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Dwie Wisły
Radni wyrazili zgodę, aby z Wisły Płock
wydzielić spółkę Sekcja Piłki Ręcznej Wisła
Płock S.A. W nowej spółce piłki ręcznej 100
proc. kapitału należy do miasta. Sponsorem generalnym szczypiornistów został Orlen. Miasto
nie chce pozbyć się ani likwidować sekcji piłki
nożnej – zdementował pogłoski Mirosław Milewski.
Czytaj str. 6

Kawa czy herbata

Była to już druga wizyta w naszym mieście. Poprzednio program gościł dwa lata temu na Starym
Rynku. Teraz plenerowe studia rozstawione były
na płockiej skarpie oraz na plaży nad Wisłą. Telewidzowie „Jedynki” mogli rozpocząć dzień podziwiając m.in. statek „Rusałka”, który w promieniach wschodzącego słońca kursował po Wiśle.
Czytaj str. 7

Czas na Audioriver

Trzydniowy festiwal Audioriver to obowiązkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceniących dobrą muzykę. W ciągu 4 lat na malowniczej
plaży nad Wisłą wystąpiło ponad 200 gwiazd muzyki elektronicznej i niezależnej z całego świata.
Gwiazdami tegorocznego festiwalu, który będzie
trwać od 6 do 8 sierpnia będą m.in.: Plastikman,
Anthony Rother, Ellen Allien, Laurent Garnier,
Hadouken czy Four Tet.
Czytaj str. 17
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Dla rodziny

Kredyt na inwestycję

Malowanie twarzy, tańce, gry i zabawy oraz wata cukrowa i czekoladowa fontanna – to niektóre z atrakcji Rodzinnego Festynu Edukacyjnego
na terenie płockiego zoo.

W Borowiczkach

W tym samym miejscu

Po minach widać, że zabawa się udała
W dawnej bożnicy przy
ul. Kwiatka 7 powstanie
Muzeum Żydów Mazowieckich. Realizacja projektu, którego całkowity
koszt wynosi 9 mln zł,
będzie możliwa dzięki ogromnemu wsparciu
z Unii Europejskiej. Dofinansowanie unijne wyniesie 7,7 mln zł. Muzeum
ma być otwarte w styczniu
2012 r.
(ab)

Pouczająca symulacja
Dzięki zamieszczonej
na stronie mamsm.pl interaktywnej symulacji,
można zobaczyć świat
oczami chorego na stwardnienie rozsiane. Dla internautów przygotowano
kilka zadań, m.in. pomoc
dziecku w kolorowaniu
obrazka, wysłanie maila
czy pokrojenie chleba. Zadania pomagają uświadomić sobie na czym polega
choroba i co czuje osoba
chora na SM.
(ab)

Wakacje w kręgielni
Podczas Dnia Otwartego w kręgielni MK Bowling 16 sierpnia będzie
można skorzystać z bezpłatnej jednej gry w kręgle
lub półgodzinnej gry w bilard. Podczas letniej laby
oferowane są też promocje: rodzinne niedziele,
babskie wtorki czy wakacje w kręgielni. Szczegóły
na www.mkbowling.pl.
(jw)

7 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował festyn dla beneficjentów Projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”. Specjalnie dla dorosłych pedagog
Barbara Chyba opowiadała o radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi.
Od początku roku psychologowie i doradcy zawodowi z MOPS-u prowadzą warsztaty psychoedukacyjne oraz warsztaty z zakresu kształtowania postawy aktywnej na
rynku pracy. Przygotowane zostały również szkolenia i kursy zawodowe. Beneficjenci uczyli się także jak pisać CV i list motywacyjny, pisma urzędowe i podania.
Była również nauka autoprezentacji i rozmowy z pracodawcą. Wszystko po to, aby
grupie kilkudziesięciu płocczan długotrwale bezrobotnych dać szansę powrotu na rynek pracy. Projekt – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – zakończy się w sierpniu.
(sik)

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Płocku
nadal będzie wynajmowało lokal o pow. 26,08
mkw. przy ul. Bartniczej 4. Płocki oddział funkcjonuje od 1994 roku i dzieli pomieszczenie
ze Stowarzyszeniem Sclerosis Multiplex. Organizacje te udzielają pomocy i wsparcia osobom
chorym na cukrzycę oraz stwardnienie rozsiane.
W ramach wolontariatu prowadzą także szkolenia, wypożyczalnię książek i czasopism oraz informują o możliwości zaopatrzenia w sprzęt.

Do Hiszpanii
Płock zaprezentuje się na targach Barcelona
Meeting Point 2010, które trwać będą od 19 do
22 października. Targi – organizowane od 1997
roku – są jednym z najważniejszych wydarzeń
sektora nieruchomości w Europie.
(m.d.)

Krzysztofowi Kalińskiemu

Park z iluminacją

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Zakończył się remont kolejnej części parku na Tumach. Szczególną atrakcją tego fragmentu jest iluminacja siedziby sądów i zabytkowego dębu.

OJCA
składają
koleżanki i koledzy
z „Sygnałów Płockich”
i Biura Prasowego UMP

Szanowni Czytelnicy
FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Muzeum w synagodze

Na turnieju
Płoccy szachiści wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Szachowym, który odbywał się
od 30 czerwca do 7 lipca w Darmstadt. Zawodnicy z naszego miasta już po raz kolejny gościli
w Niemczech. Również szachiści z Darmstadt
i Griesheim w tym roku przyjechali do Płocka.

Aby w przyszłości mogło powstać skrzyżowanie ul. Poziomkowej z przedłużeniem ul. Morelowej, miasto kupi działkę o pow. 0,0105 ha.

FOT. ARCHIWUM MOPS

Płockie Wodociągi zaciągną kredyt na realizację I etapu zadania pn.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Płocka.
W marcu br. spółka
podpisała umowę o dofi nan so wa nie pro jek tu
ze środków Unii Europejskiej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 175,5 mln
zł, ale Wodociągi dostaną
jedynie 76,4 mln zł. Aby
inwestycja mogła być realizowana, spółka musi zaciągnąć kredyt w wysokości blisko 62 mln zł. Wraz
z odsetkami do końca
2030 roku Wodociągi będą musiały spłacić prawie
112,7 mln zł.
(m.d.)

PREZYDENT ZARZĄDZIŁ

Informujemy, że w sierpniu ukaże się tylko
jeden numer „Sygnałów Płockich”. Do cyklu
dwutygodniowego wrócimy we wrześniu.
Redakcja

Do parku na Tumach warto wybrać się o każdej porze dnia
Za budynkami sądów, podobnie jak na wcześniej wyremontowanych odcinkach,
alejki wyłożono płytami granitowymi i kostką w kolorach piaskowca. Dotychczasowe barierki zastąpiły stalowe balustrady. Nie zabrakło również pasujących do
całości ławek, nowych roślin ozdobnych i trawnika „z rolki”.
Wieczorami można podziwiać iluminację budynków sądów. Wyeksponowany
został również rosnący przy ul. Teatralnej dąb – pomnik przyrody, poprzez
oświetlenie go zielonym światłem. To kolejne – po kościele na Górkach, katedrze, wieży ciśnień, farze i kamerze pruskiej – iluminowane obiekty.
Remont parku na Tumach, wykonywany przez Muniserwis, trwa od dwóch lat.
Rozpoczął się od prac za katedrą. W przyszłym roku powstanie projekt remontu
kolejnego odcinka, od Hotelu Starzyński do Jaru Kazimierza.
(a.g.)

„Sygnały Płockie” Pismo Urzędu Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09−400 Płock,
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Już czeka na dzieci

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

We wrześniu dzieci z Radziwia rozpoczną zajęcia w nowym przedszkolu. Jest nowoczesne i kolorowe, a połowę działki zajmują tereny zielone i plac zabaw.

Zarówno przedszkole, jak i plac zabaw prezentują się wspaniale
Miejskie Przedszkole nr 13
do tej pory funkcjonowało
przy ul. Kolejowej, w sąsiedztwie ronda. Nowy obiekt powstał przy ul. Krakówka 8,
w pobliżu kościoła. Budowę
prowadziło Przedsiębiorstwo
Budowlane Elmir z Płocka,
które prace wyceniło na ponad
3,4 mln zł.
Bu dy nek jest dwu kon dy gnacyjny, bez podpiwniczenia. Znajdują się w nim sale
dla dzieci oraz zaplecze socjalne, sala zajęć ruchowych
wraz z magazynem sprzętu
sportowego oraz wysoka na
30 centymetrów scena do wystę pów ar ty stycz nych, sa la
zajęć grupowych z zapleczem

sanitarnym i mała sala zajęć
indywidualnych. Powstał też
magazyn leżaków oraz pralnia z suszarnią.
W obiekcie zaprojektowano blok żywieniowy z windą
towarową, która umożliwia
przewóz posiłków i naczyń
między parterem a I piętrem
oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne. W holu
znajduje się poczekalnia dla
rodziców i szatnia dla dzieci
z szafkami na ubrania. Część
okien została zamontowana
na wysokości 0,5 m od posadzki, jednak do wysokości
1 metra okna wykonane są
z bezpiecznego, hartowanego
szkła i nie można ich – ze

Gładkie przejazdy
Miasto dofinansuje przebudowę przejazdów kolejowych
na terenie Płocka. Na ten cel przeznaczy 671 tys. zł.
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach w ulicach: Bielska, Wyszogrodzka, Otolińska, Piłsudskiego, Słoneczna, Zielona,
Sierpecka, Rzeczna i Norbertańska. – Rozmowy z PKP pokazały, że trzeba koniecznie
zmodernizować torowisko –
mówił na sesji Rady Miasta Tomasz Kolczyński, zastępca prezydenta. – Miasto zobowiązało
się do kupna i dostarczenia
kompletu płyt typu „Mirosław
Ujski” na przejazdy kolejowe.

Ponadto pieniądze z budżetu
miasta przeznaczone będą na
ułożenie asfaltu po remoncie
toru nr 1 na odcinku Radziwie
– Trzepowo. – PKP ułoży szyny bezstykowe, które znacznie
ograniczą hałas – tłumaczył
Tomasz Kolczyński.
We dług za stęp cy pre zy den ta wszyst kie pra ce po winny zostać przeprowadzone do 15 listopada br.
– Oczy wi ście, ukła da nie
płyt nie będzie odbywało się
jed no cześ nie na wszyst kich

Sygnały Płockie nr 14 (236) | 1 sierpnia 2010

względu na bezpieczeństwo
maluchów – otworzyć.
Na placu zabaw o powierzchni ponad 450 mkw. usytuowano m.in.: piaskownicę, bujaki, huśtawki oraz zestawy elementów drewnianych. Plac ma
nawierzchnię poliuretanową,
czyli bezpieczną w razie upadku. Na terenie powstał również
parking dla 14 samochodów.
Dojścia do placówki wyłożone
zostały kostką betonową.
Z przed szko la w ro ku
szkolnym 2010/2011 korzystać będą cztery grupy dzieci
(w sumie ok. 110 maluchów):
3, 4, 5 i 6-latki. Wszystkie
będą miały zapewnione wyżywienie.
(m.d.)

przejazdach – zapewnia Tomasz Kolczyński. – Podczas
prac przy ul. Bielskiej zostanie zlikwidowane jedno torowisko, czyli będzie się tam
prze jeż dżać przez jed ne,
a nie dwa tory.
Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy miastem
a PKP, kolej zobowiązała się
do wy ko na nia ro bót to ro wych polegających na wymia nie szyn, pod kła dów,
podsypki wraz z wykonaniem
odwodnienia i ułożeniem nawierzchni przejazdów z płyt
zakupionych z budżetu Płocka. Ponadto PKP opracuje regu la min tym cza so we go ru chu pociągów podczas prowadzenia prac.
(m.d.)

Książę Bolesław
w otoczeniu wojów
W przyszłym roku na Placu Narutowicza stanie pomnik
księcia Bolesława III Krzywoustego. Prezydent Płocka
Mirosław Milewski podpisał umowę z artystą rzeźbiarzem na wykonanie monumentu.
– W związku z tym, że przeprowadzone wcześniej dwa
konkursy na wykonanie projektu pomnika nie przyniosły
rozstrzygnięcia, władze miasta
wybrały wykonawcę z wolnej
ręki – wyjaśnia Tomasz Kolczyński, zastępca prezydenta.
Pomnik będzie dziełem rzeźbiarza z Torunia – Zbigniewa
Mikielewicza. Artysta jest projektantem rzeźb i pomników
umieszczonych w przestrzeni
publicznej m.in.: pomnika generała Stefana Grota – Roweckiego w Warszawie i realizacji
przestrzennej poświęconej bohaterom filmu „Sami swoi” –
Pawlakowi i Kargulowi –
umieszczonej przed kinem Cinema City w Toruniu. W tym
mieście na ul. Chełmińskiej
jest też wykonana przez niego
rzeźba psa Filusia upamiętniająca Zbigniewa Lengrena, grafika, rysownika i karykaturzystę, autora m.in. serii rysunkowej z Profesorem Filutkiem i
psem Filusiem publikowanej
w czasopiśmie „Przekrój”.

Oceni zespół
Monument będzie przedstawiał księcia Bolesława na koniu (wysokość rzeźby ok. 3,75
m) w otoczeniu sześciu wojów
(wysokość ok. 2,40 m). Elementem kompozycji będzie też
kamienna karta z intarsją tekstu z kroniki Galla Anonima.
Od momentu podpisania
umowy, czyli od lipca br. wykonawca ma 13 miesięcy na

wywiązanie się z zadania. Harmonogram prac przewiduje
m.in. przygotowanie modelu
w skali 1:5, który zostanie oceniony przez zespół opiniujący.
W skład tego gremium wejdą:
przedstawiciel Obywatelskiego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bolesława III
Krzywoustego w Płocku, konsultant, którym będzie artysta
rzeźbiarz, plastyk miasta
i przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich. Po uzyskaniu pozytywnej opinii artysta przystąpi do realizacji kolejnych punktów zadania, m.in.
przygotowania kamiennej karty z tekstem Galla Anonima,
wykonania modelu pomnika
w skali 1:1, a następnie odlewu z brązu. Koszt realizacji
pomnika wraz z transportem
i montażem na Placu Narutowicza wynosi 1.330 tys. zł.

Zmiany na placu
Do opracowania koncepcji
zagospodarowania Placu Naru to wi cza, uw zględ nia ją cą
usytuowanie na nim pomnika
wraz z kamienną tablicą, władze miasta wybrały dr Ewę
Brach z gdańskiej spółki Arkon Atelier. Koncepcja zawie rać bę dzie roz wią za nia
dotyczące m.in. układu posadzki i zieleni, korektę układu drogowego, usytuowanie
parkingów, dróg i przejść dla
pieszych, zmiany lokalizacji
lub likwidację szaletów miejskich i kiosku.
(ab)

Dumny władca w towarzystwie swoich wojów
– taką rzeźbę przygotuje toruński artysta
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Atrakcyjny lasek
Rozpoczęło się zagospodarowanie terenu lasku brzozowego na Podolszycach
Południe. Pierwszy etap prac ma potrwać do końca 2010 roku.

strukturą. Wykonane zostaną
prace rozbiórkowe i ziemne,
kanalizacja deszczowa, wodociąg, sieć elektryczna oraz infrastruktura potrzebna do
zamontowania monitoringu.
Ponadto ułożone zostaną niektóre alejki spacerowe oraz
powstanie plac zabaw. Ustawione zostaną ławki, kosze na
śmieci, stojaki na rowery oraz
tablice informacyjne.
Według koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowanej przez Zakład Usług Ogrodniczych Arbor i firmę Usługi
Projektowe Piotra Gryszpanowicza, park będzie terenem
zamkniętym, do którego prowadzić będą cztery bramy. Ciągi
komunikacyjne zostały zaprojektowane tak, aby mogły się po
nich poruszać również osoby
niepełnosprawne.

Dla małych i dużych

Wizualizacja – fragment parku na Podolszycach Południe
Roboty wykonuje Muniserwis na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
opracowanej przez firmę Grima Projekt z Warszawy.

Na powierzchni 1,87 ha ma
powstać wewnątrzosiedlowy
park o charakterze wypoczynkowym z funkcją rekreacyjną,
sportową i edukacyjną.

Cztery bramy
W I etapie pracownicy Muniserwisu zajmą się wycinką
drzew i krzewów, które kolidują z projektowaną infra-

Przebudowa i remonty
Wakacje to dobry czas na przeprowadzenie remontów – sprzyja pogoda, mniej jest
samochodów na ulicach. Dlatego drogowcy przystąpili do pracy.
Roboty nie skończą się jednak z początkiem roku szkolnego. Kierowcy powinni więc
uważnie patrzeć na znaki i stosować się do zmienionej organizacji ruchu. Przedstawiamy
największe remonty, które rozpoczęły się w lipcu.

ma Usługi Elektryczne Janusz Kępczyński.
Remont potrwa do połowy
września i kosztować będzie
około 3 mln zł. Na czas prac
wprowadzono ruch wahadłowy.

Ulica Bartnicza
Wykonawcą jest konsorcjum
płockich firm: Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych oraz Przed-

Ulica Wyszogrodzka

ją do 8 października, a kierowcy
muszą omijać tę ulicę, gdyż została ona całkowicie zamknięta
dla ruchu.

Ulica Słodowa
Samochody nie przejadą też
ul. Słodową, która została zamknięta do 15 października. Prace – współfinansowane przez
Wodociągi Płockie – obejmują:
przebudowę wodociągu, remont chodników, oświetlenia,
kanalizacji deszczowej, zatok
postojowych. Ułożona zostanie
również nawierzchnia z kostki
brukowej. Wykonawcą robót
jest Firma Remontowo-Budowlana „Lipowski”. Koszt –
około 1,3 mln zł.

Wokół hali
Do 30 września zaplanowano przebudowę ulic w pobliżu

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Prace prowadzone są na drodze krajowej nr 62, na odcinku
od Jaru Rosicy (na wysokości
salonu Volkswagena) do skrzyżowania z ul. Harcerską
w Imielnicy (koło kościoła).
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Płocka. Inwestycja obejmuje: częściową wymianę podbudowy,
remont nawierzchni, chodnika
po jednej stronie ulicy i dwóch
zatok autobusowych.
Ponadto w czasie remontu prze bu do wa na zo sta nie
sy gna li za cja świet lna na
skrzy żo wa niu w Imiel ni cy.
Wymienione zostanie okablowanie i zamontowane będą
wysięgniki nad jezdnią. Tą
częścią robót zajmuje się fir-

siębiorstwo Instalacyjno –
Usługowe „Wereszczyński”.
Prace kosztować będą około 1,6
mln zł, z czego część kosztów
pokrywa budżet miasta, a część
Wodociągi Płockie. Inwestycja
obejmuje wymianę: nawierzchni, chodników, oświetlenia,
kanalizacji deszczowej, remont
zatok postojowych i przebudowę wodociągu. Roboty potrwa-

W koncepcji przewidziano
miejsce z urządzeniami sporto wo -re kre a cyj ny mi na po wierz chni tra wia stej. Pod
poszczególnymi elementami
do za ba wy bę dzie pia sek.
Urzą dze nia do za ba wy dla
różnych grup wiekowych mają być wykonane z drewna
aka cjo we go, z ele men ta mi

Na czas remontu ulicy Wyszogrodzkiej
ruch odbywa się wahadłowo

wspinaczkowymi oraz sprawnościowymi.
Koncepcja zakłada, że miejscem rekreacyjnym dla najmłodszych dzieci ma być plac
zabaw w formie nieregularnej
piaskownicy w otoczeni kamieni i głazów, które mogą być jednocześnie siedziskami bądź stanowić podstawę pod drewniane
kłody, na których również będzie można usiąść. Pod koronami drzew staną stoły z parasolami. Teren będzie chroniony
i monitorowany przez dwanaście kamer.

Park z fontanną
W II etapie wykonane zostaną nawierzchnie pozostałych alejek oraz dokończona
będzie sieć elektryczna, wodo cią go wa i oświet le nie.
W parku ma stanąć także fontan na z zam knię tym obie giem wody. Zaprojektowana
została w ten sposób, aby jej
zbiornik był łatwy w konserwacji, odporny na uszkodzenia me cha nicz ne, wpły wy
chemiczne (środki uzdatniania wody) i mrozoodporny.
W przyszłości posadzone zostaną nowe drzewa, pnącza,
byliny oraz wykonane będą
trawniki.
(m.d.)

powstającej hali widowiskowo-sportowej:
Batalionów
Chłopskich 7 czerwca 1991
roku i Łukasiewicza. Podczas
prac ruch pojazdów odbywać
się będzie wahadłowo.
Wykonawcą jest Strabag
z Pruszkowa, a koszt wyniesie około 8 mln zł. Na ul.
7 czerwca 1991 r. wymieniona
zostanie podbudowa ulicy, ułożona będzie nowa nawierzchnia
asfaltowa,
wyremontowane
chodniki i ścieżka rowerowa.
Na ul. Batalionów Chłopskich
główne prace polegać będą na
włączeniu obecnej jezdni do
powstających dróg prowadzących do hali. Wykonane zostanie również nowe oświetlenie.
Na ul. Łukasiewicza inwestycja
obejmuje remont: jezdni, chodników, zatoki autobusowej
i ścieżki rowerowej.
M.D.

Pod drogę

Przy Wiejskiej

Miasto kupi 8 mkw. terenu położonego przy ul. Cedrowej. Działka potrzebna
jest do realizacji inwestycji
pn. „Budowa ulicy Cedrowej wraz z infrastrukturą
i oświetleniem”.
(m.d.)

Miasto kupi działkę
o pow. 0,0302 ha przy ul.
Wiejskiej, która wykorzystana zostanie do realizacji inwestycji pn. „Budowa ulic
Wiejskiej i Srebrnej wraz
z brakującą infrastrukturą”.
(m.d.)
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Płock podpisał umowę partnerską z chińskim miastem Huai’an. Uroczystość odbyła się 8 lipca w auli ratusza.
towych. Mieszka tam 5,24 miliona osób, z tego w granicach
miasta prawie 900 tys. Huai’an
może poszczycić się bogatą historią sięgającą 2200 lat. W tymchińskim mieście urodził się
i spędził kilkanaście pierwszych
lat życia Zhou Enlai, pierwszy
premier nowych Chin.
W ostatnich latach Huai’an
stało się wysoko rozwiniętym miastem przemysłowym.
Opiera się na pięciu filarach:
metalurgii, maszynach, tekstyliach, przemyśle chemicznym oraz tytoniu. Rozkwit
przeżywają również inżynieria ge ne tycz na, me dycy na,
ochrona środowi ska oraz
elektronika. Chińskie miasto
ma bogate zasoby naturalne –
ropę naftową, gaz naturalny
czy sól kamienną.

Ze strony chińskiej umowę
podpisał Gao Xuekun – prezydent Huai’an. – Jadąc z Warszawy do Płocka urzekły nas
piękne widoki. Zapomnieliśmy
nawet o zmęczeniu po podróży
– mówił. – Mam nadzieję,
że współpraca będzie się zacieśniać i coraz więcej płocczan będzie mogło zobaczyć
nasze miasto, które jest również – podobnie jak Płock –
atrakcyjne turystycznie. Dystans pomiędzy Chinami a Polską jest duży, ale cieszę się,
że stajemy się sobie coraz bliżsi.
Uroczystość uświetniły występy Harcerskiego Zespołu
Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
oraz chóru Vox Juventutis,
który w wakacje zaprezentuje
się na Expo w Szanghaju.
(m.d., s.d)

FOT. RADOSŁAW ŁABARZEWSKI

List intencyjny o nawiązaniu
współpracy został podpisany 24
września 2007 roku. Rada Miasta wyraziła zgodę na podpisanie umowy partnerskiej 25 sierpnia 2009 roku. – Cieszę się, że
wzajemne kontakty zaowocują
stałą współpracą w wielu dziedzinach życia – mówił Mirosław Milewski, prezydent Płocka. – Nasze miasta wiele różni,
ale wiele też jest podobieństw.
Jestem przekonany, że będą one
podporą kontaktów, pozwolą na
wymianę doświadczeń i nawiązanie osobistych znajomości.
Ponadto liczę na współpracę
w dziedzinie kultury, nauki,
oświaty, sportu, gospodarki
i działalności samorządowej.
Huai’an to miasto w prowincji Jiangsu. Zajmuje obszar ponad 10 tys. kilometrów kwadra-

Prezydent Płocka Mirosław Milewski i prezydent miasta Huai’an – Gao Xuekun
w towarzystwie śpiewaków z Vox Juventutis i dyrygenta Roberta Majewskiego

APEL PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W PŁOCKU
do lekarzy mieszkających, praktykujących w płockim okręgu sądowym
Zwracam się ponownie z
prośbą do lekarzy z rejonów:
Płocka, Ciechanowa, Mławy,
Płońska, Sochaczewa, Żyrardowa, Sierpca i Gostynina
o zgłoszenie się do Sądu Okręgowego w Płocku (09-404
Płock, Plac Narutowicza 4, tel.
24 269 73 64, e-mail:so.plock.
adm@plock.so.gov.pl) do pełnienia czynności lekarza sądowego w wybranym rejonie,
miejscu i czasie.

Warunki niezbędne do zawarcia umowy cywilno –
prawnej ze strony lekarza to:
prawo wykonywania zawodu
lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełna
zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe. Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego
zdolność albo niezdolność do
stawienia się na wezwanie or-
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ganu uprawnionego uczestnika postępowania z powodu
choroby przysługuje wynagrodzenie w kwocie 80 złotych.
Szczegóły dotyczące instytucji lekarza sądowego zawarte są
w ustawie z 15.06.2007 roku o
lekarzu sądowym (Dz. U. nr
123, poz. 849) oraz na stronie
internetowej Sądu Okręgowego
w Płocku – soplock.bip.org.pl.
Prezes Sądu Okręgowego
Małgorzata MICHALSKA

Słowa uznania
i konkretne deklaracje
140 osób awansowanych i 17 odznaczonych medalami
resortowymi i związkowymi – tak w skrócie można podsumować obchody święta policji w naszym mieście.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Coraz bliżej do Chin

Dariusz Zawidzki, zastępca prezydenta Płocka
gratulował wyróżnionym policjantom
Uroczystość odbyła się
w Domu Technika. Przybyli
na nią przedstawiciele parlamentu, województwa, miasta,
Kościoła, innych służb mundurowych oraz byli komendanci płockiej policji.
– 91 lat temu Sejm RP powołał policję państwową – mówił
insp. Jerzy Kalbarczyk, komendant KMP w Płocku. –
Policjanci z poświęceniem,
często kosztem prywatnego życia, pomagają społeczeństwu,
które zawsze może na nas liczyć. Ale policjant to także postawa moralna, autorytet budowany ciężką i niejednokrotnie niebezpieczną pracą.
Komendant dziękował swoim pracownikom, zarówno
tym mundurowym, jak i cywilnym. – Ale bezpieczeństwo jest
zbyt poważną sprawą, aby zostawiać je tylko w rękach policji – mówił. – Dziękuję wszystkim służbom oraz samorządom
za wsparcie naszych działań.
Szczególne podziękowania należą się prezydentowi Płocka
za pieniądze, które co roku dostajemy na dodatkowe patrole
oraz za deklarację przekazania
pokaźnej kwoty na budowę nowej komendy. To duży krok
przybliżający nas do nowej
siedziby.
Prezydent Mirosław Milewski w imieniu samorządu podziękował policjantom za trud,
determinację i konsekwencję
w działaniu. Dziesięciu funkcjonariuszy otrzymało też od prezydenta okolicznościowe nagrody.
– O płockich funkcjonariuszach mówi się z szacunkiem
i dumą – podkreślał. – O waszej

dobrej pracy świadczą statystyki, ale najważniejsze jest to,
że płocczanie mówią, że czują
się coraz bezpieczniej w mieście.
Prezydent przyznał, że oprócz
dobrej organizacji pracy, potrzebne są też odpowiednie warunki techniczne. – Mam nadzieję, że za dwa, dwa i pół roku będziecie mieli nową siedzibę – mówił. – Z budżetu miasta
przekażemy 20 milionów zł,
co stanowić będzie połowę szacunkowych kosztów budowy.
Drugie tyle musi dołożyć komenda wojewódzka. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku
rozpocznie się projektowanie.
Policjanci z okazji swojego
święta uhonorowali odznaką
NSZZ Policjantów wiele osób,
a ks. biskup Roman Marcinkowski, z racji 45-lecia święceń
kapłańskich i 25-lecia sakry biskupiej otrzymał dodatkowo
popiersie Józefa Piłsudskiego
wykonane z brązu.
M.D.

Kąpieliska pod lupą
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że woda
w Zalewie Sobótka oraz
w czterech innych podpłockich akwenach kąpieliskowych nadaje się do
kąpieli. Jedynie jezioro
Zdworskie w miejscowości
Zdwórz otrzymało negatywne orzeczenie o przydatności wody (w próbce
wody stwierdzono obecność pałeczek Salmonelli).
(ab)
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Dwie Wisły – nożna i ręczna
Wisła Płock została podzielona – sekcje piłki ręcznej oraz nożnej tworzą teraz dwie spółki. Mają oddzielny zarząd oraz budżet.

Gorzkie podsumowanie
Szczypiorniści zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski.
– To niezłe osiągnięcie, ale
oczekiwaliśmy więcej – przyznał prezydent. – Drugi zespół
po awansie do I ligi, uplasował
się w środku tabeli. Cieszy natomiast coraz lepsza praca i wyniki młodych piłkarzy ręcznych,
którzy na Międzynarodowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
zdobyli srebrny medal.
Gorzej sezon zakończyła sekcja piłki nożnej. – Drużyna zajęła piętnaste miejsce i spadła
do drugiej ligi – relacjonował
Milewski. – Cel był zupełnie inny. W mojej ocenie, zarząd klubu oraz rada nadzorcza – mimo
komfortowych jak na Płock warunków finansowych – nie spełniły oczekiwań ani właścicieli,
ani kibiców. Dlatego konieczne
są zmiany.

Kij i marchewka
Na sesji (29 czerwca) radni
wyrazili zgodę, aby z Wisły
Płock wydzielić spółkę: Sekcja
Piłki Ręcznej – Wisła Płocka
Spółka Akcyjna. – Sekcje będą
działać niezależnie, oprócz
przedsięwzięć marketingowych, które muszą być koordynowane – wyjaśniał prezydent
Milewski.
W spółce piłki ręcznej 100
proc. kapitału należy do miasta. Zarząd będzie dwuosobowy
– jedną kandydaturę wskaże
Urząd Miasta i jedną PKN Orlen. Prezesem został Andrzej
Miszczyński, płocczanin, były
piłkarz ręczny, od kilku lat
prowadzący własny biznes.
Skład Rady Nadzorczej SPR
będzie także w połowie wskazany przez miasto, a w połowie przez Orlen. – Z naszej
strony chcemy wyznaczyć 3-4
osoby, przedstawicieli kibiców
i osoby znane w Płocku – mówił Mirosław Milewski.
Spon so rem ge ne ral nym
szczypiornistów został Orlen,
z którym umowa została podpisana na cztery lata. – Budżet
sekcji w pierwszym sezonie
wyniesie 7 milionów złotych –

dził się w Sierpcu, ale od wielu lat związany jest z Płockiem. Jako junior był piłkarzem Wisły. – Jest pasjonatem
futbolu i naszego zespołu –
mówił Milewski.

wyjaśniał na sesji Rady Miasta
Dariusz Zawidzki, zastępca
prezydenta. – W następnych
latach 4 miliony zł będą gwarantowane, a 3 mln zł uzależnione od wyników.
Po podpisaniu umowy, zarząd SPR przedstawi organom
spółki i zawodnikom sztab
szkoleniowy oraz cele na kolejne sezony.

Będą gryźli trawę

Pasjonat na stanowisku
– Miasto nie chce pozbyć się
ani likwidować sekcji piłki
nożnej – zdementował pogłoski Mirosław Milewski. – Dopuszczamy jednak możliwość
podzielenia się – do 49 proc. –
akcjami ze sponsorem.
W zarządzie zasiądzie jedna
lub dwie osoby. – Musimy oszczędzać, bo przecież Wisła będzie grać w II lidze – wyjaśniał. – Z tego samego powodu
zmniejszony zostanie również
budżet sekcji, ale musi być na
takim poziomie, by umożliwić
osiągnięcie celu. A cel jest jeden: jak najszybszy awans do
I ligi.
W Radzie Nadzorczej mają
zasiąść 3 lub 4 osoby – jedna
będzie reprezentowała Vectrę
– teraz (po wycofaniu się ze
sponsoringu Orlenu) największego sponsora, kolejna –
Galerię Wisła.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

– Sezon 2009/2010 był jednym z najgorszych w historii
Wisły Płock – mówił na konferencji prasowej 6 lipca prezydent Mirosław Milewski. – Za
wyniki, szczególnie piłkarzy
nożnych chciałbym przeprosić
wszystkich kibiców.

Najważniejszy cel – awans

6 lipca odwołany został dotychczasowy prezes Wisły Jerzy
Ożóg. Jego miejsce zajął 32-letni Zbigniew Leszczyński. – Dał
się poznać jako profesjonalny
zarządca spółki, zarówno biznesowo jak i menadżersko – pre-

KOMENTARZ

Andrzej Miszczyński
prezes SPR Wisła Płock

Szczypiorniak jest dobrem
miasta. Będę realizował koncepcję obejmującą lata 20102015 z naciskiem na 2013 rok.
Zawodnicy Wisły Płock są
w szczególnym momencie. Po
olimpiadzie w Londynie mają
szansę na grę w reprezentacji
Polski. Mamy więc trzy lata,
aby wtedy godnie reprezentować miasto i Orlen w drużynie narodowej. Trzeba dać
szansę juniorom, choć nie
wszystkich można „wrzucić”
do I zespołu. Muszą mieć okazję do gry, aby nauczyli się

brać odpowiedzialność za wynik. Ale trzeba ich do tego dobrze przygotować mentalnie
i pod względem obciążeń.
Chcę, aby w 2013 roku Wisła Płock była zbudowana na
reprezentantach Polski, głównie płocczanach. Będą również transfery oparte nie na
gwiazdach, ale na zawodnikach „głodnych gry”, którzy
dopiero w Płocku staną się
gwiazdami.
Celem na przyszły rok jest
gra w Pucharze Polski oraz
w play -offach. Poprze czka
jest zawieszona wysoko. Nie
osiągnę niczego sam – zarząd, sztab szkoleniowy i zawodnicy – wszyscy muszą się
zjednoczyć wokół jednego celu. Chcę, aby w 2015 roku
Wisła Płock była wśród 16
najlepszych zespołów świata.
Będę walczył, aby polityka
była jak najdalej od sportu. Jeśli zobaczę, że nie jestem
w stanie tak działać, to odejdę.
Not. m.d.

zydent rekomendował nowego
prezesa. – Około roku zarządzał
Rynex-em i był to bodaj najlepszy okres miejskiej spółki.
Leszczyński pracował również prawie 8 lat w OrlenPetroCentrum oraz Orlenie. Uro-

– Najważniejszym celem piłkarzy nożnych jest jak najszybszy awans – zapowiedział prezydent. – Nie możemy sobie
pozwolić na zbyt długie przebywanie w II lidze.
Nadzór merytoryczny nad
sekcją futbolistów sprawować
bę dzie za stępca pre zydenta
Dariusz Zawidzki. – Wracamy do starych wypróbowanych wzorców – mówił Mirosław Milewski. – Za klub będzie odpowiadał profesjonalista w zarządzaniu spółkami,
a nie tylko pasjonat sportu.
– Nie znam się na szkoleniach, więc to zostawiam klubowi – oznajmił Dariusz Zawidzki. – Ale wiem, że ciężka
praca czyni cuda. Nie pozwolimy na leserstwo i na to, żeby
jakiś obibok mógł się w klubie
utrzymać. Kibice i właściciel
łatwiej wybaczą słabszy wynik
druży ny, gdy będą widzieć,
że wszyscy walczą w pocie czoła. Nożni mają „gryźć trawę”.
Tego od nich oczekujemy.
Małgorzata Danieluk

KOMENTARZ

Zbigniew Leszczyński
prezes Wisły Płock

Zgodziłem się objąć stanowisko prezesa, gdyż głęboko
wierzę, że z Wisłą można osiągnąć sukces. Stawiam sobie
ambitne cele. Już kiedyś, bardzo krótko pracowałem w klubie. Obserwowałem jego działanie m.in. jak byli motywowani zawodnicy, ale także gdzie
np. nocowali sędziowie, gdy
przyjeżdżali do nas na mecze.
Wierzę, że Wisłą można sprawnie zarządzać i jednocześnie
sprawiać radość kibicom.
Stawiam na szkolenie od najmłodszych grup oraz marke-

ting. Musi być w klubie sprawny koordynator, który doprowadzi do tego, że wszystkie drużyny będą grały w podobnym
stylu co I zespół. Marketing
musi być prowadzony bardzo
sprawnie. Trzeba wykorzystać
markę klubu. Jeśli marketing
będzie dobrze działać, łatwiej
będzie rozmawiać ze sponsorami. Jeśli będą sponsorzy, to będzie więcej pieniędzy na łatwiejsze zbudowanie dobrego
zespołu. Musimy zapracować
na to, aby sponsorzy chcieli
z nami rozmawiać. Nikt nie jest
altruistą, więc dobrym krokiem
w kierunku pozyskiwania pieniędzy jest poprawienie wyników sportowych.
Nie zrezygnuję w połowie
drogi, choć wyzwanie jakie
stoi przede mną jest trudne.
Stawiam na profesjonalizm
i doświadczenie. Każda osoba
pracująca w klubie musi wykazać się dużym zaangażowaniem. To muszą być pasjonaci
sportu.
Not. m.d.
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Telewizyjny poranek nad Wisłą Nagroda za Wieś
„Kawa czy Herbata” – sztandarowy poranny program TVP1 – w środę, 14 lipca
nadawany był na żywo z Płocka.

Osiedle Wieś otrzymało tytuł „Budowy Roku 2009” w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa przy współpracy Ministerstwa
Infrastruktury.

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

W dwudziestej, jubileuszowej edycji inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nagrodzono w kategorii budynków
mieszkalnych o wartości 30 –
90 mln złotych.
Do oceny zgłoszono 78 budów. Nagrody i wyróżnienia
przyznano w dziesięciu katego riach, m.in. bu dynków
mieszkalnych, centrów handlo wo -wy stawo wych, obiektów przemysłowych czy remontów związanych z rewitalizacją zabytków. Zwycięskie
inwestycje charakteryzują się
nowoczesnymi rozwiązaniami
technologicznymi, wysoką ja-

kością wykonania oraz dobrą
organizacją procesu budowlanego.
Osiedle Wieś to pięć budynków przy al. Jana Pawła II.
W kompleksie powstało 127
mieszkań i parkingi z 73 miejscami postojowymi. Lokale
zostały wyposażone w liczniki
wody oraz ciepła, przystosowane do odczytu drogą radiową oraz w energooszczędne
kuchnie elektryczne z blatem
ceramicznym i system wentylacji hybrydowej. Każdy z budynków ma niezależne przyłącze do miejskiej sieci cieplnej,
a także niezbędne wyposażenie instalacyjne.
(ag)

Była to już druga wizyta w
naszym mieście. Poprzednio
program gościł dwa lata temu
na Starym Rynku. Teraz plenerowe studia rozstawione były na
płockiej skarpie oraz na plaży
nad Wisłą. Telewidzowie „Jedynki” mogli rozpocząć dzień
podziwiając m.in. statek „Rusałka”, który w promieniach
wschodzącego słońca kursował
po Wiśle. Na rzece prezentowali się też płoccy wioślarze.

Miasto na weekend
Prowadzący program – Pau li na Chy lew ska i Ra dek
Brzóz ka (z po cho dze nia
płocczanin) gościli m.in. prezy den ta Mi ro sła wa Mi lewskiego, który na plażę przyjechał turystyczną kolejką.
– Płock zmienia swoje oblicze, staje się miastem turystyki
weekendowej – mówił Milewski. – Powstaje tu jedyne molo w Polsce, które budowane
jest na rzece.
Prezydent zaprosił do Płocka wszystkich fanów muzyki
Jean Michela Jarre’a. W listopadzie ten światowej sławy artysta wystąpi w naszym
mieście podczas otwarcia hali wi do wi sko wo -spor to wej.
Te le wi dzo wie do wie dzie li
się też, że wcześniej można
wziąć udział w festiwalu Audioriver, który w tym roku
odbędzie się już po raz piąty.
Mirosław Łakomski opowiadał o swojej książce „Rejs

po płockim Peerelu”, a fotoreporter Piotr Augustyniak
o podpatrywaniu obiektywem
codziennego życia naszego
miasta. Były też migawki
z Muzeum Diecezjalnego i katedry, a o zgromadzonych tam
skarbach mówił ks. Stefan
Cegłowski. W „Kawie czy
herbacie” były również spoty
z zoo, a także z podpłockich
plenerów – Radek Brzózka
pływał kajakiem m.in. po Skrwie w okolicach Cierszewa.

W telewizyjnym skrócie
Na plaży trwał pojedynek
kucharzy przygotowujących
na żywo potrawy kuchni staropolskiej oraz śródziemnomorskiej. Natomiast Cezary Supeł
przedstawił swoją książkę
„Płock 1920”. W tym roku,
w 90. rocznicę obrony miasta
przed bolszewikami, w Płocku
będzie można zobaczyć rekonstrukcję bitwy. Specjalnie dla
„Kawy czy herbaty” zaprezentowali się aktorzy – amatorzy
m.in.: Roma Ludwicka, która
podczas sierpniowej rekonstrukcji wcieli się w postać
Marceliny Rościszewskiej, dyrektorkę szkoły żeńskiej oraz
Mateusz Zdanowski, który
wystąpi jako Tadzio Jeziorowski, 11-letni harcerz-bohater.
Telewidzowie mogli zobaczyć również poka zy jo gi,
sportów walki, układu choreogra ficz ne go che erle a derek
oraz grę na piasku naszych
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piłkarzy ręcznych. Michał
Kublik opowiadał o Rockowych Ogródkach, Krzysztof
Misiak m.in. o swojej płycie
„Wyjątkowo kulturalny weekend”. Inny rodzaj muzyki zaprezentował chór Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
Vox Juventutis. Na koniec ponad dwuipółgodzinnego programu Grażyna Zielińska –
znana nie tylko z płockiej sceny teatralnej, ale także z ról
w serialach telewizyjnych
(m.in. matka Mareczka w „Na
dobre i na złe”), ze swadą zachęcała do odwiedzenia naszego miasta.
(m.d.)

FOT. ARCHIWUM MTBS

Prezenter Radek Brzózka w rozmowie z uczestnikami tegorocznej rekonstrukcji
obrony Płocka przed nawałą bolszewicką w 1920 r. – Mateuszem Zdanowskim
i Romą Ludwicką oraz reżyserem Tadeuszem Bystramem

Mirosław Kłobukowski, prezes MTBS
odbiera nagrodę z rąk Piotra Stycznia,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
W głębi główny inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiński

Płock w kamerze mistrza
Na stronie internetowej Urzędu Miasta dostępny jest film promocyjny
za ty tu ło wa ny „Płock wra żeń moc”.
Autorami filmu są Jerzy
Szkamruk i Piotr Sławiński.
Obaj są laureatami wielu nagród filmowych m.in. III Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku
za film „Wielcy Odkrywcy –
Benedykt Polak” oraz tegorocznego festiwalu „Das Goldene Stadttor” w Berlinie za
film „Fryderyk 2010”.
Najnowszy film promocyjny o Płocku to trzyminutowa
podróż po najciekawszych za-

kątkach miasta i przedstawienie niektórych propozycji
atrakcyjnego spędzenie czasu
wolnego w Płocku. Bohaterami filmu są laureatki konkursów piękności: płocczanka
Monika Lewczuk – I Wicemiss Polski 2009 r. oraz Katarzyna Borowicz – Miss Polonia 2004 r. Ich oczami oglądamy najpiękniejsze zabytki
Płocka, Muzeum Mazowieckie, Bazylikę Katedralną czy
Muzeum Diecezjalne. Bohate-

rowie filmu podziwiają widoki ze Wzgórza Tumskiego,
spacerują ulicą Tumską i Starym Rynkiem oraz odwiedzają ogród zoologiczny. W impresji są też ujęcia z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Płocka: Festiwalu Piękna, Audioriver, Cinemagic
oraz Reggaelandu.
Film promocyjny o Płocku
zrealizowała firma TV PROJECT, a obejrzeć go można na
stronie www.plock.eu. (seb)
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Komputerowa edukacja
Pani Teresa odnalazła swoich szkolnych znajomych na portalu Nasza Klasa, pan
Stanisław wirtualnie odwiedził rodzinne Zaburze, a pani Julia wysłała pierwszego maila do syna przebywającego na misjach w Mongolii.
Cóż w tym niezwykłego?
Otóż wszystkie te osoby poznają możliwości komputera
dopiero od niedawna, dzięki
uruchomionej w lipcu w parafii „Stanisławówka” we współpracy z Kołem Radia Maryja,
pracowni komputerowo-internetowej im. sługi bożej Matki
Małgorzaty.

W każdym wieku

Potrafią surfować
– Zajęcia zaczynają się od
podstaw – włączania i wyłączania komputera, „opanowania”
myszki – mówi Ewa Olewińska.
– Później uczestnicy poznają,

Polacy z Syberii z miejscowości Bijsk, Górno-Ałtajsk, Majma, Barnauł i Omsk przyjechali z wizytą do Płocka.
Gości zaprosiło Regionalne
Stowarzyszenie Wschód-Zachód. Osiemnastoosobowa delegacja składa się z młodzieży
studiującej i uczącej się oraz
kierownictwa organizacji polonijnych, z prezesem Polskiego Narodowego Centrum
„Orzeł Biały” w Bijsku, Walerym Rafalskim. W programie
prawie trzytygodniowego pobytu w Płocku jest m.in. sesja
naukowa „Martyrologia narodu polskiego w okresie II wojny światowej. Katyń”. Odbędzie się ona 11 sierpnia o
godz. 10.30 w Centrum ds.
Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi przy ul. Mis-

jonarskiej 22. – Dwa referaty
wygłoszą goście z Syberii – jeden na temat zsyłek Polaków
na Syberię, a drugi o współczesnym życiu Polaków na
dalekim Wschodzie – informuje prezes stowarzyszenia
Wschód – Zachód, Wirginia
Matusiak.
Uczestnicy delegacji oprócz
Płocka zwiedzą też Sierpc,
Warszawę, Żelazową Wolę,
Niepokalanów, Łódź i Gdańsk.
Spotkają się także z harcerzami wypoczywającymi w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie.
Przyjazd i pobyt w Polsce
naszych rodaków z Syberii dofinansował Senat RP.
(ab)

Dobrodziejka chemia

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

Inicjatorem zorganizowania
zajęć i dobrą duszą przedsięwzięcia jest ks. Kazimierz Kurek. – Chcemy uczyć ludzi
starszych, jak posługiwać się
komputerem i korzystać z Internetu. To otworzy przed nimi
nowe możliwości, pozwoli na
korzystanie z informacji, które
dla innych są w zasięgu ręki.
Jest to konieczne, żeby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu – wyjaśnia duchowny.
Pracownia czynna jest codziennie – przed południem od
godz. 9 i po południu od godz.
16. Wyposażona jest w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz drukarkę. Zajęcia prowadzi ks. Kazimierz i dwóch wolontariuszy
– licealiści Piotr i Hubert. Najstarsza uczennica ma 84 lata.
Ksiądz Kazimierz czeka na kolejnych wolontariuszy, którzy
chcieliby uczyć obsługi komputera osoby starsze. Dzięki temu
spotkania w pracowni mogłyby
odbywać się częściej.

Syberyjscy goście

W przyszłym roku będziemy obchodzić Światowy Rok
Chemii. Pierwsze inicjatywy nawiązujące do tych obchodów są podejmowane już teraz. Jedną z nich jest realizacja projektu Słoneczna Chemia.
Zajęcia w pracowni komputerowej
to pożytecznie i miło spędzony czas

jak wyszukiwać strony internetowe, jak docierać do potrzebnych informacji oraz drukować.
Nie ma tyle teorii, jak na kursach komputerowych, lecz od
razu ćwiczy się umiejętności
praktyczne. Zajęcia są bezpłatne. Na razie uczestniczy w nich
kilkanaście osób. Do pracowni
nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy przyjść. Nie ma
też obowiązku regularnego
uczęszczania, można zgłaszać
się w dogodnym dla siebie terminie. Uczestnicy zajęć to osoby starsze, z różnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Większość z nich

nigdy wcześniej nie korzystała
z komputera. Ważne jest zatem
to, że tempo pracy i stosowana
terminologia dostosowane są do
ich możliwości.
Pracownię odwiedziła niedawno ekipa I programu Telewizji Polskiej z redakcji katolickiej „Znaki czasu”. Uczestnicy zajęć chętnie prezentowali zdobyte do tej pory umiejętności. Korzystając z notatek,
a niektórzy już tylko „z głowy”, surfowali po Internecie
i drukowali interesujące ich informacje. Program jeszcze
w sierpniu zostanie pokazany
na antenie TVP 1.
(ab)

Pomóżmy choremu Kacperkowi
Kacper urodził się w styczniu 2006 roku z
rozszczepem kręgosłupa, wodogłowiem, pęcherzem neurogennym, obustronnym zwichnięciem bioder oraz stopami końsko-szpotawymi.
Potrzebuje intensywnej rehabilitacji oraz wielu
operacji. Chłopiec od roku porusza się na wózku wypożyczonym od fundacji z Wejherowa, do
której uczęszcza na rehabilitację. Niezbędny jest
jednak zakup własnego specjalistycznego wózka, na który nie stać rodziców dziecka.
W ramach akcji „Zbieramy nakrętki dla
Kacperka” Galeria Wisła wystawiła pojemniki,
do których można wrzucać plastikowe nakrętki.

W akcję zaangażowały się też osoby prywatne,
szkoły, przedszkola, firmy i instytucje.
Pudełka, do których można wrzucać nakrętki,
ustawione zostały także w Urzędzie Miasta –
przy wejściu od ul. Zduńskiej oraz od ul. Kazimierza Wielkiego. Nakrętki można przynieść
także do pok. 110. Zebrane nakrętki zostaną dostarczone do Galerii Wisła, która przewiezie je
do punktu skupu, a pieniądze przekaże rodzicom Kacpra. Około 3 tys. nakrętek to 12 kg. Żeby kupić wózek inwalidzki potrzeba 1500 kg.
Więcej informacji o akcji na www.galeria-wisla.pl/site/kacperek.php.
(ks)

To inicjatywa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
i miesięcznika „Chemik”, przy
współudziale Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego. Ma
ona przyczynić się do uświadamiania znaczenia chemii
w rozwoju świata, ochronie
zdrowia, rolnictwie, tworzeniu
nowych wszechobecnych materiałów. W potocznym i powierzchownym odbiorze samo
słowo „chemia” wywołuje
pejoratywne skojarzenia. Projekt ma to zmienić.
W Politechnice Warszawskiej w Płocku „Słoneczna
chemia” zainaugurowana została w czerwcu wykładem
prorektora tej uczelni, prof.
zw. dr hab. inż. Jacka Kijeńskiego. Referatu „Chemiczne
świata opisanie” wysłuchała
licznie zgromadzona publiczność. Obecni byli m.in. biskup
płocki Piotr Libera, parlamentarzyści ziemi płockiej, przedstawiciele społeczności akademickiej politechniki, Towarzystwa Naukowego Płockiego
oraz dyrektorzy największych
płockich przedsiębiorstw chemicznych – PKN Orlen S.A.
i Basell Orlen Polyolefins.
Z zainteresowaniem wykładu wysłuchała też młodzież ze
szkół ponadgimnazjalnych.
Wielka w tym zasługa mówcy,
który posiada dar prostego

i komunikatywnego przekazywania nawet bardzo trudnych
zagadnień.
Prof. Kijeński niezwykle
zajmująco, ilustrując pewne
wątki wykładu reprodukcjami
znanych dzieł sztuki, przedstawił historię rozwoju chemii od

Prof. Jacek Kijeński
czasów starożytnych do
współczesnych. Objaśnił słuchaczom wiele pojęć i reakcji
chemicznych, przybliżył zastosowania nauki i technologii
do produkcji wyrobów ułatwiających codzienne życie.
Po takim wykładzie nasuwa
się jedno stwierdzenie – nie
taka chemia straszna, jak ją
malują.
(ar)
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Granty? Będzie dogrywka!
Zwycięskie wnioski wybrano spośród 49 (dwa nie spełniały wymogów formalnych).
Rada Programowa, Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji
„Fundusz Grantowy dla Płocka” oceniali przede wszystkim
wpływ projektu na zrównoważony rozwój Płocka, sposób
pozyskiwania funduszy i innowacyjność.

W szerszym gronie
– Chciałbym życzyć wszystkim, którzy otrzymali dofinansowanie i funkcjonują w
obszarach szeroko rozumianej polityki społecznej, żeby
fun dusz wspie rał ko lej ne
wasze projekty, bo dzięki temu nasz Płock będzie stawał
się coraz lepszy – pogratulował beneficjentom prezydent
Mi ro sław Mi lew ski, przewod ni czą cy Ra dy Fun datorów.
– Fundusz grantowy jest
przykładem dobrej współpracy. Nasz model kooperacji
sprawdził się jako skuteczne
działanie, co widać po kontynu a cji pro gra mu – do da ła

Beata Karpińska, członek Rady Fundacji z ramienia PKN
Orlen.
– Z wielkim zainteresowaniem bę dzie my przy glą dać
się po stę pom w re a li za cji
tych projektów – zapewniał
z kolei Karol Marek Sęp, dyrektor ds. Produkcji w Basell
Orlen Polyolefins (Rada Fundatorów).
– Przyglądając się z boku
działaniom fundacji troszeczkę
zazdrościłam, że nie mogliśmy
być corocznie, ale cieszę się,
że jesteśmy ponownie – mówiła Joanna Kaczmarska z firmy
Levi’s Strauss, którego fundacja ponownie dołączyła do
grona darczyńców w tej edycji
konkursu, przeznaczając na realizację projektów 50 tys. dolarów. Wcześniej, w latach
2003–2004, Levi’s wsparł już
Fundusz Grantowy kwotą 100
tys. dolarów.

Błędne wnioski
W tej edycji nie zabrakło organizacji, którym przyznano
najwyższe dopuszczalne kwoty, czyli 15 tys. w przypadku

FOT. ARCHIWUM FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA PŁOCKA

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka zamierza dofinansować 22 z 51 złożonych projektów w IV edycji konkursu grantowego. Planuje też dogrywkę.

Przedstawicielki Levi Strauss Foundation (z lewej)
wręczyły symboliczny czek prezes Iwonie Tandeckiej
pojedynczej organizacji i 25
tys. dla wniosków partnerskich.
Doceniono zarówno pomysły
organizacji, których projekty
dofinansowywano już w poprzednich edycjach, np. Towa-

Szlifowanie francuskiego
Dwunastu uczniów z płockich szkół ponadgimnazjalnych szlifowało znajomość języka
francuskiego podczas warsztatów konwersacyjnych, które prowadził w lipcu Jonathan
Laporte, nauczyciel z Auxerre (Francja).
niewiele o nim wiedziałem.
Przyznawał, że jest zachwyco ny swo i mi ucz nia mi. –
Wiele osób ma dużą łatwość
w komunikacji i rozmowie.
Pozostali, nieco młodsi, do-

sko na le ro zu mie ją, ale nie
mają śmiałości się odezwać.
Uczestnicy warsztatów zostali wytypowani przez dyrektorów swoich szkół. – Są
to uczniowie wyróżniający się

FOT. ALINA BOCZKOWSKA

– Idea warsztatów konwersacyjnych zrodziła się kilka lat
temu, kiedy zorganizowałem
takie przedsięwzięcie we
współpracy z partnerskim miastem Darmstadt – mówi Mariusz Wojtalewicz, kierownik
Domu Darmstadt. – Chodzi nie
tylko o niekonwencjonalny
sposób nauczania języków obcych, ale także integrację europejską. Młodzież poznaje
kulturę, historię, współczesne
życie i warunki panujące w ojczyźnie swojego nauczyciela,
a on z kolei uczy się od nich
o Polsce i Płocku.
Jonathan Laporte ma 31 lat,
jest nauczycielem historii, geografii i języka francuskiego
w Liceum Rolniczym w Auxer re, któ re utrzy mu je kon takty z płocką Jagiellonką.
W Polsce był po raz pierwszy. – To była okazja, do
poz na nia wa sze go kra ju –
mówił Laporte. – Do tej pory

Poznawanie zabytków Paryża pod okiem nauczyciela
Jonathana Laporte, na razie tylko na fotografiach
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rzystwa Naukowego Płockiego
czy Stowarzyszenia Przyjaciół
Katedralnego Chóru Pueri et
Puellae Cantores Plocenses, jak
i wnioski stowarzyszeń debiutujących, np. Stowarzyszenia

Gubimy Centymetry i Kilogramy czy Rodziców, Nauczycieli
i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12.
– W kwietniu ogłosiliśmy
IV edycję. Mieliście państwo

z języka francuskiego. Zajęcia nie są bowiem kursem języka, ale dają możliwość bezpłatnego pogłębienia posiadanej wiedzy – wyjaśnia Wojtalewicz.
Młodzież ze swym nauczycielem spotykała się codziennie od godz. 9 do 12 i w tym
czasie nie padło ani jedno słowo po polsku. Niektóre zajęcia odbywały się w Domu
Darmstadt, gdzie do dyspozycji był po moc ny sprzęt –
komputer, rzutnik, ale wiele
„lekcji” było też w terenie.
Grupa odwiedziła m.in. zoo,
muzeum, Auchan, gdzie była
znakomita okazja do poszerzenia słownictwa. Uczniowie oprowadzali też swojego
nauczyciela po Płocku (posługując się oczywiście tylko
językiem francuskim). – Lapor te jest na szym mia stem
zachwycony. Smakuje mu też
polska kuchnia. Wybrał się
również na zwiedzanie Torunia i Warszawy.
W prowadzeniu warsztatów
Francuzowi pomagała Anna
Ciecierska, nauczycielka i tłumaczka języka francuskiego.
(rł, ab)

mie siąc na przy go to wa nie
wnio sku. Po chy la liś my się
naprawdę nad każdym projek tem. Wszyst kie by ły su mien nie czy ta ne, naj pierw
przez Ra dę Pro gra mo wą,
a potem Radę i Zarząd Fundacji. Przyznaliśmy 22 granty na łączną kwotę 230 tys. zł.
To nie wyczerpuje puli, którą
za ło ży liś my na IV edy cję.
Ogłaszamy dogrywkę – mówiła Iwona Tandecka, prezes
zarządu Fundacji. – Okazało
się, że wnioski nie są na tyle
dobre, żeby wszystkim przyznawać pieniądze.
Naj częst sze błę dy, któ re
skut ko wa ły
odrzu ce niem
wniosku to: brak uzasadnienia problemu lub nie podanie
ar gu men tów na po par cie,
że rzeczywiście on istnieje,
brak rzeczywistych założeń
partnerskich (partner wpisany był do wniosku wyłącznie
po to, by kwota dofinansowania była większa), mylenie
celów z działaniami, mała innowacyjność lub powielanie
projektów z poprzednich lat.
Do gryw ka po trwa do 15
sierpnia. Szczegóły dotyczące kryteriów można znaleźć
na stronie www.funduszgrantowy.plock.eu. Warto pamiętać, że muszą to być całkiem
nowe projekty.
(agl, rł)

Nagrody
dla Czytelników
„Zwiedzaj Mazowsze” –
to hasło krzyżówki, którą
zamieściliśmy w poprzednim numerze „Sygnałów
Płockich”. W „Łańcuszku”,
w wyniku anagramowania
powstały następujące słowa: zupa, zakup, puszka,
szpulka, kapelusz. Nagrody,
za nadesłanie poprawnych
rozwiązań, wylosowali:
Mikser – Marianna
Wójcik, suszarka do włosów – Ludwika Bętlejewska, sandwich – Emilia Pilewska, gofrownica – Andrzej Bawtrol, radio z zegarem – Teresa Huczek.
Koszulki, kubeczki i magnesy z logo Płocka: Marcin
Gątarek, Grażyna Tryka,
Robert Franczak, Anna
Grażyna Trzaskoś.
Po odbiór nagród zapraszamy z dowodem tożsamości do Redakcji „Sygnałów
Płockich”, Pl. Stary Rynek
1, pok. 220 (II piętro). Redakcja czynna w godzinach
pracy Urzędu Miasta. (ab)
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Mogą liczyć na pomoc
Trudno jest określić liczbę niepełnosprawnych płocczan, gdyż ostatnie precyzyjne dane pochodzą sprzed ośmiu lat. Szacuje się jednak, że co najmniej 10
proc. społeczeństwa naszego miasta to osoby niepełnosprawne.

Bariery do pokonania
Podczas modernizacji i remontów ulic, miasto zawsze
obniża krawężniki, co ułatwia
poruszanie się osobom na
wózkach. Dla niewidomych
i słabo widzących systematycznie montowane są nowe
żółte wypukłe płytki przed
przejściami dla pieszych. Od
kilku lat, dzięki współpracy
z policją i strażą miejską kontrolowane są tzw. „koperty
parkingowe”, aby nie zajmowały je osoby niemające do tego uprawnień. – Płocczanie
coraz rzadziej łamią przepisy –
mówi Tomasz Gorczyca,
rzecznik osób niepełnospraw-

nych. – Mandaty w wysokości
500 złotych przynoszą efekty.
Miejski Zarząd Dróg stosuje
zasadę wyznaczenia 10 proc.
miejsc parkingowych dla kierowców niepełnosprawnych.
Spółdzielnie mieszkaniowe
do „kopert” podchodzą indywidualnie. W miarę możliwości przychylają się do wniosków zainteresowanych.

przyznania zasiłków celowych
na leki, ubrania, zapłatę
za energię czy zakup węgla na
zimę.
Od kwietnia 2009 roku w co
drugą środę niepełnosprawni
mogą uzyskać porady prawne.
Z takiej pomocy skorzystało 60
osób. Natomiast od czerwca
Urząd Miasta zatrudniał na
umowę zlecenie tłumacza migo-

chcieli rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ponadto
11 osób zostało skierowanych
na szkolenia.
Spotkania i zabawy integracyjne są często jedyną formą
wypoczynku i oderwania się
od problemów ciężkiego życia
dla osób niepełnosprawnych,
które zmagają się z chorobami
i problemami finansowymi. Dlatego biuro rzecznika
wspiera finansowo różnego rodzaju imprezy integracyjne.
W 2009 r. na ten cel z budżetu
miasta wydano ponad 10,3
tys. zł. Małgorzata Danieluk

Dobro zawsze powraca
Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia miłosierdzia”, której przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy,
ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka.
Te słowa Jana Pawła II są drogowskazem dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 działających w Klubie
Dobrych Serc.
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Wielu z nich potrzebuje
wsparcia lub reprezentowania
w sytuacjach, gdy łamane jest
prawo. W 2009 roku do ratuszowego rzecznika osób niepełnosprawnych zgłosiło się
ponad 2,6 tys. osób, które potrzebowały pomocy lub starały
się o wydanie specjalnej karty
parkingowej.
Rzecznik realizuje samorządowy program „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”. Do jego zadań –
oprócz pomocy – należy także
promocja działań integracyjnych w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz działań rozwijających twórczo i artystycznie osoby niepełnosprawne. Głównym jednak zadaniem
jest stały kontakt z niepełnosprawnymi i otwartość na ich
sugestie. Osoby mające problem z poruszaniem się najczęściej proszą o likwidację
barier
architektonicznych.
W ubiegłym roku ze środków
budżetu miasta wybudowano
podjazd do budynku komunalnego przy ul. Kolegialnej 11.
Koszt to ok. 30 tys. zł. Ponadto likwidacja barier możliwa
jest przy wsparciu finansowym
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2009 roku przekazał on blisko 300 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone
na modernizację 19 mieszkań,
zamontowanie podnośnika sufitowego i windy. Aby skorzystać z dofinansowania osoba
niepełnosprawna musi wykazać się przynajmniej 20 proc.
wkładem własnym.

niepełnosprawnych bezrobotnych (bez dochodu). Aby pomóc w znalezieniu pracy
w ubiegłym roku już kolejny raz
zorganizowano Targi Pracy
Osób Niepełnosprawnych. Ponad 20 pracodawców z Płocka
i okolic poszukiwało potencjalnych pracowników wśród osób
niepełnosprawnych. Z informacji uzyskanych z płockiej filii
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
wynika, że kilkadziesiąt osób
niepełnosprawnych otrzymało
zatrudnienie. Natomiast Miejski
Urząd Pracy podpisał 11 umów
z niepełnosprawnymi, którzy

Likwidacja barier, nie tylko architektonicznych,
to jedno z najważniejszych zadań

Realne wsparcie
Część osób niepełnosprawnych nie ma pracy, a co za tym
idzie cierpią na brak środków
materialnych. Dlatego zgłaszają się do rzecznika, który pomaga w załatwieniu najpotrzebniejszych potrzeb.
W ubiegłym roku Oddział
Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych przekazał za pośrednictwem rzecznika 300
sztuk odzieży.
Niepełnosprawni mogą również liczyć na bezpłatne posiłki. W 2009 roku z takiej pomocy skorzystało 10 osób. Ponadto Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych współpracuje
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Na bieżąco wymieniane są informacje w celu

wego, który pomagał osobom
głuchoniemym i słabo słyszącym w załatwianiu różnych
spraw urzędowych, rodzinnych
i problemów finansowych.
Do Biura zgłaszają się prywatne osoby, które przekazują
sprzęt ortopedyczny, RTV,
AGD oraz meble. W ubiegłym
roku bezpłatnie niepełnosprawnym przekazano: trzy
wózki inwalidzkie, dwa telewizory, lodówkę, kuchnię gazową oraz wypoczynek.

Klub istniejący od 2008 roku
zrzesza 30 osób z różnych klas.
– Jego zadaniem jest działanie
na rzecz społeczności szkolnej
i pozaszkolnej, a co najważniejsze, na rzecz rozwoju samego
siebie poprzez formację intelektualną i duchową – mówi Stefan Swat, opiekun klubu. –
W naszych działaniach odnajdujemy radość w czynieniu dobra, kształtujemy właściwe postawy człowieka, uczymy się systematycznej pracy nad samym
sobą, pogłębiamy więzi międzyludzkie. Odczuwamy potrzebę
dawania siebie drugiemu człowiekowi, gdyż jest wielu młodych ludzi, potrzebujących miłości i wsparcia. Dobro zawsze
powraca do człowieka.
W Klubie Dobrych Serc przydaje się każdy talent – plastyczny, wokalny, aktorski, a także
wrażliwość, łatwość nawiązywania kontaktów, zmysł organizacyjny czy bystre oko, które
w porę dojrzy potrzebującego.
– Nasze działania i przedsięwzięcia są cykliczne – mó-

wi Swat. Do najważniejszych
z nich należą: konkurs na najładniejszą kartę świąteczną –
bożonarodzeniową i wielkanocną oraz konkurs Osobowość Roku promujący altruistyczne postawy wśród młodzieży. – Włączamy się również w różne akcje organizowane stosownie do sytuacji w
kraju czy regionie np.: tragedia pod Smoleńskiem czy powódź – dopowiada nauczyciel. Klub współpracuje z Samo rzą dem
Ucz niow skim
i pedagogami oraz z Caritas
Diecezji Płockiej, skąd pozysku je żyw ność dla naj bar dziej po trze bu ją cych ucz niów Budowlanki.
– Jesteśmy wdzięczni ks.
Szczepanowi Bugajowi – dyrek to ro wi Ca ri tas Die ce zji
Płockiej oraz ks. Adamowi
Przeradzkiemu – wicedyrektorowi, za życzliwość i otwarte serce. Liczymy na dalszą
współpracę w latach następnych – mówi opiekun Klubu
Dobrych Serc.
(sf)

Przeciw wykluczeniu
Na koniec 2009 r. w Miejskim Urzędzie Pracy zarejestrowane były 253 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
i niepozostające w zatrudnieniu
(osoby, które pobierają świadczenia rentowe) oraz 335 osób

Część „klubowiczów” z opiekunem Stefanem Swatem
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Ekonomia i zdrowie
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Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej jest spółką z o.o., której założycielem i jedynym właścicielem jest miasto. Na ostatniej sesji radni zapoznali się z wynikami funkcjonowania spółki w 2009 roku.

Pacjenci mogą liczyć na profesjonalizm personelu i przyjazne warunki

Przychody i koszty
Najwięcej usług medycznych
spółka realizuje w oparciu
o kontrakt z NFZ, który jest
jej największym płatnikiem.
W 2009 roku przychody pozyskane z NFZ stanowiły 94 proc.
całości osiąganych przychodów. Pozostała część pochodziła ze: sprzedaży usług medycznych i diagnostycznych dla
podmiotów
gospodarczych
i osób indywidualnych (5,4
proc.) oraz ze sprzedaży usług
w ramach umów zawartych
z Urzędem Miasta (0,8 proc.).

W 2009 roku przychody wyniosły ponad 47,7 mln zł, natomiast koszty działalności –
51,1 mln zł. Oznacza to,
że spółka zanotowała stratę
w wysokości prawie 3,4 mln zł.
– Główną przyczyną wystąpienia straty był wyższy poziom kosztów wytworzenia
sprzedawanych usług medycznych w stosunku do osiąganych z tego tytułu przychodów
– czytamy w opracowaniu
przygotowanym na sesję Rady
Miasta. – Koszty świadczenia
usług rosną znacznie szybciej
(podwyżki cen żywności, energii, wywozu nieczystości) niż
pozyskiwane z nich przychody.
Po nad to 30 czer wca ub.
roku został podpisany z zakła do wy mi
or ga ni za cja mi
związkowymi układ zbiorowy pracy, który wszedł w życie w listopadzie. Na jego
mocy dodatek uznaniowy został zastąpiony przez dodatek
mo ty wa cyj ny, a po nad to
zmieniły się zasady naliczania od praw eme ry tal nych.
Wpłynęło to na zwiększenie
rezerw na świadczenia emerytalne, a co za tym idzie, na
poziom strat za 2009 rok.
– W ciągu dwóch lat spółka
ograniczyła straty o połowę,
a kontrakt z NFZ został niemal
podwojony – mówił Dariusz
Zawidzki, zastępca prezydenta. – To nie lada wyczyn, to dobra menadżerska robota.
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W ubiegłym roku przeciętna
miesięczna płaca brutto, łącznie z płacami zarządu, wyniosła 2800 zł.

Fundacja Panaceum realizuje w tym roku trzy projekty,
skierowane do osób niepełnosprawnych, znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej oraz pracowników domów
pomocy społecznej.
Jeden z projektów polega na
prowadzeniu bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego. Dużą jej zaletą jest
szybka i skuteczna pomoc potrzebującym. Osoby mające
problemy zdrowotne czy z poruszaniem się mogą w Fundacji otrzymać sprzęt od ręki, a w
innych instytucjach droga do
jego uzyskania często jest bardzo długa. Z nieodpłatnej wypożyczalni mogą korzystać
wszyscy mieszkańcy Płocka.
Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu, jak również przekazaniem urządzeń
na rzecz Fundacji znajdą
szczegółowe informacje na
www.fundacjapanaceum.ngo.org.pl lub pod numerem tel. 692 525 812 u sekretarz Fundacji Panaceum Dagmary Bartosiak. Na funkcjonowanie wypożyczalni Urząd
Miasta przeznaczył prawie 16
tys. zł.
Kolejny projekt „Niesiemy
pomoc” obejmuje szkolenia

dla pracowników Domów Pomocy Społecznej mające na
celu podniesienie umiejętności
kadry pracującej bezpośrednio
z osobami niepełnosprawnymi. To zadanie kwotą ponad
19 tys. zł dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Ośmioro mieszkańców DPS
„Przyjaznych Serc” wyjechało
w tym roku na letni wypoczynek do Wisełki dzięki funduszom pozyskanym na projekt
„Obóz rekreacyjny dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej”.
– Miejscowość położona jest
wśród sosnowych lasów na
obrzeżu Wolińskiego Parku
Narodowego. To świetne miejsce dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która potrzebuje spokoju i odpoczynku na
łonie natury – mówi Piotr
Ostrowicki, dyrektor DPS
w Płocku. Na rekreację podopiecznych „Przyjaznych Serc”
Mazowieckie
Kuratorium
Oświaty w Warszawie przekazało prawie 2 tys. zł.
(ab)

Plany inwestycyjne
W październiku spółka uzyskała certyfikat „Szpital bez
bólu”. Na Mazowszu jest to
jedyny taki szpital, a w Polsce
jest ich tylko 21. PZOZ stawia
również na unowocześnianie
wyposażenia. W 2009 roku
kupiony został m.in. aparat do
badań urodynamicznych, koherentny tomograf optyczny
i perymetr komputerowy oraz
łóżka rehabilitacyjne do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
– Zmierzamy do rozwoju
szpitala – mówił Dariusz Zawidzki. – Pracujemy nad przeznaczeniem dla placówki budynku, w którym obecnie znajduje
się internat dla uczniów Małachowianki. Młodzież zostałaby
przeniesiona do innych internatów, a potem miasto wyremontowałoby obiekt.
PZOZ myśli o przeniesieniu w przyszłości do budynku
przy ul. Kościuszki 26 psychiatrii i dziennego oddziału
psychiatrycznego. Obecnie na
psychiatrii jest 45 łóżek. Po
prze pro wadz ce w sta rym
obiekcie znalazłoby się miejsce dla powiększenia oddziału interny.
Małgorzata Danieluk
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PZOZ świadczy usługi medyczne głównie na podstawie
kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia, a także
na podstawie umów z kontrahentami oraz komercyjne (odpłatne) dla pacjentów indywidualnych.
Na koniec ubiegłego roku do
PZOZ należały: szpital św.
Trójcy (273 łóżka na sześciu oddziałach), dzienny oddział psychiatryczny (20 łóżek), przychodnie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej przy
ul. Reja i Miodowej, przychodnie przy ul. Zielonej i w Górach,
centralny ośrodek rehabilitacji
z zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym (51 łóżek), zakład medycyny szkolnej, zakład bakteriologii ogólnej, zakład diagnostyki obrazowej oraz zakład diagnostyki laboratoryjnej.

Prężne Panaceum

Letni wypoczynek na łonie natury
to wspaniałe uzupełnienie terapii

Lokale dla hospicjum
Hospicjum Płockie ma do
swojej dyspozycji dwa dodatkowe lokale o pow. 33,82
i 80,55 mkw. usytuowane
w budynku przy ul. Bielskiej
19. Obecnie w obiekcie znajdują się pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna
hospicjum. Dodatkowe pomieszczenia służyć będą do or-

ganizowania spotkań i szkoleń
dla powiększającej się liczby
wolontariuszy. Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne zadeklarowało przeprowadzenie
na własny koszt remontu pomieszczeń, klatki schodowej
i korytarza. Planuje również
zainstalowanie ogrzewania
olejowego.
(m.d.)
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90. rocznica wojny polsko-bolszewickiej

Obrona Płocka w 1920 roku
Na początku sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski opracował plan kontruderzenia mającego zmienić losy wojny. Decydująca bitwa
warszawska, zwana Cudem nad Wisłą, rozegrała się 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP – powstrzymano frontalny szturm
bolszewicki na Warszawę.
Uderzenie Piłsudskiego znad
Wieprza 16 sierpnia przyniosło
pełny sukces, odcinając wojska
Tuchaczewskiego od zaplecza
i zmuszając do odwrotu, zaś armia konna Siemiona Budionnego nie zdobyła heroicznie bronionych miast: Lwowa, Zamościa i Płocka, a 31 sierpnia została rozbita pod Komarowem
przez konnicę płk. Juliusza
Rómmla w największej (i ostatniej) bitwie kawaleryjskiej XX
wieku. Ostateczne rozstrzygnięcie wojny nastąpiło w końcu
września w bitwie niemeńskiej,
po której Sowieci nie byli już
w stanie stawić Polakom oporu.
Cofnijmy się teraz na chwilę
do pamiętnych dni sierpnia, gdy
na równinach mazowieckich,
nad Wieprzem i Wisłą ważyły
się losy współczesnej cywilizacji; dni, w których rozegrała się
obrona Warszawy, czyli osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata, jak określił ją ambasador brytyjski w Polsce lord
d’Abernon. Zwycięstwo Polaków uniemożliwiło bowiem eksport rewolucji na resztę Europy,
którą od rosyjskiego rozsadnika
bolszewizmu oddzielała tylko
Polska, broniąca ostatnich rubieży na linii Wisły. Płock, położony nad Wisłą, posiadający przeprawę mostową oraz leżący nieopodal Warszawy stał się celem
ataku, podjętego przez oddziały
bolszewickie, zamierzające tuż
po „cudzie nad Wisłą” uderzyć
tą drogą na tyły wojsk polskich
pod Warszawą, aby umożliwić
armii Tuchaczewskiego przegrupowanie i kontynuację walk.

Bolszewicka kalkulacja
O znaczeniu, jakie obrona
Płocka miała dla wojny polsko –
bolszewickiej pisał w „Tygodniku Ilustrowanym” już we wrześniu tego samego roku Adam
Grzymała – Siedlecki: „Atak
czerwonej armii szedł trzema
strugami: pierwszą i najważniejszą oczywiście było parcie na
Warszawę, przeważnie okólnemi drogami z Radzymina; dwa
drugie miały za zadanie dopomóc temu atakowi czołowemu
z dwóch skrzydeł, mianowicie:
z pod Dęblina i z pod Płocka.
W tych dwóch punktach: w okolicy Dęblina i pod Płockiem

miały się przeprawić dwie armie
sowieckie i pospiesznym marszem, jedna ze wschodu na zachód, druga z północy na południe dążyć do linii kolejowej
Warszawa – Piotrków, a o ile
możności do Skierniewic, by
odciąć drogę wycofującej się armii polskiej, która, według pobożnych życzeń sztabu generallisimusa Trockiego, powinna
być pobita pod Warszawą. Atak
na Płock i na rejon Dęblina miał
jeszcze inne znaczenie: reasekuracyjne. Wyobraźmy sobie bowiem – decydowały plany bolszewickie – że armia, broniąca
Warszawy oprze się zwycięsko
naporowi, że wygra bitwę, wystarczy wówczas jeśli wojsko
nasze przekroczy Wisłę bądź w
okolicy Dęblina, bądź pod Płockiem, a wówczas znajdziemy się
na tyłach tej zwycięskiej armii
warszawskiej; nic jej nie pomo-

strzelców kaniowskich, batalionu zapasowego 37 pułku piechoty legionów, batalionu zapasowego 6 pułku piechoty legionów, szwadronu spieszonego
pułku tatarskiego ułanów im.
Mustafy Achmatowicza (ułani
spieszeni – czyli walczący pieszo, przy czym część stanu liczbowego pełniła rolę koniowodnych), kompanii batalionu zapasowego 10 pułku piechoty,
kompanii alarmowej 28 pułku
strzelców kaniowskich, artylerii
ciężkiej i polowej (haubice 155
mm, armaty 75 i 76 mm), odwodu w postaci 1 batalionu kowieńskiego pułku strzelców, obsadzającego przyczółek mostowy na Radziwiu, II dywizjonu
pułku tatarskiego ułanów im
Mustafy Achmatowicza, oddziałów pomocniczych: żandarmerii wojskowej, polowej, oddziału łączności (telegrafistów).

lokowane na wieży ciśnień, dachu „Jagiellonki” oraz na linii
okopów. Dwa pierwsze odegrały istotną rolę w koordynowaniu
ostrzału prowadzonego aż do
wyczerpania amunicji przez
4 haubice 155 mm rozlokowane
na Radziwiu.

Pospolite ruszenie
W „Kurierze Płockim” 20
lipca 1920 roku opublikowano
„List Naczelnictwa ZHP do Rodziców, władz szkolnych i Kół
Przyjaciół Harcerstwa”, w którym wzywano „do służby czynnej dla kraju wszystkich członków organizacji”. W liście
przedstawiono możliwość pełnienia określonych zadań przez
poszczególne grupy wiekowe,
pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców.
W wyniku akcji werbunkowej prowadzonej w powiecie

mo poniosło niezwykle ciężkie
ofiary”.
W Płocku działało Pogotowie
Wojenne Harcerek, które pomagało instytucjom wojskowym
i społecznym pod kierownictwem Eugenii Grodzkiej-Pniewskiej. Harcerki pracowały w biurach wojskowych, pomagały
przy robieniu okopów i zdobywały bieliznę dla żołnierzy. Dla
opieki nad walczącymi założyły
sekcję „matek chrzestnych”, zorganizowały gospodę, w której
wydawały ponad 300 obiadów
dziennie i donosiły żywność
obrońcom barykad. Gdy była taka potrzeba, stawały pośród walczących w pierwszym szeregu,
by w czasie walk ulicznych smarować tłuszczem rozgrzane karabiny i podawać je żołnierzom.
Nie mniej ważna była też niesiona przez nie pomoc moralna –
harcerki starały się wlewać otuchę w serca upadających na duchu żołnierzy.
Przed bezpośrednim zagrożeniem Płocka powstała także
Ochotnicza Legia Kobieca – organizowały ją sierż. Alina Sieradzka i Hanna Żbikowa –
w czerwcu statkiem wyjechały
do Warszawy 43 dziewczęta.

Niezłomni obrońcy

Płocczanie biorący udział w pracach fotyfikacyjnych
(ze zbiorów specjalnych Biblioteki im. Zielińskich TNP)
że zwycięstwo: musi opuścić stanowiska, musi nam oddać Warszawę i w pośpiechu, jeśli nie
w panice, wycofywać się na
Poznań i Częstochowę.”

Stan posiadania
Stojące w obliczu walki o taką stawkę miasto nie posiadało
regularnych umocnień ani silnego garnizonu. Obrona składała
się z: kompanii alarmowych batalionu zapasowego 37 pułku
piechoty Ziemi Łęczyckiej,
kompanii alarmowej 31 pułku

Obrońców Płocka wspierały
okręty Flotylli Wiślanej: „Wawel”, „Stefan Batory” i „Minister”, uzbrojone w działa 75, 80
mm i karabiny maszynowe oraz
motorówki wojskowe. Założenia obrony przewidywały pas
okopów i zasieków na przedpolu Płocka jako pierwszą linię,
następnie barykady (przygotowano ich aż 34) zamykające
główne ulice miasta i w końcu
ostatnią rubież – umocnienia polowe wokół przyczółka mostu.
Punkty obserwacyjne były roz-

płockim, do czynnej służby
wojskowej zgłosiło się około
tysiąc osób. Pisząc o walkach
w obronie Płocka Sławoj Felicjan Składkowski podkreślał:
„Wojsko nie utrzymałoby się,
gdyby nie pomoc ludności cywilnej”. Ale, jak zauważył Władysław Sikorski, w walkach
tych prowadzonych przy współudziale patriotycznej ludności
cywilnej, która samorzutnie
wznosiła barykady na ulicach
miasta, zginęło dwie trzecie jego stałej załogi. „Miasto zaś sa-

Obrońcy Płocka, dysponując
siłami bez porównania szczuplejszymi niż atakujący bolszewicy już na początku walk ponieśli bardzo znaczące straty.
Batalion zapasowy 6 pułku piechoty legionowej podjął 18 sierpnia wypad w kierunku Trzepowa, zamierzając po jego zajęciu
uderzyć na Bielsk. Trafił na
przeważające siły wroga i został
powstrzymany pomimo silnego
wsparcia artyleryjskiego. Następnie, w wyniku kontrataku
10 uralskiej dywizji został doszczętnie rozbity w ciągu pół godziny, tracąc większość składu
osobowego. Nieliczni uciekinierzy wycofywali się do Płocka, ścigani przez bolszewicką
konnicę. Podczas tych walk doszło do niecodziennego wydarzenia, świadczącego zarówno
o niezłomnej woli obrońców,
jak i świadomości tego faktu
wśród najeźdźców. Czternastoletni uczeń 3 klasy gimnazjum
Józef Kaczmarski pełnił funkcję
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łącznika w 6 pułku piechoty legionowej. Trzykrotnie ranny
(postrzały w twarz, klatkę piersiową, kilka cięć szablą) pozostał na placu boju. Gdy jeden
z sowieckich żołnierzy, wskazując na chłopca powiedział,
że należałoby dobić szkodnika,
obecny przy nim rosyjski sanitariusz odrzekł: „Być może,
że on i szkodnik, ale bądź co
bądź bohater”. Józef Kaczmarski został ewakuowany do szpitala w zajętym przez bolszewików Sierpcu, gdzie doczekał
wyzwolenia. Zginął podczas
II wojny światowej zamordowany przez Niemców.
Z przeważającym napastnikiem – kubańskimi kozakami
z 89 pułku kawalerii – nieopodal stanowisk 6 pp legionów
walczyli ułani ze spieszonego
szwadronu tatarskiego. Jest pomiędzy nimi kolejny młody bohater – harcerz Antolek Gradowski, roznoszący amunicję
i opatrujący rannych. Młodzieniec dzieli los okrążonych ułanów, z których jedynie garstka
przedziera się do miasta. W polu
pozostają ciała tatarskich ułanów, do ostatniej chwili walczących na kolby i bagnety, a między nimi rozsieczony kozackimi
szablami Antolek Gradowski.
Kolejnym, bezimiennym już
bohaterem – dzieckiem, był samotny strzelec, który z dzwonnicy Fary ostrzeliwał bolszewików wdzierających się na Stary
Rynek. Ciężko ranny, wywleczony na Rynek, zostaje za nogi powieszony na drzewie i niemal wpół rozcięty szablą. Kona
w męczarniach.

Zacięte boje
Napastnicy uderzając z marszu, w pościgu za cofającymi
się niedobitkami z rozbitych
pod Trzepowem oddziałów
szybko zajęli znaczną część
miasta, docierając od linii ulic
Grodzkiej, Szerokiej (obecnie
Kwiatka) i Królewieckiej, aż do
okopów w rejonie obecnej Stanisławówki. Cały niemal ciężar
obrony przeniósł się więc na
barykady, obsadzone przez
wojsko i ludność cywilną.
Walki toczyły się w kilkunastu punktach, o każdy dom,
każdy zaułek, każdą ulicę. Sięgając do sporządzonego niemal
„na gorąco” opisu bitwy piórem
A. Grzymały – Siedleckiego
(„Drugi Lwów”) czytamy:
„Mieszkańcy Płocka nie oceniali grozy rozmiarów sił nieprzyjacielskich i nie z tych powodów ruszyli na wroga: ujrzeli jeno, że barbarzyńca z dzikim
okrzykiem wtargnął oto w ulice
ich uroczego miasta, a naprze-

ciwko walącej się masy grabieżców stoi nie więcej jak 80
żołnierzy: polowej i wojskowej
żandarmerii. I uczuli, że dzieje
się jakieś świętokradztwo.
Więc zwyciężyć, albo paść –
ale spełnić swój obowiązek! Ile
było broni w magazynach, tyle
sięgnęło po nią rąk. Komu zabrakło broni, ten oddaje się
służbie pomocniczej: nosi amunicję, zbiera rannych”.
Najbardziej zacięte boje rozgorzały o róg Tumskiej i Sienkiewicza, u zbiegu placu Floriańskiego i Kościuszki, o wylot
Grodzkiej, budynek poczty,
okolice gimnazjum im. Reginy
Żółkiewskiej oraz szpital św.
Trójcy. W okopach pod Stanisławówką odznaczył się Wł.
Nowicki. Jak pisze w „Mazowszu płockim w czasach wojny

rzeki żołnierzy; w jednym punkcie sytuacya jej dochodzi do
prawdziwego niebezpieczeństwa: dostaje się wraz z całym
oddziałem pod krzyżowy ogień
bolszewickich karabinów maszynowych z ulicy Grodzkiej
i Dominikańskiej; nie zważa na
to i nie waha się, idzie dalej i doprowadza pluton do wskazanej
w rozkazach barykady.”
Obrońcy utrzymali miasto
przez noc z 18 na 19 sierpnia,
gdy natężenie walk było największe. Nad ranem, około godziny
3 przez most przybyła odsiecz –
strzelcy podhalańscy. Do południa 19 czerwca, po krwawych
walkach, bolszewicy zostali
wyparci z miasta. Długo by wymieniać obrońców Płocka, których zasługi były ponad zwykłą
miarę. Wspomnijmy więc tych

sie, major Mościcki – dowódca
przyczółka mostowego „Płock”.
Zarówno żołnierzy, funkcjonariuszy państwowych jak i ludność cywilną – wszystkich, którzy „nie bacząc na trudy, dołożyli starań, aby nie tylko przygotować obronę Płocka, ale
także obronę tę w krytycznej
chwili przeprowadzić.”
Po odparciu bolszewików
nadszedł czas liczenia strat –
tych w ludziach, i tych w majątku. Najwięcej obrońców poległo pierwszego dnia walk,
w potyczce pod Trzepowem
oraz na barykadach, a także w
ostatniej fazie walki, podczas
kontrataku rozpoczętego przez
podhalańczyków. Ucierpiała
także ludność cywilna i jej
mienie, jako że oddziały bolszewickie stosowały zasadę

ka znalazł się w okrążeniu
w rejonie Lipna i Sierpca. Pomimo odciętych dróg odwrotu i znacznej liczby polskich
wojsk, rozlokowanych w okolicy, zręcz nie ma ne wru jąc
udał się forsownym marszem
(do 50 km dzien nie) na
wschód. Sto czy wszy kil ka
pomniejszych bitew (Konopki, Grabów, Myszyniec, Kolno, Grajewo), definitywnie
osaczony przekroczył – wzorem wielu innych jednostek
bolszewickich – granicę niemiecką, gdzie został internowany.
Rozkazem szefa Sztabu Generalnego, generała Rozwadowskie go, zosta ła na da na
specjalna odznaka za obronę
Płocka. 10 kwietnia 1921 roku do Płocka przybył naczel-

III Kompania szturmowa 6 pułku piechoty legionów. Pocztówka z 20 lipca 1920 r.
światowej i powstania państwa
polskiego” Franciszek Wybult
„(...) po otrzymaniu rany w rękę
rwał granaty zębami i rzucał na
wroga do utraty przytomności
z upływu krwi”. Z opisu Grzymały-Siedleckiego jawi się kolejna niezwykła postać – Marcelina Rościszewska: „Ostrzelany
to zresztą żołnierz – pani Rościszewska: w 1918 brała już udział w obronie Lwowa, dokąd
przywiozła kompanię ochotników płockich. Brała udział
w walkach, za co otrzymała
„dyplom obrony” i odznakę
„Orlęta” od dowództwa armii
Wschód. Znalazła się więc
w swoim żywiole, gdy na ulicach Płocka zawrzały walki
uliczne. Staje natychmiast
wśród walczących; roznosi broń
i amunicyę, dźwiga rannych
i opatruje ich, nie zważając na
rosnącą wciąż groźbę kul;
wreszcie podejmuje się skrytemi drogami, ścieżynami ogrodowemi i zaułkami przeprowadzić znad Wisły na ulicę Kościuszki pluton przybyłych zza
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najmłodszych, o których w publikacji „Drugi Lwów” tak pisze
Grzymała-Siedlecki: „Oto znowu Jan Świtalski, wyrobnik.
Opaska Straży Obywatelskiej,
którą nosił na ramieniu, namaszcza go na żołnierza. Staje
między żołnierzami, walczy
i ginie. Oto Zawidzki, uczeń kilkunastoletni walczy i ginie. Oto
drugi malec: Wichrowski, jak
osa uwija się tam, gdzie najgorzej. (…) Tadzio Jeziorowski,
uczeń klasy 2-ej, mąż, który sobie liczy już lat 11-cie. Ten znowu działa w samem mieście;
przez pięć godzin, oblewając się
potem z przemęczenia, pod kulami, bez najmniejszej trwogi,
owszem, z zacietrzewieniem
i zapałem pędzi od barykad do
arsenału, od arsenału do barykad i roznosi amunicję.”

Miasto bohater
Zasłużonych w obronie Płocka szczegółowo wymienia
w wydanym 25 sierpnia okolicznościowym rozkazie, opublikowanym w miejscowej pra-

swoiście rozumianej „samowystarczalności”, co tłumaczyło się w rzeczywistości rabunkiem wszystkiego, co dało
się unieść i niszczeniem tego,
czego nie sposób było zabrać.
W odpowiedzi na depeszę
nuncjusza Rattiego z 22 sierpnia ks. biskup A. Nowowiejski
(który nie opuścił miasta, a w
chwilach najcięższych walk
o Rynek Kanoniczny, przy
którym mieści się Pałac Biskupi, modlił się w swoim pokoju
za obrońców) tak opisywał
stan rzeczy: „Łaska Boga Najlepszego utrzymała nas jeszcze
przy życiu. Kler w części obrabowany i znieważony, ludność
złupiona, niewiasty przez zdziczałe hordy pohańbione, nie
brak ofiar w ludziach. Oby
Bóg Miłosierny zlitował się
nad nami. Jako zadatek lepszej
doli, kornie, a wdzięcznie
przyjmujemy błogosławieństwo imieniem Ojca św. nam
udzielone”.
Tymczasem korpus Gay –
Chana, odstąpiwszy od Płoc-

nik państwa Józef Piłsudski
i „za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczaj nych okolicz nościach,
w jakich się znalazło miasto,
za mę stwo i wa lecz ność”
mia sto zosta ło mia nowa ne
ka wa le rem krzyża wa lecz nych. Liczne krzyże walecznych i virtuti militari zawisły
zarówno na mundurach żołnierzy, jak i marynarkach czy
sukniach cywilnych obrońców naszej niepodległości.
opracował
Ryszard Rzymkowski
Ź R Ó D Ł A:
– Adam Grzymała – Siedlecki –
Obrona Płocka (Tygodnik Ilustrowany, wrzesień 1920)
– Franciszek Wybult, Tadeusz
Świecki – Mazowsze płockie w
czasach wojny światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932
– Norbert Wójtowicz (IPN) –
Płoccy harcerze w wojnie polsko –
bolszewickiej
– Cezary Supeł – Płock 1920
(Taktyka i Strategia 2010)
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Strzela raz po raz, mierząc we mnie
Jak walczyli, co widzieli i co osiągnęli? Przedstawiamy relacje uczestników obrony Płocka w 1920 roku – dwóch żołnierzy II dywizjonu Pułku Tatarskich Ułanów im. Mustafy Achmatowicza.
Publikacji o udziale Tatarów
w wojnie polsko-bolszewickiej, ich zasługach w obronie
Płocka pojawia się coraz więcej. Wspominali o nich w swoich książkach i artykułach ks.
Michał Grzybowski, dr Marek
Trubas, dr Grzegorz Gołębiewski czy ostatnio Cezary
Supeł. Również my, za sprawą
przyjazdu do Płocka Selima
Achmatowicza, przytoczyliśmy kilka dotąd nieznanych
faktów z życia jego stryja
Iskandra – który dowodził III
szwadronem tatarskiego pułku
podczas walk o Płock („Sygnały Płockie” nr 8/230 i nr
11/233). Teraz postanowiliśmy oddać mu głos.
Porucznik Iskander Achmatowicz dowodził wówczas
3 szwadronem, który łącznie
z 4 szwadronem tworzył II dywizjon pułku pod dowództwem
rtm. Romualda Boryckiego.
Jednostka ta latem 1920 roku
podlegała bezpośrednio dowódcy płockiego przedmościa mjr.
Januszowi Mościckiemu i była
używana do prowadzenia wypadów zwiadowczych na przedpole. Dzięki temu dowództwo
Grupy Dolnej Wisły i odcinka
płockiego otrzymywało informacje o zbliżaniu się do miasta
oddziałów Armii Czerwonej.

dzieli nas od mostu. Koniowodni i artyleria w galopie
zjeżdżają do mostu, stwarza to
jeszcze większy popłoch. Kozacy tymczasem są już na placu
i z koni strzelają do nas, przy
czym jeden z nich, znajdując

uciekać w kierunku mostu; nie
ma żadnego oddziału, który by
stawiał opór bolszewikom.
Rozgrywają się straszne sceny
paniki. Widziałem oficera piechoty, który w ucieczce zrzucił
czapkę i zerwał szlify, a na-

opór. Według rtm. R. Boryckiego – oprócz niego – byli to:
mjr J. Mościcki i jego adiutant
por. Feliks Waluszewski, por.
żand. Edward Czuruk, kpt. Albert de Buré. Na rozkaz rtm. R.
Boryckiego por. I. Achmato-

„Obrona Płocka w 1920 r.” A Poraj –Różycki

Relacja Achmatowicza
Kiedy 18 sierpnia 1920 r. rano zaczęło się ponowne polskie
natarcie oddział rtm. R. Boryckiego skierował się na zachód,
za rogatki dobrzyńskie, jednak
został zatrzymany silnym
ogniem karabinów maszynowych. Borycki wysłał patrol
pod dowództwem por. I. Achmatowicza. Ten wkrótce wrócił
meldując, że od strony Dobrzynia wzdłuż Wisły zbliżają się
do Płocka duże siły bolszewickiej kawalerii. Mając zbyt
szczupłe siły, aby wspierać natarcie na Trzepowo, dywizjon
Boryckiego cofnął się na linię
okopów na przedpolu, a następnie do miasta.
„(...) W mieście panuje
straszny popłoch, wszystko dąży do mostu. Ostrzeliwując się
wpadamy na plac obok parku i
kościoła (plac Kanoniczny,
dzisiaj Narutowicza – przyp.
red.), ostatni punkt oparcia, a
tam dalej mała przestrzeń

Barykada na Placu Kanonicznym u wylotu ul. Mostowej
się w odległości 50 kroków,
strzela raz po raz, mierząc we
mnie. Odpowiedziałem mu tym
samym, strzelając kilkakrotnie
doń i kładąc go trupem (...).
Pozostawanie na placu stwarza straszne niebezpieczeństwo i garstki ludzi zaczynają

stępnie zdjął mundur. Starałem się go zatrzymać, lecz bezskutecznie” – wspomina por.
Achmatowicz.
W tej sytuacji na pl. Kanonicznym zebrała się grupa oficerów, którzy zaczęli opanowywać panikę i organizować

wicz spośród 10-14 ułanów
i zatrzymanych żołnierzy
utworzył improwizowany oddział, który zajął pozycje
w parku obok katedry, broniąc
w ten sposób podejścia do mostu. W zatrzymywaniu żołnierzy pomagała mu 16-letnia sa-

nitariuszka Janina Landsberg –
Śmieciuszewska.
„Szybko tworzy się mały oddział, który zajmuje pozycje
w parku i skutecznie broni podejście do mostu. Podbieram
porzucony karabin maszynowy
i, będąc spokojny o tę placówkę, ruszamy w sile 14 osób na
prawe skrzydło Płocka, skąd
bardzo łatwo bolszewicy mogli
dostać się do mostu i w ten
sposób odciąć garstki walczące w mieście. Zajmuję jedną
z ulic (ul. Warszawską –
przyp. red.) wiodącą do mostu,
jesteśmy najbardziej wysuniętą placówką na północnej części miasta. Tworzymy od razu
barykadę, wystawiamy karabin maszynowy oraz jeden posterunek ruchomy, który patroluje przestrzeń od naszej barykady do mostu. Walka uliczna
bardzo utrudniona i niebezpieczna, ponieważ ulice były
ostrzeliwane przez bolszewików; łączności żadnej; każdy
posterunek mógł łatwo trafić
do niewoli. Większa część miasta jest w rękach bolszewików,
starają się oni atakować naszą
placówkę, stawiamy silny
opór, tracąc jednego ułana jako zabitego i jednego jako rannego, pozostaje nas tylko 11-tu.
Placówka utrzymana lecz czy
na długo? Pomocy nie oczekujemy, tym bardziej, że most jest
tak ostrzeliwany silnie, że nikt
nie może przedostać się do
nas. Jeden z podchorążych
placówki zwraca się do mnie
i proponuje mi zdjąć gwiazdki,
sytuacja jest groźna, do niewoli na pewno trafimy, a wówczas czeka nas, oficerów, rozstrzelanie, jednak czyn taki
mógł wywołać wśród walecznych ułanów jeszcze większe
podenerwowanie i podniecenie, rezygnuję z tego, pozostaję przy swoich odznakach”.
Wkrótce obsada barykady
została wzmocniona plutonem
ułanów, przysłanym przez rtm.
R. Boryckiego, a z nastaniem
zmroku walki wygasły. W nocy
zza mostu nadeszły posiłki
i barykadę przejęli żołnierze
z batalionu 102 pułku strzelców
podhalańskich, a porucznik
Achmatowicz ze swoimi ludźmi mógł się ewakuować na lewy brzeg Wisły i zakończyć
swój udział w obronie Płocka.
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Relacja Koźmińskiego
Pod Boryckim służył również Seweryn Koźmiński –
choć Tatarem nie był. Wiąże
się z nim ciekawa historia.
Otóż wspomniany już Selim
Achmatowicz po wojnie
uczęszczał do szkoły im. G.
Narutowicza w Łodzi. Pewnego razu, w 1948 roku, podchodzi doń Przemek – kolega
z klasy i mówi: – Selim, mój ojciec chce cię zobaczyć. Kiedy
weszli do mieszkania, leżący
na kozetce w salonie mężczyzna zachrypłym głosem zwrócił
się do niego: – To ty nazywasz
się Achmatowicz? – Tak proszę
pana – odpowiedział Selim. –
A wiesz, że ja służyłem w pułku
tatarskich ułanów imienia twego przodka, widzisz tę bliznę
na czole – to od szabli kozackiej – powiedział.
Seweryn Koźmiński w 1919
roku w Łodzi zgłosił się jako
ochotnik do wojska. Jednak
oficer rekrutujący stwierdził,
że jest za młody i poradził mu:
– Idź do Tatarów, oni biorą
każdego kto się zgłosi. Tak też
zrobił. Będąc na froncie pisał
listy do rodziców, które rodzinie udało się zachować. Nigdy
dotąd nie były publikowane.
Obok cytujemy obszerny fragment jednego z nich, pisany
z Płocka 6 września 1920 roku,
a zatem „na gorąco” tuż po zakończeniu walk. Choć nie
wspomina nic o poruczniku
Achmatowiczu to ich relacje
nakładają się na siebie. Koźmiński chwali postawę rotmistrza Boryckiego, wspomina
bohaterską śmierć tatarskich
oficerów i jeden – nieznany dotąd, acz ciekawy epizod, kiedy
w miasto poszła plotka o rzekomym tchórzostwie Tatarów.
Wkrótce zasługi tatarskiego
pułku ułanów i por. I. Achmatowicza w walce z nieprzyjacielem stały się powszechnie
znane. 25 sierpnia 1920 r. został wymieniony wśród naj-

bardziej dzielnych obrońców
w pożegnalnym rozkazie mjr.
J. Mościckiego po likwidacji
przedmościa płockiego. Achmatowicz został uhonorowany
wpisem do księgi pamiątkowej miasta, a na pamiątkę podarował Muzeum Ziemi Płockiej lancę z proporcem tatarskiego pułku ułanów, która
w Muzeum mazowieckim
przechowywana jest do dziś.
Radosław Łabarzewski
Przy pracy nad tekstem korzystałem z następujących pozycji:
Grzegorz Gołębiewski, Obrona Płocka przed bolszewikami
18-19 sierpnia 1920 r., TNP
Płock 2004
Iskander Achmatowicz, Obrona Płocka w roku 1920 (wspomnienie uczestnika, w: Rocznik tatarski, Wilno 1932, t. I
Ilustracje pochodzą z książki
„Płock 1920”, Cezary Supeł,
Warszawa 2010
Za pomoc i udostępnienie
materiałów dziękuję panu Bogusławowi Osieckiem z Towarzystwa Miłośników Radziwa
i panu prof. Selimowi Achmatowiczowi.

Pułk Tatarski Ułanów –
tworzenie pułku jazdy tatarskiej rozpoczęto w styczniu 1919. Żołnierzami pułku byli przede wszystkim
polscy Tatarzy. Służyli
w nim też muzułmanie innych narodowości np. Kaukazczycy i Azerbejdżanie
(Azerowie). Ostatecznie
w lipcu 1919 rok sformowano trzy szwadrony liniowe, szwadron karabinów
maszynowych i dywizjon
techniczny. 3 lutego 1920
roku rozkazem naczelnika
Józefa Piłsudskiego nadano
jednostce nazwę Tatarski
Pułk Ułanów imienia Mustafy Achmatowicza.

Płyta ku czci obrońców Płocka w 1920 roku na dawnym Placu Kanonicznym (obecnie Plac Nartowicza)
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Najdrożsi Rodzice!
Pozdrawiam Was słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” Piszę do
Was jeszcze z Płocka, chociaż z pewnością spodziewaliście się, że będę pisać
z skądś dalej. Niestety, na froncie nie jesteśmy, a obijamy się już od jakiegoś czasu
w Płocku, gdzie mają nas przyłączyć do innego pułku, czy też nawet rozformować,
a to z powodu pewnych okoliczności, które postaram się Wam ze smutkiem opowiedzieć. Jak się tego spodziewacie przyjechałem do Płocka szczęśliwie, a w kilka dni
zaraz potem wyruszyliśmy na pozycję, gdyż bolszewicy ukazali się niespodziewanie
pod Ciechanowem, jakieś 10 mil od Płocka. Tutaj przyznać muszę 4-ty szwadron
naszego pułku napotkawszy na większe siły bolszewickie bezwstydnie uciekł narobiwszy popłochu między ludnością cywilną.
(...) Z tego powodu, że pułk nasz był sam jeden na całym prawie odcinku dolnej
Wisły, więc otrzymał zadanie patrolować, robić wywiady, a szczególniej robić wypady, jeśli taki ma tylko widok powodzenia, i zarazem miał powolnie wycofywać się
w stronę Wisły, t. j. Płocka. Tak też i było: odcinek dzielący od Płocka, a zarazem
do Wisły broniliśmy sami jedni przeszło tydzień.
Ja sam, jak również Kazik byliśmy w kilku bardzo niebezpiecznych wywiadach.
Raz nawet ledwo uszliśmy przed pogonią Kozaków. Kazik nawet miał szczęście być
w wypadzie, w którym tylko we 4-ech ludzi zabrali cały tabor bolszewicki, a mianowicie: 5-ciu bolszewików (oczywiście pijanych jak świnie, gdyż przed chwilą ograbili miasteczko Drobin), 11 podwód, naładowanych mąką pszenną i cukrem, i 1 bryczkę z koniem.
W taki to sposób wycofaliśmy się aż do Płocka, gdzie tymczasem na gwałt przygotowywano się do obrony. – Przyszło trochę piechoty i artylerii i poczęto robić
okopy i układać druty kolczaste naokoło Płocka. Nawet samo miasto przygotowywało się do obrony: porobiono na ulicach barykady bardzo trwałe, za któremi można by się było dobrze bronić. (...) Nie czekano, na bolszewików zbyt długo. Już na
drugi dzień zaczęła się silna wymiana strzałów artyleryjskich i trwała przez 3 dni.
Po kilku dniach bolszewicy przypuszczali szturm do miasta. Oddział piechoty
10 pułku, trzymający okopy z lewego skrzydła, uciekł z linii, zostawiwszy wolny
ustęp bolszewikom, z lewej strony do miasta. Przez to całe skrzydło środkowe i prawe zostało odcięte od miasta. W takiej krytycznej chwili rotmistrz naszego szwadronu (Borycki) spłoszył szwadron, który był w mieście, wysłał konie z koniowodami za
most i ze spieszonymi ludźmi na czele począł bronić miasta w luce pozostawionej
przez 10 p.p. Tu dopiero rozgorzała walka uliczna, odkrył się ogień huraganowy.
Bolszewicy atakowali ze wściekłością. Jednakże dowódca nasz z nadzwyczaj zimną
krwią i rozwagą dawał rozporządzenia tyczące się walki. Postawą swoją i spokojem dodawał ducha naszym chłopcom do ciężkiej walki. Tak więc postanowił rotmistrz bronić mostu i części miasta przez bolszewików nieopanowanej do ostatniej
kropli krwi. Wytrzymaliśmy na stanowisku od południa do godz. 2-ej w nocy,
aż zmieniła nas piechota, która przyszła na pomoc miasta z drugiej strony Wisły,
Tatarzy zaś otrzymali rozkaz wycofania się na chwilowy odpoczynek na drugą stronę rzeki.
W czasie tym, dowodząc jedną z barykad, nie widziałem się wcale z Kazikiem.
Dopiero przy luzowaniu nas przez piechotę rotmistrz nasz zawiadomił mię, że Kazik został ranny, lecz na szczęście lekko, tak, że nie ma większej obawy o jego zdrowie. (...)
Co do dalszej walki to muszę Wam z radością powiedzieć, że już nazajutrz przyszły jeszcze większe posiłki wojska i bolszewików z tryumfem z miasta wyparto,
a nawet pognano dalej i dalej. Pułk nasz początkowo poszedł wraz z piechotą naprzód, lecz został wkrótce wycofany do Płocka, gdzie jak już zaznaczyłem zamiast
podziękowania za to, że broniliśmy Płocka, że około 80-ciu Tatarów poległo i poraniono, za to, że podchorąży Skinder (chłop jak lew odważny), nie mając już ładunków, a nie chcąc zhańbić się niewolą, strzelił sobie w głowę, za to, że porucznik
Lisiecki, niegdyś dowódca naszego szwadronu, w czasie walki zaś dowódca szwadronu pieszego, będąc już w czasie boju ranionym, a broniąc się, został na części
posiekany szablami przez Kozaków, za to że około stu Tatarów, nie mając ratunku,
zostali pognani na straszną niewolę, za to wszystko jakieś wstrętne, przeklęte ręce
starają się zhańbić nasz pułk, zarzucając nam ucieczkę (wprost śmieszne) z Płocka.
Cała ta sprawa przejęła nas bardzo i postanowiliśmy bronić (oczywiście nie zbrojnie) honoru pułku, gdyż dla każdego żołnierza honor jego pułku jest świętością.
Zdaje się jednakże, że z 13-go pułku ułanów i naszego zrobią jeden pułk 13-ty.
Z powodu takich zamieszań w pułku nie mamy ustalonego adresu i wobec tego
nie mogłem też pisać. Teraz jednakże możecie pisać jeszcze pod stary adres, bo i tak
pod takim listy dochodzą.
(...)
Żegnam Was całując po niezliczone razy
Kochający Was szczerze syn i brat
Seweryn

16 | e d u k a c j a
40-lecie III LO
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Szkolna Solidarność

Budowlanka
we wspomnieniach

FOT. ARCHIWUM III LO

Przełom ustrojowy w 1989 r. spowodował zmiany również w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej. Do września 1989 r. jedynym związkiem zawodowym w szkole był Związek Nauczycielstwa Polskiego. Latem 1989 r. z inicjatywą założenia w placówce Koła NSZZ „Solidarność” wystąpił nauczyciel historii
i wiedzy o społeczeństwie Grzegorz Gołębiewski, który już w wakacje tego roku
zaangażował się w nieformalną działalność odradzającej się „Solidarności” oświatowej w Płocku.

Jolanta Roguska po otrzy- Jaszczak, Elżbieta Hudyma,
maniu dyplomu została skiero- Teresa Adamkowska, Władywana do pracy w Technikum sław Goleniewski, Stanisław
Budowlanym i ZSZ nr 2 Olewiński, Kazimierz Morzeńw Płocku. Jak przyznaje pier- ski nie pozwoliły na zniechęcewsze wrażenie było nieszcze- nie i zagubienie się.
gólne. Budynek przy ul. KoleTo, że pani Roguska dobrze
jowej w Radziwiu nie przycią- wspomina początki swojej drogał wzroku, także wyposaże- gi zawodowej, w dużej mierze
nie szkoły nie zachwycało. zawdzięcza nauczycielce histoNatomiast atrakcją był widok rii, która z własnej woli i w spona Wzgórze Tumskie po dru- sób zupełnie naturalny stała się
giej stronie Wisły.
jej opiekunem, a z czasem rówZ uśmiechem wspomina in- nież przyjaciółką. Mowa o pani
cydent z woźną Wiśniewską, Eli Hudyma, którą w szkole zaktóra nie chciała jej wpuścić wsze można było spotkać siedo szkoły, bo pani Jola nie dzącą u szczytu długiego (romiała tarczy na rękawie.
dzinnego, jak go wszyscy nazy– Rozpoczynając swoją pier- wali) stołu w pokoju nauczywszą pracę w placówce, która cielskim, zajętą zeszytami,
istniała dopiero drugi rok, dziennikami, kroniką szkolną,
z obawą przyglądałam się gro- sprawami komitetu rodzicielmadce nauczycieli i około set- skiego, przygotowującą imprece uczniów niewiele starszych zę klasową lub trasę kolejnej
ode mnie – wspomina Roguska wycieczki szkolnej.
chwile sprzed 40 lat.
Jolanta Roguska dobrze paJednak niewiele czasu minę- mięta uważne spojrzenie życzło, a pani Jola z radością bieg- liwych oczu pani Elżbiety,
ła przez most do swojej szko- przyjazny uśmiech, mądre
Kierujący strajkiem w III LO w 1993 r. Tadeusz Borowicki i Grzegorz Gołębiewski
ły. Jak mówi, nie od razu tak wskazówki, akceptację dla poJednak utworzenie związku strajku był Tadeusz Borowicki, niczącym koła ponownie został było i nie wszystkie lekcje mysłów, które mogły, ale nie
w III LO było możliwe dopie- a Grzegorz Gołębiewski rzecz- Gołębiewski, który po paru lat- sprawiały jej przyjemność. Na musiały się udać, zaproszenia
ro po 1 września, ponieważ – nikiem prasowym. Znaczna ach oddał tę funkcję Krysztofia- pierwszych zajęciach kurczo- na lekcje koleżeńskie i dyskuzgodnie ze statutem – do zało- część płockich szkół również kowi. Ten szybko awansował wo trzymała się konspektu. sje po nich. Dopiero po latach
żenia koła niezbędnych jest podjęła strajk, jednak po około we władzach płockiej „Solidar- Niejednokrotnie panikowała, zrozumiała, jak wiele dała jej
trzech członków. Poza Gołę- trzech tygodniach i braku reak- ności” oświatowej i w 2003 r. gdy uczniowie nie reagowali przyjaźń z panią Elą, nawet nie
biewskim funkcje członków cji rządu na nauczycielskie pos- został jej przewodniczącym. w sposób, jakiego oczekiwała. tyle to, co mówiła, ale jak pozałożycieli zgodzili się pełnić: tulaty, strajk zakończono bez Znacznie wzmocniło to pozycję Była pełna obaw, czy wysta- stępowała. – Elżbieta Hudyma
Krzysztof Lorenc – nauczyciel żadnych efektów.
związku w szkole. „Solidar- wiona ocena jest właściwa była wspaniałym człowiekiem,
wychowania fizycznego i WiJednym z głównych powo- ność” w III LO liczy obecnie 32 i nie zniechęci ucznia. Zdarza- osobą szanującą w takim satold Sitkowski – anglista.
dów zakończenia protestu były osoby – nauczycieli oraz pra- ło się, że tęsknie wyczekiwała mym stopniu kolegów nauczyPoczątki były trudne, ponie- obawy o los uczniów klas ma- cowników administracji i obsłu- dzwonka ogłaszającego koniec cieli, uczniów i ich rodziców,
waż „Solidarność” w III LO nie turalnych. Zbliżał się termin gi. Członkiem związku jest dy- lekcji. Jednak ten stan nie dyrektora i sprzątaczkę. Była
miała tradycji, a szkoła ucho- matury i zachodziła obawa, że rektor Krzysztof Wiśniewski trwał długo.
nauczycielką z powołania,
dziła za „czerwoną”. Tym nie- przedłużanie strajku zablokuje i kierownik administracji Paweł
O tym, że polubiła swoją a przy tym mądrą, spokojną,
mniej stopniowo liczba człon- im możliwość zdawania egza- Dorobek. Czterech nauczycieli szkołę i nauczanie zdecydowa- ciepłą kobietą o szerokich zaków się zwiększała. Przewodni- minów wstępnych na wyższe III LO znajduje się we wła- ła przede wszystkim atmosfe- interesowaniach.
Zaraziła
czącym koła po Grzegorzu Go- uczelnie. Zgoda na maturę dzach płockiej „Solidarności” ra, jaka panowała w pokoju mnie swoimi pasjami – miłołębiewskim został matematyk pozbawiła strajkujących naj- oświatowej: Marek Krysztofiak nauczycielskim. Dzisiaj wspo- ścią do górskich wędrówek
i informatyk Tadeusz Borowicki. ważniejszej formy nacisku na jest przewodniczącym, w pre- mina: – Miałam szczęście, że i do fotografii artystycznej –
rząd, który przykładnie ukarał zydium zasiada historyk Stani- trafiłam do zespołu, w którym wspomina Jolanta Roguska,
Ukarani za strajk
protestujących. Po wakacjach sław Krakowski, w zarządzie dyskretna opieka i mimocho- która z płocką oświatą związaSwego rodzaju godziną pró- przez kolejnych kilka miesięcy Grzegorz Gołębiewski, a prze- dem rzucane wskazówki takich ła się na całe zawodowe życie.
by szkolnej „Solidarności” był obcinano pensje za nieprzepra- wodniczącym Komisji Rewi- nauczycieli jak: Franciszek
(tk)
strajk oświaty w maju 1993 r. cowane godziny, co spowo- zyjnej jest geograf i informatyk
W referendum absolutna więk- dowało duże rozgoryczenie Bogdan Majewski.
szość nauczycieli – także tych wśród uczestników strajku.
Przez 20 lat „Solidarność”
z ZNP – opowiedziała się za
stała się trwałym elementem
Mocna pozycja
strajkiem, którego głównym pożycia III LO przełamując
Mimo przegranej, „Solidar- wcześniejszą dominację ZNP,
wodem były małe nakłady na
Miejskie Przedszkole nr 8 będzie nadal miało swoją tymoświatę i niskie zarobki. Strajk ność” w III LO pokazała choć relacje między obu
czasową siedzibę w Szkole Podstawowej nr 18. Placówka
polegał na tym, że nauczyciele swoją sprawność organizacyjną związkami w szkole układają
będzie się tam mieścić nie dłużej niż do 31 sierpnia 2012 roprzychodzili do szkoły, je- i utrzymała dotychczasową licz- się niemal modelowo. Podobku. Wydzielone pomieszczenia przedszkolne spełniają bezdnak nie podejmowali pracy. bę członków. Wkrótce do pracy nie było i jest z relacjami z kopieczne oraz higieniczne warunki nauki, wychowania i opieWprawdzie było kilka osób, w szkole przyjęty został dzia- lejnymi dyrektorami szkoły:
ki dla dwóch grup dzieci w wieku 4-6 lat.
(m.d.)
które próbowały się wyłamać, łacz strajkowy, historyk Marek Janem Owczukiem, Katarzyną
ale ostatecznie lekcje w szkole Krysztofiak, natomiast odszedł Góralską i obecnym – Krzyszzostały zawieszone. Szefem Tadeusz Borowicki. Przewod- tofem Wiśniewskim.
G.G.

Przedszkole w szkole
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Studia... i co dalej?
Być może jest to spowodowane tym, że u największych płockich pracodawców, zatrudniających specjalistów wysokiej klasy, stawia się na pracowników
z innych miast, którzy tam zdobyli niezbędne doświadczenie.
Nie ma w tym nic złego, jeżeli
umożliwi się młodym ludziom z
Płocka bezpośrednią współpracę
z takimi ekspertami, od których
głodni praktycznej wiedzy absolwenci, będą się mogli uczyć.
W Płocku liczba osób z wyższym wykształceniem ciągle
rośnie. Zdobywają oni swoje
dyplomy nie tylko na lokalnych
uczelniach, ale także w innych
miastach. Wielu z nich chciałoby po studiach wrócić do swego
rodzinnego miasta, tu pracować
i tu wydawać swoje zarobione
pieniądze. Niestety okazuje się,
że bywa to trudne.
Może sytuację poprawiłoby
odbywanie przez studentów
praktyk, jednak także z własnego doświadczenia wiem, że nie
są one zbyt popularne u lokalnych pracodawców. Tylko
niektóre firmy lub instytucje
prowadzą programy praktyk.
Pracodawcy nie dość, że nie-

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

W poprzednim numerze Sygnałów Płockich ukazał się artykuł opisujący trudną sytuację młodych ludzi na lokalnym rynku pracy. Największe wrażenie wywarła na mnie informacja, że w 2009 r. na 5 tys. ofert pracy, zaledwie 4 procent
było skierowanych do ludzi z wyższym wykształceniem.

Dyplom nie daje gwarancji
na znalezienie atrakcyjnej pracy
chętnie oferują staże, to nawet ,
gdy młody człowiek sam się
zgłasza i wyraża chęć odbycia
praktyki (która przecież jest
bezpłatna), otrzymuje negatywną odpowiedź. Spotkałem się
z sytuacją, iż kadrowa z pewnej
płockiej instytucji edukacyjnej,
nie chciała uwierzyć, że człowiek z wyższym wykształceniem chce pracować dwa
miesiące bez żadnego wynagrodzenia.
Od absol wentów szkół
wyższych pracodawcy wyma-

gają nie tylko dokumentów
potwierdzających ich wykształcenie, ale także oczekują
wieloletniego doświadczenia.
Nasuwa się jednak pytanie,
jak i gdzie to doświadczenie
zdo być, stu diu jąc dzien nie
i nie mając możliwości odbywania praktyk? Należy jednak
mieć nadzieję, że ta sytuacja
ulegnie zmianie i mło dzi,
wykształceni płocczanie łatwiej będą mogli znaleźć zatrudnienie w swoim mieście.
Tomasz Szczęsny

Europa na wyciągnięcie ręki
Podróżowanie i zwiedzanie europejskich stolic nie musi być drogie. Osoby mobilne, niewymagające wielkiego luksusu, chcące samemu zorganizować weekendowy wyjazd, są w stanie już
za niewielkie pieniądze spędzić go miło w Paryżu, Rzymie, Londynie, Barcelonie czy Brukseli.
Dzięki tanim liniom lotniczym i często oferowanym
promocjom możemy niedrogo dolecieć do dowolnego duże go eu ro pej skie go mia sta.
Ceny zaczynają się już od
złotówki, ale średnio wynoszą 100 – 200 zł za przelot w
obie strony (cena biletu autobusowego na trasie Warszawa
– Paryż w jedną stronę wynosi ok. 250 zł, a podróż trwa
ponad 20 godzin). Ten sposób
podróżowania jest niezwykle
popularny wśród młodych ludzi, dla których ważniejsze
jest to, ile zwiedzą, niż w jakich warunkach będą mieszkać i czy zastaną w stołówce
ugi na ją cy się od je dze nia
szwedzki bufet czy też na hotelowe śniadanie dostaną herbatę, bułkę i parówkę.

Pierwszym krokiem jest znalezienie wśród przewoźników
oferty promocyjnej na przelot
(udało mi się w tym roku znaleźć przeloty do Paryża i Rzymu za 180 i 160 zł z wszelkimi
opłatami). Następnie trzeba zarezerwować nocleg. Można trafić na tanie hostele i dokonać rezerwacji przez Internet (moje
noclegi w Paryżu i Rzymie
kosztowały 15 i 10 euro za dobę. Oczywiście nie były to pokoje pięciogwiazdkowe, ale na
głowę nie kapało i było gdzie
wziąć prysznic). Problemem
może być to, że niektóre placówki wymagają płatności kartą kredytową, ale nie jest to
kwestia nie do przejścia. Ostatnim etapem przed podróżą jest
przygotowanie merytoryczne,
polegające na zdobyciu infor-
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macji o miejscu, do którego jedziemy, wymianie gotówki,
zakupie rozmówek, czy zapisaniu telefonów do ambasad
i konsulatów polskich w krajach,
do których się wybieramy.
Warto wiedzieć, że np.
w Paryżu wstęp do wszystkich
muzeów państwowych, jak
Luwr, Łuk Triumfalny czy Katedra Notre Dame są bezpłatne
dla studentów z całej Unii Europejskiej. Natomiast w Watykanie bezpłatne jest zwiedzanie
Bazyliki Św. Piotra, a w Rzymie można kupić tzw. Roma
Pas, który umożliwia korzystanie ze wszystkich środków komunikacji miejskiej i zapewnia
zniżki na bilety do muzeów. Są
to cenne informacje, które pozwolą obniżyć koszty wyjazdu.
Tomasz Szczęsny

Święto muzyki
niezależnej
Trzydniowy festiwal Audioriver to obowiązkowa pozycja
w wakacyjnych planach osób ceniących dobrą muzykę.

W ciągu 4 lat na malowniczej plaży nad Wisłą wystąpiło ponad 200 gwiazd muzyki elektronicznej i niezależnej z całego świata. Koncerty
i sety DJ-skie obejrzało już
ponad 100 tys. fanów z Polski i Europy, a ostatnia edycja
zgromadziła na plaży ok. 12
tys. osób każdego dnia.
Od 2009 roku, promowany
jako Festiwal Świata Niezależnego, Audioriver rozszerza formułę o nowe wydarzenia, tj. kino festiwalowe, teatry uliczne czy performance’y. Od kilku lat organizatorzy skutecznie przekonują, iż
wszelkie podziały muzyczne
nie mają sensu, jeśli chodzi o
tzw. wy ko naw ców al ter na tywnych. Gwiazdy kolejnych
edycji płockiego festiwalu tj.
Unkle czy The Whip są przykładem wzajemnego przenikania się elektroniki i rocka,
a Kalabrese and his Rumpelorchestra potrafili połączyć funk
i jazz instumentów dętych z bitami muzyki techno. Nie zapominając o całej plejadzie
gwiazd drum’n’bass jak Roni
Size czy Fabio/Grooverider,
którzy potrafili rozgrzać do
czerwoności publiczność festiwalu swoim rapowaniem.
Gwia zda mi te go rocz ne go
festiwalu, który będzie trwać
od 6 do 8 sier pnia, bę dą
m.in.: Plastikman, Ellen Allien, Laurent Garnier, Hadouken czy FourTef.
W sobotę i niedzielę, 7 i 8
sierpnia, Stary Rynek zmieni
się w tętniące muzyką forum
wymiany informacji, kontaktów i zajawek. W kilkunastu
namiotach swoją ofertę za-

prezentują niezależne firmy
zaj mu ją ce się róż no rod ną
działalnością muzyczną: od
wytwórni, przez agencje bookingowe i media, aż po organizatorów festiwali, eventów
i właścieli klubów. Co więcej, na rynku stanie scena,
którą przez godzinę będzie
miał do dys po zy cji każ dy
wy staw ca zak wa li fi ko wa ny
do projektu. Ten czas musi
zapełnić muzyką i artystami
naj le piej re pre zen tu ją cy mi
jego firmę i ofertę.
Także na Starym Rynku stanie namiot Red Bull Music
Academy, w którym odbędą
się warsztaty z zagranicznymi
gwiazdami tegorocznej edycji

Laurent Garnier

Audioriver.
Bilety sprzedawane są tylko
na dni 6 i 7 sierpnia, ponieważ
dzienna część festiwalu jest
bezpłatna. Bilet jednodniowy
kosztuje 70 zł, karnet dwudniowy 130 zł. Można je nabyć w Centrum Informacji Turystycznej w kamienicy przy
Starym Rynku 8.
Szczegółowy program imprezy na www.audioriver.pl.

Młodzi i zbuntowani
przedstawiciele brzmienia grime – Hadouken
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Tytani Biegasa i szpicruta Miry Muzyka w obiektywie
O tym, że Muzeum Mazowieckie zamierza zająć około 1000 mkw. podziemi
Novego Kina Przedwiośnie wiadomo było od dawna. W maju podpisana została w tej sprawie umowa z firmą Max-Film, właścicielem kina.
Pod koniec czerwca dyrektor Muzeum Mazowieckiego
Leonard Sobieraj ujawnił plany związane z tym miejscem,
mówiąc, że łącznie z ekspozycją historyczną (w nowym
obiekcie przy ul. Tumskiej 10)
w tym roku muzeum przybędzie 2000 mkw. nowej powierzchni wystawienniczej.
– To tak jakbyśmy otwierali muzeum na nowo – tłumaczy.

dzieląc ekspozycję na 6 działów: I. obrazy sferyczne (w tym
portrety polityczne), II. Polityka, III. Tytani, IV. Anioły, wampiry i demony, V. Mistyka, VI.
Realizm. Teraz czas na wybór
wykonawcy aranżacji.
Biegas, a właściwie Bolesław Biegalski to swojak. Urodził się 29 marca 1877 roku,
w Koziczynie, pomiędzy Płoc-

rzuca z siebie Leonard Sobieraj, czytając listę rzeczy, które
od spadkobierców Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej przejęło muzeum w depozyt na 20
lat. Wszystkich przedmiotów
jest 3500 (w tym 2600 książek
i czasopism). Część z nich zobaczymy na 150 mkw. nowej
przestrzeni
ekspozycyjnej
w „Przedwiośniu”. Nad aran-

Po pierwsze Biegas

Uczestnicy muszą dostarczyć
do Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra
Macieszy – Dom Darmstadt,
Stary Rynek 8, 09-400 Płock
wykonane w dowolnej technice, niepublikowane dotąd fotografie o formacie nie mniejszym niż A-4. Konieczne jest
także dostarczenie pracy w formie cyfrowej (płyta CD). Każdy autor może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia lub trzy zestawy zdjęć zawierające do 3
prac. Termin nadsyłania fotografii upływa 2 października,
a wręczenie nagród i wernisaż
wystawy pokonkursowej odbę-

dzie się 23 października w Państwowej Szkole Muzycznej.
Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano nagrodę
w wysokości 1200 zł. Druga
nagroda wynosi 700 zł, trzecia
500 zł, a wyróżnienie 250 zł.
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronach internetowych organizatorów:
www.ingenium.edu.pl/plockamuzyka; www.ptf.plocman.pl.
Konkurs odbywa się w ramach dofinansowanego przez
Urząd Miasta projektu „Płock
a Muzyka” realizowanego
przez stowarzyszenie INGENIUM.
(opr. ab)

Grunwaldzkie echa
W sąsiedztwie muzealnego spichlerza przy ul. Kazimierza
Wielkiego w niedzielę 29 sierpnia odbędzie się piąta edycja
Pikniku Archeologiczno-Etnograficznego Muzeum Mazowieckiego. Tegoroczna impreza w sposób szczególny będzie poświęcona sześćsetnej rocznicy polsko-litewskiego
zwycięstwa nad Krzyżakami pod Grunwaldem.
Nieopodal spichlerza będzie
można obejrzeć spektakl przygotowany przez płockich aktorów, wysłuchać koncertu średniowiecznej pieśni, zobaczyć
pokazy kunsztu rycerzy polskich, litewskich i krzyżackich
oraz dawnych rzemieślników
przy pracy. Organizatorzy przygotowali również wystawy

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Muzeum ma do dyspozycji
600 mkw. powierzchni wystawienniczej w „Przedwiośniu”.
Połowę zajmie galeria prac
jednego z najbardziej oryginalnych polskich rzeźbiarzy Bolesława Biegasa. 30 rzeźb i 20
obrazów polskiego symbolisty
możemy od kilku lat oglądać
w kamienicy przy Tumskiej 8.
Są one własnością Towarzystwa Historyczno – Literackiego z Paryża, które przekazało
je Muzeum Mazowieckiemu
w depozyt. Wkrótce dołączy
do nich 150 kolejnych obrazów i 70 rzeźb, ale nie z kolekcji paryskiego towarzystwa.
To efekt umowy dyrektora
Muzeum
Mazowieckiego
z Robertem Szustkowskim,
polskim biznesmenem mieszkającym w Szwajcarii, który
zakupił je niedawno od francuskiego kolekcjonera. Panowie
spotkali się w ubiegłym roku
w warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych podczas inauguracji tryptyku „Bolesław
Biegas. Warszawa – Płock –
Paryż”. Podobno Szustkowski
nosił się z pomysłem wybudowania dla swojej „biegasowej”
kolekcji galerii lub muzeum
w Warszawie, jednak pomysł
z Płockiem bardziej mu się
spodobał. – Ta galeria w Warszawie by zginęła. Tutaj będzie
lśnić – mówi Sobieraj, który
w ubiegłym roku zapowiadał,
że już od stycznia 2010 r. kolekcję zobaczymy w sali wystaw czasowych. Zmiana miejsca ekspozycji i całej jej koncepcji powoduje, że musimy
na nią poczekać jeszcze kilka
miesięcy. Dyrektor Sobieraj
mówi „o później jesieni”, ale
bardziej bezpieczny termin to
styczeń 2011 roku. Koncepcje
wystawy przygotowały Alicja
Szewczyk – Skalska i Anna
Szprynger z artgaleria.net,

Na zdjęcia inspirowane muzyką, ze szczególnym ujęciem
kontekstu płockiego, czekają organizatorzy ogólnopolskiego konkursu fotograficznego – INGENIUM Stowarzyszenie
Edukacji Muzycznej i Płockie Towarzystwo Fotograficzne
im. A. Macieszy.

planszowe, pokazy filmowe,
konkurs historyczny, kiermasz
wydawnictw i wiele innych
atrakcji. Program imprezy został ułożony z myślą o godnym
uczczeniu rocznicy bitwy grunwaldzkiej, która na długie wieki
wpłynęła w istotny sposób na
sytuację Polski i Europy środkowo-wschodniej.
(tk)

PROGRAM
Ziemia – rzeźba Bolesława Biegasa

kiem a Ciechanowem. Studiował na krakowskiej ASP pod
kierunkiem Alfreda Dauna i
Konstantego Laszczki. W 1901
roku, dzięki stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, wyjechał do Paryża,
gdzie zdobył sławę. Twórczość
Biegasa recenzowali wybitni
krytycy, m.in. Guillaume Apollinaire, Andre Fontainas, Filippo Tommaso Marinetti, Franz
Hancke. Muzeum, poprzez
swoją nową ekspozycję, chce
przypomnieć płocczanom i Polakom tego wybitnego artystę.

Po drugie Mira
– 56 mebli, 20 rzeźb, 5 obrazów, 7 rysunków, 15 fotografii,
137 sztuk szkła 37 par obuwia,
21 torebek, 23 kapelusze,
9 wachlarzy i fortepian – wy-

żacją czuwa Krzysztof Lang.
Ten sam który pracuje nad ekspozycją historyczną w nowym budynku muzeum. – Jest
on z wykształcenia scenografem, robił szereg scenografii
teatralnych, a my wątek teatralny w dorobku pani Miry
chcemy na wystawie uwypuklić
– podkreśla dyrektor. Ostatni
fragment nowej powierzchni
to galeria, tzw. sztuki Płocka,
gdzie w przyszłym roku zobaczymy wystawę czasową braci
Tuszyńskich. – Będzie to miejsce do prezentacji zarówno
nieżyjących artystów związanych z naszym miastem (których prace są w zbiorach muzeum), jak i obecnego środowiska artystycznego Płocka
i okolic – mówił dyrektor.
Radosław Łabarzewski

12.00 – Przemarsz uczestników pikniku ulicami Starego Miasta
13.00 – Inauguracja pikniku
13.15-13.45 – Boży wojownicy – Jan Žiżka i husyci w walce z Zakonem Krzyżackim. Gawęda dr. Wojciecha Borkowskiego z Państwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie
13.45-14.15 – Pokaz walk rycerskich w wykonaniu Wolnego Rycerstwa Księstwa Płockiego
14.15-14.45 – Grunwald – fakty nieznane. Spektakl w wykonaniu aktorów płockich, scenariusz i reżyseria Mariusz Pogonowski
14.45-15.15 – Rycerze Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny
Domu Niemieckiego. Prezentacja uzbrojenia i taktyki walki Krzyżaków
w wykonaniu dr. Michała Wróbla z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn
15.15-15.45 – Pokaz walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn
15.45-16.15 – Żalgiris znaczy Grunwald. Prezentacja uzbrojenia
i taktyki rycerzy litewskich w wykonaniu Eduardasa Brusokasa z Muzeum Wojska im. Witolda Wielkiego w Kownie
16.15-16.45 – Pokaz walk rycerskich w wykonaniu litewskiej grupy
rekonstrukcyjnej z Kowna
17.00-17.30 – Grunwald – fakty nieznane. Powtórka spektaklu
w wykonaniu aktorów płockich
17.30-18.00 – Konkurs wiedzy historycznej z zakresu dziejów Zakonu Krzyżackiego i stosunków polsko-krzyżackich
18.00-19.00 – Gwiazda wieczoru – Jacek Kowalski. Koncert pieśni
średniowiecznej.
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Uliczne rarytasy
Najmocniejszym punktem tegorocznego festiwalu Rynek Sztuki jest zapewne
występ Teatru Ósmego Dnia z ich sztandarowym spektaklem „Arka”.
Festiwal rusza 20 sierpnia
i potrwa trzy dni. Zgodnie
z zamysłem organizatora –
Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki – jest on wypadkową
trzech wcześniejszych imprez:
festiwalu teatru ulicznego,
„jazzu na starówce” i kina letniego „pod chmurką”. W tym
roku najciekawiej zapowiada
się część „uliczna”.

Teatr Ósmego Dnia wyrósł
z fascynacji eksperymentem artystycznym
Grotowskiego
i „teatru okrucieństwa” Antoniego Artaud jest dziś najbardziej rozpoznawalnym na świecie polskim teatrem alternatywnym. Założone w 1964 roku,
przez studentów polonistyki
poznańskiego UAM, „Ósemki”
realizowały do połowy lat
osiemdziesiątych spektakle będące niezwykle ostrymi, iron-

Julian syn Boba

Scena ze spektaklu teatru Décalages z czeskiej Pragi
icznymi komentarzami na temat PRL-u. To doprowadziło
do szykan i represji ze strony
władz i UB, a następnie do formalnego rozwiązania, wtedy
już zawodowej grupy, i wyjazdu jej członków za granicę, do
Włoch. Z banicji wrócili dopiero w 1989 roku. Do dziś w sferze ich zainteresowań jest odkrywanie absurdów rzeczywistości związanych z posiadaniem władzy, bogactwa i rytuałami samouwielbienia człowieka, które pokazali m.in.
w „Szczycie” (1998) i „Arce”
(2000). Ten ostatni spektakl będziemy mogli oglądać w Płocku 22 sierpnia.
To, zrealizowane z dużym
rozmachem, widowisko pełne

jest wielkich ruchomych
obiektów scenicznych, świateł
i muzyki, tworzących niezwykle sugestywny obraz.
Tego samego dnia na Starym Rynku wystąpi Teatr Bez
VAT z Poznania ze spektaklem „Purgatorium”. Słowo to
w łacinie oznacza czyściec.
Można go rozumieć wielorako, nie tylko jako specyficzną
przestrzeń, ale także określony
stan ducha. W najbardziej potocznym znaczeniu – miejsce
kojarzone z oczyszczeniem.
I właśnie do tych skojarzeń nawiązuje spektakl. Początek
spektakli o godz. 21.
O kinie letnim na Starówce
piszemy na str. 19.
(rł)

W cieniu kończących się finałów Mistrzostw Świata
w piłce nożnej oraz przy iście
karaibskiej temperaturze popisowe koncerty dali m.in. pochodzący z Wysp Dziewiczych
Midnite, który w piątkowy wieczór melancholijnie kołysał zebranych gości festiwalu oraz
następujący po nim Darek Malejonek stojący na czele Maleo
Reggae Rockers. Z przyczyn
technicznych tego dnia nie wystąpiła jedna z gwiazd – Third
World (koncert przeniesiono na
niedzielną noc).
Sobotnie występy zdominowali Jamajczycy z Rootz Underground oraz Johnny Clarke
z Soothsayers na scenie głównej, a także szaleńczy General
Levy w namiotach sound-systemowych.
Prawdziwe szaleństwo nastąpiło jednak w niedzielę, gdy
na scenie pojawił się m.in. Julian Marley – syn legendarnego Boba, niekwestionowanego
króla muzyki reggae. Na bis
artysta zaprezentował m.in.
piosenki swojego ojca.
Po nim publiczność porwali weterani z Third World,

któ rzy na sce nach ca łe go
świata koncertują już od 35
lat! Nadmienić trzeba, że Polskę, obok Maleo Reggae Rockers, godnie reprezentowali:
Jamal, Tabu czy legendarni
Stage Of Unity i Jafia Namuel. Honoru kobiet broniła natomiast Marika.

Goście z dredami
Reggaeland wprowadził do
Płocka niepowtarzalny koloryt. Zarówno plażę jak i ulice
miasta opanowali wyróżniający się ubiorem fani reggae
oraz wyznawcy rastafarianizmu z charakterystycznymi dreadlockami na głowie. A na
Starówce można było wziąć
udział w imprezach okołomuzycznych – na Starym Rynku
do warsztatów bębniarskich
dla dzieci zachęcał Ryszard
Bazarnik, a Ula „Afro” Fryc
w amfiteatrze uczyła trudnej
sztuki dance-hallu.
Specjalnie na tegoroczny festiwal przygotowano catering
wegetariański, zapewniono
pole namiotowe z prysznicami, przechowalnią bagażu oraz
dużą liczbą toi-toi. Imprezę
poprowadził po raz kolejny,
pochodzący z Płocka dziennikarz i konferansjer, Mariusz
„Korpol” Korpoliński. Zaś
nabrzeże zapełniło się nie tylko stoiskami z jedzeniem, ale
również płytami CD, ubiorami, pamiątkami oraz skupiającym sporą rzeszę fanów małym namiotem, skąd grupka
zapaleńców prowadziła swój
niezależny dubstepowy show.
Paweł Jońca

Podniebna podróż
za piękną fotografię
Dzieląc się fotograficznymi
wspomnieniami z IV Płockiego Pikniku Lotniczego można
wygrać bardzo atrakcyjne nagrody.
Aeroklub Ziemi Mazowieckiej we współpracy z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego
ogłosił konkurs dla fotografów
– amatorów i profesjonalistów.
Zdjęcia będą oceniana w dwóch
kategoriach: „w powietrzu”,
prezentujące fotografie statków
powietrznych w locie i ekspozycji statycznej oraz „na pikni-
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ku” przedstawiające widzów
tegorocznej imprezy. Każdy
uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę fotografii.
Termin nadsyłania prac upływa
10 września. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in.
lot samolotem (w tym także
akrobacyjnym), lot szybowcem, akredytacja fotograficzna
na płocki koncert Jean Michel
Jarre, kupony podróżne o wartości 500 zł, 800 zł i 1200 zł.
Szczegóły na www.lotniczyplock.pl.
(ab)

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Arka na rynku

Już po raz piąty na płockiej plaży zagościł Reggaeland.
W ciągu trzech festiwalowych dni wystąpiła I liga roots
reggae – zagrało około 20 zespołów na żywo oraz prawie
tyle samo sound-systemów.
W tym roku festiwal po raz
pierwszy nie był organizowany przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, ale to zadanie
zlecono zewnętrznej agencji.
Organizacją imprezy zajęła się
Positive Music Promotion
(która jako prekursor w Polsce
od 9 lat tworzy inne święto
muzyki jamajskiej – Ostróda
Reggae Festiwal).

Narajama i ślepcy
Z nowym przedstawieniem
(premiera: czerwiec 2010), inspirowanym „Miastem ślepców”, bestsellerem portugalskiego noblisty Jose Saramago,
przyjeżdża na Rynek Sztuki
znany płocczanom, m.in. z występów na nieistniejącym już festiwalu MORF – krakowski teatr KTO, który otworzy pokazy
uliczne 20 sierpnia. „Ślepcy” to
opowieść o tym, jak pewnego
dnia w niewyjaśnionych okolicznościach ludzie zaczynają
tracić wzrok. Epidemia rozpowszechnia się tak szybko, że
wszyscy stają się wobec niej
bezradni, a wybuchająca panika
wprowadza chaos w pozornie
ułożonym świecie.
Wreszcie będziemy też mogli zobaczyć w Płocku teatr
Décalages z czeskiej Pragi,
który przed dwoma laty miał
wystąpić na Rynku Sztuki.
Jednak potężna burza, która
przetoczyła się przez miasto
(piorun zniszczył wówczas
m.in. mechanizm ratuszowego
zegara) „zerwała” festiwal
i występ trzeba było odwołać.
Ta francusko-czeska kompania
przywiezie do nas „TaBaladę”
(pokaz: 21 sierpnia), będącą
swobodną interpretacją japońskiego filmu „Ballada o Narajamie”, którego głównym tematem jest starość i umieranie
widziane z perspektywy różnych kultur.

Jamajskie klimaty

Publiczność entuzjastycznie przyjęła występ
Juliana Marleya
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WYSTAWY
Galeria OTO JA (pl. Narutowicza 2, wejście od „Knajpki 10,5”), tel. 609 746 402, www.otoja.art.pl: galeria
prezentuje obrazy, rysunki i grafiki z kolekcji Oto JA.
Na miejscu możliwość zakupu katalogów i plakatów
z wystaw, koszulek, kubków, kartek pocztowych; od
poniedziałku do piątku w godz. 14-17.30.
Muzeum Diecezjalne (ul. Tumska 3a), tel. 24/ 262 26
23: ekspozycje stałe – „Sztuka sakralna z terenu Diecezji Płockiej”, „Malarstwo polskie szkół romańskich
i germańskich”, „Sztuka ludowa”, zbiory ze skarbca katedralnego m.in. iluminowane kodeksy rękopiśmienne:
Biblia Płocka (I poł. XII w.), Graduał franciszkański
(XII w.), Księga objawień św. Brygidy (1400 r.), tkaniny liturgiczne XV -XVIII w., malarstwo średniowiecza,
malarstwo nowożytne i obce, pasy kontuszowe, złotnictwo; muzeum czynne od wtorku do soboty w godz. 1015, niedziele i święta w godz. 11-16.
Muzeum Mazowieckie (ul. Tumska 8), tel. 24/ 364 70
71, www.muzeumplock.art.pl: wystawy stałe: wnętrza
secesyjne, galeria rzeźby i malarstwa, rzemiosło artystyczne, malarstwo i rzeźba Bolesława Biegasa. Muzeum czynne wtorek – niedziela 10 – 17. Bilety w cenie:
normalny 8 zł, ulgowy 4 zł, wstęp wolny dla dzieci do
lat 7 oraz w czwartki dla wszystkich.
„Pomiędzy. Jana Tarasina fotografie i serigrafie” –
wystawa czynna do 8 sierpnia.
9 – 20 sierpnia – druga wystawa poplenerowa Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.
24 sierpnia – 30 września – wystawa multimedialna
„CHOPIN.mp3”.
Muzeum Mazowieckie – Spichlerz (ul. Kazimierza
Wielkiego 11b), tel. 24/ 262 25 95
17 sierpnia – 30 września – wystawa „90 lat płocczan
o wojnie polsko-bolszewickiej”
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sienkiewicza 36), tel. 24/
364 60 40, www.plockagaleria.com: „RZEŹBA” –
wystawa pedagogów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; integralną
część ekspozycji stanowią rozbudowane prezentacje
multimedialne; godz. 10-18, bilety: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł, dla grup powyżej 15 osób 2 zł/osoba, w niedzielę wstęp wolny. Wystawa czynna do 22 sierpnia.

1 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Dziedziniec Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza
36), tel. 24/ 364 60 4: Letnia scena Stowarzyszenia Teatr Per Se „Ubu Król – czyli Polacy” Alfreda Jarry,
reż. Mariusz Pogonowski; godz 19.

4, 11, 18 SIERPNIA (ŚRODA)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sienkiewicza 36), tel. 24/
364 60 40, www.plockagaleria.com: spotkania ze sztuką, tematem spotkań będą: elementy papierowe jako
rzeźba, kolor w rzeźbie, rysowane elementy rzeźbiarskie; godz. 11, wstęp wolny.

5 SIERPNIA (CZWARTEK)
Dziedziniec Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza
36), tel. 24/ 364 60 4: Letnia scena Stowarzyszenia Teatr Per Se „Szukając Ptaszka” na podstawie „Niebieskiego Ptaka” Maurice Maeterlincka, reż Magdalena
Tomaszewska; godz. 19.

6-8 SIERPNIA (PIĄTEK – NIEDZIELA)
Plaża nad Wisłą: „Audioriver” www.audioriver.pl.
Wystąpią: Plastikman, Ellen Allien, Laurent Garnier,
Hadouken. Bilet jednodniowy: 70 zł (w dniach impre-

zy), karnet dwudniowy 130 zł. Karnety do nabycia
w sieci ticketpro.pl, w Centrum Informacji Turystycznej w Płocku, Stary Rynek 8, tel. 24/ 367 19 44.

Filie biblioteczne,
kluby osiedlowe i sportowe

10 SIERPNIA (WTOREK)
Dom Darmstadt (Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19
22: otwarcie wystawy fotograficznej „Pralnia”, zorganizowanej przez Koło Fotograficzne działające przy
Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, godz. 18. Ekspozycja czynna do 20 sierpnia, wstęp wolny.

13, 14, 15 SIERPNIA
(PIĄTEK – NIEDZIELA)
Dziedziniec Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza
36), tel. 24/ 364 60 4: Letnia scena Stowarzyszenia Teatr Per Se „Smok” Eugeniusza Szwarca, reż. Jacek Mąka; godz. 19.

20-22 SIERPNIA
(PIĄTEK – NIEDZIELA)
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (ul. Tumska 9 a), te.
24/ 367 19 20; Rynek Starego Miasta: „Rynek Sztuki”, Spektakle uliczne: 20 sierpnia – Teatr KTO (Polska, Kraków), „Ślepcy”; 21 sierpnia – Teatr Decalages
(Czechy, Praga), „TaBALADA”; 22 sierpnia Teatr Bez
VAT (Polska, Poznań), „Purgatorium”; 22 sierpnia Teatr Ósmego Dnia (Polska, Poznań), „Arka”.
Kino nieme z muzyką na żywo: 20 sierpnia –
„Upiór w Operze”, reż. Rupert Julian, Edward Sedgwick, 1925, USA, akompaniament – Lena Ledoff –
pianistka, kompozytorka, urodzona w St. Petersburgu; 21 sierpnia – „Janosik” reż. Jaroslav Siakiel,
1921, Czechosłowacja, akompaniament – zespół
Stilo – grający muzykę Etno; 22 sierpnia – „Zaginiony świat”, reż. Harry O. Hoyt, 1925, USA, akompaniament – Dominik Strychalski – kompozytor,
flecista, wokalista, improwizator, performrer i publicysta.
W ramach imprezy odbędą się koncerty m. in. Zespołu PtakY oraz Sincopa Jazz Band (Kolumbia)
i inne, wstęp wolny.

22 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Dom Darmstadt (Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19
22: otwarcie wystawy poplenerowej twórców płockich;
godz. 18; wstęp wolny. Wystawa czynna do 31 sierpnia

27 SIERPNIA (PIĄTEK)
Dziedziniec Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza
36), tel. 24/ 364 60 4: Letnia scena Stowarzyszenia Teatr Per Se „Wieczór kawalerski” Robin Hawdon, reż.
Łukasz Mąka; godz. 19.

27 – 29 SIERPNIA
(PIĄTEK – NIEDZIELA)
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (ul. Tumska 9 a), te.
24/ 367 19 20; Amfiteatr – „Festiwal Piękna”: 27
sierpnia „Wybory Miss Nastolatek” (bilety 10 – 15 zł),
28 sierpnia „Wybory Miss Supranational” (bilety 15 –
25 zł), 29 sierpnia „Wybory Miss Polski” (bilety 20 –
30 zł). Karnety na cały festiwal 40 – 50 zł.
Wyborom towarzyszyć będą koncerty. Wystąpią:
Kombii, Marcin Mroziński, Volver, Katerine, Danzel, Michaela de la Cour, Layori, Candy Girl oraz Ramona Rey. Bilety oraz karnety dostępne w sieci ticketpro.pl oraz w Centrum Informacji Turystycznej
(Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19 44. Początek każdej
imprezy o godz. 19.30.

28–29 SIERPNIA
(SOBOTA–NIEDZIELA)
Dziedziniec Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza
36), tel. 24/ 364 60 4: Letnia scena Stowarzyszenia Teatr Per Se „Wieczór kawalerski” Robin Hawdon, reż.
Łukasz Mąka; godz. 19.

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 20), tel. 24/
268 00 48: Wakacyjny Klub Mola Książkowego
zaprasza dzieci na „Zwariowane podwórko Dorotki” – zabawy słowne z tekstem przy akompaniamencie muzyki (turnieje, quizy, zagadki), zajęcia plastyczne m. in. projektowanie łąki z wykorzystaniem styropianu, wykonywanie okularów 3D, malowanie na folii portretów bohaterów
utworów Doroty Gellner, projekcje filmów familijnych oraz „Bosa Osa”- minikonkurs recytatorski, czwartki w godz. 11-12.30.
Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzywoustego 3),
tel. 24/ 263 34 28: „Lato w bibliotece” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci we wtorki,
środy i czwartki w godz. 11-12.30: we wtorki –
„Zagramy?!” – zabawy towarzyskie i gry planszowe; środy – „Mikołajek, Hania Humorek –
przyjaciele na każdy dzień” – głośne czytanie
przez dzieci wybranych fragmentów książek;
czwartki – „Projektujemy, budujemy” – zajęcia
plastyczne, podczas których dzieci będą wykonywać makietę osiedla marzeń.
Filia biblioteczna nr 5 (ul. Tumska 11), tel.
24/ 262 32 55: w ramach cyklu Moje podróże
wystawa fotograficzna „Argentyna i Chiny”
autorstwa Anieli Lewandowskiej i Marty Kleniewskiej. Ekspozycja czynna we wtorki, środy
czwartki i piątki w godz. 10-17.
Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych 20),
tel. 24/ 263 46 92: „Brazylia – wirtualna podróż marzeń” – zajęcia dla dzieci w wieku 613 lat, we wtorki, środy, czwartki i piątki
w godz. 11 – 14. W ramach wakacyjnego cyklu
spotkań zapraszamy dzieci na: zajęcia plastyczne, podczas których dzieci będą malować koszulki z symbolem Brazylii, wykonywać stroje
do samby i maculele oraz kalendarz z wakacji
na rok 2011, wyszukiwanie w Internecie informacji o historii, kulturze i tradycji Brazylii,
znanych postaciach oraz sportach narodowych,
zajęcia kulinarne (tradycyjna kuchnia brazylijska), nauka piosenki brazylijskiej i samby, projekcje filmów o Brazylii, spotkania i pogadanki z ludźmi, którzy podróżowali po Brazylii,
capoeira – zajęcia prowadzone przez płocką
sekcję UNICAR, nauka maculele.
26 sierpnia w czwartek – „Brazylijski piknik
rodzinny” – uroczyste zakończenie wirtualnej
podróży po ojczyźnie samby z udziałem przedstawicieli Ambasady Federacyjnej Republiki
Brazylii, przekazanie upominków oraz pokaz
capoeira; godz. 16.30.
Filia biblioteczna nr 10 (ul. Borowicka 3), tel.
24/ 264 88 60; „Super przygody z Zuźką D.
Zołzik” – zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych czytelników w poniedziałki w godz.
10-12.
Filia biblioteczna nr 13 (ul. Dobrzyńska 2a),
tel. 24/ 269 20 25: „W krainie baśni i bajek” –
głoś ne czy ta nie dzie ciom ba jek, czwar tki
w godz. 12 – 13.
Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
1 sierpnia 2010 | Sygnały Płockie nr 14 (236)
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Piłka ręczna

Triathlon

Ciężka praca przed sezonem

Rekordowa frekwencja

Wiślacy w starciu z największym rywalem Vive Kielce.
Kto w tym sezonie będzie górą?
Zawodnicy, którzy mają
otworzyć nową kartę w historii
płockiego szczypiorniaka to:
Marcin Wichary, Morten Seier, Bartosz Dudek, Zbigniew
Kwiatkowski, Dimitri Kuzelev, Wiktor Jędrzejewski, Kamil Syprzak, Joakim Backstrom, Arkadiusz Miszka,
Adam Wiśniewski, Tomasz
Paluch, Vegard Samdahl, Luka
Dobelsek, Kamil Mokrzki,
Adam Twardo, Michał Zołoteńko, Piotr Chrapkowski,
Lars Madsen, Rafał Kuptel,
Tomasz Klinger, Krystian
Nidzgorski, Bostjan Kavas,
Alexey Peskov. Wśród zawodników, którzy w poprzednim
sezonie reprezentowali płockie
barwy nie zobaczymy natomiast Bartosza Wusztera i Sebastiana Rumniaka. Pierwszy
z nich zakończył sportową karierę, drugi zaś postanowił
spróbować swoich sił w zespole Travelandu Olsztyn. Już na
pierwszych zajęciach (9.07)
tre-ner Walther mianował
dwóch kapitanów zespołu. Będą nimi: Michał Zołoteńko
i Adam Wiśniewski.

Praca nad formą
Pierwsze tygodnie przygotowań płoccy szczypiorniści poświęcili na wzmocnienie wy-

trzymałości fizycznej. Zajęcia
w tym czasie prowadził chorwacki fizjolog Ante Bojić, który współpracował już z Larsem Waltherem w słoweńskim
Gorenje Velenje. W ramach
tego etapu przygotowań, płocczanie odbyli także zgrupowanie w Kleszczewie pod Bełchatowem (11-17.07), które
według zawodników, było wyjątkowo wyczerpujące, ale
z pewnością przyniesie wymierne korzyści podczas sezonu.

Starcie z Niemcami
Pierwszym
poważnym
sprawdzianem Wisły będzie
udział w niemieckim silnie obsadzonym i prestiżowym turnieju Sparkassen Cup. 16 zespołów rozstawionych w czterech grupach będzie rywalizowało od 3 do 5 sierpnia o
awans do półfinałów, które zaplanowano na 6 sierpnia. Finał
zostanie rozegrany 7 sierpnia.
Podopieczni Larsa Waltera trafili do grupy I, a ich rywalami
będą ekipy niemieckie: HSG
Wetzlar (1.Bundesliga), TV
Emsdetten, HSG Dusseldorf
(2.Bundesliga).
W sierpniu płocczan czeka
jeszcze jeden turniej, tym razem w kraju. Od 19 do 22 sierpnia zostanie rozegrany VII
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Międzynarodowy Memoriał
Jerzego Klempela w Dzierżoniowie. Później pozostaje już
tylko szlifowanie formy na
własnych obiektach i przygotowania do inauguracji sezonu,
który wiślacy rozpoczynają 4
września meczem w Olsztynie
z tamtejszym Travelandem.

Europejskie rozgrywki
Płockich kibiców czekają w
tym sezo nie tak że emo cje
związane z występami SPR
Wisła Płock w europejskim
Pucharze Zdobywców Pucharów. Było to możliwe dlatego,
że zdobywca krajowego Pucharu Polski czyli Vive Kielce
zagra w elitarnej Lidze Mistrzów, a przegrany finalista
czyli zespół Zagłębia Lubin
definityw nie wy co fał się
z tych rozgrywek. Płocczanie
eu ro pej skie zma ga nia roz poczną od 3. rundy jako zespół nierozstawiony. Pierwsze
spotkania rozegrane zostaną
21 listopada, a rewanże tydzień później. Wśród potencjalnych rywali Wisły są znane europejskie zespoły, takie
jak niemiecki VFL Gummersbach, hiszpań ski Amaya
Sport San Antonio czy rosyjski Kaustik Wołgograd.
Piotr Marek Nowicki

W tegorocznych zawodach
padł rekord frekwencji. Zmagania ukończyło w sumie 99 osób
(76 w rywalizacji głównej oraz
23 w amatorach). Po raz piąty z
rzędu zwycięzcą płockiego
triathlonu został Filip Przymusiński z Poznania. W pokonanym polu pozostawił dwóch zawodników UKS G-8 Bielany –
Mateusza Kazimierczka i Rafała Pierścieniaka. Wśród kobiet
bezkonkurencyjna okazała się
reprezentantka Polski Monika
Smaruj z Chodzieży, która zajęła 7. miejsce w klasyfikacji generalnej.
W zawodach wzięło udział
10 sportowców z Płockiego Towarzystwa Triathlonu Delta.
Najlepszym płocczaninem w
ramach cyklu Grand Prix okazał
się Łukasz Kalaszczyński, który
zajął 21. miejsce w „generalce”.
Warto dodać, że Łukasz miał
najlepszy czas biegu wśród
wszystkich uczestników triathlonu. Podobnie jak w zeszłym
roku, drugie miejsce z płocczan
zajął Sebastian Dymek, który
przez cały dystans deptał Łukaszowi Kalaszczyńskiem po piętach i ostatecznie zajął 28. miejsce. Zażarta walka o prestiż
i trzecie miejsce wśród płocczan rozegrała się pomiędzy
weteranami Stanisławem Dymkiem, Waldemarem Gieresem
oraz młodzieżowcem Piotrem
Chmielem. Najlepszy okazał się

Piotrek, który pokonał Stanisława Dymka o 7 sekund, a Waldemara Gieresa o 11 sekund.
Z zawodników PTT Delta na
pochwałę zasługują Darek Misztela oraz Ireneusz Bedyk, którzy
ukończyli zawody w środku
stawki. Specjalnym wyróżnieniem została uhonorowana rodzina Chmielów. Dorota i Waldemar Chmiel oraz ich średni
syn Piotr ukończyli dystans
Grand Prix, zaś najstarszy syn
Jakub oraz najmłodszy Tomasz
uczestniczyli w dystansie krótkim. Mistrzami Płocka amatorów w triathlonie zostali Aleksandra Przybylska oraz Łukasz
Niedzielak.
(seb)

FOT. MACIEJ KALASZCZYŃSKI

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Pod wodzą nowego szkoleniowca Larsa Walthera, któremu asystują: Krzysztof
Kisiel – II trener oraz Artur Góral – trener bramkarzy, rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu 23-osobowa kadra piłkarzy ręcznych Wisły Płock.

Piąta edycja Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka za nami. Zawodnikom towarzyszyła
piękna pogoda i rzesze kibiców, a wszystko tradycyjnie
w pięknej scenerii Wzgórza Tumskiego i Zalewu Sobótka.

Jedna z trzech konkurencji
– wyścig na rowerach

Piłka nożna

II liga na start
Wyjazdowym spotkaniem z Ruchem Wysokie Mazowieckie (31.07) zainaugurują II-ligowe rozgrywki piłkarze nożni płockiej Wisły.
Podopieczni Jana Złomańczuka w nieco zmienionym
składzie przygotowywali się do
nowego sezonu na obiektach
przy Łukaszewicza oraz na
zgrupowaniu w Kleszczewie
pod Bełchatowem. W rozegranych spotkaniach sparingowych, których wyniki jak podkreślał sztab szkoleniowy nie
był najważniejsze, testowano
wielu zawodników. Wybrano
tych najbardziej wartościowych
i obiecujących. Celowo nie wymieniamy ich nazwisk, ponieważ chcemy, aby w najbliż-

szych tygodniach zmusili nas do
pisania o sobie (oczywiście w
samych superlatywach). Jak
prezentuje się na murawie nowa
ekipa Wisły? Wystarczy przyjść
na stadion im. Kazimierza Górskiego 7 sierpnia o godzinie 18
na mecz 2. kolejki II ligi z Jeziorakiem Iława. Emocji z pewnością nie zabraknie, a sportowy
doping niech utwierdzi zawodników w przekonaniu, że płocka
publiczność to 12 zawodnik,
który pomoże im zrealizować
wspólny cel, czyli awans do
I ligi.
Piotr Marek Nowicki
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Wioślarstwo

Sporty walki

Nasi pokazali klasę

Wygi ringowe
i debiutanci

Płoccy wioślarze wyśmienicie zaprezentowali się na Mistrzostwach Polski
Juniorów, które odbyły się połowie lipca w Kruszwicy.

Złota dwójka – Damian Salak i Damian Plewiński z trenerem Jackiem Karolakiem
Każdy start osad Płockiego
Towarzystwa Wioślarskiego,
szczególnie w tym roku, był
życiowym egzaminem dla zawodników, zarządu i trenerów.

Jak na skrzydłach
Wątpliwości co do siły płockich wioseł zostały rozwiane
już w trzecim wyścigu w konkurencji czwórek bez sternika.
Płocka osada w składzie: Gabriel Felbór, Dawid Przedpełski, Łukasz Lewandowski, Damian Kruszyński już na 700
metrów przed metą zaczęła rozgrywać „swój wyścig”. Jakby
nie zwracając uwagi na konkurentów, z każdym pociągnięciem wioseł odpływała innym
zespołom w zawrotnym tempie. Na mecie z dużą przewagą
osada PTW zajęła I miejsce.
W następnej konkurencji
dwójek ze sternikiem PTW
wprowadziło do finału „A”
dwie osady. Ta konkurencja
była popisem i dominacją płockich wioseł. Damian Salak, Damian Plewiński ze sternikiem
Pawłem Pabianem zdobyli złote medale. Bardzo miłą niespodziankę sprawiła druga osada
PTW – Jakub Olszowiec, Sebastian Lewandowski, ster. Sebastian Radwański – która na
ostatnich metrach finiszowych
wywalczyła III miejsce.
Styl, w jakim płocka osada
złożona z Damiana Salaka

i Damiana Plewińskiego w konkurencji dwójek bez sternika
rozegrała następny swój wyścig, wzbudził zachwyt wszystkich obserwatorów Mistrzostw
Polski. Od startu do mety zawodnicy mknęli, jakby posiadali przy łodzi dodatkowy silnik. Płocczanie w przepięknym stylu zdobyli złote medale. W tym samym wyścigu
startowała druga płocka osada
– Damian Kruszyński, Łukasz
Lewandowski (którzy 2 godz.
wcześniej zdobyli złote medale w czwórce bez sternika).
Wioślarze z determinacją walczyli do ostatniego metra i zajęli bardzo dobre czwarte miejsce. Bardzo dobrze zaprezentował się Rafał Zajkowski,
który będąc najmłodszym finalistą „A” w jedynkach zajął
czwarte miejsce.

Worek medali
Każdy, kto interesuje się
wioślarstwem wie o obiegowym przekonaniu, że taka jest
siła wioseł, jaką klub posiada
ósemkę, która zawsze była
i jest koronną konkurencją.
Dlatego PTW oczekiwało
z wielkim niepokojem wyników biegu w tej konkurencji.
Płocka ósemka popłynęła jak
doświadczona załoga. Po pierwszych 500 metrach z niewielką stratą była na trzecim miejscu i od tego momentu płoc-

czanie rozpoczęli swój systematyczny atak na pokonanie
konkurentów. Na 800 metrów
przed metą już nikt nie miał
wątpliwości, że jedyną osadą,
która w tym biegu zwycięży
i zdobędzie złoto to płocka
ósemka w składzie: Gabriel
Felbór, Przemysław Zieliński,
Bartłomiej Ludwikowski, Michał Mikołajewski, Adrtan
Kowalski, Konrad Pudlik,
Konrad Wiśniewski, Dawid
Przedpełski, ster. Kamil Gurzkowski.
Mimo wielkich obaw płockie wiosła spisały się rewelacyjnie na Mistrzostwach Polski Juniorów zdobywając 4 złote medale (dwójka bez sternika, czwórka bez sternika,
dwójka ze sternikiem, ósemka)
i 1 medal brązowy (dwójka ze
sternikiem), a także zajmując
4 razy czwarte miejsce, jeden
raz szóste miejsce, jeden raz
siódme, co uplasowało Płockie
Towarzystwo
Wioślarskie
w generalnej punktacji 38 polskich klubów wioślarskich na
drugim miejscu. Osady prowadzi Jacek Karolak we współpracy z Jerzym Podsędkiem,
a wszyscy zawodnicy są uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZST w Płocku.
Wyjazd na mistrzostwa był
możliwy dzięki wsparciu
Urzędu Miasta i PKN Orlen.
Waldemar Rogowski

Pojedynki były toczone w
formułach: low kick, K-1 oraz
MMA. Poziom poszczególnych pojedynków był bardzo
zróżnicowany, niektóre z nich
mogłyby być toczone na galach zawodowych, ale w kilku
walkach było widać, że są to
debiuty ringowe. Pomimo braków w wyszkoleniu początkujący zawodnicy potrafili dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń i emocji zgromadzonej publiczności.
Na szczególne wyróżnienie
zasłużyli zawodnicy z klubów:
Dragon Sochaczew, Rajewski
Team Płock oraz Garuda Muay
– Thai Warszawa. Na indywidualne wyróżnienie tej edycji
zapracowali: Szymon Wachaczyk (Rajewski Team Płock) –
za najlepsze KO zawodów,
Grzegorz Ciepliński (Dragon
Sochaczew) – za najlepsze poddanie zawodów, Grzegorz Ciepliński oraz Oskar Ślepowroński (Taijitsu Kobyłka) – za najlepszą walkę.
Kolejne edycje II MLS zostaną rozegrane: 7 i 21 sierpnia, 4 i 25 września, 16 i 30
października, 13 i 27 listopada
oraz 11 grudnia. Wszystkie na
hali w Borowiczkach przy ul.
Korczaka 10.
Organizatorem II Młodzieżowej Ligi Spartanwear jest
Stowarzyszenie Polska Liga

Kick-Boxingu w Płocku przy
udziale Urzędu Miasta i Miejskie go Zes po łu Obiek tów
Sportowych oraz Stowarzyszenia Nasz Kraj. Promotorem pro jek tu jest Ta de usz
Kopciński. Patronat sportowy
spra wu ją: Pol ski Zwią zek
Kick – Boxingu (PZKB) oraz
federacja World Karate and
Kickboxing Association (WKA).
Patronat Honorowy Młodzieżowej Ligi Spartanwear przyjął prezydent Płocka Mirosław Milewski.
Kontakt z organizatorami:
biuro@k-1.pl oraz plkb@plkb.pl.
(tk)

W trakcie zawodów
przekazano 3.500 zł Waldemarowi Wyżykowskiemu, z miejscowości Świniary w gminie Słubice,
poszkodowanemu w czasie
powodzi. Pieniądze zostały
pozyskane przez Stowarzyszenie Polska Liga Kick
– Boxingu oraz Stowarzyszenie Nasz Kraj z licytacji
przedmiotów w trakcie
konferencji prasowej i oficjalnego ważenia zawodników Gali Sportów Walki
Angels of Fire VII – Support for Haiti.

FOT. TADEUSZ KOPCIŃSKI

FOT. ARCHIWUM PTW

Do pierwszego starcia w II Młodzieżowej Lidze Spartanwear zgłosiło się 46 zawodników i zawodniczek z 14 klubów. Komisja sędziowska, po weryfikacji badań lekarskich oraz limitów wagowych, do walk dopuściła 32
zawodników.

Ambicji i woli walki nikomu nie brakowało
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Wytańczyły finał

FOT. KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płocki zespół cheerleaderek Showdance zajął szóste miejsce na Mistrzostwach
Europy Cheerleaders.

Dziewczyny z Showdance godnie reprezentowały nasze miasto
Zawody odbywały się w Helsinkach (Finlandia). W rywalizacji wzięło udział 126 grup
(1700 uczestników) z 62 klubów reprezentujących dziewięć
krajów: Szwecję, Norwegię,
Rosję, Finlandię, Niemcy, Danię, Anglię, Słowenię i Polskę.
Showdance – Mistrz Polski
z 2009 roku walczył m.in. z zespołem Flash Senior z Garwolina
– Mistrzem Polski z 2010 roku.
– Rywalizacja ze wszystkimi
drużynami była bardzo zacięta,
ale odbywała się w duchu fairplay – opowiada Katarzyna Staniszewska, liderka Show Dance.
– Dałyśmy z siebie wszystko, aby
godnie zaprezentować Płock
i Polskę.
Podczas zawodów licznie
zgromadzonej
publiczności

w dwuipółminutowym programie zaprezentowały się: Daria
Łukowska, Maria Chodźko,
Sylwia Erdmańska, Agnieszka
Woźniak, Natalia Bartosiewicz,
Katarzyna Wysocka, Marta
Wiśniewska, Małgorzata i Katarzyna Staniszewskie.
Płocczanki zawody ukończyły na szóstym miejscu, pokonując zespół z Garwolina,
który był ósmy. Dla Showdance i Polski to najlepszy
wynik od 2005 roku, czyli od
kiedy nasz kraj reprezentowany jest na Mistrzostwach Europy. – Polskie cheerleaderki
zaprezentowały się też doskonale w kategorii Junior Dance – mówi Katarzyna Staniszewska. – Flash Junior z
Garwolina zdobył tytuł Mis-

trza Europy, a Power Girls
z Tarnowa – wicemistrza.
Jak przyznają dziewczyny
z Show Dance, Mistrzostwa
stały się dla nich bodźcem
do dalszej, jeszcze cięższej
pracy.
Wyjazd na zawody płockiej
dru ży ny do Fin lan dii był
możliwy dzięki wsparciu finan so we mu Urzę du Mia sta
Płocka, Andrzejowi Melkowskiemu oraz Pawłowi Markowi, który zajął się logistyką.
– Dziękujemy również Jadwidze Korneszczuk, kierowniczce Spółdzielczego Domu
Kultury oraz Marioli Sochackiej, dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 17 za udostępnienie sal, w których trenujemy –
mówi Staniszewska.
(m.d.)

Starówka Płocka

Taperzy nad Wisłą
Kto przed rokiem obejrzał „Pancerove auto” – czechosłowacki niemy film z 1929 r. czy „Gabinet dr Caligari”
– perełkę niemieckiego ekspresjonizmu z 1920 r. –
z akompaniamentem na żywo, czeka zapewne niecierpliwie na tegoroczną odsłonę „kina pod chmurką”.
Organizowane jest ono w
ramach festiwalu Rynek
Sztuki (o spektaklach ulicznych piszemy na str. 19).
Jako pierwszy, 20 sierpnia
zobaczymy należący do klasyki filmów grozy amerykański film z 1925 roku
„Upiór w Operze” w reż. Ruperta Juliana i Edwarda Sedgwicka. Akompaniować będzie pianistka Leny Ledoff.
Dzień później POKiS zaprasza na „ Janosika” w reż. Jaroslava Siakiela – pierwszy
pełnometrażowy film słowacki, który w 1995 roku
został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury
UNESCO. W roli „tapera”
(w niemym kinie osoba robiąca podkład muzyczny do
wyświetlanych scen) wystąpi zespół Stilo grający muzykę etno.
W latach 20. zaczęły pojawiać się na świecie pierwsze
pełnometrażowe filmy s-f,
ustalając wiele z reguł gatunku. Jednym z pierwszych był
„Zaginiony świat” Harry’ego Hoyta (1925), wykorzystujący pionierską wtedy
technikę animacji poklatkowej do ukazania zaginionego
świata dinozaurów, do którego dostała się grupa ciekaw-

skich ludzi. Oprawę muzyczną do obrazu zapewni Dominik Strychalski, kompozytor,
flecista, wokalista, improwizator, performer, a także
publicysta.

Plakat do filmu
„Zaginiony świat”
Warto dodać, że na tegorocznym Rynku Sztuk będziemy mogli usłyszeć: zespół PtakY (20 sierpnia) i kolumbijską formację Sincopa
Jazz Band (21 sierpnia).
Początek koncertów zaplanowano na godz. 18, a projekcje na godz. 22.
Szczegóły na: www.pokis.pl
(rł)

KOLACJA DLA DWOJGA
Gdzie znajduje się Wzgórza Sieciecha
i skąd pochodzi jego nazwa?

Plażowy konkurs
Dla amatorów spędzania wolnego czasu na plaży mamy prezent – piękną torbę plażową z logo Płocka, którą prezentuje na zdjęciu obok nasza modelka Paulina.
Trzeba tylko prawidłowo wykonać konkursowe zadanie
i mieć szczęście w losowaniu. Prosimy o podanie trzech
polskich utworów muzycznych, w których występuje słowo plaża. Na odpowiedzi czekamy do 10 sierpnia. Można
je dostarczyć do redakcji „Sygnałów Płockich” mailem,
oso bi ście lub pocz tą tra dy cyj ną (pro si my wów czas
o podanie numeru telefonu kontaktowego). Spośród autorów poprawnych odpowiedzi wylosujemy cztery osoby,
które otrzymają nagrodę. W związku z tym, że chcielibyśmy, aby torby przydały się jeszcze podczas tych wakacji, o wygranej zawiadomimy pocztą mailową lub telefonicznie.
(ab)
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Wśród Czytelników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi rozlosujemy dwa
zaproszenia na kolację dla dwóch osób w cenie 120 zł w restauracji „Estera”,
mieszczącej się przy Starym Rynku 7-9. Specjalnością restauracji jest kuchnia żydowska. Można tu zjeść karpia po sefardyjsku, kugiel ziemniaczany, mefarkę,
a na deser paschę i cymes. Więcej na www.estera-restauracja.pl
Odpowiedzi należy dostarczyć do redakcji „Sygnałów Płockich” osobiście,
pocztą tradycyjną lub e-mailową: sygnaly@plock.eu do 18 sierpnia br.
KOLACJA W ART DECO

Według projektu architekta Jakuba Kubickiego wybudowano w Płocku ratusz,
Dom pod Opatrznością, rogatki miejskie.
W odpowiedzi wystarczyło podać jeden z tych obiektów. Nagrodę – kolację
w cenie 120 zł w Restauracji „Art Deco” za podanie poprawnej odpowiedzi wylosowali: Piotr Kowalski i Krzysztof Lewandowski.
Po odbiór nagród należy zgłosić się z dowodem tożsamości do redakcji
„Sygnałów Płockich” w budynku ratusza, pokój nr 220, w godzinach pracy
Urzędu Miasta.
(ab)
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FOTOREPORTAŻ

Pełen energii lider zespołu Perfect Grzegorz Markowski
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Maria Szabłowska i Krzysztof Szewczyk,
czyli Wideoteka Dorosłego Człowieka

Pięciu tenorów na rozpoczęcie XII Letniego Festiwalu Muzycznego

Cygańska Noc – wdzięk i piękna muzyka
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Dariusz Kozakiewicz,
gitarzysta Perefctu
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Niezrównany koloryt festiwalu Reggaeland

Reggaeland – trzy dni jamajskich klimatów

Rudi Schubert – jedna z gwiazd Wideoteki
– nie tylko śpiewał, ale także popisywał się tańcem

