac twa. W sen sie in fra struk tu ry wcza so wej
wy da je się ono nie o mal dzie wi cze – co, w sen sie bar -
dziej ogól nym, su ge ro wa ło by, że Ma ce do nia to kraj
szcze gól nie god ny po le ce nia tym, któ rym niez byt mi łe
są zat ło czo ne pla że Wy brze ża Dal ma tyń skie go.

Wa lo rem tu ry stycz nym tej czę ści by łe go „Ti to lan du”
– za miesz ka łej w po nad 60 pro cen tach przez Sło wian –
mo że też być jej wie loet nicz na prze szłość, nie uch ron nie
rzu tu ją ca na te raź niej szość. O sta ro grec kiej pre hi sto rii
świad czą mo że już tyl ko ru i ny mia sta He rac lea nie o po -
dal Bi to li – ży we są na to miast tra dy cje re li gij no -kul tu ro -
we pań stwa oto mań skie go, któ re go au to no micz ną pro w-
in cją Ma ce do nia by ła do za ra nia XX stu le cia (nim,
w wy ni ku wo jen bał kań skich, zo sta ła czę ścio wo roz par -
ce lo wa na mię dzy Gre cję, Buł ga rię i Ser bię). Me cze ty
spo ty ka się tu bo daj czę ściej niż świą ty nie chrze ści jań -
skie (wśród któ rych szcze gól ną uwa gę zwra ca ko ściół
Mat ki Bo skiej Wszyst ko wi dzą cej w Och ry dzie z uni ka -
to wy mi fre ska mi ścien ny mi, za po wia da ją cy mi prze ło -
mo wy dla ma lar stwa eu ro pej skie go styl Giot ta) – pa mię -
tać trze ba jed nak, że w Skop je uro dzi ła się mat ka Te re sa
z Kal ku ty, a z Och ry dy po cho dził św. Kle mens, uczeń
św. Cy ry la, uwa ża ny za twór cę cy ry li cy. W hi sto rii tych
ziem ślad swój po zo sta wił też, a jak że, mar sza łek Ti to –
vi de oka za ła re zy den cja nad Je zio rem Och rydz kim,
obec nie do dys po zy cji władz Re pub li ki Ma ce do nii.

3. W Al ba nii, przez któ rą wie dzie na sza dro ga z Ma ce -
do nii do Czar no gó ry, swo i stym od po wied ni kiem mar -
szał ka był En ver Ho dża. Po dob nie jak Ti to, do szedł on do
wła dzy dzię ki za słu gom w wal ce o wyz wo le nie kra ju
spod oku pa cji hit le row skiej i odrzu cił po li tycz ny dyk tat
Mosk wy – o ile jed nak po wo jen na Ju go sła wia szyb ko za -
czę ła być po strze ga na ja ko naj bar dziej „za chod nie” z ko -
mu ni stycz nych państw eu ro pej skich, Al ba nia oka za ła się
ba stio nem dog ma tyz mu oraz iście sta li now skie go ter ro ru,
trwa ją ce go mniej wię cej do po ło wy lat 80-tych. Stąd też
w cen trum sto li cy kra ju, Ti ra ny, rzu ca ją się w oczy prze -
de wszyst kim mo nu men tal ne gma szy ska rzą do we w soc -
re a li stycz nym sty lu czy też bar dziej no wo czes na – i, da -
li bóg, bar dziej mon stru al na – Pi ra mi da, za pro jek to wa na
przez cór kę Ho dży (mie ści ło się tu kie dyś po świę co ne
dyk ta to ro wi mu ze um). Za byt ko wa ar chi tek tu ra ucho wa -
ła się w mia ste czku Kru ja, któ re go głów ną atrak cją jest
twier dza Skan der be ga, bo ha te ra na ro do we go Al ba nii,
rów no cześ nie z Wła dy sła wem War neń czy kiem męż nie
sta wia ją ce go czo ła tu rec kiej ek spansji. 

Naj bar dziej ude rza ją cy ele ment lo kal ne go kra jo bra zu
sta no wią wszak że... bun kry. Wy bu do wa ne na roz kaz
Ho dży w licz bie oko ło 300 ty się cy (i w wa run kach dra-
ma tycz ne go de fi cy tu miesz kań) w ce lu za pew nie nia
wszyst kim oby wa te lom och ro ny przed „im pe ria li stycz -
ną” in wa zją, są iście ab sur dal nym prysz czem na atrak-
cyj nym ob li czu tu ry stycz nym te go nie wiel kie go, go ścin -
ne go kra ju – to też Al bań czy cy żar tob li wie pro po nu ją cu -
dzo ziem skim go ściom, by przy oka zji wy ja zdu za bra li
ze so bą choć by je den z tych bun krów. Do dat ko wą przy -
nę tą ma być... bu tel ka zna ne go ko nia ku „Skan der beg”.

4. Wjeż dża jąc na Wy brze że Dal ma tyń skie od po łud -
nio wej, czar no gór skiej stro ny, prze kra cza my ba rie rę
dzie lą cą kra je roz wi ja ją ce się od roz wi nię tych – to i cóż,
że w obrę bie tej sa mej by łej fe de ra cji. Zna laz łszy się na
ma gi stra li bie gną cej wzdłuż Adria ty ku, mi ja my Bud vę,
po dob no naj bar dziej atrak cyj ny spoś ród bał kań skich ku -
ror tów (ze sta rów ką li czą cą po nad 2000 lat), i nie ba wem
do cie ra my do Ko to ru, uro czo „przy tu lo ne go” do pod nó -
ża ma sy wu gór skie go Lov cen, a ze wzglę du na jesz cze

wspa nial szą sta rów kę wpi sa ne go na Li stę Świa to we go
Dzie dzic twa Kul tu ral ne go i Przy rod ni cze go UNE SCO.
Po za chod niej stro nie od kry wa się kra jo braz po rów ny -
wa ny z nor we ski mi fior da mi: ma low ni cza za to ka adria -
tyc ka zwa na Bo ką Ko tor ską, na jej brze gu po tęż ny sta-
dion, gdzie wy stę pu ją gwia zdy rzę du The Rol ling Sto nes
czy Ma don ny, a mniej wię cej poś rod ku – dwie wy sep ki,
nie mal w ca ło ści za bu do wa ne przez dwie rzad kie pe reł -
ki ar chi tek tu ry sa kral nej: ba ro ko wy ka to lic ki ko ściół
Mat ki Bo skiej na Ska łach i pra wo sław ną cer kiew pod
wez wa niem św. Je rze go. Har mo nij na kon fi gu ra cja prze -
szło ści i te raź niej szo ści w nie pos po li cie pięk nych „oko -
licz no ściach przy ro dy”.

Wra że nie ele gan cji i luk su su, ty po wych ra czej dla Ri -
wie ry niż dla kra jów bał kań skich, to wa rzy szy nam tak że
pod czas po dró ży chor wac ką czę ścią ma gi stra li nad mor -
skiej: na przy kład w Szy be ni ku z tej że li sty UNE SCO,
zna nym z im po nu ją cej, go tyc ko -re ne san so wej ka te dry
św. Ja ku ba oraz, ina czej niż in ne mia sta dal ma tyń skie, za -
ło żo nym nie przez przy by szy ze sta ro żyt nej Gre cji, Rzy -
mu czy Bi zan cjum, lecz przez wład ców śred nio wiecz nej
Chor wa cji. W na le żą cej do te go kra ju czę ści pół wys pu
Istria znów na tra fia my na bar wną mo za i kę róż nych tro -
pów hi sto rycz nych i kul tu ro wych: w Pu li, kil ka set me trów
od słyn ne go, nad spo dzie wa nie do brze za cho wa ne go am -
fi te a tru z cza sów rzym skie go ce sa rza Wes pa zja na, znaj -
du je się pom nik dub liń czy ka Ja me sa Jo y ce’a, któ ry na po -
cząt ku XX stu le cia udzie lał się tu taj w ma ło wdzięcz nej
ro li an gli stycz ne go bel fra, niez byt li cu ją cej z je go póź niej -
szą re no mą „pa pie ża” świa to wej awan gar dy li te rac kiej.
Na Istrii sło weń skiej czu je my się na to miast bez ma ła jak
w pół noc nej Ita lii – cen tral nym pun ktem ślicz ne go Pi ra nu

RA PORT Z „TI TO LAN DU”

Pomnik marszałka w mauzoleum w Belgradzie

Kościół Matki Boskiej na Skałach i Cerkiew Św. Jerzego

Bunkier na pograniczu albańsko-macedońskim
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na ska li stym wy brze żu Adria ty ku jest bo wiem plac no -
szą cy imię Giu sep pe Tar ti nie go, wy bit ne go wło skie go
skrzyp ka i kom po zy to ra epo ki ba ro ku, za pew ne naj słyn -
niej sze go z sy nów tej zie mi. Ja kim zaś spo so bem ucho -
wa ła się tu jesz cze uli ca imie nia Le ni na...

Bar dziej sto sow nym pa tro nem był by w tym wy pad ku
mar sza łek Ti to – Chor wat z po cho dze nia, Ju go sło wia -
nin z po li tycz ne go wy bo ru – któ ry to wa rzy szy nam
zresz tą nie mal przez ca łą dal ma tyń ską tra sę. Nad głów -
ną bra mą mu ru ota cza ją ce go ko tor ską sta rów kę wid nie -
je da ta os wo bo dze nia Czar no gó ry spod na zi stow skie go
pa no wa nia, a nad nią – sen ten cja je go au tor stwa: 
„Cu dze go nie chce my, swo je go nie da my”. Na ar chi pe -
la gu Wysp Brioń skich przy pół noc nym wy brze żu Chor -
wa cji znaj du je się kil ka dal szych re zy den cji mar szał ka –
naj waż niej sze, choć poś red nie sko ja rze nia z tą epo ko wą
w dzie jach Bał ka nów po sta cią na su wa ją się jed nak
znacz nie bar dziej na po łud nie, w Du brow ni ku: naj pięk -
niej szym mie ście chor wac kiej Dal ma cji zwa nym cza-
sem „per łą Adria ty ku” (vi de choć by śred nio wiecz ny
klasz tor fran cisz ka nów al bo Mu ze um Ap te ki).

W la tach 1204-1808 owo mia sto by ło sto li cą re pub li -
ki ku piec kiej Jej wła dze, od gro dzo ne od pa nu ją cych
wów czas w Eu ro pie ab so lu tyz mów gra nicz nym Mu rem
Iliac kim – po no jed nym z naj dłuż szych na świe cie i w
du żej mie rze za cho wa nym do dziś – sta ra ły się do cho -
wać wier no ści szla chet nej rzym skiej za sa dzie „Sa lus rei
pub li cae su pre ma lex esto” („Do bro rzecz pos po li tej naj -
wyż szym pra wem”). Za sa dzie or ga nicz nie ob cej wszel -
kim to ta li tar nym au to kra tom – do pew ne go stop nia
z wy jąt kiem mar szał ka Ti ty, któ ry, po dą ża jąc zgo ła wy -
jąt ko wą dro gą ko mu ni stycz ne go „ab so lu tyz mu oświe -
co ne go”, sku tecz nie wy kre o wał fe de ra cję ju go sło wiań -
ską na fe no men nie moż li wy, zda wa ło by się, w obrę bie
blo ku państw tak zwa ne go re al ne go so cja liz mu. I choć
idea po wo jen nej in te gra cji wię kszo ści lu dów Sło wiań -
szczyz ny po łud nio wej prze ży ła swe go he rol da za led wie
o dzie sięć lat, moż na chy ba za ry zy ko wać hi po te zę, że
wy so ki, praw dzi wie już „za chod ni” sta tus cy wi li za cyj -
ny Sło we nii czy im po nu ją ca szyb kość, z ja ką Chor wa -
cja podź wi gnę ła się ze znisz czeń po ostat niej woj nie do -
mo wej, to w ja kimś stop niu kon sek wen cja wcześ niej -
szej po li ty ki mar szał ka.

Tu taj też kry je się naj głęb szy sens ni niej sze go „ra por -
tu”. Ca sus „Ti to lan du” su ge ru je bo wiem, że, na wet ma -
jąc do czy nie nia ze spo łe czeń stwem mak sy mal nie skon-
flik to wa nym i roz war stwio nym, war to jest po ka zać mu
no we, nie o cze ki wa ne war to ści wspól nej eg zy sten cji
w płasz czyź nie so cjo po li tycz nej, a na stęp nie pró bo wać
– przy naj mniej – w owym kie run ku je pro wa dzić. Szko-
da tyl ko, że stra te gia ta nie wy da je się re al na w kra ju,
gdzie głoś ny pi sarz An drzej Sta siuk fun da ment środ ko -
woe u ro pej skiej czy ra czej post-”de mo lu do wej” toż sa -
mo ści wi dzi w co kol wiek per wer syj nej ra do ści z nie do
koń ca utra co ne go śmiet ni ka (jak moż na by spa raf ra zo -
wać an ty sa na cyj ną for mu łę Ju liu sza Ka de na -Ban drow -
skie go). An drzej Do ro bek

7-9 SIER PNIA (PIĄ TEK – NIE DZIE LA) 
Pla ża nad Wi słą – AU DIO RI VER Fe sti wal Świa-

ta Nie za leż ne go – pre zen ta cja naj no wszych tren dów
w mu zy ce elek tro nicz nej. Przez dwa dni kon cer ty
i po ka zy di dżej skie oraz ki no fe sti wa lo we. Od trzech
lat Au dio ri ver jest umiesz cza ny w dzie siąt ce naj lep -
szych fe sti wa li na świe cie w ran kin gu pre sti żo we go
por ta lu Re si dent Ad vi sor. Na trzech sce nach wy stą -
pi oko ło 50 ar ty stów, w tym m.in.: Ri chie Haw tin –
niek we stio no wa ny król tech no i mi ni mal, re pre zen -

tant sce ny in tel li ge dan ce mu sic Te le fon Tel Aviv,
łą czą ca synth pop z mu zy ką roc ko wą gru pa The
Whip, a tak że Mo de rat, Da niel Bell i in ni.

Bi le ty – 100 zł. do na by cia w Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej (Sta ry Ry nek 8) oraz w sie ci tic ket pro.pl.
Wię cej o fe sti wa lu na stro nie: www.au dio ri ver.pl

17-23 SIER PNIA (PO NIE DZIA ŁEK – NIE DZIE LA) 
Sta ry Ry nek – Jazz na Sta rów ce, Nad wi ślań ski

Fe sti wal Te a tró wU licz nych, Ki no Let nie. Bę dzie
moż na po słu chać pol skich mu zy ków jaz zo wych
i blu e so wych, zo ba czyć czo łów kę te a trów ulicz -
nych, obej rzeć po ka zy nie me go ki na ple ne ro we go.
Zo ba czy my Te atr Akt (Pol ska), The a ter la bor
(Niem cy), Te atr For my (Pol ska), a usły szy my zes -
po ły Le szek Ci choń ski Band, Grzy bow ski Band
oraz młod sze po ko le nie mu zy ków – Pink Fre ud oraz
Łą ki Łan; wstęp wol ny.

WY STA WY
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel. 024/ 367 19

22, www.dd.po kis.pl: wy sta wa rę ko dzie ła ar ty stycz -
ne go Emi lii Kar po wicz pt. „Kwia ty let nie”; wy sta wa
czyn na do 9 sier pnia, wstęp wol ny. 

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),
www.plock.bibl.plock.pl: „Król duch w dro dze do
kryp ty. Jak Płock Sło wac kie mu ostat ni hołd skła dał”
– wy sta wa, pre zen tu ją ca ostat nią dro gę Ju liu sza Sło -
wac kie go z pa ry skie go cmen ta rza Mon tmar te do
kryp ty na Wa we lu. Wy sta wa czyn na od 12 do 31
sier pnia 

Wy sta wa fo to gra ficz na pt. „Ma zga je” Pio tra Stat -
kie wi cza czyn na do 8 sier pnia.

Książ ni ca czyn na od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 10-18, w so bo ty w godz. 10-14.

Mu ze um Die ce zjal ne (ul. Tum ska 3a), tel. 024/ 262
26 23: ek spo zy cje sta łe – „Sztu ka sa kral na z te re nu Die -
ce zji Płoc kiej”, „Ma lar stwo pol skie szkół ro mań skich
i ger mań skich”, „Sztu ka lu do wa”, zbio ry ze skar bca ka -
te dral ne go m.in. ilu mi no wa ne ko dek sy rę ko piś mien ne:
Bib lia Płoc ka (I poł. XII w.), Gra du ał fran cisz kań ski
(XII w.), Księ ga ob ja wień św. Bry gi dy (1400 r.), tka ni -
ny li tur gicz ne XV -XVIII w., ma lar stwo śred nio wie cza,
ma lar stwo no wo żyt ne i ob ce, pa sy kon tu szo we, złot nic -
two; mu ze um czyn ne od wtor ku do so bo ty w godz. 10-
15, nie dzie le i świę ta w godz. 11 – 16.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska 8), tel. 024/
364 70 71,:www.mu ze um plock.art.pl: wy sta wy sta łe:
wnę trza se ce syj ne, ga le ria rzeź by i ma lar stwa, rze -
mio sło ar ty stycz ne, ma lar stwo i rzeź ba Bo le sła wa
Bie ga sa. 

Wy sta wa „Mar ty ro lo gia na ro du pol skie go w okre -
sie dru giej woj ny świa to wej ze szcze gól nym uw -
zględ nie niem Kre sów Wschod nich”.

Wystawa „90 lat policji” czynna do 5 sierpnia.
Mu ze um czyn ne wto rek -nie dzie la w godz. 10-17. Bi -

le ty w ce nie: nor mal ny 8 zł, ul go wy 4 zł, wstęp wol ny
dla dzie ci do lat 7 oraz w czwar tki dla wszyst kich.

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel.
024/ 364 60 40, www.ploc ka ga le ria.com: wy sta wa II
Ogól no pol skie go Bien na le Mi nia tu ry Cyf ro wej oraz
wy sta wa in dy wi du al na la u re at ki I Ogól no pol skie go
Bien na le Mi nia tu ry Cyf ro wej – Ka ta rzy ny Kro czek –
Wa siń skiej. Ga le ria czyn na od wtor ku do nie dzie li

godz. 10-18; bi le ty: nor mal ny 6 zł, ul go wy 3 zł, dla
grup po wy żej 15 osób 2 zł/o so ba, w nie dzie lę wstęp
wol ny.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 11b), tel. 024/
262 25 95, www.mu ze um plock.art.pl: wy sta wa „Mu -
zy kan ci”. 

1 SIER PNIA (SO BO TA)
Star Ry nek: za koń cze nie 52. Mię dzy na ro do we go

Wy ści gu Ko lar skie go „Do o ko ła Ma zo wsza”, wstęp
wol ny.

3 SIER PNIA (PO NIE DZIA ŁEK)
No we Ki no „Przed wioś nie” (ul. Tum ska 5a), tel.

024/367 65 00, www.no ve ki no.pl; z cy klu Fil mo we
Spot ka nia – „Se kre ty”; godz. 19, bi let 14 zł.

10 SIER PNIA (PO NIE DZIA ŁEK)
No we Ki no „Przed wioś nie” (ul. Tum ska 5a), tel.

024/367 65 00, www.no ve ki no.pl; z cy klu Fil mo we
Spot ka nia – „Ge nua. Wło skie la to”; godz. 19, bi let
14 zł.

12 SIER PNIA (ŚRO DA)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska 8), tel. 024/

364 70 71,:www.mu ze um plock.art.pl: otwar cie wy s-
ta wy „Mar ty ro lo gia na ro du pol skie go w okre sie dru -
giej woj ny świa to wej ze szcze gól nym uw zględ nie -
niem Kre sów Wschod nich”, wy sta wie bę dzie to wa -
rzy szyć sym po zjum na u ko we w godz. 10-13, po je go
za koń cze niu na stą pi otwar cie wy sta wy. 

13 SIER PNIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel. 0 24/ 367 19

22, www.dd.po kis.pl: otwar cie wy sta wy ma lar skiej
z oka zji 25-le cia dzia łal no ści Płoc kie go Sto wa rzy sze -
nia Twór ców Kul tu ry; godz. 18; wstęp wol ny, wy sta -
wa czyn na do 30 sier pnia. 

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie (pl. Na ru to wi cza
8), tel. 024/366 99 72; se sja na u ko wa z cy klu Płoc kie
Puł ki – „Pułk ta tar ski uła nów im. płk. Mu sta fy Ach -
ma to wi cza”, godz. 16, wstęp wol ny.

16 SIER PNIA (NIE DZIE LA)
Am fi te atr (ul. Ry ba ki 15), www.po kis.pl: kon cert

Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Śląsk”. Kon cert zo stał po -
świę co ny 89. rocz ni cy obro ny Płoc ka przed bol sze wi -
ka mi w 1920 ro ku. Przed zes po łem „Śląsk” wy stą pi
Zes pół Pieś ni i Tań ca „Wi sła” Płoc kie go Oś rod ka
Kul tu ry i Sztu ki. Dar mo we za pro sze nia do stęp ne
w PO KiS (ul. Tum ska 9) oraz Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej (Sta ry Ry nek 8); godz. 18. 

17 SIER PNIA (PO NIE DZIA ŁEK)
No we Ki no „Przed wioś nie” (ul. Tum ska 5a), tel.

024/367 65 00, www.no ve ki no.pl; z cy klu Fil mo we Spot -
ka nia – „Jesz cze da lej na pół noc”; godz. 19, bi let 14 zł.

22 SIER PNIA (SO BO TA)
Am fi te atr (ul. Ry ba ki 15), www.po kis.pl: kon cert

z oka zji 50. uro dzin roc ka w Pol sce – wi do wi sko zło -
żo ne z naj po pu lar niej szych 50 pio se nek roc ko wych.
Wśród wy ko naw ców: Czer wo ne Gi ta ry, Skal do wie,
No To Co, Ha li na Frąc ko wiak, Kry sty na Proń ko. Im -
pre zę po pro wa dzą po pu lar ni pre zen te rzy “Wi de o te ki
do ro słe go czło wie ka” – Ma ria Sza błow ska i Krzysz -
tof Szew czyk; godz. 20, bi le ty w ce nie 20 zło tych do
na by cia w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej (Sta ry
Ry nek 8) oraz w sie ci tic ket pro.pl.

24 SIER PNIA (PO NIE DZIA ŁEK)
No we Ki no „Przed wioś nie” (ul. Tum ska 5a), tel.

024/367 65 00, www.no ve ki no.pl; z cy klu Fil mo we
Spot ka nia – „Vol ver”; godz. 19, bi let 14 zł.

30 SIER PNIA (NIE DZIE LA)
Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 11b), tel. 024/

262 25 95, www.mu ze um plock.art.pl: pik nik ar che o -
lo gicz no – hi sto rycz ny.

Katedra Św. Jakuba w Szybeniku

sierpień
Nr 08/2009
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*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*90 LAT POLICJI*

Ty lu nie bie skich mun du rów w jed -
nym miej scu płoc cza nie daw no nie

wi dzie li. A wszyst ko za spra wą świę ta
po li cji i cen tral nych ob cho dów gar ni zo -
nu ma zo wiec kie go, któ re w tym ro ku
(22 lip ca) od by ły się w na szym mie ście.
Po wód do świę to wa nia był jesz cze je -
den: w 2009 ro ku pol ska po li cja ob cho -
dzi 90-le cie pow sta nia. 

– To dla płoc czan wiel ki zasz czyt, że
właś nie w na szym mie ście od by wa ją się

ob cho dy – mó wił Mi ro sław Mi lew ski,
pre zy dent Płoc ka. – Dzię ku ję wszyst kim
fun kcjo na riu szom, któ rzy co dzien nie
trosz czą się o na sze bez pie czeń stwo.
Ale, że by do brze pra co wać, trze ba mieć
ku te mu wa run ki. Dla te go de kla ru ję du -
ży udział mia sta przy bu do wie no we go
bu dyn ku ko men dy.

Na po par cie swo ich słów Pre zy dent
prze ka zał ko men dan to wi wo je wódz kie mu
me ta lo wą tab li cę z wy pi sa ną de kla ra cją. 

Ob cho dy świę ta po li cji roz po czę ły się
mszą św. w ka te drze. Na stęp nie, fun kcjo -
na riu sze i za pro sze ni go ście prze ma sze ro -
wa li na Sta ry Ry nek. Tu 97 po li cjan tów
z płoc kiej ko men dy miej skiej i po dleg -
łych jej jed no stek otrzy ma ło awan se.
M.in. za dłu go let nią służ bę zło tym me da -
lem na da wa nym przez Pre zy den ta RP zo -
sta ła wy róż nio na po dinsp. Jad wi ga Ju -
rzak -Ko per z zes po łu kon tro li, a srebr -
nym – po dinsp. Sta ni sław Spy cha ła, na -
czel nik wy dzia łu do cho dze nio wo -śled -
cze go. Mi ni ster MSWiA przyz nał brą zo -
we odz na ki „Za słu żo ny Po li cjant” kie -
row ni ko wi po ste run ku w Sta rej Bia łej –
asp. sztab. Zdzi sła wo wi Dyb co wi oraz

asp. sztab. Mar ko wi Cieć wie rzo wi z wy -
dzia łu pre wen cji KMP. 

Pre zy dent Płoc ka na gro da mi pie nięż -
ny mi wy róż nił 12 po li cjan tów, a Ko -
men dant Wo je wódz ki Po li cji na gro dy
pie nięż ne przyz nał jed ne mu fun kcjo na -
riu szo wi i jed ne mu pra cow ni ko wi cy -
wil ne mu.

Ofi cjal ne uro czy sto ści za koń czy ły
prze mó wie nia i ży cze nia spo koj nej pra -
cy. Ale na tym ob cho dy świę ta po li cji
się nie za koń czy ły. Od ra na do wie czo -
ra, szcze gól nie dzie ci, miały wiele
atrakcji, m.in. tre su rę psów, ro we ro wy
tor przesz kód, mogły wejść do po li cyj -
nej am fi bii, wsiąść na po li cyj ny mo to -
cykl, obej rzeć jak wy glą da w środ ku sa -
mo chód -la bo ra to rium lub zro bić so bie
pa miąt ko wy od cisk pal ca. Był też sy mu -
la tor zde rzeń, a wszy scy chęt ni mo gli
za ło żyć spe cjal ne go gle i prze ko nać się,
jak wi dzi kie row ca po wy pi ciu znacz nej
ilo ści al ko ho lu. Na ma łej sce nie ak to rzy
płoc kie go te a tru ode gra li scen kę prze -
słu cha nia w przed wo jen nym po ste run ku
– we dług Wie cha. Po po łud niu od był się
po kaz in ter wen cji: po ścig sa mo cho do -
wy ze strze la ni ną i za trzy ma niem „prze -
stęp cy”. Wie czo rem, w am fi te a trze wy -
stą pił zes pół Lesz cze i ka ba ret De Ka De. 

W Mu ze um Ma zo wiec kim otwarto
rocz ni co wą wy sta wę „Po li cja w la tach
1919-2009” (czy taj poniżej). 

Uro czy sto ści zor ga ni zo wa ła płoc ka
ko men da przy wspar ciu Ko men dy Wo je -
wódz kiej w Ra do miu, Pre zy den ta Płoc ka
i Mar szał ka Wo je wódz twa. (m.d.)

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Jak świę to wa li po li cjan ci

Wer ni saż wy sta wy „90 lat po li cji” od -
był się 22 lip ca. Pa tio Mu ze um Ma zo -
wiec kie go za mie ni ło się na chwi lę
w przed wo jen ną uli cę, po któ rej prze -
cha dza ły się po sta ci rów nież sty li zo wa -
ne na przed wo jen nych miesz czan.
Wszyst ko po to, by od dać nie pow ta rzal -
ny kli mat cza sów, w któ rych pow sta wa -
ła pol ska po li cja. 

90 lat te mu, 24 lip ca Sejm RP przy jął
usta wę po wo łu ją cą pier wszy od po nad
100 lat, nie po dleg ły or gan och ro ny i po -
rząd ku pub licz ne go. Kształ to wa nie się
po li cji by ło jed nym z naj waż niej szych
ele men tów pro ce su bu do wa nia wol nej
Pol ski.

Wich ry hi sto rii nie osz czę dzi ły jed-
nak in sty tu cji po li cji. Po II woj nie świa-
to wej zo sta ła za stą pio na przez Mi li cję
Oby wa tel ską. Z bie giem lat MO zy ski -
wa ła ko lej ne przy bu dów ki, sły ną ce

z bru tal no ści i bez względ no ści, jak ZO -
MO i OR MO.

Naz wa po li cja (łac. po li tia) po wró ci -
ła do pie ro w 1990 r., w wy ni ku przek-
sz tał ceń ustro jo wych. Zmie ni ła się nie
tyl ko no men kla tu ra, ale tak że spo so by
dzia łań po li cjan tów, któ rzy od tąd sta li
się stró ża mi pra wa, nie stró ża mi wła -
dzy lu do wej.

Wy sta wa skła da się prze de wszyst kim
ze zdjęć i do ku men tów, zbie ra nych i ar -
chi wi zo wa nych przez wszyst kie la ta
dzia łal no ści po li cji na Ma zo wszu. Gab lo-
ty z cen ny mi fo to gra fia mi usta wio ne są
w po rząd ku chro no lo gicz nym. Mo że my
więc przyj rzeć się co dzien nej pra cy ofi-
ce rów Po li cji Pań stwo wej sprzed woj ny
(zdję cia do ku men tu ją m.in. czysz cze nie
bro ni, szko le nia, a na wet ślu by ofi ce -
rów!), trud nej służ bie fun kcjo na riu szy
MO (tak że jed ne go z pier wszych mi li -

cjan tów w Płoc ku), a tak że cza som
współ czes nym, w któ rych na po li cję spa -
dły no we obo wiąz ki, jak m.in. wal ka
z prze my słem nar ko ty ko wym, czy prze -
stęp czo ścią zor ga ni zo wa ną.

Du że wra że nie ro bi gab lo ta po świę -
co na mar ty ro lo gii pol skiej po li cji. Mo -
żemy zo ba czyć tu zdję cia z ek shu ma cji
w ro syj skim Mied no je, gdzie po cho wa -
ni zo sta li ofi ce ro wie Woj ska Pol skie go,
urzęd ni cy i po li cjan ci, za mor do wa ni
w 1940 r. przez NKWD.

Po za zdję cia mi mo że my rów nież obe-
j rzeć au ten tycz ną broń, któ rą po słu gi -
wa li się ofi ce ro wie po li cji po 1919 r.,
a tak że mi nia tu ry wszyst kich ra dio wo -
zów, uży wa nych przez po li cję na prze -
strze ni 90 lat.

Pod czas wer ni sa żu zo sta ły wrę czo ne
pa miąt ko we me da le naj bar dziej za słu -
żo nym płoc kim po li cjantom. Prze ma -
wiał ma zo wiec ki ko men dant wo je wódz -
ki Ry szard Szkot nic ki, a tak że or ga ni za -
tor wy sta wy, dy rek tor Mu ze um Ma zo -
wiec kie go Le o nard So bie raj. Po ja wił się
tak że przed sta wi ciel PKN Or len, Ma rek
Se ra fin. Szcze gól nie mi le po wi ta ny zo -
stał Mi chał Spi ry do now, wnuk asp. Ste-
fa na Li piń skie go, za mor do wa ne go
przez so wie tów i po cho wa ne go w zbio -
ro wym gro bie w Mied no je.

Wy sta wa bę dzie otwar ta do 5 sier p-
nia. Wstęp wol ny. Ma riusz Se pio ło

War szaw ski ka ta ry niarz na pa tio płoc kie go mu ze um. W cen trum – przed wo jen ny słup in for -
ma cyj ny. Cza so pis ma po li cyj ne i ko mu ni ka ty, pa mię ta ją ce XX -le cie mię dzy wo jen ne. W ten
spo sób 90. rocz ni cę pow sta nia pol skiej po li cji ucz ci ło Mu ze um Ma zo wiec kie.

Po li cja w mu ze um
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W okre sie let nim na si la ją się wy ja -
zdy do se zo no wej pra cy po za gra ni ca -
mi kra ju. Nie wszy scy wra ca ją z mi ły -
mi wspom nie nia mi. Dla te go Wo je -
wódz ki Urząd Pra cy ra dzi, by przed
wy ja zdem za sto so wać się do po niż -
szych za sad:

1. Za nim sko rzy stasz z ofer ty pra cy
ofe ro wa nej przez pry wat ną agen cję
za trud nie nia, sprawdź czy da na agen c-
ja pro wa dzi swo ją dzia łal ność le gal nie
w Pol sce. Wy kaz wszyst kich cer ty fi -
ko wa nych agen cji znaj du je się na stro -
nie www.kraz.pra ca.gov.pl 

2. Pry wat ne agen cje za trud nie nia
mo gą po bie rać op ła tę z ty tu łu fak ty-
cz nie po nie sio nych kosz tów zwią za -
nych ze skie ro wa niem do pra cy za
gra ni cą, po nie sio ne na: do jazd i po -
wrót oso by skie ro wa nej, wy da nie wi -
zy, ba da nia le kar skie, tłu ma cze nia do -
ku men tów. 

3. Bądź świa dom swo ich praw pra-
cow ni czych (np. pła ca mi ni mal na, go -
dzi ny pra cy, ur lo py w da nym kra ju).

4. Pra cę i miesz ka nie naj le piej zna -
leźć jesz cze przed wy ja zdem. 

5. Ni gdy nie pod pi suj umo wy o pra -
cę, któ rej nie ro zu miesz. 

6. Przed wy ja zdem kup bi let po -
wrot ny (np. au to ka ro wy bi let open) 

7. Weź ze so bą jak naj wię cej pie nię dzy
na start. 

8. Weź ze so bą da ne kon tak to we
krew nych, przy ja ciół, któ rzy już są
w kra ju, do któ re go wy jeż dżasz oraz
da ne przy dat nych in sty tu cji (Pol ski
Urząd Kon su lar ny, urząd pra cy). 

9. Weź ze so bą CV, li sty re fe ren cyj -
ne, świa dec twa kwa li fi ka cji przet łu -
ma czo ne przez tłu ma cza przy sięg łe go. 

10. Weź ze so bą przy naj mniej dwa
do wo dy toż sa mo ści – war to rów nież
zro bić ich kse ro ko pie. 

11. Je śli przy słu gu je Ci dar mo wa
opie ka me dycz na, wy stąp przed wy ja -
zdem o wy da nie Eu ro pej skiej Kar ty
Ubez pie cze nia Zdro wot ne go
(www.nfz.gov.pl/ue)

Szcze gó ło we in for ma cje znaj du ją się
na stro nie www.wup.ma zo wsze.pl (ba -
ner EU RES), gdzie za miesz czo ny jest
in for ma tor „Bez piecz ne wy ja zdy do
pra cy”, wy da ny przez MPiPS. W.L.

Bez piecz nie 
do pra cy za gra ni cą

Swo bo da przep ły wu pra cow ni ków zo -
sta ła okre ślo na w art. 39 TWE, któ ry sta -
no wi o za ka zie dy skry mi na cji ze wzglę du
na przy na leż ność pań stwo wą w dzie dzi -
nie za trud nie nia, wy na gro dze nia i wa run -
ków pra cy. Ma ona za sto so wa nie do
wszyst kich pra cow ni ków, bę dą cych oby-
wa te la mi UE. Do pod sta wo wych praw
wy ni ka ją cych z tej za sa dy za li cza my rów -
ne trak to wa nie w za kre sie do stę pu do pra -
cy, wa run ków pra cy, wy na gro dze nia czy
upraw nień so cjal nych, pra wo do po dej -
mo wa nia pra cy w in nym pań stwie człon -
kow skim, czy też pra wo do po łą cze nia się
pra cow ni ka z ro dzi ną, przez co ro zu mieć
moż na pra wo człon ków ro dzi ny do po by -
tu, pod ję cia pra cy czy edu ka cji. Je dy ne
ogra ni cze nia tej swo bo dy wy ni ka ją z fak -
tu za trud nie nia pra cow ni ka w ad mi ni stra -
cji pub licz nej, gdyż ma on spe cjal ny sto-
su nek lo jal no ści dla swo je go pań stwa oraz
gdy za trud nie nie ta kie go pra cow ni ka mo -
że sta no wić za gro że nie dla po rząd ku, bez-
pie czeń stwa, czy zdro wia pub licz ne go
pań stwa przyj mu ją ce go.

Ko lej na za sa da do ty czy swo bo dy
przep ły wu ka pi ta łu. Po przez przep ływ
ka pi ta łu mo że my ro zu mieć prze nie sie nie
war to ści ka pi ta łu pie nięż ne go lub rze c-
zo we go z jed ne go pań stwa do dru gie go,
przy czym przy naj mniej jed no z tych
państw mu si być człon kiem UE. Swo bo -
da przep ły wu ka pi ta łu oz na cza swo bod -
ny ek sport i im port ka pi ta łu w każ dej po -
sta ci, np. pa pie rów war to ścio wych, czy
ra chun ków ban ko wych. Da je ona tak że
moż li wość oby wa te lom UE do ko ny wa -
nia tran sak cji ban ko wych w do wol nym
kra ju człon kow skim, czy też lo ko wa nia
tam swo ich osz częd no ści. Gra ni ce tej
swo bo dy mo gą wy ni kać ze sto sun ków
z pań stwa mi trze ci mi, z umów mię dzy -
na ro do wych czy też ze sto so wa nych san -
kcji mię dzy na ro do wych.

Po dej mu jąc te mat unij nych swo bód
nie moż na po mi nąć swo bo dy pro wa dze -

nia dzia łal no ści gos po dar czej, na zy wa -
nej tak że swo bo dą przed się bior czo ści,
czy też swo bo dy świad cze nia usług. Że -
by le piej zro zu mieć te swo bo dy, któ re
czę sto są ze so bą my lo ne chciał bym
przed sta wić pod sta wo we róż ni ce, wy s-
tę pu ją ce po mię dzy ty mi za sa da mi. Pro -
wa dze nie dzia łal no ści gos po dar czej,
któ re kwa li fi ku je się do wspól no to wej
swo bo dy mu si speł nić wa ru nek tran s-
gra nicz no ści; dzia łal ność ta ka mu si być
pro wa dzo na sa mo dziel nie i sta le, tzn.
przez czas nie o kre ślo ny. Na to miast
swo bo da świad cze nia usług mu si rów -
nież mieć cha rak ter tran sgra nicz ny, lecz
jej wy ko na nie na stę pu je w okre ślo nym
cza sie i za pew ną od płat no ścią.

Przed sta wio ne swo bo dy, któ re bez -
poś red nio wy ni ka ją z unij ne go pra wa są
pod sta wo wym fun da men tem wspól ne -
go ryn ku. To dzię ki nim mo że my po dej -
mo wać pra cę w in nym pań stwie człon -
kow skim, pro wa dzić tam włas ną dzia -
łal ność gos po dar czą, czy świad czyć
tym cza so wo usłu gi, jak rów nież prze -
pro wa dzać tran sak cje han dlo we o cha -
rak te rze mię dzy na ro do wym.

To masz Szczęs ny

Kon ty nu u jąc roz wa ża nia na te mat unij nych swo bód, ja kie przy słu gu ją wszyst -
kim oby wa te lom Wspól no ty, na le ży zwró cić uwa gę tak że na po zo sta łe, rów nie
istot ne swo bo dy, któ re za pew nia nam unij ne pra wo. Na le żą do nich: za sa da
swo bod ne go przep ły wu pra cow ni ków, ka pi ta łu oraz swo bo da pro wa dze nia
dzia łal no ści gos po dar czej i świad cze nia usług.

Unij ne dy le ma ty (13)

Unij ne swo bo dy 

EU RO -słow nik:

Pra cow nik (wg pra wa UE) – oso ba
wy ko nu ją ca pra cę, ma ją cą wy mier ną
war tość eko no micz ną, na rzecz in nej
oso by lub pod jej kie row nic twem,
otrzy mu ją ca za to wy na gro dze nie.

Wspól ny ry nek – jest to jed na z form
in te gra cji, opie ra ją ca się na wpro wa -
dze niu za sad swo bod ne go przep ły wu
osób, usług, to wa ru i ka pi ta łu. Jest po -
prze dzo na wpro wa dze niem unii cel nej,
czy li znie sie niem gra nic cel nych
i wpro wa dze niem wspól nej ta ry fy cel-
nej dla państw trze cich.

Ma zo wiec ka Jed nost ka Wdra ża nia
Pro gra mów Unij nych uru cho mi ła na bór
wnio sków o do fi nan so wa nie re a li za cji
pro jek tów z za kre su wzmac nia nia po -
wią zań ko o pe ra cyj nych.

Ce lem kon kur su jest roz wój sie ci po -
wią zań gos po dar czych i ko o pe ra cyj -
nych mię dzy przed się bior stwa mi i sfe rą
ba daw czo – roz wo jo wą. 

Pro jek ty mo gą prze wi dy wać m.in.
bu do wę i roz wój kla strów w re gio nie
ma zo wiec kim, do radz two z za kre su
opra co wa nia pla nów roz wo ju kla stra,
wspie ra nie dzia łal no ści pod mio tów pro -
wa dzą cych kla ster, dzia ła nia pro mo cyj -
ne, a tak że wdra ża nie i ko mer cja li za cję
tech no lo gii i pro duk tów in no wa cyj -
nych. 

O wspar cie ubie gać się mo gą oso by
praw ne pro wa dzą ce po wią za nia ko o pe -
ra cyj ne, czy li m.in. przed się bior cy, jed-
nost ki na u ko we, szko ły wyż sze, oraz in -
sty tu cje oto cze nia biz ne su. 

Kon kurs dla Dzia ła nia 1.6 (RPO WM)
jest na bo rem otwar tym, co oz na cza, że
wnio ski o do fi nan so wa nie moż na skła dać
do wy czer pa nia alo ka cji (do 150 % war to ści
alo ka cji). Na do fi nan so wa nie pro jek tów
prze wi dzia no środ ki do 10 mln eu ro. 

Wnio ski o do fi nan so wa nie moż na
skła dać do sie dzi by MJWPU w War sza -
wie, a tak że w Od dzia łach Za miej sco -
wych MJWPU w Cie cha no wie, Ostro łę -
ce, Płoc ku, Ra do miu i Siedl cach. 

Wię cej in for ma cji o kon kur sie na
www.ma zo wia.eu maz

Na roz wój po wią zań gos po dar czych
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Trzy nu me ry to spo ro jak na pis mo
li te rac kie. Czy nie je steś zmę czo ny?

– Nie, wręcz prze ciw nie, je stem po zy -
tyw nie na ła do wa ny zdo by wa nym do -
świad cze niem. Ca ły czas się uczę,
uważ nie słu cha jąc wszyst kich, któ rzy
przy piś mie pra cu ją, a jest to w tej chwi -
li 26 osób. Uważ nie słu cham, aby każ dy
ko lej ny nu mer był lep szy. My ślę, że po
tych trzech nu me rach – „Her bert – Mi -
łość”, „Za du ra – Śmierć” i „Szym bor ska
– To le ran cja” – do ro słem do te go, że by
spró bo wać zmie rzyć się z bar dzo od po -
wie dzial nym nu me rem „Jan Pa weł II –
Wia ra”. 

Sko ro mó wisz o „wie rze” to po -
wiedz: czy wie rzysz, że wy da wa nie
pis ma ar ty stycz ne go, li te rac kie go
w Płoc ku, w Pol sce ma sens? 

– Po wiem tak: waż ny był prze de
wszyst kim po mysł na to pis mo – któ ry
„ku pi ła” sa ma Wi sła wa Szym bor ska,
wy ra ża jąc zgo dę na pub li ka cję swo ich
tek stów – po le ga ją cy na tym, że by każ -
dy nu mer miał swo ją „lo ko mo ty wę”
w po sta ci wiel kie go naz wi ska. Do ło że -
nie do te go prze wod nie go te ma tu spra -
wi ło, że pro jekt wy pa lił, a ja je stem za -
wa lo ny tek sta mi. W tej chwi li czy tam
ich kil ka ty się cy. Prze sta łem już li czyć,
bo to po pro stu kosz mar, ale w sen sie
po zy tyw nym, bo ja się cie szę, że ty le te -
go do sta ję. My ślę, że w tej chwi li mam
ja kiś po gląd o po zio mie li te ra tu ry pol-
skiej, o tym jak i gdzie lu dzie pi szą.

Po mi mo In ter ne tu, w któ rym pub li ku -
je wie lu li te ra tów, uwa żam, że zgod nie
z cy ta tem z ak tu lo ka cyj ne go mia sta
Płoc ka (za miesz czo nym w nr 1
„ZNAJ”) „wszyst ko co dzie je się w cza -
sie, z cza sem gi nie je że li nie zo sta nie
przez do wód piś mien ny uwiecz nio ne”.
Po waż na li czą ca 200 stron pub li ka cja,
pre zen tu ją ca po nad 120 au to rów w każ -
dym nu me rze sta no wi gwa ran cję, że po
tym ślad trwa ły zo sta nie. Po twier dza to
wzra sta ją ca licz ba pre nu me ra to rów,
osób za in te re so wa nych pis mem. My ślę,
że mi mo kry zy su jest to do bra spra wa.

Sko ro tych ma te ria łów jest tak
du żo, to jak do ko ny wa na jest ich se -
lek cja?

– W piś mie są wska za ne oso by od po -
wie dzial ne za posz cze gól ne dział ki. Fo -
to gra fia czy pla sty ka to po le Jan ka
Drze wiec kie go i Ja na Su li mer skie go,
kon kur sy li te rac kie i pro mo cja – W.
Lud wi kow skiej. I. Szy chow ski czu wa
nad hi sto rią. Jest też gru pa kon sul tan tów
na u ko wych, wy bit nych fa chow ców
w dzie dzi nie li te ra tu ry, tj. W. Smaszcz,
B. Ubran kow ski czy L. Mar ti nek
z Czech. 

Ja sam bar dzo śle dzę po let ko poe ty-
c kie. Dla mnie naj cen niej szy za pis poe-
tyc ki to ten, któ ry zo sta wia trwa ły ślad
w pa mię ci. Je że li za pa mię tu je się tekst
i je go prze sła nie to zna czy, że to jest
tekst, któ ry war to opub li ko wać. Je że li
jest pust ka, to wła ści wie nie ma co spe -

cjal nie nad ta kim tek stem się po chy lać.
Osób bar dzo do brze pi szą cych jest wie -
le, np. bio rąc do rę ki ten trze ci nu mer
war to wy róż nić M.K. Mo na ster skie go,
któ ry sta ra się po go dzić Achil le sa z te -
ma tem wio dą cym, czy li „to le ran cją”.
Do sko na ły wiersz na pi sa ła Zo fia Sta ni -
szew ska z Mie czo wa k. Poz na nia („Zo -
fia wo lon ta riusz ka”) czy Ta tia na Ju dyc -
ka z Kra ko wa, któ rej „Pro sty tut ka” jest
ab so lut nie re we la cyj na. Są też świet ne
tek sty Ma riu sza Ce za re go Kos ma li
z Le gio no wa, któ ry był jed nym z la u re -
a tów ubieg ło rocz ne go kon kur su „O liść
dę bu”.

Sta ram się też pre zen to wać płoc kich
twór ców. Nie ste ty, są ta kie oso by, któ re
na chal nie do ma ga ją się pub li ka cji
w każ dym nu me rze, bo „ja je stem
z Płoc ka, a pis mo jest w Płoc ku”. Je że li
ktoś z ko le gów i ko le ża nek obra ża się,
że nie ma je go tek stów, to mo że wi nić
tyl ko sie bie, że na de słał sła by ma te riał.
Te mat do pub li ka cji mu si być moc ny,
bo pis mo nie mo że być ni ja kie. Zresz tą
naj lep sza pro mo cja dla płoc czan bę dzie
wte dy, gdy bę dzie ich nie wie lu w nu me -
rze. Wów czas bę dą zwra cać wię kszą
uwa gę. 

Po le cam też tek sty na u ko we, np. 
Li bo ra Mar tin ka o re cep cji dzie ła 
W. Szym bor skiej w Cze cho sło wa cji
i Re pub li ce Cze skiej.

A poe ci arab scy? Jak się zna le źli
w nu me rze?

– Jak do mnie do cie ra oso ba pi szą ca
i w bio gra mie – któ ry za wsze uważ nie
czy tam – znaj du je, że ktoś jest po ara bi -
sty ce, że je go oj ciec jest se kre ta rzem
am ba sa dy w Ka i rze to pró bu ję z te go
wy cią gnąć wnio ski. I tak by ło z Woj cie -
chem Sko czkiem. Spot ka łem go w War -
sza wie pod czas pro mo cji „ZNAJ”
w Do mu Li te ra tu ry pod czas Świa to -
wych Dni Poe zji. Po mo im wy stą pie niu
część mło dzie ży za in try go wa na tre ścią
pis ma wy szła na ko ry tarz i za czę li mi
da wać swo je tek sty m.in. do sta łem ma -

te riał, któ ry jest w tym nu me rze („Wra -
ca my do do mu, Mu mek”) bez pod pi su.
Prze czy ta łem i stwier dzi łem, że jest do -
sko na ły i pa su je do te ma tu „to le ran cja”.
Za czą łem szu kać au to ra, pi sząc ma i le
do wie lu osób. W koń cu go od na laz łem.
Oka za ło się, że je go oj ciec – Ma rek –
jest po ara bi sty ce, ro bi zna ko mi te fo to -

gra fie (też w nu me rze). To on skon tak -
to wał mnie z dr Yo u se fem Sh’ha deh’em
– któ ry pro wa dzi ka te drę li te ra tu ry arab-
skiej na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim,
i tak oto otrzy ma łem pro po zy cje pub li -
ka cji kil ku dzie się ciu au to rów prze ło żo -
nych na ję zyk pol ski. Z nich wy bra łem
te, któ re naj bar dziej do mnie prze ma -
wia ły. A czte ry z nich (au tor stwa Iz zat
al -Ty ri), pa trząc na for my za pi su, są
bar dzo zbież ne z twór czo ścią bo ha te ra
po przed nie go nu me ru B. Za du ry.

Je steś za do wo lo ny?
– Tak. Do dam jesz cze, że uda ło się

nam na wią zać współ pra cę z ame ry kań -
ską Po lo nią. W Sta nach od by ła się pro-
mo cja pis ma. Wszyst ko to świad czy
o tym, że tra fi liś my w ludz kie po trze by.
I jesz cze jed no: naj pierw za u fał nam
mar sza łek Adam Stru zik, któ ry dał środ-
ki na pier wszy nu mer, dru gi i tro chę
trze cie go. Ale ja się bar dzo cie szę, że
za u fa ły nam rów nież wła dze mia sta
Płoc ka. Od Pre zy den ta Mia sta otrzy ma -
liś my pie nią dze na ho no ra ria do nu me ru
4 i 5.

Uda ło się za tem to, co mia łeś w za -
mia rze od po cząt ku?

Tak. To efekt na szej pół rocz nej pra cy.
My ślę, że lu dzie od po wie dzial ni za kul-
tu rę w Płoc ku do strze ga ją, że jest to
wiel ka szan sa dla pro mo cji kul tu ry
płoc kiej i płoc czan. Pis mo moż na do stać
w skle pach EM PiK w ca łej Pol sce, ale
tak że wy sy ła my je za gra ni cę (Sta ny
Zjed no czo ne, Au stra lia). Mie siąc te mu
zo sta ła tak że uru cho mio na stro na in ter -
ne to wa pis ma – www.znaj -sap.pl –
gdzie po ka zu je my naj cie ka wsze spra -

wy zwią za ne z pis mem. 

Co dzien nie od bie ra od kil ku do kil ku dzie się ciu ma i li od poe tów, pi sa rzy, na u kow -
ców. Na każ dy od po wia da oso bi ście. Czę sto spę dza przy kom pu te rze po 16 go -
dzin, aż do bó lu w opusz kach pal ców. Je go biu ro to po miesz cze nie so cjal ne 2x2
m z jed nym mi nia tu ro wym sto li czkiem, te le fo nem i umy wal ką. Tu pro wa dzi za -
rów no dzia łal ność gos po dar czą jak i li te rac ką. Tu pow sta je pis mo „ZNAJ”.
Z Krzysz to fem Bień kow skim – poe tą, człon kiem Związ ku Li te ra tów Pol skich i Sto -
wa rzy sze nia Au to rów Pol skich, a prze de wszyst kim re dak to rem na czel nym kwar -
tal ni ka li te rac ko – na u ko we go „ZNAJ” – roz ma wia Ra do sław Ła ba rzew ski

Tra fi liś my w ludz kie po trze by

We wrześ niu od bę dzie się ko lej ne szko -
le nie CI FAL Płock (Mię dzy na ro do we
Cen trum Szko le nio we dla Władz Lo kal -
nych Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej).
Tym ra zem te ma tem bę dzie „Edu ka cja
eko lo gicz na a wyz wa nia miej skie”.
W szko le niu wez mą udział uczest ni cy
m.in. z Buł ga rii, Ma ce do nii, Moł da wii,
Ukra i ny oraz Pol ski, z tak róż nych in sty tu -
cji jak mi ni ster stwa, jed nost ki sek to ra pry-
wat ne go, wła dze sa mo rzą do we oraz nie za -
leż ni spe cja li ści. 

Sze ro ki za kres szko le nia obej mu je za -
rów no te ma ty tech nicz ne, jak i bar dziej
ogól ne. Pre zen ta cje przed sta wio ne pod-
czas szko le nia bę dą mia ły na ce lu roz wój
no wych stra te gii. Szko le nie to rów nież
szan sa dla uczest ni ków za pre zen to wa nia,
jak prze bie ga współ pra ca po mię dzy posz -
cze gól ny mi par tne ra mi w dzie dzi nie och -
ro ny śro do wi ska.

Sieć CI FAL skła da się z cen trów szko le -
nio wych m.in. w Szan gha ju, Bar ce lo nie,
At lan cie, Ku a la Lum pur, Ku ry ty bie, Dur-
ba nie i Płoc ku. Każ de Cen trum CI FAL jest
oś rod kiem wy mia ny wie dzy po mię dzy
wła dza mi lo kal ny mi, rzą da mi, or ga ni za cja -

mi mię dzy na ro do wy mi, sek to rem pry wat -
nym i spo łe czeń stwem oby wa tel skim.

Cen trum CI FAL Płock obej mu je swym
za się giem kra je Eu ro py Środ ko wej
i Wschod niej, jest je dy nym cen trum szko -
le nio wym UNI TAR w tej czę ści Eu ro py.
Od mo men tu je go pow sta nia mi ja już 5 lat.
W tym cza sie płoc ki CI FAL zor ga ni zo wał
je de na ście se sji szko le nio wych dla przed-
sta wi cie li władz lo kal nych na te ma ty zwią -
za ne z par tner stwem pub licz no -pry wat -
nym w usłu gach miej skich (gos po dar ka
wod na, tran sport, od pa dy) oraz z e-ad mi ni -
stra cją. Naj bliż sza bę dzie 12 z ko lei. (mt)

Da ry dla po wo dzian
Płock po raz ko lej ny udo wod nił, że po tra fi po ma gać po trze bu ją cym. Dzię-

ki wspól nym sta ra niom płoc kie go PCK i Urzę du Mia sta, uda ło się zor ga ni zo -
wać zbiór kę da rów dla ofiar po wo dzi w Kłodz ku. Do mia sta, le żą ce go na te -
re nie naj bar dziej po dat nym na wy le wy rzek, 22 lip ca po je cha ły bu ty, pi ża my,
ko szu le, wy ro by dzie wiar skie, che micz ne oraz żyw ność. Wiel ką hoj no ścią
wy ka za li się przed się bior cy z Płoc ka i oko lic, któ rzy za ku pi li po trzeb ne ar ty -
ku ły. Na po moc cze ka 500 miesz kań ców Kłodz ka. (ms)
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5 lat CI FAL Płock 
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Jed nym z nies po koj nych du chów
epo ki se ce sji – w sen sie róż no rod no ści
po czy nań twór czych i roz leg ło ści ko -
nek sji mię dzy na ro do wych – był za -
pew ne Hen ry van der Vel de: Belg
z po cho dze nia, zmar ły w Szwaj ca rii,
przez dłu gie la ta zwią za ny z Niem ca mi
(głów nie z We i ma rem, gdzie za ło żył
słyn ną szko łę zdob nic twa ar ty stycz ne -
go). Ma larz, ar chi tekt, ty po graf i te o re -
tyk sztu ki – prze de wszyst kim zna ny
ja ko pro jek tant wnętrz i obiek tów
użyt ko wych. Wie dzą o tym tak że by -
wal cy Mu ze um Ma zo wiec kie go
w Płoc ku – nic więc dziw ne go, że
właś nie tam, 25 czer wca br, od by ła się
pro mo cja oka za łej, dwu ję zycz nej, bo -
ga to ilu stro wa nej książ ki Hen ry van
der Vel de w Pol sce, wy da nej przez
Nie miec kie Fo rum Kul tu ry Eu ro py
Środ ko wej i Wschod niej, współ gos po -
da rza im pre zy (w oso bie pro wa dzą ce -
go spot ka nie Tho ma sa Schul za).

Bar dziej nies po koj nym du chem
wcześ niej szej epo ki ro man tyz mu był E.
T. A. Hof fmann, nie miec ki pi sarz, ry -
sow nik, kom po zy tor i kry tyk mu zycz ny,
wie lo ra ko zwią za ny z Pol ską – w tym
tak że z Płoc kiem, gdzie miesz kał przez
mniej wię cej dwa la ta – zro zu mia łe za -
tem, że w tym właś nie mie ście, 26 czer-
wca br., przy pom nia no tę fa scy nu ją cą,
bez ma ła epo ko wą po stać. Miej sca uży -
czy ło po now nie Mu ze um Ma zo wiec kie
– po now nie też współ gos po da rzem im -
pre zy by ło wspom nia ne wy żej Fo rum,
sta wia ją ce so bie za cel przy wra ca nie pa -
mię ci miesz kań com Eu ro py Środ ko wej
i Wschod niej nie miec kich wąt ków w hi -
sto rii kul tu ry tych ziem. Cał kiem zresz -
tą słusz nie: je śli bo wiem na praw dę ma -
my zmie rzać ku pol sko -nie miec kie mu
po jed na niu, naj bar dziej do god na dro ga
ku te mu wie dzie właś nie przez kul tu rę –
zwa ży wszy choć by na ogrom za sług, ja -
kie mie li dla Pol ski w tym wzglę dzie
Sa mu el Bo gu mił Lin de, Oskar Kol berg
czy Win cen ty Pol.

Trze ba też pod kre ślić z uz na niem, że
w ów czer wco wy wie czór po ka za no
Hof fman na ja ko kom po zy to ra – pa -
mię taj my bo wiem, że niek tó re je go
utwo ry (w tym wy ko na ne na dzie dziń -
cu mu ze al nym Grand Trio E-dur AV
52 z 1809 ro ku) do dziś nie do cze ka ły
się pub li ka cji, a je dy na bo daj pre zen ta -
cja je go mu zy ki w Płoc ku od by ła się
po nad pięć lat te mu w Do mu Dar m-
stadt, przy oka zji mul ti me dial ne go
spek ta klu E. T. A. Hof fmann w Płoc -
ku. Wspom nia ne trio oka za ło się
zresz tą atrak cyj ną kom po zy cją o wy -
raź nych ce chach Be e tho ve now skich
(głów ny te mat i ryt mi ka Sche rza, nie -
ba nal ny układ cy klu so na to we go,
gdzie au to no micz na część wol na zo -

sta ła zre du ko wa na do krót kie go Ada-
gio, prze cho dzą ce go w fi na ło we Al le -
gro vi va ce).

Owe ce chy to, być mo że, kwe stia in spi -
ra cji pow sta łym rok wcześ niej Triem for -
te pia no wym D-dur op. 70 nr 1 naj młod -
sze go z kla sy ków wie deń skich, dzię ki
Hof fma no wi zna nym ja ko „Ge i ster Trio”
(„Trio du chów”). Okre śle nie to po cho dzi
z re cen zji – uwa ża nej zresz tą za jed ną
z waż niej szych po zy cji w ob szer nej bib li-
o gra fii Be e tho ve now skiej – gdzie au tor
po rów nał gło sy skrzy piec i wio lon cze li,
opla ta ją ce par tię for te pia nu w dru giej,
wol nej czę ści, do ta jem ni czych zjaw sen-
nych. Po zy tyw ną oce nę Hof fman na
w peł ni po twier dzi ła hi sto ria – na wet dziś
bo wiem ustęp ten im po nu je ory gi nal no -
ścią fak tu ry in stru men tal nej i au rą ro man -
tycz nej nie sa mo wi to ści. 

To nie wąt pli we ar cy dzie ło ka me ra li -
sty ki zabrz mia ło w Płoc ku za spra wą
pocz dam skie go Tria Mar ga ux, któ re two -
rzą: po cho dzą ca z Ja po nii pia nist ka Be ni
Ara ki, skrzy pek Chri stoph He i de mann
i wio lon cze li sta Mar tin Se e mann. Choć
spe cja li zu ją się oni w tak zwa nej mu zy ce
daw nej (pier wszym in stru men tem pia -
nist ki był kla we syn), po tra fi li świet nie
wy czuć spe cy fi kę twór czo ści z cza sów
ro man tycz ne go prze ło mu i wy ko nać pro-
gram ze swa dą nie mal wir tu o zow ską. By -
ła to na do da tek ko lej na, po nie daw nych
kon cer tach Ar te dei Su o na to ri w ra mach
Fe sti wa lu Mu zy ki Daw nej „Ma zo via
Goes Ba ro que”, atrak cja dla lo kal nych
mi łoś ni ków HIP (Hi sto ri cal ly In for med
Per for man ce) – ar ty ści gra li bo wiem na
tzw. in stru men tach z epo ki: skrzy pek
i wio lon cze li sta na ko piach osiem na sto -
wiecz nych dzieł mi strzów lut nic twa (Gu -
ar ne rie go i Stra di va rie go), a pia nist ka –
na re kon stru o wa nym for te pia nie mło te -
czko wym, mniej szym ga ba ry to wo i sub -
tel niej szym w sen sie brzmie nia niż je go
współ cześ ni na stęp cy.

W ży ciu kul tu ral nym Płoc ka był to
wie czór do praw dy niez będ ny: ty leż
pięk ny, co kształ cą cy – tak że dzię ki ko -
men ta rzo wi dr Kla u sa Ha re ra, głę bo kie -
go, jak się oka za ło, znaw cy mu zy ki oraz
in stru men tów z epo ki wczes ne go ro -
man tyz mu. Mu ze um po raz ko lej ny po -
twier dzi ło zaś swój cha rak ter praw dzi -
we go przy byt ku muz wsze la kich, god-
nie na wią zu jąc do jed ne go z naj cen niej -
szych wąt ków swej dzia łal no ści, okre -
śla ne go kie dyś mia nem „kon cer tów
przy lam pie naf to wej”. Wie le lat te mu,
w daw nej sie dzi bie na Wzgó rzu Tum-
skim, zna ko mi te Arens Trio z Lip ska
w re per tu a rze Men del ssoh now skim, te -
raz go ście zza tej sa mej gra ni cy w re per -
tu a rze po krew nym, na przy szłość – uza-
sad nio na na dzie ja, że pło mień mu zycz -
nej lam py nie za gaś nie. A. Do ro bek

Duchy secesji 
i romantyzmu 
w muzeum

Ta ki ty tuł no si wy sta wa fo to gra ficz na
Pio tra Stat kie wi cza – człon ka Płoc kie go
To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go – któ rą
od 17 sier pnia bę dzie moż na oglą dać
w Książ ni cy Płoc kiej. – Jest to zbiór fo -
to gra fii, po ka zu ją cych
Płock w in ny spo sób,
tro chę ma gicz ny, ma lar -
ski mo że nie do kład ny jak
dla fo to gra fii, ale mam
na dzie ję, że cie ka wy –
prze ko nu je au tor. – Fo -
to gra fie pow sta wa ły
przez nie ca łe pół to ra ro -
ku, od je sie ni 2007 do
koń ca 2008 ro ku. Są to
głów nie fo to gra fie noc -
ne, wy ko na ne w spo sób
in ny niż zaz wy czaj ro bi
się zdję cia. Na mo ich fo -
to gra fiach moż na za u wa żyć ele men ty
mia sta roz my te, po na kła da ne na sie bie,
prze su nię te lub wy cho dzą ce jed ne z dru -
gich. Dla te go naz wa łem tę wy sta wę
„Ma zga je płoc kie”. Wszyst kie te efek ty
uzy ska łem za po mo cą apa ra tu i op ty ki,

bez ucie ka nia się do pro gra mów kom pu -
te ro wych. Zdję cia zo sta ły wy ko na ne
w tech ni ce cyf ro wej, co poz wo li ło mi na
za osz czę dze nie na zdję ciach prób nych.
Uzy ska nie jed ne go zdję cia wy ma ga ło

nie raz kil ku na stu prób.
Fo to gra fie z cy klu „Ma -
zga je płoc kie” zo sta ły
m.in. zak wa li fi ko wa ne
do wy sta wy w ra mach
XVII Kra jo we go Sa lo -
nu Fo to gra fii Ar ty stycz -
nej w Ża rach i po ka za ne
w war szaw skiej „Fa bry -
ce Trzci ny” w ra mach
ak cji „I lo ve Płock”.
Jed na z prac zdo by ła III
miej sce w miej skim
kon kur sie „Za cza ro wa -
ny Płock”. 

Wy sta wę, któ rą moż na oglą dać do
30 sier pnia w bu dyn ku przy ul. Ko ś-
ciusz ki 6 – zor ga ni zo wa ło Płoc kie To -
wa rzy stwo Fo to gra ficz ne i Książ ni ca
Płoc ka, a sfi nan so wał Urząd Mia sta
Płoc ka. (rł)

Ma zga je płoc kie

Klub In te gra cji Spo łecz nej Miej skie go
Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku or -
ga ni zu je zbiór kę ksią żek „z dru giej rę ki”,
któ re zo sta ną prze ka za ne na po trze by pa c-
jen tów płoc kich szpi ta li, tra fią rów nież do
Za kła du Pie lę gna cyj no – Opie kuń cze go.
Po dob ną ak cję KIS prze pro wa dził
w kwiet niu br. W Świa to wy Dzień Książ -
ki i Praw Au tor skich Klub prze ka zał
książ ki na po trze by świet lic od dzia łów pe -
dia trycz nych płoc kich szpi ta li, z któ rych
na bie żą co ko rzy sta ją hos pi ta li zo wa ne na
od dzia łach dzie ci. Książ ki zo sta ły po da ro -
wa ne przez kil ka płoc kich księ gar ni. Oka -
za ło się, że jest rów nież za po trze bo wa nie
na wy po sa że nie w książ ki świet lic in nych
od dzia łów szpi tal nych, gdzie prze by wa ją
do ro śli pa cjen ci, naj dłu żej hos pi ta li zo wa -

ni, np. na od dzia le wew nętrz nym, a tak że
pa cjen ci Za kła du Pie lę gna cyj no – Opie -
kuń cze go. Dla te go Klub In te gra cji Spo -
łecz nej za pra sza do współ pra cy, za rów no
oso by in dy wi du al ne jak i in sty tu cję i or ga -
ni za cje, i za chę ca do prze ka zy wa nia ksią -
żek na po trze by osób cho rych.

Wszyst kich, któ rzy zech cą we sprzeć
tą ini cja ty wę i od dać część po sia da nych
po zy cji książ ko wych (mo gą to być za -
rów no książ ki no we jak i uży wa ne, mi -
le wi dzia ny bę dzie każ dy ga tu nek li te ra -
tu ry, al bu my, en cy klo pe die, lek tu ry
szkol ne) pro si my o kon takt z Klu bem
In te gra cji Spo łecz nej Miej skie go Oś -
rod ka Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku,
ul. Wol skie go 4, I pię tro, pok. 112, tel.
024/ 364 02 23 (mops)

Książ ka z dru giej rę ki

Pro gram ar ty stycz ny Zes po łu Pieś ni
i Tań ca „Wi sła” zo stał wzbo ga co ny
o „Su i tę Kur piow ską”. Zes pół sko rzy -
stał z niez wy kle bo ga tych zbio rów
księ dza Wła dy sła wa Skier kow skie go,
pro bosz cza ko ścio ła w Imiel ni cy w la -
tach 1925-41. 

Ks. Skier kow ski za ko cha ny w kul tu -
rze Kur piów, przez ca łe ży cie zbie rał
ich pieś ni. Je go do ro bek sta no wi 1500
utwo rów we sel nych, po grze bo wych, pa -
ster skich, a na wet mi łos nych. Sta ra niem
To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go,
w 1934 r. je go zbio ry zo sta ły wy da ne
dru kiem. Nie ste ty, ks. Skier kow ski zgi -
nął pod czas II woj ny świa to wej w obo -
zie w Dział do wie.

Dzi siaj, pieś nia mi zgro ma dzo ny mi
przez księ dza za in te re so wa ła się „Wi -

sła”. W ra mach III edy cji kon kur su
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”
przez na czył 12 500 zł na przy go to wa -
nie „Su i ty”, w tym za kup ko stiu mów.

Pre mie ra je sienią. (opr. ms)

Grant dla Wi sły
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A gdy by tak na pi sać ten tekst od
koń ca? Du żo świet ne go, szy der cze go
hu mo ru, w wy ko na niu mło dych, zdol-
nych ak to rów. Po go now ski -re ży ser
zach wy ca rów nie bar dzo jak Po go -
now ski -ak tor. Go rą co po le cam!

Za cząć od koń ca

„Każ dy tekst po wi nien mieć swój po -
czą tek, śro dek i ko niec” – tyl ko skąd
wziąć na nie po mysł? Z ta kim prob le-
mem bo ry ka się dwóch, po drzęd nych
ar ty stów: Au tor i Ak tor. Obaj zma ga ją
się z uciąż li wym bra kiem we ny twór-
czej. Pu sta sce na wy peł nia się wkrót ce
po sta cia mi, któ re zmie nia ją treść sztu ki,
a ści ślej mó wiąc, do pie ro ją two rzą. Czy
prob lem nies peł nio ne go twór cy zo sta je
roz wią za ny? Nie, gdyż bar dzo szyb ko
oka zu je się, że tak że Au tor i Ak tor są
bo ha te ra mi czy jejś sztu ki...

„Bóg” w re ży se rii Ma riu sza Po go -
now skie go jest ko lej nym pro jek tem Sto-
wa rzy sze nia Te atr Per Se. Te atr dzia ła
od czte rech lat i zdą żył już zgro ma dzić
wo kół sie bie rze sze fa nów. Ostat nim,
du żym przed sięw zię ciem (po my sło daw -
cą był Ma riusz Po go now ski) jest „HU -
TA Płock” – pro jekt skie ro wa ny do
mło dych lu dzi, „go to wych stwo rzyć
plat for mę ar ty stycz ne go i kul tu ro we go
dia lo gu”. Czę ścią pro jek tu jest art zi ne
„HU TA Płock”, w któ rym moż na zna -
leźć wię cej in for ma cji o pre mie rach Te -
a tru Per Se.

Stwór ca Wo o dy Al len

Tekst Wo o dy’ego Al le na zo stał
spraw nie za a dap to wa ny na pol skie wa -
run ki. „Ty po wo ży dow ska sprze czka
z Bo giem”, jak na zy wa no dzie ło w No -
wym Jor ku, za spra wą Te a tru Per Se sta -
je się prze za baw ną, niez wy kle ak tu al ną
far są o nas sa mych. 

Du et „Fa ling” (Ma riusz Po go now ski
i Prze my sław Pa wlic ki) bar dzo czę sto
się ga po te ma ty kę re la cji Bo ga i czło -
wie ka. Spek takl Pa wlic kie go „Ge ne zis
no. 2” był wręcz obra zo bur czym przed-
sta wie niem sa me go Stwór cy. Po go now -
ski pod cho dzi do te ma tu nie co sub tel -
niej, poz wa la jąc so bie je dy nie na ty po -
wy dla Al le na sar kazm.

Al len ujaw nia się tu ja ko szy der czy
prześ miew ca. Do sta je się więc sa mej
sztu ce, te a tro wi i ak to rom. Au tor bie -

rze pod lu pę in te li gen tów; bru tal nie
roz li cza ar ty stów z grze chów i grzesz -
ków. Z du żym dy stan sem pod cho dzi
też do sie bie. Wo o dy Al len po ja wia się
na sce nie, by ode grać ma ły, ale zna czą -
cy epi zod.

De us ar ti fex

Na po dziw za słu gu je spraw ne po łą -
cze nie fik cji z rze czy wi sto ścią. Prze -
strzeń ak cji nie ogra ni cza się tyl ko do
sa mej sce ny; wśród pub licz no ści tak że
znaj du ją się lu dzie, bę dą cy czę ścią wy -
my śla nej przez Al le na sztu ki. Na sce nie
po ja wia się pięk na i na iw na Do ris, któ ra
z roz bra ją cą szcze ro ścią przyz na je, że to
co mó wi, jest tyl ko na pi sa ną przez au to -
ra kwe stią.

Im dłu żej trwa spek takl, tym wię cej
po sta ci przyz na je się do by cia wy my ślo -
nym przez twór cę sztu ki. „Stwór ca” kie -
ru je ich ru cha mi jak spraw ny lal karz;
wkła da im w usta kwe stie, któ rych pew -
nie nie chcie li by mó wić. Do wia du je my
się, że „ten gru bas w trze cim rzę dzie”
na praw dę nie ist nie je, a „ten pan”
wkrót ce zdra dzi swo ją żo nę z „tam tą pa -
nią”. Na wet kie dy na sce nie po ja wia się
de us ex ma chi na, któ ra w tra ge dii grec -
kiej roz wią zy wa ła ak cję – nic nie sta je
się ła twiej sze. Wprost prze ciw nie – bo -
ha te ro wie to ną w mo rzu ab sur dów, nie
do wie rza jąc te mu, cze go sa mi sta li się
czę ścią.

Płoc ki Bro o klyn

„Bóg” w wy ko na niu Te a tru Per Se,
jest prześ miew czą pró bą od kry cia i zde -
ma sko wa nia ab sur dów, któ re ota cza ją
nas na co dzień. Sztu ka wy ko rzy stu je
mo ty wy i kon wen cje na sta łe za ko rze -
nio ne w kul tu rze. Ma riusz Po go now ski
spra wił, że tekst opar ty na kry ty ce wiel -
ko miej skie go ży cia i in te li gen ckiej czę -
ści spo łe czeń stwa, do sko na le spraw dza
się w pol skiej rze czy wi sto ści, w dal -
szym cią gu kre o wa nej wo kół prze sta -
rza łych ste re o ty pów. Ostre żą dło Al le -
na -prześ miew cy sta je się uni wer sal nym
spo so bem na przed sta wie nie czło wie ka
w krzy wym zwier cia dle.

Ko lej ne pre mie ry Te a tru Per Se już
po wa ka cjach. O no wo ściach na Sce nie
Off Off w na stęp nych nu me rach „Sy -
gna łów Płoc kich” i w „HU TA Płock”.

Ma riusz Se pio ło

Ab surd? Ja ki ab surd?

60 por tre tów au tor stwa Sta ni sła wa
Igna ce go Wit kie wi cza, pow sta łych
w ra mach je go jed no o so bo wej Fir my
Por tre to wej, pre zen tu je Mu ze um Ma -
zo wiec kie w Płoc ku. 

Pra ce po cho dzą z naj wię kszej w Pol -
sce i na świe cie ko lek cji por tre tów ar -
ty sty, któ ra jest włas no ścią Mu ze um
Po mo rza Środ ko we go w Słup sku. 

Sta ni sław Wit ka cy – ma larz, fo to gra -
fik, pi sarz, dra ma turg i fi lo zof – przy -
kła dał ogrom ną wa gę do ro li, ja ką sztu-
ka po win na peł nić w ży ciu każ de go po -
je dyn cze go czło wie ka, jed no cześ nie
gło sił upa dek „sztu ki czy stej” i za nik
„uczuć me ta fi zycz nych.” Po rzu ce nie
sztu ki i po wo ła nie fir my por tre to wej
(1925), na sta wio nej na dzia łal ność
usłu go wo -za rob ko wą, to kon sek wen cja
tych prze ko nań. 

Wit ka cy bar dzo sfor ma li zo wał re la -
cje ar ty sta – klient, two rząc szcze gó ło -
wy re gu la min. Por tre ty po dzie lił na
pięć pod sta wo wych ka te go rii: typ A,
B, C, D, E. Na wy sta wie w Mu ze um
Ma zo wiec kim pre zen to wa ny jest naj -
licz niej szy typ C – ten naj bar dziej ek -
spre syj ny, któ ry ar ty sta wy ko ny wał
pod wpły wem al ko ho lu i nar ko ty ków.
Świad czą o tym ta kie do pi ski jak Co
(ar ty sta two rzył pod wpły wem ko ka i -
ny), Et (eter), Eu (eu ko dal). Wit ka cy
ek spe ry men to wał z używ ka mi, ba da jąc
wpływ posz cze gól nych spe cy fi ków
na po strze ga nie ota cza ją ce go świa ta,
a w kon sek wen cji na for mę ar ty stycz ną
pow sta ją cych prac. Por tre ty ty pu C
mia ły przed sta wiać mo de la w spo sób
su biek tyw ny, nie wy klu cza jąc ele men -
tów ka ry ka tu ry for mal nej i psy cho lo -
gicz nej. O tym, że by ły dla nie go waż -
ne, świad czy nie tyl ko ich licz ba, ale
rów nież fakt, że za wy ko na nie por tre tu
ty pu C nie brał pie nię dzy. A to właś nie
pie nią dze by ły głów nym mo ty wem po -
wo ła nia Fir my Por tre to wej „S.I. Wit -
kie wicz”. Typ C przez na czo ny był dla

przy ja ciół i zna jo mych, tj. ak tor ki Ne -
ny Sta chur skiej czy Ra fa ła, sy na Jac ka
Mal czew skie go, któ rych por tre ty pre -
zen to wa ne są w Płoc ku. (rł)

NIEK TÓ RE SYM BO LE I SKRÓ TY:

[zaz na czo ne kur sy wą cy ta ty po cho dzą
z tek stu re gu la mi nu] 

T.C, C+Co, Et, C+Co+Et, itp. – ty py
te wy ko ny wa ne przy po mo cy C2H5OH
i nar ko ty ków wyż sze go rzę du – obec nie
wy klu czo ne. Cha rak te ry sty ka mo de la
su biek tyw na – spo tę go wa nia ka ry ka tu -
ral ne tak for mal ne jak i psy cho lo gicz ne
nie wy klu czo ne. W gra ni cy kom po zy cja
ab strak cyj na, czy li tzw. „Czy sta For -
ma”. [bez ce ny] 

T.U – upa dek ta len tu twór cy
C – al ko hol
Co – ko ka i na
Cof – ko fe i na
Ępe de te – (z fr. un peu de thé) tro chę

her ba ty
F.ZZ. – faj ka z za cią ga niem się
N – nie pił al ko ho lu (to wa rzy szą ce

licz by okre śla ją ilość dni lub mie się cy)
NP – nie pa lił pa pie ro sów (to wa rzy -

szą ce licz by okre śla ją ilość dni lub mie -
się cy)

P – pa lił pa pie ro sy
ppc – pra wie po ciem ku

(wg. www.mu ze um.slupsk.pl)

Płoc ka Ga le ria Sztu ki za pra sza na II
Ogól no pol skie Bien na le Mi nia tu ry
Cyf ro wej. – To prze gląd gra fi ki ostat-
nich lat, uw zględ nia ją cy wszel kie po -
sta wy i ten den cje twór cze oraz naj lep -
sze osią gnię cia w gra fi ce cyf ro wej –
za pew nia ku ra tor wy sta wy Je rzy Ma -
zuś. – Ce lem II Ogól no pol skie go Bien-
na le, po dob nie jak w mi nio nych la tach,
jest pre zen ta cja dzieł o for ma cie
10x10. For mat ten sprzy ja skró to wej,
la pi dar nej for mie wy po wie dzi, któ ra
na tu ral nie eli mi nu je z gra fi ki wszyst ko
co zbęd ne, sta jąc się naj lep szym do wo -
dem na to, iż ma ły for mat nie jest ogra -
ni cze niem wy po wie dzi. 

Na wy sta wie pre zen to wa ne są 124
pra ce, na de sła ne przez 27 uczest ni ków

bio rą cych udział w kon kur sie, a wśród
nich te na gro dzo ne. W tym ro ku na gro -
dę głów ną – za cykl prac – otrzy mał Je -
rzy Pie tru czuk (Oświę cim), I na gro dę –
za cykl prac – Prze my sław Bu kow ski
(Dą bro wa Gór ni cza), II – Krzysz tof
Kra wiec (Byd goszcz), III – La u ra Dy -
czko (Miej sce Pia sto we).

Bien na le to wa rzy szy rów nież wy sta -
wa dzieł ar ty stów za sia da ją cych w ju ry:
Ada ma Wsioł kow skie go – prze wod ni -
czą ce go ju ry i człon ków: Krzysz to fa Ki -
wer skie go, Wie sła wa Sza moc kie go oraz
Je rze go Ma zu sia. Na pię trze moż na
oglą dać in dy wi du al ną wy sta wę Ka ta -
rzy ny Kro czek-Wa siń skiej la u re at ki po -
przed niej edy cji. Wy sta wa czyn na do 
30 sier pnia. (rł)

Cyf ro we mi nia tu ry

Rów nie cie ka we jak por tre ty są ich opi sy i skró ty – sta no wią ce
in te gral ną część dzieł – np. „T.C”, „C+Co”, „C+Co+Et”, „puł -
kow nik miał kwaś no w no sie” czy 

Ar ty sta był lek ko zmę czo ny
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Po ka zy wa łem film z na grań te re no wych.
Fan ta stycz ny skrzy pek ek sta tycz nie wy gi -
na jąc się, grał ma zur ki. To per ła w mo jej
ko lek cji – mó wię. Po tem dy sku sja, py ta nia
z sa li: – Tak mi przy kro i wstyd, że na sza
kul tu ra jest tak pry mi tyw na – mó wi słu -
cha czka. – W in nych kra jach jest ty le kun-
sztu i fi ne zji, dla cze go nie u nas? Oto frag-
ment książ ki An drze ja Bień kow skie go –
ma la rza, fo to gra fa i et no gra fa, któ ry przez
nie mal 30 lat po dró żo wał po wsiach cen-
tral nej Pol ski i Ukra i ny w po szu ki wa niu
uni kal nych form ek spre sji. Od na lazł je
w czymś, co do tąd na zy wa liś my mu zy ką
lu do wą, a co sam au tor książ ki okre śla
mia nem sztu ki. 

I trud no się z nim nie zgo dzić. W Mu ze -
um Ma zo wiec kim (Spich lerz, ul. Ka zi mie -
rza Wiel kie go 11b) czyn na jest wy sta wa
„Ostat ni wiej scy mu zy kan ci”. Ek spo zy cja
skła da się głów nie ze zdjęć au tor stwa
Bień kow skie go, wy ko na nych pod czas
„se sji na gra nio wych”, w któ rych uczest ni -
czy li praw dzi wi wiej scy mu zy kan ci. Mo -
żemy zo ba czyć rów nież pry wat ne fo to gra -
fie mu zy ków. Praw dzi wy mi uni ka ta mi są
sta re, ręcz nie wy ko na ne in stru men ty oraz
stro je lu do we.

Wy sta wę, któ ra po trwa do 15 li sto pa da,
otwo rzy ły 24 czer wca wy stę py zes po łów,
zło żo nych z praw dzi wych mu zy kan tów,
któ rych An drzej Bień kow ski od wie dzał
pod czas swo ich ba dań. Zwie dza ją cy mo gli
spró bo wać też wiej skie go ja dła, przy go to -
wa ne go spe cjal nie na tę oka zję.

Jak za u wa żył ku ra tor wy sta wy Grze-
gorz Pia skow ski, każ de mu z ek spo na tów
to wa rzy szą au ten tycz ne, ludz kie hi sto rie.
War to do dać, że re a lizm mie sza się w nich
z lu do wą ma gią i gu sła mi... – Pe wien
skrzy pek, uwa ża ny w swej oko li cy za wir -
tu o za te go in stru men tu, ucho dził za gu śla -
rza, któ ry swo ją grą wręcz hip no ty zo wał
uczest ni ków po tań ców ki, czy we se la –
opo wia dał Pia skow ski.

Wy sta wa ma za dać kłam po tocz ne mu
wy o bra że niu o mu zy ce lu do wej. Zbio ry
An drze ja Bień kow skie go nie są do ku men -
ta cją fe sti wa li fol ko wych czy im prez ple -
ne ro wych, pod czas któ rych „ar ty ści, prze-
bra ni w re kon struk cje stro jów lu dowch,
śpie wa ją i tań czą we dług usta lo ne go sce-
na riu sza”. Wy sta wa pre zen tu je bo wiem
au ten tyzm wiej skiej kul tu ry, któ rej lwią
czę ścią by ła właś nie mu zy ka. Bez we sel
i za baw, pod czas któ rych gra li mu zy kan ci -

-wir tu o zi, nie moż na by ło by dziś mó wić
o pol skiej lub ukra iń skiej kul tu rze et no.

Jak wspo mi nał sam bo ha ter wy sta wy,
przez kil ka dzie siąt lat do ku men to wa nia ży -
cia tych lu dzi, zdą żył „wejść” w ich kul tu -
rę, a na wet pry wat ne prob le my. – Śmierć
mu zy kan ta – co raz czę ściej mnie to do ty ka
– ro dzi na za wia da mia mnie o po grze bie –
pi sze w swo jej książ ce Bień kow ski. 
– Cmen tarz w Sa dach, ma ły mu rek, wy cię -
to wszyst kie drze wa, że by nie śmie ci ły. Roz -
pra żo ny plac be to no wych na grob ków. Ale
tu też jest ka wał mo jej bio gra fii: Kę dzier -
scy, Pań cza ko wie, Pie cyk, Kiet la, Du da,
Ga ca... To w tym tkwi niez wy kła moc
zbio rów, pre zen to wa nych w Spich le rzu – w
ich praw dzi wo ści, w oso bi stym do świad -
cze niu kul tu ry, któ rą ma my za pło tem,
a któ ra na dal jest tak bar dzo eg zo tycz na.

Od daj my głos An drze jo wi Bień kow -
skie mu: – Po sta no wi łem przed sta wić lu -
dzi, któ rzy two rzą sztu kę, zu peł nie nie wie -
dząc, że jest ona świet na. Jest to sztu ka na -
iw na, nie o gra ni czo na kul tu ro wo. Ar ty ści
pro fe sjo nal ni ma ją po czu cie war to ści swo-
jej sztu ki. Na to miast wiej scy mu zy kan ci
ma ją w so bie nie win ność, któ ra spra wia,
że to co two rzą jest wspa nia łe – mó wił au -
tor fo to gra fii. – Każ dy ar ty sta ma pra wo
do te go, by uwa żać, że to co ro bi jest god -
ne uwa gi. Ale właś nie to róż ni pro fe sjo na -
li stów od przed sta wi cie li kul tu ry wiej skiej,
tra dy cyj nej. W ich przy pad ku li czy się tyl -
ko włas na ek spre sja. Bez zna cze nia jest
ka rie ra, sła wa, uz na nie.

Wy sta wa przy wo łu je sze reg sko ja rzeń.
An drzej Bień kow ski chęt nie dy sku to wał na
te mat kul tu ro wych od noś ni ków, któ re ek -
spo zy cja przy no si. Już w sa mym za my śle
przy po mi na niek tó re ce chy nur tu art brut –
sztu ki, na zy wa nej czę sto „na iw ną”. – Rze -

czy wi ście, do strze gam pew ne po do bień stwo
mię dzy sztu ką lu do wą a art brut – mó wił
An drzej Bień kow ski. – Na le ży jed nak za u -
wa żyć, że art brut jest sztu ką cho rych, odrzu-
co nych, od su nię tych na spo łecz ny mar gi nes.
Mu zy ka lu do wa jest na to miast waż ną czę ś-
cią wiej skiej kul tu ry, cze ścią spo łecz no ści. 

An drzej Bień kow ski wy ko nał ogrom ną
pra cę, ba da jąc i do ku men tu jąc zja wi sko,
któ re ni gdy wcześ niej nie in te re so wa ło et -
no gra fów. Jak po wie dział ku ra tor wy sta -
wy: – Jest to czło wiek, któ ry chro ni tę
wspa nia łą kul tu rę. We dług mnie, po wi nien
się zna leźć pod och ro ną ONZ.

Ma riusz Se pio ło

Ostat ni ta cy ar ty ści

War szta ty od by wa ły się w ra mach fe -
sti wa lu Roc ko we Ogród ki. Co ro ku do
Płoc ka przy jeż dża ją naj lep si pol scy in -
stru men ta li ści, by swo ją wie dzę i umie -
jęt no ści prze ka zy wać mło dym mu zy -
kom. Na prze strze ni lat, w war szta tach
uczest ni czy li m.in.: je den z naj lep szych
ba si stów w Eu ro pie Krzysz tof Ście rań -
ski, zna ny per ku si sta Ma ciej Ostro mec -
ki, czy kla wi szo wiec Ma ciej Rze siow -
ski. Je dy nie fun kcję in struk to ra gry na
gi ta rze elek trycz nej peł ni co ro ku ta sa -
ma oso ba. To wir tu oz gi ta ry Krzysz tof
Mi siak, ini cja tor i je den z głów nych or -
ga ni za to rów im pre zy.

Mło dzi mu zy cy tłum nie od po wie -
dzie li na za pro sze nie do udzia łu w war -
szta tach. Wczes nym ran kiem po ja wi li
się na dzie dziń cu PWSZ z gi ta ra mi,
wer bla mi, pał ka mi. Od tąd przez ty dzień
zbie ra li się w posz cze gól nych sa lach, by
słu chać mi strzów gry na in stru men tach. 

Jak co ro ku, naj wię ksze za in te re so -
wa nie wzbu dzi ły war szta ty gi ta ro we.
Krzysz tof Mi siak zdą żył już za sły nąć
nie tyl ko ze wspa nia łej gry na gi ta rze,
ale tak że z do bre go po dej ścia do „mło -
dych”. Cięż ko pra co wa li ba si ści, któ -
rzy poz na wa li taj ni ki swo je go in stru -
men tu dzię ki Fi li po wi Soj ce – mu zy -

ko wi współ pra cu ją ce mu z ta ki mi sła -
wa mi jak Kay ah czy Le szek Moż dżer.
Głoś no by ło rów nież, rzecz jas na,
w sek cji per ku sji, gdzie kró lo wał
Grze gorz Grzyb.

War szta ty pro wa dzo ne przez sła wych
in stru men ta li stów są dla wie lu mło dych
ta len tów wiel kim wy da rze niem. Kon-
takt z le gen dą gi ta ry czy ba su, moż li -
wość wspól ne go za gra nia z ulu bio nym
mu zy kiem, roz mo wy, trwa ją ce dłu go po
za koń cze niu war szta tów – to wszyst ko
dzia ła na wy o braź nię mło dych lu dzi.
Niek tó rzy zgła sza ją się na war szta ty co
ro ku, by szli fo wać swo je, co raz wię k-
sze, umie jęt no ści.

Każ de go dnia, w pu bie Rock 69, od by -
wa ły się spot ka nia jam ses sion – wspól ne
mi ni kon cer ty, w któ rych uczest ni czy li in -
struk to rzy i ucz nio wie. War to do dać, że
te go rocz ni wy kła dow cy na co dzień two -
rzą ra zem zes pół jaz zo wy – 3 Jazz Sol-
diers. Mo gliś my więc li czyć na pre mie ro -
we wy stę py zes po łu Krzysz to fa Mi sia ka,
Fi li pa Soj ki i Grze go rza Grzy ba.

Ini cja ty wa zy ska ła po par cie Fun du -
szu Gran to we go dla Płoc ka, któ ry do fi -
nan so wał war szta ty. Dzię ki te mu ich
uczest ni cy mo gli li czyć na wię kszy
kom fort na u ki i ćwi czeń. (ms)

W mu rach płoc kiej PWSZ przez ty dzień roz brzmie wa ły dźwię ki gi ta ry, ba su i per ku -
sji. 6 lip ca roz po czę ły się war szta ty mu zycz ne, z udzia łem czo łów ki pol skich mu zy -
ków roc ko wych i jaz zo wych.

Roc ko we war szta ty

Od kil ku lat Mu ze um Ma zo wiec kie or -
ga ni zu je in ter dy scy pli nar ny cykl im prez
za ty tu ło wa ny Por tre ty, po świę co ny wy -
bit nym ar ty stom. Do tej po ry zo sta li za -
pre zen to wa ni ta cy twór cy, jak: Rem-
brandt, Sta ni sław Wys piań ski czy – w
ostat nim ro ku Jan Ma tej ko. Wy da rze niom
to wa rzy szy ły wy sta wy ich dzieł, spek ta -
kle te a tral ne bądź dzia ła nia
pa ra te a tral ne, spot ka nia
po pu la ry za tor skie, od czy -
ty oraz for my edu ka cyj ne
dla dzie ci i mło dzie ży (np.
w po przed nim ro ku war sz-
ta ty te a tral ne dla mło dzie -
ży, we e ken do we gry i za -
ba wy). W 2009 ro ku,
w któ rym mi ja 160. rocz -
ni ca uro dzin oraz 95. rocz -
ni ca śmier ci Cheł moń skie -
go, mu ze um chce przyb li -
żyć syl wet kę i twór czość
jed ne go z naj wy bit niej szych pol skich ma -
la rzy. Bę dzie to pró ba od nie sie nia je go
twór czo ści do cza sów te raź niej szych. 

– Twór czość Cheł moń skie go to zna ko -
mi ta in spi ra cja dla ta kiej wy po wie dzi ar -
ty stycz nej ja ką jest fo to gra fia. Bo to za -
rów no pej za że, któ re poz wa la ją na prze -
ka za nie na stro ju, kli ma tu, tak waż ne go
w fo to gra fii. To też re a li stycz ne scen ki ro -
dza jo we, któ re mo gą sta no wić punkt wyj -
ścia na wet dla fo to gra fii re por ter skiej –
za pew nia ją or ga ni za to rzy.

Po przez ten kon kurs chcą pro pa go wać
fo to gra fię ja ko for mę wy ra zu ar ty stycz ne -
go i wraż li wo ści este tycz nej, współ dzia ła -
nia róż nych dzie dzin ar ty stycz nych oraz
in spi ro wa nie twór czych po szu ki wań.
Kon kurs fo to gra ficz ny, or ga ni zo wa ny
wspól nie z Płoc kim To wa rzy stwem Fo to -
gra ficz nym, cie szy się bar dzo du żym za -

in te re so wa niem. Każ de go
ro ku nap ły wa ją in te re su ją -
ce pra ce z ca łe go kra ju, in -
spi ro wa ne twór czo ścią
ma lar ską. W tym ro ku, po
raz pier wszy, or ga ni za to -
rzy pla nu ją opub li ko wać
naj lep sze pra ce w ka ta lo -
gu. Jest też o co po wal -
czyć. Moż na wy grać do
6.000 zł. Choć ła two nie
bę dzie, bo w ju ry te go -
rocz nej edy cji za sia da ją
m.in.: zna ny ar ty sta fo to -

gra fik Ta de usz Rol ke i wy bit ny znaw ca
twór czo ści Jó ze fa Cheł moń skie go, hi sto -
ryk sztu ki – Ta de usz Ma tusz czak.

W kon kur sie mo gą wziąć udział za rów -
no pro fe sjo nal ni fo to gra fo wie, jak i ama -
to rzy. Ter min nad sy ła nia prac mi ja 23
paź dzier ni ka br. Otwar cie wy sta wy po -
kon kur so wej i wrę cze nie na gród od bę dzie
się 5 li sto pa da. Wa run ki kon kur su
i do dat ko we in for ma cje moż na zna leźć

na stro nach www.mu ze um plock.art.pl
i www.ptf.ploc man.pl. (op. rł)

Za pra sza my do udzia łu w ko lej nej edy cji ogól no pol skie go kon kur su fo to gra ficz -
ne go z cy klu „Por tre ty”. W tym ro ku je go bo ha te rem jest Jó zef Cheł moń ski.

Fo to gra fia ma lar ska
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W lek ko at -
l e  t y c z  n y c h
mi strzo stwach
Pol ski we te ra -
nów w Bia -
łym sto ku (27-
28 czer wca)
nasz sko czek
we te ran – Da -
riusz Bed nar -
ski zdo był ko -
lej ny ty tuł mi -

strza Pol ski w sko ku wzwyż. Za wo dy,
któ rych or ga ni za to rem był bia ło stoc ki
Urząd Mia sta i to ruń ski PZWLA, sta ły na
wy so kim po zio mie. W pięk nej, upal nej
po go dzie płoc cza nin po ko nał po prze czkę
na wy so ko ści 173 cm, co da ło mu ko lej ny
mi strzow ski ty tuł MP wraz z pu cha rem
mi ni stra spor tu i tu ry sty ki Mi ro sła wa
Drze wiec kie go dla naj lep sze go za wod ni -
ka mi strzostw Pol ski. Po nad to Pol ski
Zwią zek Lek kiej At le ty ki uho no ro wał do -
tych cza so we osią gnię cia Da riu sza Bed-
nar skie go na are nie mię dzy na ro do wej
spe cjal nym me da lem.

Na tych za wo dach star to wał jesz cze je -
den płoc cza nin -we te ran Bo gu mił Że rom -
ski. W bie gach na dy stan sach 200 i 400 m,
w ka te go rii wie ko wej M-50 zdo był brą zo -
we me da le. DB

Ko lej ny ty tuł
do ko lek cji

UKS JU DO KA NO Płock mo że pier wsze
pół ro cze za li czyć do bar dzo uda nych. Dzię-
ki na wią za niu kon tak tów za gra nicz nych naj -
lep si za wod ni cy te go klu bu ma ją moż li wość
wy ja zdu na tur nie je w ca łej Eu ro pie. Jed-
nym z naj wię kszych i ma ją cych naj lep szą
opra wę w Eu ro pie jest Tur niej Na ro dów or -
ga ni zo wa ny w Wied niu. Po mi mo że star tu je
tam po nad 1100 za wod ni ków przez dwa dni
na sze ściu ma tach, re zer wo wać miej sca trze-
ba już na dwa – trzy mie sią ce przed im pre -
zą. Do Wied nia przy jeż dża ją re pre zen ta cje
z 23 państw. Za wod ni cy UKS JU DO KA -
NO Płock już po raz czwar ty wy star to wa li
w tym pre sti żo wym tur nie ju. Do tej po ry tyl -
ko Pa tryk Ci chec ki w 2007 zdo był brą zo wy
me dal w ka te go rii 66 kg.

Tym ra zem Le szek Ja ro siń ski i Mi chał
Ber ner przy go to wa nia do za wo dów roz po -
czę li pra wie sześć mie się cy wcześ niej i da -
ły one zna ko mi te re zul ta ty. Na pier wszy
ogień po szła naj młod sza za wod ni czka
płoc kie go klu bu An dże li ka Giersz w kat. 30
kg. Po wy gra nych dwóch wal kach w do -
gryw ce da ła ra dę re pre zen tan tce Buł ga rii
Sa rah Kra mes, wy gry wa jąc z nią przed cza-
sem i zdo by wa jąc dla Płoc ka pier wszy zło -
ty me dal na tym tur nie ju. 

Na stęp na z dziew cząt Na ta lia Ber kow ska
(po do piecz na Mi cha ła Ber ne ra) star to wa ła
w ka te go rii 40 kg. W sil nej mię dzy na ro do -
wej ob sa dzie do tar ła do pół fi na łu, gdzie
zmie rzy ła się ze Sło wa czką Ka ri ną Fi me lo -
wą z Bra ty sła wy. Po za cię tej wal ce Na ta lia
wy gra ła przed cza sem i we szła do fi na łu.
O zło to wal czy ła z za wod ni czką gos po da -
rzy Au stria czką An ni ką Bra u nin ger. W po -

ło wie cza su wal ki otrzy ma ła sil ny cios gło -
wą w łuk brwio wy. Po wie ka spuch ła
i utrud ni ła wi dze nie. To za de cy do wa ło
o mi ni mal nej prze wa dze prze ciw ni czki
i zdo by ciu przez Na ta lię srebr ne go me da lu. 

Po zwy cię stwach dziew cząt w eki pie pa -
no wa ły świet ne na stro je. Do bo ju ru szy li
chłop cy. W ka te go rii + 60 kg wy star to wa li:
Ma ciej Char kow ski i Adrian Tur kow ski. Po
wy gra nych wal kach do tar li do pół fi na łów.
Tu, nie ste ty, prze ciw ni cy by li lep si i na si za -
wod ni cy do sta li się do ba ra ży w wal ce
o brą zo we me da le. Fa wo ry tem był Ma ciek
Char kow ski, któ ry już kil ka krot nie wy gry -
wał tur nie je w Pol sce, na to miast Adrian
Tur kow ski jest jesz cze mło dym sta żem za -
wod ni kiem i po mi mo świet nych wa run ków
fi zycz nych bra ku je mu do świad cze nia. Ja -
kież by ło zdzi wie nie tre ne ra Lesz ka Ja ro -
siń skie go, gdy po wal kach o me da le Ma ciej
Char kow ski prze grał w do gryw ce nie sa mo -

wi cie za cię tą wal kę z Mi ko ła jem Ren ke
i za jął pią te miej sce, a Adrian Tur kow ski
wy grał i zdo był brą zo wy me dal. Trze ci dla
Płoc ka i je go pier wszy na tak pre sti żo wym
tur nie ju. Pier wszym tre ne rem Adria na Tur -
kow skie go był Mar cin Ba ran. Tre ne rzy i za -

wod ni cy dzię ku ją za po moc w ubra niu re -
pre zen ta cji fir mie AM PER, Woj cie cho wi
Cwa li nie i fir mie MOR DEX oraz za po moc
w przy go to wa niach: fir mom AL TUS i Pio -
tro wi Wrut nia ko wi oraz fir mie AR BOR
i Mar ko wi Klik czyń skie mu. L.J.

Wie deń ska
Vic to ria 

Od le wej: tre ner Le szek Ja ro siń ski, An dże li ka Giersz (zło to), Na ta lia Ber kow ska po do -
piecz na tre ne ra gru py śred nio za a wan so wa nej Mi cha ła Ber ne ra (sre bro), Adrian Tur kow -
ski (brąz), Ilo na Po cho daj, An dże li ka So li wo da, Ma ciej Char kow ski, Piotr Na nar to wicz
i Da mian Gój ski z gru py za a wan so wa nej.

JA
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Cytat
numeru
Daw niej dziew czę ta 
ru mie ni ły się, gdy się
wsty dzi ły. Dziś wsty dzą
się, gdy się ru mie nią. 

Ma u ri ce Che va lier (1888–1972),
fran cu ski pio sen karz

Czy tel ni cy, któ rzy pra wi dło wo wy peł -
nią krzy żów kę i oz na czo ne li te ry wpi szą
do dia gra mu otrzy ma ją do koń cze nie 

afo ryz mu Fry de ry ka Nietzsche’go, roz po czy na ją ce go się od słów Jest tro chę sza leń stwa w mi ło ści, ale też tro chę.... Wy star czy je 
do star czyć do re dak cji w ra tu szu (pok. 220) do 20 sier pnia aby wziąć udział w lo so wa niu upo min ków.
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27-28 czer wca na to rze re ga to wym na
Je zio rze Gop ło w Krusz wi cy od by ły się
Cen tral ne Kwa li fi ka cyj ne Re ga ty Ju nio -
rów, któ re prze de wszyst kim wy ło ni ły
po ten cjal nych re pre zen tan tów Pol ski na
Mi strzo stwa Świa ta Ju nio rów (Fran cja)
oraz Pu char Eu ro py Ju nio rów (Au stria). 

Wio śla rze Płoc kie go To wa rzy stwa
Wio ślar skie go, dzię ki wspar ciu Urzę du
Mia sta oraz PKN Or len, wy star to wa li
w tych kwa li fi ka cjach z du żym po wo dze -
niem. Ze wzglę du na wy rów na ny po -
ziom, tre ner re pre zen ta cji ju nio rów – Ma -
rian Hen nig miał du ży kło pot z wy ło nie -
niem skła du re pre zen ta cji. Przy po wo ły -
wa niu re pre zen tan ta Pol ski w kon ku ren -
cji je dy nek, po prze pięk nym wy ści gu
w wy ko na niu za wod ni ka PTW Ka mi la
Zaj kow skie go, któ ry w do sko na łym sty -
lu z prze wa gą 7 se kund po ko nał dru gie go
na me cie za wod ni ka z To ru nia, ten prob-
lem u tre ne ra prze stał ist nieć. Ka mil Zaj -
kow ski do stał po wo ła nie na zgru po wa nie
ka dry ju nio rów przed Mi strzo stwa mi
Świa ta i 1 lip ca wy je chał do OPO Wałcz,
w któ rym bę dzie tre no wał do 5 sier pnia
tzn. do cza su wy ja zdu na Mi strzo stwa
Świa ta do Fran cji. Na le ży pa mię tać, że
Ka mil Zaj kow ski to ak tu al ny Mistrz Pol-
ski i do tych cza so wy re pre zen tant kra ju
w tej kon ku ren cji. 

Na stęp nie o szli fy re pre zen tan tów
w kon ku ren cji czwó rek wy star to wa li ak tu -
al ni mi strzo wie Pol ski i do obec nej chwi li
re pre zen tan ci Pol ski w kon ku ren cji czwó -
rek bez ster ni ka dwaj wio śla rze PTW: Da -
mian Sa lak i Da mian Ple wiń ski, któ rzy
z dwo ma par tne ra mi z Poz na nia wy gra li
wyz na czo ne dwa bie gi kon trol ne. Oni
rów nież wy je cha li do Wał cza na zgru po -
wa nie przed Mi strzo stwa mi Świa ta. 

O ile zak wa li fi ko wa nia się do re pre -
zen ta cji moż na by ło spo dzie wać się po
tych trzech wio śla rzach PTW, to mi łą
nies po dzian kę so bie i Płoc kie mu To wa -

rzy stwu Wio ślar skie mu spra wi ła czwór ka
bez ster ni ka ju nio rów w skła dzie: Da mi-
an Kru szyń ski, Łu kasz Le wan dow ski,
Ga briel Fel bór, Da wid Przed peł ski,
któ rzy za ję li do sko na łe III miej sce, ule ga -
jąc je dy nie dwóm osa dom ka dro wym
przy go to wy wa nym do Mi strzostw Świa-
ta. W związ ku z tak fan ta stycz nym wy s-
tę pem, tre ner ka dry po wo łał rów nież tych
czte rech wio śla rzy PTW do re pre zen ta cji
Pol ski na Pu char Eu ro py w Au strii i wy -
je cha li oni na swo je pier wsze w ży ciu
zgru po wa nie ka dro we do Wał cza. 

Tre ner ka dry do współ pra cy na zgru po -
wa nie w Wał czu po wo łał tak że dwóch
płoc kich szko le niow ców: Grze go rza
Stel la ka i Jac ka Ka ro la ka. 

W Krusz wi cy po za do sko na łym wy stę -
pem w/w wio śla rzy do brze spi sał się tak -
że Mi chał Mi ko ła jew ski, któ ry za jął IV
miej sce w kon ku ren cji je dy nek ju nio rów,
ule ga jąc je dy nie trzem re pre zen tan tom
wal czą cym o wy jazd do Fran cji (wy grał
Ka mil Zaj kow ski). Na dal do brze spi su je
się Ra fał Zaj kow ski (młod szy brat Ka -
mi la), któ ry w kon ku ren cji je dy nek ju nio -
rów młod szych swój wy ścig zde cy do wa -
nie wy grał. Tak że do sko na le spi sa ła się
osa da czwór ki ze ster ni kiem ju nio rów
młod szych (Pa weł Pi łat, Pa weł Ko tec ki,
Ka mil Han dlar ski, Pa tryk Sze lą gow ski,
ster.Prze my sław Ka miń ski), któ rzy po
wy rów na nej wal ce za ję li dru gie miej sce.
Rów nież do sko na łe dru gie miej sce po
mor der czej wal ce do ostat nie go me tra
(prze gry wa jąc 0,5 sek.) za ję ła osa da
ósem ki ze ster ni kiem ju nio rów młod -
szych (Je re mi Kuź ma, To masz Fal kie -
wicz, Ma te usz Nie dziel ski, Ja kub Bed-
nar ski oraz za wod ni cy czwór ki ju nio rów
młod szych). Wszy scy wy mie nie ni 
za wod ni cy PTW są ucz nia mi Szko ły Mi -
strzo stwa Spor to we go ZST. 

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

Dop ły nę li na mi strzo stwa
1 lip ca br. Pań stwo wa Wyż sza Szko ła

Za wo do wa w Płoc ku pod pi sa ła Po ro zu -
mie nie o współ pra cy z Miej skim Mię -
dzysz kol nym Klu bem Spor to wym „Ju -
trzen ka” Płock. Ce lem współ pra cy jest
lep sze or ga ni zo wa nie za jęć po zasz kol -
nych i umoż li wie nie sze ro kie go do stę pu
mło dzie ży szkol nej i aka de mic kiej do
spor tu, za rów no ma so we go jak i kwa li -

fi ko wa ne go. Stro ny zgod nie oświad czy -
ły, iż za mie rza ją do ko nać po łą cze nia
AZS dzia ła ją ce go przy PWSZ w Płoc ku
z Miej skim Mię dzysz kol nym Klu bem
Spor to wym „Ju trzen ka” w je den klub
spor to wy pod naz wą AZS PWSZ „Ju -
trzen ka” Płock. Umo wa o po łą cze niu
pod pi sa na zo sta nie do 30 czer wca przy -
szłe go ro ku. mz

Bę dzie klub uczel nia ny

Tyl ko MLKL Płock re pre zen to wał
na sze mia sto na Mi strzo stwach Pol ski
Ju nio rów w lek kiej at le ty ce w Słup sku.
Mi ni ma uzy ska ło pięć dziew czyn, ale
jed na z nich – Re na ta Ga jew ska (pch-
nię cie ku lą i rzut dy skiem) mu sia ła zo -
stać w do mu z przy czyn zdro wot -
nych.

Naj lep szy wy nik uzy ska ła Mo ni ka
Peł ka, któ ra w pchnię ciu ku lą by ła
siód ma z no wym re kor dem ży cio wym
13,22 m. Mo ni ka star to wa ła jesz cze
w rzu cie dy skiem, zaj mu jąc 14. miej -
sce z wy ni kiem 35,11m. Na poch wa łę

za słu gu je rów nież Mar ty na Sie czkow -
ska, któ ra w sko ku wzwyż za ję ła 8.
miej sce z wy ni kiem 170 cm. W tej kon -
ku ren cji star to wa ła rów nież na sza na -
dzie ja na przy szły rok An ge li ka Bryl s-
ka, któ ra by ła 14. z wy ni kiem 160 cm.
An ge li ka w trój sko ku za ję ła 22. miej -
sce z wy ni kiem 10,60 m. Na to miast
w rzu cie mło tem Ka ta rzy na Ko ko siń -
ska za ję ła 10. miej sce z wy ni kiem
37,31 m. Tre ne ra mi za wod ni czek są
Mi ro sław i Sta ni sław Nisz tor.

MLKL Płock zdo był w tych mi strzo -
stwach 19 pun któw. (nisz)

Bez me da li, ale z re kor da mi ży cio wy mi i spo rym do rob kiem pun -
kto wym wró ci li lek ko at le ci z MLKL Płock z Mi strzostw Pol ski
Ju nio rów

Mi strzo stwa lek ko at le tów

W kla sy fi ka cji łącz nej klu bów, Nad-
wi śla nin Płock za jął 128. miej sce na 542
skla sy fi ko wa ne klu by z ca łej Pol ski.
Płoc cza nie i płoc czan ki zo sta li wy prze -
dze ni tyl ko przez 11 in nych klu bów
z wo je wódz twa ma zo wiec kie go, któ re
w kla sy fi ka cji wo je wództw za ję ło pier-
wsze miej sce w kra ju. W kla sy fi ka cji za
wy ni ki in dy wi du al ne Nad wi śla nin jest
139 (537 klu bów), a w kla sy fi ka cji za
wy ni ki dru ży no we płoc ki klub jest 117.
w Pol sce. 

Du żo wyż sze miej sce, bo 71. w kra ju,
Nad wi śla nin Płock za jął we współ za -
wod nic twie spor tu dzie ci i mło dzie ży
Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki. Jesz -
cze le piej płoc ki klub wy padł pod
wzglę dem licz by za wod ni ków z li cen -
cja mi. 40 li cen cji (23 mło dzie żo we i 17
se nior skich) da ło Nad wi śla ni no wi 22.
miej sce (na 718 klu bów).

Na tak do bre wy ni ki klu bu wpływ
mia ły nie wąt pli wie miej sca za ję te
w ogól no pol skim ran kin gu mło dzi czek,

dziew cząt Alek san dry Lau (13 lat)
i Ka ta rzy ny Ba grow skiej (11 lat), je -
dy nych z Płoc ka wy mie nio nych w pod -
su mo wa niu wy ni ków in dy wi du al nych.
Ola jest 18. a Ka sia 117. wśród mło dzi -
czek w Pol sce. W za koń czo nym se zo nie
wy stę po wa ły w III li dze ko biet w zes po -
le Nad wi śla ni na BS Ma zo wsze Płock.

Na 117. miej scu w Pol sce wśród mło -
dzi ków skla sy fi ko wa ny zo stał Ar ka diusz
Jo a chi mo wicz z Je że wa (po wiat sier pec -
ki) wy stę pu ją cy w klu bie Sa los Płock/O -
lim pij czyk Je że wo. Blog ger N.

Ra da Pol skie go Związ ku Te ni sa Sto ło we go pod su mo wa ła se zon
2008/2009. Przed sta wio no kla sy fi ka cje wo je wództw, klu bów i in -
dy wi du al ne. Wśród wy mie nio nych (po 120 naj lep szych) za wod ni -
ków w każ dej z ka te go rii wie ko wej je dy ny mi przed sta wi ciel ka mi
płoc kie go te ni sa sto ło we go oka za ły się: Alek san dra Lau i Ka ta rzy -
na Ba grow ska. Nad wi śla nin Płock, jak na po ten cjał fi nan so wy i ka -
dro wy klu bu, we wszyst kich kla sy fi ka cjach zaj mu je do bre miej sca.

Te ni si ści 
po se zo nie

Ka ta rzy na Ba grow ska i Alek san dra Lau 
(z pu cha rem)

Na pierwszym planie czwórka bez sternika, w której płyną od prawej dwaj płocczanie:
Damian Salak i Damian Plewiński

Kamil Zajkowski



Pier wsze na mio ty na pla ży po ja wi ły się już w czwar tek, na
dzień przed fe sti wa lem. Na Grodz kiej i Tum skiej moż na by ło
spot kać grup ki lu dzi, ubra nych na zie lo no -żół to -czer wo no. Te
bar wy do mi no wa ły tak że przez dwa na stęp ne dni. 10-11 lip ca
Płock był eu ro pej ską sto li cą mu zy ki reg gae.

„Reg ga e land” przy cią gnął w tym ro ku ok. 7 tys. fa nów mu -
zy ki ko rzen nej, reg gae i dub. W pią tek, na kil ka go dzin przed
roz po czę ciem fe sti wa lu, po le na mio to we by ło już za peł nio ne.
Dłu gie ko lej ki przed kil ko ma wej ścia mi na te ren fe sti wa lu, kil -
ku dzie się ciu och ro nia rzy i sa mo cho dy, przy wo żą ce mu zycz ne
gwia zdy „Reg ga e lan du” – nad tym wszyst kim czu wał Grze gorz
Ża glew ski, po my sło daw ca i or ga ni za tor im pre zy.

Wszy scy pa mię ta my II edy cję fe sti wa lu – nie mal za la ną
stru ga mi desz czu. W tym ro ku, po go da nie do pi sa ła tyl ko pier-
wsze go dnia. Ale nie od stra szy ło to pub licz no ści, któ ra tłum -
nie zgro ma dzi ła się pod sce ną. Trud ne za da nie przy pa dło zes -
po ło wi otwie ra ją ce mu te go rocz ną edy cję – go sty niń skie mu
Na bi, któ ry mu siał szyb ko ro zgrzać prze mok nię tą wi dow nię.
Ale kie dy ze sce ny pop ły nę ły pier wsze dźwię ki ener ge tycz ne go
reg gae, nikt nie chciał ucie kać przed desz czem.

Póź nym wie czo rem (po wy stę pach Uni ted Fla vo ur, Skan kan
i dj-ów, wy stę pu ją cych w na mio tach) na sce nie po ja wi li się ja -
maj czy cy z Is ra el Vi bra tion – ży wa le gen da sce ny re ag gae.
Zes pół ist nie je od 1978 r. (de biut fo no gra ficz ny) i ma na kon-
cie je de na ście płyt. Już sam po czą tek dzia łal no ści Is ra el Vi bra -
tion mo że za ska ki wać. Po mysł za ło że nia zes po łu pow stał
w dość dziw nych oko licz no ściach – w szpi ta lu Mo na Re hab li -
li ta tion Cen tre, gdzie prze by wa li trzej za ło ży cie le Is ra el Vi bra -
tion, cier pią cy na cho ro bę He i ne go -Me di na. Do dziś mu zy cy
wy stę pu ją na sce nie o ku lach.

Ko lej na gwia zda (po za pol ski mi: Ha ba ku kiem, Iz ra e lem,
Pod wór ko wy mi Chu li ga na mi) po ja wi ła się w so bo tę. Bu ju Ban-
ton & Shi loh Band rów nież przy je cha li z kra ju Bo ba Mar le ya.
Mu zy ka Bu ju Ban to na, łą czą ce go ener ge tycz ny dan ce hall z reg -
gae, nie mog ła nie spo do bać się roz tań czo nej pub licz no ści.

Nad roz ba wio nym tłu mem czu wa ły jed nak służ by po rząd ko -
we. Oprócz po li cji i och ro ny, za ba wę za bez pie cza ła rów nież
Straż Miej ska. Straż ni cy od no to wa li 45 wy kro czeń i na ło ży li 35
man da tów. Naj wię cej, bo 28 za spo ży wa nie al ko ho lu w miej -
scu pub licz nym. Straż Miej ska ro zda wa ła rów nież ulot ki „Czy
po tra fisz po móc?”, dzię ki któ rym uczest ni cy za ba wy mo gli
poz nać m.in. za sa dy udzie la nia pier wszej po mo cy.

Ko lej na edy cja go rą ce go „Reg ga e lan du” już za rok. Miej my
na dzie ję, że jesz cze wię ksze gwia zdy przy cią gną jesz cze wię cej
fa nów reg gae. (ms)

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Deszcz dźwięków

Płock jest jed nym z pier wszych miejsc, w któ rych pro mu -
je cie swo ją de biu tan cką pły tę „Li ving In Lo ve Jah”. W ma -
ju za gra li ście na fe sti wa lu Reg gae Re ve la tion w Knu ro wie,
te raz przy szedł czas na płoc ki Reg ga e land.

Krzysz tof „mFink” Ste fa niak: Do kład nie tak. Moż na po wie -
dzieć, że w Płoc ku za czy na my pro mo wać na szą pły tę. Po -
przed nie kon cer ty, jak np. Reg gae Re ve la tion, od by wa ły się
jesz cze przed uka za niem się al bu mu.

Jak wam się pra co wa ło nad pły tą?
Tro chę to trwa ło, po nie waż miesz ka my w róż nych czę ś-

ciach Pol ski i cza sa mi trud no by ło się ze brać i grać. By liś -
my zde ter mi no wa ni i ma te riał jed nak pow stał. Na dziś je -
steś my z nie go za do wo le ni.

„Ży cie in spi ru je nas do ciąg łe go two rze nia. W wy ni ku
te go pow sta je na sza mu zy ka”. Mó wiąc „ży cie”, co do -
kład nie mie li ście na my śli?

Ży cie co dzien ne jest dla nas na ty le in te re su ją ce, że pi -
sze my o nim. Wszyst kie tek sty pi sze my sa mi.

„Na sze tek sty to cza sa mi opo wie ści, a cza sa mi ostrze -
że nia”. O czym są te „opo wie ści”?

Na pły cie pa da ją nie raz bez poś red nie sło wa, ma ni fe sty, jak
np. „Bring Back Lo ve”, któ re mó wią jak bar dzo bra ku je w na -
szych cza sach mi ło ści. Cią gle gdzieś pę dzi my, nie po chy la my
się nad rze cza mi, któ re na praw dę są dla nas waż ne.

Przed czym „ostrze ga cie”?
W dzi siej szych cza sach moż na ostrze gać przed wie lo ma rze -

cza mi. Kon flik ty zbroj ne na ca łym świe cie, to co dzie je się na
uli cach wiel kich miast – prze moc, nar ko ty ki. Co raz bar dziej kłu -
je nas to w oczy. Być mo że dla te go, że sta je my się co raz bar -
dziej świa do mi. Pew ne rze czy są dla nas le piej za u wa żal ne, dla t-
e go nie chce my te go wszyst kie go prze mil czać, jak ro bią to niek-
tó re „ko mer cyj ne” zes po ły. Li czy się prze de wszyst kim prze kaz.

Za de biu to wa li ście w tym ro ku, ale gra cie ze so bą już
od dwóch lat.

Tak. Pły ta uka za ła się dwa dni te mu. Na bi jest „kon ty -
nu a cją” zes po łu No wa Kul tu ra. Niek tó rzy z nas gra li
w po przed nim zes po le. Zmie ni liś my nie co for mę, nie od -
grze wa my przy sło wio we go kot le ta, ale ro bi my coś zu peł -
nie no we go.

Na sier pień i wrze sień za pla no wa li ście tra sę kon cer to -
wą. Ja kie mia sta od wie dzi cie?

Je steś my w trak cie or ga ni zo wa nia kon cer tów, pod pi -
sy wa nia umów, itd. Dla te go nie war to udzie lać nie po -
twier dzo nych in for ma cji. Niek tó rzy z nas pra cu ją, niek tó -
rzy stu diu ją. Cięż ko zna leźć czas na kon cer ty. Ale po sta -
ra my się grać jak naj czę ściej. Na pew no wszyst ko uka że
się na stro nie in ter ne to wej.

Mo że cie już dziś zdra dzić, czy przy je dzie cie do Płoc ka?
Na pew no, je steś my z Go sty ni na. To nasz re gion!

Z wo ka li stą zes po łu Na bi 
roz ma wiał Ma riusz Se pio ło

Jak co ro ku sce ny strzeg ły 2 płoc kie lwy. Lew jest jed nym z głów nych sym-

bo li, w kul tu rze ra sta. 

IS RA EL – też le gen da, ale pol skie go reg gae

Bu ju Ban ton na płoc kiej sce nie

„...tu taj wi bra cje pły ną jak Wi sła”

Fa ni reg gae przyz na ją, że przy jeż dża ją do Płoc ka ze
wzglę du na; świa to we gwia zdy, pięk ną „ja maj ską” pla -
że, ta nie bi le ty i dar mo we po le na mio to we.

Na miot Jun gle i Dub Ste pu – wi bru ją ca mu zycz na dżun -

gla czę sto ra to wa ła fa nów przed desz czem

Fla ga Etio pii to ko lej ny sym bol ra sta; zie lo ny – sym bol
zie mi, ra ju utra co ne go (Af ry ki), żół ty – pia sek lub zło to
za gra bio ne przez ko lo ni stów, czer wo ny – krew prze la na
w wal ce z ko lo ni sta mi

Po tęż na ule wa przed kon cer tem Is ra el Vi bra tion nie wy -
stra szy ła fa nów

Ce cil „Szkie let” Spen ce z Is ra el Vi ra tion

Li czy się prze kaz


