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Kawa czy herbata

By ła to już dru ga wi zy ta w na szym mie ście. Po -
przed nio pro gram go ścił dwa la ta te mu na Sta rym
Ryn ku. Te raz ple ne ro we stu dia roz sta wio ne by ły
na płoc kiej skar pie oraz na pla ży nad Wi słą. Te le -
wi dzo wie „Je dyn ki” mo gli roz po cząć dzień po -
dzi wia jąc m.in. sta tek „Ru sał ka”, któ ry w pro mie -
niach wscho dzą ce go słoń ca kur so wał po Wi śle.

Czy taj str. 7

Czas na Audioriver

Trzyd nio wy fe sti wal Au dio ri ver to obo wiąz ko -
wa po zy cja w wa ka cyj nych pla nach osób ce nią -
cych do brą mu zy kę. W cią gu 4 lat na ma low ni czej
pla ży nad Wi słą wy stą pi ło po nad 200 gwiazd mu -
zy ki elek tro nicz nej i nie za leż nej z ca łe go świa ta.
Gwia zda mi te go rocz ne go fe sti wa lu, któ ry bę dzie
trwać od 6 do 8 sier pnia bę dą m.in.: Pla stik man,
An tho ny Ro ther, El len Al lien, La u rent Gar nier,
Ha do u ken czy Fo ur Tet. Czy taj str. 17

Dwie Wisły
Rad ni wy ra zi li zgo dę, aby z Wi sły Płock

wydzielić spółkę Sek cja Pił ki Ręcz nej Wisła
Płock S.A. W nowej spół ce pił ki ręcz nej 100
proc. ka pi ta łu na le ży do mia sta. Spon so rem ge -
ne ral nym szczy pior ni stów zo stał Or len. Mia sto
nie chce poz być się ani lik wi do wać sek cji pił ki
noż nej – zde men to wał pog ło ski Mi ro sław Mi -
lew ski. Czy taj str. 6
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K R Ó T K O

Kre dyt na in we sty cję
Płoc kie Wo do cią gi za -

cią gną kre dyt na re a li za -
cję I eta pu za da nia pn.
Upo rząd ko wa nie gos po -
dar ki ście ko wej na te re -
nie Płoc ka. 

W mar cu br. spół ka
pod pi sa ła umo wę o do-
fi nan so wa nie pro jek tu 
ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej. Cał ko wi ty koszt in -
we sty cji wy no si 175,5 mln
zł, ale Wo do cią gi do sta ną
je dy nie 76,4 mln zł. Aby
in we sty cja mog ła być re a -
li zo wa na, spół ka mu si za -
cią gnąć kre dyt w wy so ko -
ści bli sko 62 mln zł. Wraz
z od set ka mi do koń ca
2030 ro ku Wo do cią gi bę -
dą mu sia ły spła cić pra wie
112,7 mln zł. (m.d.)

Mu ze um w sy na go dze
W daw nej boż ni cy przy

ul. Kwiat ka 7 pow sta nie
Mu ze um Ży dów Ma zo -
wiec kich. Re a li za cja pro-
jek tu, któ re go cał ko wi ty
koszt wy no si 9 mln zł, 
bę dzie moż li wa dzię-
ki ogrom ne mu wspar ciu 
z Unii Eu ro pej skiej. Do fi -
nan so wa nie unij ne wy nie -
sie 7,7 mln zł. Mu ze um
ma być otwar te w stycz niu
2012 r. (ab)

Po u cza ją ca sy mu la cja
Dzię ki za miesz czo nej

na stro nie mamsm.pl in -
te rak tyw nej sy mu la cji,
moż na zo ba czyć świat
ocza mi cho re go na stwar -
dnie nie roz sia ne. Dla in -
ter na u tów przy go to wa no
kil ka za dań, m.in. po moc
dziec ku w ko lo ro wa niu
obraz ka, wy sła nie ma i la
czy po kro je nie chle ba. Za -
da nia po ma ga ją uświa do -
mić so bie na czym po le ga
cho ro ba i co czu je oso ba
cho ra na SM. (ab)

Wa ka cje w krę giel ni
Pod czas Dnia Otwar te -

go w krę giel ni MK Bo w-
ling 16 sier pnia bę dzie
moż na sko rzy stać z bez -
płat nej jed nej gry w krę gle
lub pół go dzin nej gry w bi -
lard. Pod czas let niej la by
ofe ro wa ne są też pro mo -
cje: ro dzin ne nie dzie le,
bab skie wtor ki czy wa ka -
cje w krę giel ni. Szcze gó ły
na www.mkbo wling.pl.

(jw)

Na tur nie ju
Płoc cy sza chi ści wzię li udział w Mię dzy na ro -

do wym Tur nie ju Sza cho wym, któ ry od by wał się
od 30 czer wca do 7 lip ca w Dar mstadt. Za wod -
ni cy z na sze go mia sta już po raz ko lej ny go ści li
w Niem czech. Rów nież sza chi ści z Dar mstadt 
i Gries he im w tym ro ku przy je cha li do Płoc ka. 

W Bo ro wi czkach
Aby w przy szło ści mog ło pow stać skrzy żo wa -

nie ul. Po ziom ko wej z prze dłu że niem ul. Mo re -
lo wej, mia sto ku pi dział kę o pow. 0,0105 ha. 

W tym sa mym miej scu
Pol skie Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków w Płoc ku

na dal bę dzie wy naj mo wa ło lo kal o pow. 26,08
mkw. przy ul. Bar tni czej 4. Płoc ki od dział fun -
kcjo nu je od 1994 ro ku i dzie li po miesz cze nie 
ze Sto wa rzy sze niem Scle ro sis Mul ti plex. Or ga -
ni za cje te udzie la ją po mo cy i wspar cia oso bom
cho rym na cu krzy cę oraz stwar dnie nie roz sia ne.
W ra mach wo lon ta ria tu pro wa dzą tak że szko le -
nia, wy po ży czal nię ksią żek i cza so pism oraz in -
for mu ją o moż li wo ści za o pa trze nia w sprzęt. 

Do Hisz pa nii
Płock za pre zen tu je się na tar gach Bar ce lo na

Me e ting Po int 2010, któ re trwać bę dą od 19 do
22 paź dzier ni ka. Tar gi – or ga ni zo wa ne od 1997
ro ku – są jed nym z naj waż niej szych wy da rzeń
sek to ra nie ru cho mo ści w Eu ro pie. (m.d.)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

7 lip ca Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej zor ga ni zo wał fe styn dla be ne fi -
cjen tów Pro jek tu „KIS – Po moc wy klu czo nym”. Spe cjal nie dla do ro słych pe da gog
Bar ba ra Chy ba opo wia da ła o ra dze niu so bie z trud no ścia mi wy cho waw czy mi.

Od po cząt ku ro ku psy cho lo go wie i do rad cy za wo do wi z MOPS-u pro wa dzą war -
szta ty psy choe du ka cyj ne oraz war szta ty z za kre su kształ to wa nia po sta wy ak tyw nej na
ryn ku pra cy. Przy go to wa ne zo sta ły rów nież szko le nia i kur sy za wo do we. Be ne fi -
cjen ci uczy li się tak że jak pi sać CV i list mo ty wa cyj ny, pis ma urzę do we i po da nia.
By ła rów nież na u ka au to pre zen ta cji i roz mo wy z pra co daw cą. Wszyst ko po to, aby
gru pie kil ku dzie się ciu płoc czan dłu go trwa le bez ro bot nych dać szan sę po wro tu na ry -
nek pra cy. Pro jekt – współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo łecz ne go – za koń czy się w sier pniu. (sik)

Za bu dyn ka mi są dów, po dob nie jak na wcześ niej wy re mon to wa nych od cin kach,
alej ki wy ło żo no pły ta mi gra ni to wy mi i kost ką w ko lo rach pia skow ca. Do tych cza -
so we ba rier ki za stą pi ły sta lo we ba lu stra dy. Nie za bra kło rów nież pa su ją cych do
ca ło ści ła wek, no wych ro ślin ozdob nych i traw ni ka „z rol ki”.  

Wie czo ra mi moż na po dzi wiać ilu mi na cję bu dyn ków są dów. Wy ek spo no wa ny
zo stał rów nież ros ną cy przy ul. Te a tral nej dąb – pom nik przy ro dy, po przez 
oświet le nie go zie lo nym świat łem. To ko lej ne – po ko ście le na Gór kach, ka te -
drze, wie ży ciś nień, fa rze i ka me rze pru skiej – ilu mi no wa ne obiek ty. 

Re mont par ku na Tu mach, wy ko ny wa ny przez Mu ni ser wis, trwa od dwóch lat.
Roz po czął się od prac za ka te drą. W przy szłym ro ku pow sta nie pro jekt re mon tu
ko lej ne go od cin ka, od Ho te lu Sta rzyń ski do Ja ru Ka zi mie rza. (a.g.)

Do par ku na Tu mach war to wy brać się o każ dej po rze dnia 
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Po mi nach wi dać, że za ba wa się uda ła
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Dla ro dzi ny
Ma lo wa nie twa rzy, tań ce, gry i za ba wy oraz wa ta cu kro wa i cze ko la do -
wa fon tan na – to niek tó re z atrak cji Ro dzin ne go Fe sty nu Edu ka cyj ne go
na te re nie płoc kie go zoo. 

Sza now ni Czy tel ni cy
In for mu je my, że w sier pniu ukaże się tylko

jede n nu me r „Sy gna łów Płoc kich”. Do cy klu
dwu ty god nio we go wró ci my we wrześ niu.

Re dak cja

Park z ilu mi na cją
Za koń czył się re mont ko lej nej czę ści par ku na Tu mach. Szcze gól ną atrak -
cją te go frag men tu jest ilu mi na cja sie dzi by są dów i za byt ko we go dę bu.

Krzysz to fo wi Ka liń skie mu
naj ser decz niej sze wy ra zy współ czu cia

z po wo du śmier ci 

OJ CA
skła da ją

ko le żan ki i ko le dzy 
z „Sy gna łów Płoc kich” 

i Biu ra Pra so we go UMP
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– W związ ku z tym, że prze -
pro wa dzo ne wcześ niej dwa
kon kur sy na wy ko na nie pro-
jek tu pom ni ka nie przy nio sły
roz strzy gnię cia, wła dze mia sta
wy bra ły wy ko naw cę z wol nej
rę ki – wy jaś nia To masz Kol-
czyń ski, za stęp ca pre zy den ta. 

Pom nik bę dzie dzie łem rzeź -
bia rza z To ru nia – Zbi gnie wa
Mi kie le wi cza. Ar ty sta jest pro-
jek tan tem rzeźb i pom ni ków
umiesz czo nych w prze strze ni
pub licz nej m.in.: pom ni ka ge-
ne ra ła Ste fa na Gro ta – Ro wec -
kie go w War sza wie i re a li za cji
prze strzen nej po świę co nej bo -
ha te rom fil mu „Sa mi swoi” –
Pa wla ko wi i Kar gu lo wi –
umiesz czo nej przed ki nem Ci n-
e ma Ci ty w To ru niu. W tym
mieście na ul. Cheł miń skiej
jest też wy ko na na przez nie go
rzeź ba psa Fi lu sia upa mięt nia -
ją ca Zbi gnie wa Len gre na, gra -
fi ka, ry sow ni ka i ka ry ka tu rzy -
stę, au to ra m.in. se rii ry sun ko -
wej z Pro fe so rem Fi lut kiem i
psem Fi lu siem pub li ko wa nej
w cza so piś mie „Prze krój”.

Oceni zespół
Monument bę dzie przed sta -

wiał księ cia Bo le sła wa na ko -
niu (wy so kość rzeź by ok. 3,75
m) w oto cze niu sze ściu wo jów
(wy so kość ok. 2,40 m). Ele-
men tem kom po zy cji bę dzie też
ka mien na kar ta z in tar sją tek-
stu z kro ni ki Gal la Ano ni ma.

Od mo men tu pod pi sa nia
umo wy, czy li od lip ca br. wy -
ko naw ca ma 13 mie się cy na

wy wią za nie się z za da nia. Har-
mo no gram prac prze wi du je
m.in. przy go to wa nie mo de lu 
w ska li 1:5, któ ry zo sta nie oce-
nio ny przez zes pół opi niu ją cy.
W skład te go gre mium wej dą:
przed sta wi ciel Oby wa tel skie -
go Spo łecz ne go Ko mi te tu Bu -
do wy Pom ni ka Bo le sła wa III
Krzy wo u ste go w Płoc ku, kon-
sul tant, któ rym bę dzie artysta
rzeźbiarz, pla styk mia sta 
i przed sta wi ciel Wy dzia łu In -
we sty cji Miej skich. Po uzy -
ska niu po zy tyw nej opi nii ar ty -
sta przy stą pi do re a li za cji ko le-
j nych pun któw za da nia, m.in.
przy go to wa nia ka mien nej kar -
ty z tek stem Gal la Ano ni ma,
wy ko na nia mo de lu pom ni ka 
w ska li 1:1, a na stęp nie odle -
wu z brą zu. Koszt re a li za cji
pom ni ka wraz z tran spor tem 
i mon ta żem na Pla cu Na ru to -
wi cza wy no si 1.330 tys. zł. 

Zmiany na placu
Do opra co wa nia kon cep cji

za gos po da ro wa nia Pla cu Na -
ru to wi cza, uw zględ nia ją cą
usy tu o wa nie na nim pom ni ka
wraz z ka mien ną tab li cą, wła -
dze mia sta wy bra ły dr Ewę
Brach z gdań skiej spół ki Ar -
kon Ate lier. Kon cep cja za-
wie rać bę dzie roz wią za nia
do ty czą ce m.in. ukła du po -
sadz ki i zie le ni, ko rek tę ukła -
du dro go we go, usy tu o wa nie
par kin gów, dróg i przejść dla
pie szych, zmia ny lo ka li za cji
lub lik wi da cję sza le tów miej -
skich i kio sku. (ab)

Książę Bolesław 
w otoczeniu wojów
W przy szłym ro ku na Pla cu Na ru to wi cza sta nie pom nik
księ cia Bo le sła wa III Krzy wo u ste go. Pre zy dent Płoc ka
Mi ro sław Mi lew ski pod pi sał umo wę z ar ty stą rzeź bia -
rzem na wy ko na nie mo nu men tu.

Miej skie Przed szko le nr 13
do tej po ry fun kcjo no wa ło
przy ul. Ko le jo wej, w są siedz -
twie ron da. No wy obiekt pow-
stał przy ul. Kra ków ka 8, 
w pob li żu ko ścio ła. Bu do wę
pro wa dzi ło Przed się bior stwo
Bu do wla ne El mir z Płoc ka,
któ re pra ce wy ce ni ło na po nad
3,4 mln zł. 

Bu dy nek jest dwu kon dy -
gna cyj ny, bez pod piw ni cze -
nia. Znaj du ją się w nim sa le
dla dzie ci oraz za ple cze so-
cjal ne, sa la za jęć ru cho wych
wraz z ma ga zy nem sprzę tu
spor to we go oraz wy so ka na
30 cen ty me trów sce na do wy -
stę pów ar ty stycz nych, sa la
za jęć gru po wych z za ple czem

sa ni tar nym i ma ła sa la za jęć
in dy wi du al nych. Pow stał też
ma ga zyn le ża ków oraz pral-
nia z su szar nią. 

W obiek cie za pro jek to wa -
no blok ży wie nio wy z win dą
to wa ro wą, któ ra umoż li wia
prze wóz po sił ków i na czyń
mię dzy par te rem a I pię trem
oraz po miesz cze nia ad mi ni -
stra cyj ne i so cjal ne. W ho lu
znaj du je się po cze kal nia dla
ro dzi ców i szat nia dla dzie ci 
z szaf ka mi na ubra nia. Część
okien zo sta ła za mon to wa na
na wy so ko ści 0,5 m od po -
sadz ki, jed nak do wy so ko ści
1 me tra ok na wy ko na ne są 
z bez piecz ne go, har to wa ne go
szkła i nie moż na ich – ze

wzglę du na bez pie czeń stwo
ma lu chów – otwo rzyć. 

Na pla cu za baw o po wierz -
chni po nad 450 mkw. usy tu o -
wa no m.in.: pia skow ni cę, bu ja -
ki, huś taw ki oraz ze sta wy ele-
men tów drew nia nych. Plac ma
na wierz chnię po liu re ta no wą,
czy li bez piecz ną w ra zie upad-
ku. Na te re nie pow stał rów nież
par king dla 14 sa mo cho dów.
Doj ścia do pla ców ki wy ło żo ne
zo sta ły kost ką be to no wą. 

Z przed szko la w ro ku
szkol nym 2010/2011 ko rzy -
stać bę dą czte ry gru py dzie ci
(w su mie ok. 110 ma lu chów):
3, 4, 5 i 6-lat ki. Wszyst kie
bę dą mia ły za pew nio ne wy -
ży wie nie. (m.d.)

Już cze ka na dzie ci
We wrześ niu dzie ci z Ra dzi wia roz pocz ną za ję cia w no wym przed szko lu. Jest no -
wo czes ne i ko lo ro we, a po ło wę dział ki zaj mu ją te re ny zie lo ne i plac za baw. 

Za rów no przed szko le, jak i plac za baw pre zen tu ją się wspa nia le
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In we sty cja ma na ce lu po pra -
wę bez pie czeń stwa na prze ja -
zdach w uli cach: Biel ska, Wy-
szo grodz ka, Oto liń ska, Pił sud -
skie go, Sło necz na, Zie lo na,
Sier pec ka, Rzecz na i Nor ber -
tań ska. – Roz mo wy z PKP po -
ka za ły, że trze ba ko niecz nie
zmo der ni zo wać to ro wi sko –
mó wił na se sji Ra dy Mia sta To -
masz Kol czyń ski, za stęp ca pre -
zy den ta. – Mia sto zo bo wią za ło
się do kup na i do star cze nia
kom ple tu płyt ty pu „Mi ro sław
Uj ski” na prze ja zdy ko le jo we. 

Po nad to pie nią dze z bu dże tu
mia sta przez na czo ne bę dą na
uło że nie as fal tu po re mon cie
to ru nr 1 na od cin ku Ra dzi wie
– Trze po wo. – PKP uło ży szy -
ny bez sty ko we, któ re znacz nie
ogra ni czą ha łas – tłu ma czył
To masz Kol czyń ski. 

We dług za stęp cy pre zy -
den ta wszyst kie pra ce po -
win ny zo stać prze pro wa dzo -
ne do 15 li sto pa da br. 

– Oczy wi ście, ukła da nie
płyt nie bę dzie od by wa ło się
jed no cześ nie na wszyst kich

prze ja zdach – za pew nia To -
masz Kol czyń ski. – Pod czas
prac przy ul. Biel skiej zo sta -
nie zlik wi do wa ne jed no to ro -
wi sko, czy li bę dzie się tam
prze jeż dżać przez jed ne, 
a nie dwa to ry. 

Na mo cy za war te go po ro -
zu mie nia po mię dzy mia stem
a PKP, ko lej zo bo wią za ła się
do wy ko na nia ro bót to ro -
wych po le ga ją cych na wy -
mia nie szyn, pod kła dów,
pod syp ki wraz z wy ko na niem
od wod nie nia i uło że niem na -
wierz chni prze ja zdów z płyt
za ku pio nych z bu dże tu Płoc-
ka. Po nad to PKP opra cu je re -
gu la min tym cza so we go ru -
chu po cią gów pod czas pro -
wa dze nia prac. (m.d.)

Gład kie prze ja zdy
Mia sto do fi nan su je prze bu do wę prze ja zdów ko le jo wych
na te re nie Płoc ka. Na ten cel przez na czy 671 tys. zł. 

Dum ny wład ca w to wa rzy stwie swo ich wo jów 
– ta ką rzeź bę przy go tu je to ruń ski ar ty sta
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Ro bo ty wy ko nu je Mu ni ser -
wis na pod sta wie do ku men ta -
cji pro jek to wo -kosz to ry so wej
opra co wa nej przez fir mę Gri -
ma Pro jekt z War sza wy.

Na po wierz chni 1,87 ha ma
pow stać wew ną trzo sie dlo wy
park o cha rak te rze wy po czyn -
ko wym z fun kcją re kre a cyj ną,
spor to wą i edu ka cyj ną. 

Czte ry bra my
W I eta pie pra cow ni cy Mu -

ni ser wi su zaj mą się wy cin ką
drzew i krze wów, któ re ko li -
du ją z pro jek to wa ną in fra -

struk tu rą. Wy ko na ne zo sta ną
pra ce roz biór ko we i ziem ne,
ka na li za cja desz czo wa, wo do -
ciąg, sieć elek trycz na oraz in -
fra struk tu ra po trzeb na do 
za mon to wa nia mo ni to rin gu.
Po nad to uło żo ne zo sta ną niek-
tó re alej ki spa ce ro we oraz
pow sta nie plac za baw. Usta w-
io ne zo sta ną ław ki, ko sze na
śmie ci, sto ja ki na ro we ry oraz
tab li ce in for ma cyj ne. 

We dług kon cep cji za gos po -
da ro wa nia te re nu, przy go to wa -
nej przez Za kład Usług Ogrod-
ni czych Ar bor i fir mę Usłu gi
Pro jek to we Pio tra Grysz pa no -
wi cza, park bę dzie te re nem
zam knię tym, do któ re go pro wa -
dzić bę dą czte ry bra my. Cią gi
ko mu ni ka cyj ne zo sta ły za pro -
jek to wa ne tak, aby mog ły się po
nich po ru szać rów nież oso by
nie peł no spraw ne. 

Dla ma łych i du żych
W kon cep cji prze wi dzia no

miej sce z urzą dze nia mi spor -
to wo -re kre a cyj ny mi na po -
wierz chni tra wia stej. Pod
posz cze gól ny mi ele men ta mi
do za ba wy bę dzie pia sek.
Urzą dze nia do za ba wy dla
róż nych grup wie ko wych ma -
ją być wy ko na ne z drew na
aka cjo we go, z ele men ta mi

wspi na czko wy mi oraz spraw -
no ścio wy mi. 

Kon cep cja za kła da, że miej -
scem re kre a cyj nym dla naj -
młod szych dzie ci ma być plac
za baw w for mie nie re gu lar nej
pia skow ni cy w oto cze ni ka mie -
ni i gła zów, któ re mo gą być jed-
no cześ nie sie dzi ska mi bądź sta -
no wić pod sta wę pod drew nia ne
kło dy, na któ rych rów nież bę -
dzie moż na usiąść. Pod ko ro na -
mi drzew sta ną sto ły z pa ra so la -
mi. Te ren bę dzie chro nio ny 
i mo ni to ro wa ny przez dwa na -
ście ka mer.

Park z fontanną
W II eta pie wy ko na ne zo -

sta ną na wierz chnie po zo sta -
łych ale jek oraz do koń czo na
bę dzie sieć elek trycz na, wo -
do cią go wa i oświet le nie. 
W par ku ma sta nąć tak że fon -
tan na z zam knię tym obie -
giem wo dy. Za pro jek to wa na
zo sta ła w ten spo sób, aby jej
zbior nik był ła twy w kon ser -
wa cji, od por ny na usz ko dze -
nia me cha nicz ne, wpły wy
che micz ne (środ ki uzdat nia -
nia wo dy) i mro zo od por ny.
W przy szło ści po sa dzo ne zo -
sta ną no we drze wa, pną cza,
by li ny oraz wy ko na ne bę dą
traw ni ki. (m.d.) 

Atrak cyj ny la sek
Roz po czę ło się za gos po da ro wa nie te re nu la sku brzo zo we go na Po dol szy cach
Po łud nie. Pier wszy etap prac ma po trwać do koń ca 2010 ro ku. 

Ro bo ty nie skoń czą się jed-
nak z po cząt kiem ro ku szkol-
ne go. Kie row cy po win ni więc
uważ nie pa trzeć na zna ki i sto -
so wać się do zmie nio nej or ga -
ni za cji ru chu. Przed sta wia my
naj wię ksze re mon ty, któ re roz -
po czę ły się w lip cu.

Uli ca Wy szo grodz ka
Pra ce pro wa dzo ne są na dro -

dze kra jo wej nr 62, na od cin ku
od Ja ru Ro si cy (na wy so ko ści
sa lo nu Volkswa ge na) do skrzy -
żo wa nia z ul. Har cer ską 
w Imiel ni cy (ko ło ko ścio ła).
Wy ko naw cą jest Przed się bior -
stwo Ro bót Dro go wych z Płoc-
ka. In we sty cja obej mu je: czę ś-
cio wą wy mia nę pod bu do wy,
re mont na wierz chni, chod ni ka
po jed nej stro nie uli cy i dwóch
za tok au to bu so wych. 

Po nad to w cza sie re mon -
tu prze bu do wa na zo sta nie 
sy gna li za cja świet lna na
skrzy żo wa niu w Imiel ni cy.
Wy mie nio ne zo sta nie okab -
lo wa nie i za mon to wa ne bę dą
wy się gni ki nad jezd nią. Tą
czę ścią ro bót zaj mu je się fir -

ma Usłu gi Elek trycz ne Ja -
nusz Kęp czyń ski.

Re mont po trwa do po ło wy
wrześ nia i kosz to wać bę dzie
oko ło 3 mln zł. Na czas prac
wpro wa dzo no ruch wa ha dło wy.

Uli ca Bar tni cza
Wy ko naw cą jest kon sor cjum

płoc kich firm: Przed się bior stwo
Ro bót Dro go wych oraz Przed-

się bior stwo In sta la cyj no – 
U słu go we „We resz czyń ski”.
Pra ce kosz to wać bę dą oko ło 1,6
mln zł, z cze go część kosz tów
po kry wa bu dżet mia sta, a część
Wo do cią gi Płoc kie. In we sty cja
obej mu je wy mia nę: na wierz -
chni, chod ni ków, oświet le nia,
ka na li za cji desz czo wej, re mont
za tok po sto jo wych i prze bu do -
wę wo do cią gu. Ro bo ty po trwa -

ją do 8 paź dzier ni ka, a kie row cy
mu szą omi jać tę uli cę, gdyż zo -
sta ła ona cał ko wi cie zam knię ta
dla ru chu.

Uli ca Sło do wa
Sa mo cho dy nie prze ja dą też

ul. Sło do wą, któ ra zo sta ła zam -
knię ta do 15 paź dzier ni ka. Pra -
ce – współ fi nan so wa ne przez
Wo do cią gi Płoc kie – obej mu ją:
prze bu do wę wo do cią gu, re -
mont chod ni ków, oświet le nia,
ka na li za cji desz czo wej, za tok
po sto jo wych. Uło żo na zo sta nie
rów nież na wierz chnia z kost ki
bru ko wej. Wy ko naw cą ro bót
jest Fir ma Re mon to wo -Bu do -
wla na „Li pow ski”. Koszt –
oko ło 1,3 mln zł. 

Wo kół ha li
Do 30 wrześ nia za pla no wa -

no prze bu do wę ulic w pob li żu

pow sta ją cej ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej: Ba ta lio nów
Chłop skich 7 czer wca 1991
roku i Łu ka sie wi cza. Pod czas
prac ruch po ja zdów od by wać
się bę dzie wa ha dło wo. 

Wy ko naw cą jest Stra bag 
z Prusz ko wa, a koszt wy nie-
sie oko ło 8 mln zł. Na ul. 
7 czer wca 1991 r. wy mie nio na
zo sta nie pod bu do wa uli cy, uło -
żo na bę dzie no wa na wierz chnia
as fal to wa, wy re mon to wa ne
chod ni ki i ścież ka ro we ro wa.
Na ul. Ba ta lio nów Chłop skich
głów ne pra ce po le gać bę dą na
włą cze niu obec nej jezd ni do
pow sta ją cych dróg pro wa dzą -
cych do ha li. Wy ko na ne zo sta -
nie rów nież no we oświet le nie.
Na ul. Łu ka sie wi cza in we sty cja
obej mu je re mont: jezd ni, chod-
ni ków, za to ki au to bu so wej 
i ścież ki ro we ro wej. M.D.

Prze bu do wa i re mon ty
Wa ka cje to do bry czas na prze pro wa dze nie re mon tów – sprzy ja po go da, mniej jest 
sa mo cho dów na uli cach. Dla te go dro gow cy przy stą pi li do pra cy. 

Wi zu a li za cja – frag ment par ku na Po dol szy cach Po łud nie

Na czas re mon tu uli cy Wy szo grodz kiej 
ruch od by wa się wa ha dło wo

Pod dro gę
Mia sto ku pi 8 mkw. te re -

nu po ło żo ne go przy ul. Ce -
dro wej. Dział ka po trzeb na
jest do re a li za cji in we sty cji
pn. „Bu do wa uli cy Ce dro -
wej wraz z in fra struk tu rą 
i oświet le niem”. 

(m.d.)

Przy Wiej skiej
Mia sto ku pi dział kę 

o pow. 0,0302 ha przy ul.
Wiej skiej, któ ra wy ko rzy sta -
na zo sta nie do re a li za cji in -
we sty cji pn. „Bu do wa ulic
Wiej skiej i Srebr nej wraz 
z bra ku ją cą in fra struk tu rą”. 

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

Wa run ki niez będ ne do za -
war cia umo wy cy wil no –
praw nej ze stro ny le ka rza to:
pra wo wy ko ny wa nia za wo du
le ka rza na te ry to rium Rze czy -
pos po li tej Pol skiej, peł na
zdol ność do czyn no ści praw -
nych, nie ka ral ność za prze -
stęp stwo lub prze stęp stwo
skar bo we. Za wy da nie za -
świad cze nia po twier dza ją ce go
zdol ność al bo nie zdol ność do
sta wie nia się na wez wa nie or -

ga nu upraw nio ne go uczest ni -
ka po stę po wa nia z po wo du
cho ro by przy słu gu je wy na gro -
dze nie w kwo cie 80 zło tych.

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

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

APEL PRE ZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W PŁOCKU
do le ka rzy miesz ka ją cych, prak ty ku ją cych w płoc kim okrę gu są do wym

List in ten cyj ny o na wią za niu
współ pra cy zo stał pod pi sa ny 24
wrześ nia 2007 ro ku. Ra da Mia -
sta wy ra zi ła zgo dę na pod pi sa -
nie umo wy par tner skiej 25 sier -
pnia 2009 ro ku. – Cie szę się, że
wza jem ne kon tak ty za o wo cu ją
sta łą współ pra cą w wie lu dzie -
dzi nach ży cia – mó wił Mi ro -
sław Mi lew ski, pre zy dent Płoc-
ka. – Na sze mia sta wie le róż ni,
ale wie le też jest po do bieństw.
Je stem prze ko na ny, że bę dą one
pod po rą kon tak tów, poz wo lą na
wy mia nę do świad czeń i na wią -
za nie oso bi stych zna jo mo ści.
Po nad to li czę na współ pra cę 
w dzie dzi nie kul tu ry, na u ki,
oświa ty, spor tu, gos po dar ki 
i dzia łal no ści sa mo rzą do wej.

Hu a i’an to mia sto w pro win -
cji Jian gsu. Zaj mu je ob szar po -
nad 10 tys. ki lo me trów kwa dra -

to wych. Miesz ka tam 5,24 mi -
lio na osób, z te go w gra ni cach
mia sta pra wie 900 tys. Hu a i’an
mo że posz czy cić się bo ga tą hi s-
to rią się ga ją cą 2200 lat. W tym-
chiń skim mie ście uro dził się 
i spę dził kil ka na ście pier wszych
lat ży cia Zhou En lai, pier wszy
pre mier no wych Chin. 

W ostat nich la tach Hu a i’an
sta ło się wy so ko roz wi nię-
tym mia stem prze my sło wym.
Opie ra się na pię ciu fi la rach:
me ta lur gii, ma szy nach, tek-
sty liach, prze my śle che micz -
nym oraz ty to niu. Roz kwit
prze ży wa ją rów nież in ży nie -
ria ge ne tycz na, me dy cy na,
och ro na śro do wi ska oraz
elek tro ni ka. Chiń skie mia sto
ma bo ga te za so by na tu ral ne –
ro pę naf to wą, gaz na tu ral ny
czy sól ka mien ną. 

Ze stro ny chiń skiej umo wę
pod pi sał Gao Xu e kun – pre zy -
dent Hu a i’an. – Ja dąc z War -
sza wy do Płoc ka urze kły nas
pięk ne wi do ki. Za pom nie liś my
na wet o zmę cze niu po po dró ży
– mó wił. – Mam na dzie ję, 
że współ pra ca bę dzie się za -
cieś niać i co raz wię cej płoc-
czan bę dzie mog ło zo ba czyć
na sze mia sto, któ re jest rów -
nież – po dob nie jak Płock –
atrak cyj ne tu ry stycz nie. Dy s-
tans po mię dzy Chi na mi a Pol-
ską jest du ży, ale cie szę się, 
że sta je my się so bie co raz bliż si. 

Uro czy stość uświet ni ły wy -
stę py Har cer skie go Zes po łu
Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”
oraz chó ru Vox Ju ven tu tis,
któ ry w wa ka cje za pre zen tu je
się na Ex po w Szan gha ju. 

(m.d., s.d)

Co raz bli żej do Chin
Płock pod pi sał umo wę par tner ską z chiń skim mia stem Hu a i’an. Uro czy stość od-
by ła się 8 lip ca w au li ra tu sza. 

Pre zy dent Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski i pre zy dent miasta Hu a i’an – Gao Xu e kun 
w to wa rzy stwie śpie wa ków z Vox Ju ven tu tis i dy ry gen ta Ro ber ta Ma jew skie go
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Uro czy stość od by ła się 
w Do mu Tech ni ka. Przy by li
na nią przed sta wi cie le par la -
men tu, wo je wódz twa, mia sta,
Ko ścio ła, in nych służb mun -
du ro wych oraz by li ko men -
dan ci płoc kiej po li cji. 

– 91 lat te mu Sejm RP po wo -
łał po li cję pań stwo wą – mó wił
insp. Je rzy Kal bar czyk, ko -
men dant KMP w Płoc ku. –
Po li cjan ci z po świę ce niem,
czę sto kosz tem pry wat ne go ży -
cia, po ma ga ją spo łe czeń stwu,
któ re za wsze mo że na nas li -
czyć. Ale po li cjant to tak że po -
sta wa mo ral na, au to ry tet bu -
do wa ny cięż ką i nie jed no krot -
nie nie bez piecz ną pra cą. 

Ko men dant dzię ko wał swo -
im pra cow ni kom, za rów no
tym mun du ro wym, jak i cy wil -
nym. – Ale bez pie czeń stwo jest
zbyt po waż ną spra wą, aby zo -
sta wiać je tyl ko w rę kach po li -
cji – mó wił. – Dzię ku ję wszyst-
kim służ bom oraz sa mo rzą dom
za wspar cie na szych dzia łań.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia na -
le żą się pre zy den to wi Płoc ka
za pie nią dze, któ re co ro ku do -
sta je my na do dat ko we pa tro le
oraz za de kla ra cję prze ka za nia
pokaźnej kwoty na bu do wę no -
wej ko men dy. To du ży krok
przyb li ża ją cy nas do no wej
sie dzi by. 

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew -
ski w imie niu sa mo rzą du po -
dzię ko wał po li cjan tom za trud,
de ter mi na cję i kon sek wen cję 
w dzia ła niu. Dzie się ciu fun kcjo -
na riu szy otrzy ma ło też od pre zy -
den ta oko licz no ścio we na gro dy. 

– O płoc kich fun kcjo na riu -
szach mó wi się z sza cun kiem 
i du mą – pod kre ślał. – O wa szej

do brej pra cy świad czą sta ty sty -
ki, ale naj waż niej sze jest to, 
że płoc cza nie mó wią, że czu ją
się co raz bez piecz niej w mie ście. 

Pre zy dent przyz nał, że oprócz
do brej or ga ni za cji pra cy, po -
trzeb ne są też od po wied nie wa -
run ki tech nicz ne. – Mam na -
dzie ję, że za dwa, dwa i pół ro -
ku bę dzie cie mie li no wą sie dzi -
bę – mó wił. – Z bu dże tu mia sta
prze ka że my 20 mi lio nów zł, 
co sta no wić bę dzie po ło wę sza-
cun ko wych kosz tów bu do wy.
Dru gie ty le mu si do ło żyć ko -
men da wo je wódz ka. Mam na -
dzie ję, że jesz cze w tym ro ku
roz pocz nie się pro jek to wa nie. 

Po li cjan ci z oka zji swo je go
świę ta uho no ro wa li odz na ką
NSZZ Po li cjan tów wie le osób,
a ks. bi skup Ro man Mar cin -
kow ski, z ra cji 45-le cia świę ceń
kap łań skich i 25-le cia sa kry bi -
sku piej otrzy mał do dat ko wo
po pier sie Jó ze fa Pił sud skie go
wy ko na ne z brą zu. M.D.

Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre zy den ta Płoc ka 
gra tu lo wał wy róż nio nym po li cjan tom
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Sło wa uz na nia
i kon kret ne de kla ra cje
140 osób awan so wa nych i 17 odz na czo nych me da la mi
re sor to wy mi i związ ko wy mi – tak w skró cie moż na pod-
su mo wać ob cho dy świę ta po li cji w na szym mie ście.

Ką pie li ska pod lu pą
Pań stwo wy Po wia to wy

In spek tor Sa ni tar ny w Płoc-
ku in for mu je, że wo da 
w Za le wie So bót ka oraz 
w czte rech in nych pod-
płoc kich ak we nach ką pie -
li sko wych na da je się do
ką pie li. Je dy nie je zio ro
Zdwor skie w miej sco wo ści
Zdwórz otrzy ma ło ne ga -
tyw ne orze cze nie o przy-
dat no ści wo dy (w prób ce
wo dy stwier dzo no obec-
ność pa łe czek Sal mo nel li).

(ab)
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– Se zon 2009/2010 był jed-
nym z naj gor szych w hi sto rii
Wi sły Płock – mó wił na kon fe -
ren cji pra so wej 6 lip ca pre zy -
dent Mi ro sław Mi lew ski. – Za
wy ni ki, szcze gól nie pił ka rzy
noż nych chciał bym prze pro sić
wszyst kich ki bi ców. 

Gorz kie pod su mo wa nie
Szczy pior ni ści zdo by li brą zo -

wy me dal Mi strzostw Pol ski. 
– To niez łe osią gnię cie, ale

ocze ki wa liś my wię cej – przyz-
nał pre zy dent. – Dru gi zes pół
po awan sie do I li gi, upla so wał
się w środ ku ta be li. Cie szy na to -
miast co raz lep sza pra ca i wy ni -
ki mło dych pił ka rzy ręcz nych,
któ rzy na Mię dzy na ro do wych
Igrzy skach Mło dzie ży Szkol nej
zdo by li srebr ny me dal. 

Go rzej se zon za koń czy ła sek -
cja pił ki noż nej. – Dru ży na za -
ję ła pięt na ste miej sce i spa dła
do dru giej li gi – re la cjo no wał
Mi lew ski. – Cel był zu peł nie in -
ny. W mo jej oce nie, za rząd klu -
bu oraz ra da na dzor cza – mi mo
kom for to wych jak na Płock wa -
run ków fi nan so wych – nie speł -
ni ły ocze ki wań ani wła ści cie li,
ani ki bi ców. Dla te go ko niecz ne
są zmia ny.

Kij i mar chew ka
Na se sji (29 czer wca) rad ni

wy ra zi li zgo dę, aby z Wi sły
Płock wydzielić spół kę: Sek cja
Pił ki Ręcz nej – Wi sła Płoc ka
Spół ka Ak cyj na. – Sekcje będą
dzia łać nie za leż nie, oprócz
przed sięw zięć mar ke tin go -
wych, któ re mu szą być ko or dy -
no wa ne – wy jaś niał pre zy dent
Mi lew ski. 

W spół ce pił ki ręcz nej 100
proc. ka pi ta łu na le ży do mia s-
ta. Za rząd bę dzie dwu o so bo wy
– jed ną kan dy da tu rę wska że
Urząd Mia sta i jed ną PKN Or -
len. Pre ze sem zo stał An drzej
Misz czyń ski, płoc cza nin, by ły
pił karz ręcz ny, od kil ku lat
pro wa dzą cy włas ny biz nes.
Skład Ra dy Na dzor czej SPR
bę dzie tak że w po ło wie wska -
za ny przez mia sto, a w po ło -
wie przez Or len. – Z na szej
stro ny chce my wyz na czyć 3-4
oso by, przed sta wi cie li ki bi ców
i oso by zna ne w Płoc ku – mó -
wił Mi ro sław Mi lew ski. 

Spon so rem ge ne ral nym
szczy pior ni stów zo stał Or len,
z któ rym umo wa zo sta ła pod-
pi sa na na czte ry la ta. – Bu dżet
sek cji w pierwszym sezonie
wy nie sie 7 mi lio nów zło tych –

wy jaś niał na se sji Ra dy Mia sta
Da riusz Za widz ki, za stęp ca
pre zy den ta. – W następnych
latach 4 mi lio ny zł będą gwa -
ran to wa ne, a 3 mln zł uza leż -
nio ne od wy ni ków. 

Po pod pi sa niu umo wy, za -
rząd SPR przed sta wi or ga nom
spół ki i za wod ni kom sztab
szko le nio wy oraz ce le na ko-
lej ne se zo ny.

Pa sjo nat na sta no wi sku
– Mia sto nie chce poz być się

ani lik wi do wać sek cji pił ki
noż nej – zde men to wał pog ło -
ski Mi ro sław Mi lew ski. – Do -
pusz cza my jed nak moż li wość
po dzie le nia się – do 49 proc. –
ak cja mi ze spon so rem. 

W za rzą dzie za sią dzie jed na
lub dwie oso by. – Mu si my osz -
czę dzać, bo prze cież Wi sła bę -
dzie grać w II li dze – wy jaś -
niał. – Z te go sa me go po wo du
zmniej szo ny zo sta nie rów nież
bu dżet sek cji, ale mu si być na
ta kim po zio mie, by umoż li wić
osią gnię cie ce lu. A cel jest je -
den: jak naj szyb szy awans do 
I li gi. 

W Ra dzie Na dzor czej ma ją
za siąść 3 lub 4 oso by – jed na
bę dzie re pre zen to wa ła Vec trę
– te raz (po wy co fa niu się ze
spon so rin gu Or le nu) naj wię -
ksze go spon so ra, ko lej na –
Ga le rię Wi sła. 

6 lip ca od wo ła ny zo stał do ty-
ch cza so wy pre zes Wi sły Je rzy
Ożóg. Je go miej sce za jął 32-let -
ni Zbi gniew Lesz czyń ski. – Dał
się poz nać ja ko pro fe sjo nal ny
za rząd ca spół ki, za rów no biz ne -
so wo jak i me na dżer sko – pre -

zy dent re ko men do wał no we go
pre ze sa. – Oko ło ro ku za rzą dzał
Ry nex -em i był to bo daj naj lep -
szy okres miej skiej spół ki. 

Lesz czyń ski pra co wał rów -
nież pra wie 8 lat w Or len Pe -
tro Cen trum oraz Or le nie. Uro -

dził się w Sier pcu, ale od wie -
lu lat zwią za ny jest z Płoc -
kiem. Ja ko ju nior był pił ka -
rzem Wi sły. – Jest pa sjo na tem
fut bo lu i na sze go zes po łu –
mó wił Mi lew ski. 

Bę dą gry źli tra wę
– Naj waż niej szym ce lem pił -

ka rzy noż nych jest jak naj szyb -
szy awans – za po wie dział pre -
zy dent. – Nie mo że my so bie
poz wo lić na zbyt dłu gie prze-
by wa nie w II li dze. 

Na dzór me ry to rycz ny nad
sek cją fut bo li stów spra wo wać
bę dzie za stęp ca pre zy denta
Da riusz Za widz ki. – Wra ca -
my do sta rych wy pró bo wa -
nych wzor ców – mó wił Mi ro -
sław Mi lew ski. – Za klub bę -
dzie od po wia dał pro fe sjo na li -
sta w za rzą dza niu spół ka mi, 
a nie tyl ko pa sjo nat spor tu. 

– Nie znam się na szko le -
niach, więc to zo sta wiam klu -
bo wi – oz naj mił Da riusz Za-
widz ki. – Ale wiem, że cięż ka
pra ca czy ni cu da. Nie poz wo -
li my na le ser stwo i na to, że by
ja kiś obi bok mógł się w klu bie
utrzy mać. Ki bi ce i wła ści ciel
ła twiej wy ba czą słab szy wy nik
dru ży ny, gdy będą widzieć, 
że wszy scy wal czą w po cie czo -
ła. Noż ni ma ją „gryźć tra wę”.
Te go od nich ocze ku je my.

Mał go rza ta Da nie luk

Dwie Wisły – nożna i ręczna
Wi sła Płock zo sta ła po dzie lo na – sek cje pił ki ręcz nej oraz noż nej two rzą te raz dwie spół ki. Ma ją od dziel ny za rząd oraz bu dżet. 

Zbi gniew Lesz czyń ski
prezes Wisły Płock

Zgo dzi łem się ob jąć sta no -
wi sko pre ze sa, gdyż głę bo ko
wie rzę, że z Wi słą moż na osią -
gnąć suk ces. Sta wiam so bie
am bit ne ce le. Już kie dyś, bar -
dzo krót ko pra co wa łem w klu-
bie. Ob ser wo wa łem je go dzia -
ła nie m.in. jak by li mo ty wo wa -
ni za wod ni cy, ale tak że gdzie
np. no co wa li sę dzio wie, gdy
przy jeż dża li do nas na me cze.
Wie rzę, że Wi słą moż na spraw -
nie za rzą dzać i jed no cześ nie
spra wiać ra dość ki bi com. 

Sta wiam na szko le nie od naj -
młod szych grup oraz mar ke -

ting. Mu si być w klu bie spraw -
ny ko or dy na tor, któ ry do pro -
wa dzi do te go, że wszyst kie dru -
ży ny bę dą gra ły w po dob nym
sty lu co I zes pół. Mar ke ting
mu si być pro wa dzo ny bar dzo
spraw nie. Trze ba wy ko rzy stać
mar kę klu bu. Je śli mar ke ting
bę dzie do brze dzia łać, ła twiej
bę dzie roz ma wiać ze spon so ra -
mi. Je śli bę dą spon so rzy, to bę -
dzie wię cej pie nię dzy na ła -
twiej sze zbu do wa nie do bre go
zes po łu. Mu si my za pra co wać
na to, aby spon so rzy chcie li 
z na mi roz ma wiać. Nikt nie jest
al tru i stą, więc do brym kro kiem
w kie run ku po zy ski wa nia pie -
nię dzy jest po pra wie nie wy ni -
ków spor to wych. 

Nie zre zy gnu ję w po ło wie
dro gi, choć wyz wa nie ja kie
stoi prze de mną jest trud ne.
Sta wiam na pro fe sjo na lizm 
i do świad cze nie. Każ da oso ba
pra cu ją ca w klu bie mu si wy -
ka zać się du żym za an ga żo wa -
niem. To mu szą być pa sjo na ci
spor tu. Not. m.d.

K O M E N T A R Z

An drzej Misz czyń ski
prezes SPR Wisła Płock 

Szczy pior niak jest do brem
mia sta. Bę dę re a li zo wał kon-
cep cję obej mu ją cą la ta 2010-
2015 z na ci skiem na 2013 rok.
Za wod ni cy Wi sły Płock są 
w szcze gól nym mo men cie. Po
olim pia dzie w Lon dy nie ma ją
szan sę na grę w re pre zen ta cji
Pol ski. Ma my więc trzy la ta,
aby wte dy god nie re pre zen to -
wać mia sto i Or len w dru ży -
nie na ro do wej. Trze ba dać
szan sę ju nio rom, choć nie
wszyst kich moż na „wrzu cić”
do I zes po łu. Mu szą mieć oka -
zję do gry, aby na u czy li się

brać od po wie dzial ność za wy -
nik. Ale trze ba ich do te go do -
brze przy go to wać men tal nie 
i pod wzglę dem ob cią żeń. 

Chcę, aby w 2013 ro ku Wi -
sła Płock by ła zbu do wa na na
re pre zen tan tach Pol ski, głów -
nie płoc cza nach. Bę dą rów -
nież tran sfe ry opar te nie na
gwia zdach, ale na za wod ni -
kach „głod nych gry”, któ rzy
do pie ro w Płoc ku sta ną się
gwia zda mi. 

Ce lem na przy szły rok jest
gra w Pu cha rze Pol ski oraz
w play -of fach. Po prze czka
jest za wie szo na wy so ko. Nie
osią gnę ni cze go sam – za -
rząd, sztab szko le nio wy i za -
wod ni cy – wszy scy mu szą się
zjed no czyć wo kół jed ne go ce -
lu. Chcę, aby w 2015 ro ku
Wi sła Płock by ła wśród 16
naj lep szych zes po łów świa ta. 

Bę dę wal czył, aby po li ty ka
by ła jak naj da lej od spor tu. Je -
śli zo ba czę, że nie je stem 
w sta nie tak dzia łać, to odej dę. 

Not. m.d.

K O M E N T A R Z

Najważniejszy cel – awans
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By ła to już dru ga wi zy ta w
na szym mie ście. Po przed nio
pro gram go ścił dwa la ta te mu
na Sta rym Ryn ku. Te raz ple ne -
ro we stu dia roz sta wio ne by ły na
płoc kiej skar pie oraz na pla ży
nad Wi słą. Te le wi dzo wie „Je -
dyn ki” mo gli roz po cząć dzień
po dzi wia jąc m.in. sta tek „Ru -
sał ka”, któ ry w pro mie niach
wscho dzą ce go słoń ca kur so wał
po Wi śle. Na rze ce pre zen to wa -
li się też płoc cy wio śla rze. 

Mia sto na we e kend
Pro wa dzą cy pro gram – Pa -

u li na Chy lew ska i Ra dek
Brzóz ka (z po cho dze nia
płoc cza nin) go ści li m.in. pre -
zy den ta Mi ro sła wa Mi le-
w skie go, któ ry na pla żę przy-
je chał tu ry stycz ną ko lej ką. 

– Płock zmie nia swo je ob li -
cze, sta je się mia stem tu ry sty ki
we e ken do wej – mó wił Mi le-
w ski. – Pow sta je tu je dy ne mo -
lo w Pol sce, któ re bu do wa ne
jest na rze ce. 

Pre zy dent za pro sił do Płoc-
ka wszyst kich fa nów mu zy ki
Je an Mi che la Jar re’a. W li -
sto pa dzie ten świa to wej sła -
wy ar ty sta wy stą pi w na szym
mie ście pod czas otwar cia ha -
li wi do wi sko wo -spor to wej.
Te le wi dzo wie do wie dzie li
się też, że wcześ niej moż na
wziąć udział w fe sti wa lu Au -
dio ri ver, któ ry w tym ro ku
od bę dzie się już po raz pią ty.

Mi ro sław Ła kom ski opo -
wia dał o swo jej książ ce „Rejs

po płoc kim Pe e re lu”, a fo to re -
por ter Piotr Au gu sty niak 
o pod pa try wa niu obiek ty wem
co dzien ne go ży cia na sze go
mia sta. By ły też mi gaw ki 
z Mu ze um Die ce zjal ne go i ka -
te dry, a o zgro ma dzo nych tam
skar bach mó wił ks. Ste fan
Ceg łow ski. W „Ka wie czy
her ba cie” by ły rów nież spo ty 
z zoo, a tak że z pod płoc kich
ple ne rów – Ra dek Brzóz ka
pły wał ka ja kiem m.in. po Skr-
wie w oko li cach Cier sze wa. 

W te le wi zyj nym skró cie
Na pla ży trwał po je dy nek

ku cha rzy przy go to wu ją cych
na ży wo po tra wy kuch ni sta ro -
pol skiej oraz śró dziem no mor -
skiej. Na to miast Ce za ry Su peł
przed sta wił swo ją książ kę
„Płock 1920”. W tym ro ku, 
w 90. rocz ni cę obro ny mia sta
przed bol sze wi ka mi, w Płoc ku
bę dzie moż na zo ba czyć re kon -
struk cję bi twy. Spe cjal nie dla
„Ka wy czy her ba ty” za pre zen -
to wa li się ak to rzy – ama to rzy
m.in.: Ro ma Lud wic ka, któ ra
pod czas sier pnio wej re kon -
struk cji wcie li się w po stać
Mar ce li ny Ro ści szew skiej, dy -
rek tor kę szko ły żeń skiej oraz
Ma te usz Zda now ski, któ ry
wy stą pi ja ko Ta dzio Je zio row -
ski, 11-let ni har cerz -bo ha ter. 

Te le wi dzo wie mo gli zo ba -
czyć rów nież po ka zy jo gi,
spor tów wal ki, ukła du cho re -
o gra ficz ne go che er le a de rek
oraz grę na pia sku na szych

pił ka rzy ręcz nych. Mi chał
Kub lik opo wia dał o Roc ko -
wych Ogród kach, Krzysz tof
Mi siak m.in. o swo jej pły cie
„Wy jąt ko wo kul tu ral ny we e -
kend”. In ny ro dzaj mu zy ki za -
pre zen to wał chór Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej
Vox Ju ven tu tis. Na ko niec po -
nad dwu i pół go dzin ne go pro-
gra mu Gra ży na Zie liń ska –
zna na nie tyl ko z płoc kiej sce -
ny te a tral nej, ale tak że z ról 
w se ria lach te le wi zyj nych
(m.in. mat ka Ma re czka w „Na
do bre i na złe”), ze swa dą za -
chę ca ła do od wie dze nia na -
sze go mia sta. (m.d.)

Te le wi zyj ny po ra nek nad Wi słą
„Ka wa czy Her ba ta” – sztan da ro wy po ran ny pro gram TVP1 – w śro dę, 14 lip ca 
na da wa ny był na ży wo z Płoc ka. 

Pre zen ter Ra dek Brzóz ka w roz mo wie z uczest ni ka mi te go rocz nej re kon struk cji
obro ny Płoc ka przed na wa łą bol sze wic ką w 1920 r. – Ma te u szem Zda now skim 

i Ro mą Lud wic ką oraz re ży se rem Ta de u szem By stra mem
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W dwu dzie stej, ju bi le u szo -
wej edy cji in we sty cję Miej -
skie go To wa rzy stwa Bu dow -
nic twa Spo łecz ne go na gro dzo -
no w ka te go rii bu dyn ków
miesz kal nych o war to ści 30 –
90 mln zło tych. 

Do oce ny zgło szo no 78 bu -
dów. Na gro dy i wy róż nie nia
przyz na no w dzie się ciu ka te -
go riach, m.in. bu dyn ków
miesz kal nych, cen trów han d-
lo wo -wy sta wo wych, obiek-
tów prze my sło wych czy re -
mon tów zwią za nych z re wi ta -
li za cją za byt ków. Zwy cię skie
in we sty cje cha rak te ry zu ją się
no wo czes ny mi roz wią za nia mi
tech no lo gicz ny mi, wy so ką ja -

ko ścią wy ko na nia oraz do brą
or ga ni za cją pro ce su bu do wla -
ne go. 

Osie dle Wieś to pięć bu dyn -
ków przy al. Ja na Pa wła II. 
W kom plek sie pow sta ło 127
miesz kań i par kin gi z 73 miej -
sca mi po sto jo wy mi. Lo ka le
zo sta ły wy po sa żo ne w licz ni ki
wo dy oraz ciep ła, przy sto so -
wa ne do od czy tu dro gą ra dio -
wą oraz w ener go osz częd ne
kuch nie elek trycz ne z bla tem
ce ra micz nym i sy stem wen ty -
la cji hy bry do wej. Każ dy z bu -
dyn ków ma nie za leż ne przy łą -
cze do miej skiej sie ci ciepl nej,
a tak że niez będ ne wy po sa że -
nie in sta la cyj ne. (ag)

Na gro da za Wieś
Osie dle Wieś otrzy ma ło ty tuł „Bu do wy Ro ku 2009” w kon -
kur sie zor ga ni zo wa nym przez Pol ski Zwią zek In ży nie rów 
i Tech ni ków Bu dow nic twa przy współ pra cy Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry.

Mi ro sław Kło bu kow ski, pre zes MTBS 
od bie ra na gro dę z rąk Pio tra Stycz nia, 

pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry. 
W głę bi głów ny in spek tor Na dzo ru Bu do wla ne go 

Ro bert Dzi wiń ski 
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Au to ra mi fil mu są Je rzy
Szkam ruk i Piotr Sła wiń ski.
Obaj są la u re a ta mi wie lu na -
gród fil mo wych m.in. III Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil -
mów Tu ry stycz nych w Płoc ku
za film „Wiel cy Od kryw cy –
Be ne dykt Po lak” oraz te go -
rocz ne go fe sti wa lu „Das Gol d-
e ne Stad ttor” w Ber li nie za
film „Fry de ryk 2010”.

Naj no wszy film pro mo cyj -
ny o Płoc ku to trzy mi nu to wa
po dróż po naj cie ka wszych za -

kąt kach mia sta i przed sta wie -
nie niek tó rych pro po zy cji
atrak cyj ne go spę dze nie cza su
wol ne go w Płoc ku. Bo ha te ra -
mi fil mu są la u re at ki kon kur -
sów pięk no ści: płoc czan ka
Mo ni ka Lew czuk – I Wi ce -
miss Pol ski 2009 r. oraz Ka ta -
rzy na Bo ro wicz – Miss Po lo -
nia 2004 r. Ich ocza mi oglą da -
my naj pięk niej sze za byt ki
Płoc ka, Mu ze um Ma zo wiec -
kie, Ba zy li kę Ka te dral ną czy
Mu ze um Die ce zjal ne. Bo ha te -

ro wie fil mu po dzi wia ją wi do -
ki ze Wzgó rza Tum skie go,
spa ce ru ją uli cą Tum ską i Sta -
rym Ryn kiem oraz od wie dza -
ją ogród zo o lo gicz ny. W im -
pre sji są też uję cia z naj waż -
niej szych wy da rzeń kul tu ral -
nych Płoc ka: Fe sti wa lu Pięk-
na, Au dio ri ver, Ci ne ma gic
oraz Reg ga e lan du. 

Film pro mo cyj ny o Płoc ku
zre a li zo wa ła fir ma TV PRO-
JECT, a obejrzeć go można na
stronie www.plock.eu. (seb)

Płock w ka me rze mi strza
Na stro nie internetowej Urzę du Mia sta do stęp ny jest film pro mo cyj ny 
za ty tu ło wa ny „Płock wra żeń moc”.
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Go ści za pro si ło Re gio nal ne
Sto wa rzy sze nie Wschód -Za -
chód. Osiem na sto o so bo wa de -
le ga cja skła da się z mło dzie ży
stu diu ją cej i uczą cej się oraz
kie row nic twa or ga ni za cji po -
lo nij nych, z pre ze sem Pol skie -
go Na ro do we go Cen trum
„Orzeł Bia ły” w Bij sku, Wa le -
rym Ra fal skim. W pro gra mie
pra wie trzy ty god nio we go po -
by tu w Płoc ku jest m.in. se sja
na u ko wa „Mar ty ro lo gia na ro -
du pol skie go w okre sie II woj -
ny świa to wej. Ka tyń”. Od bę -
dzie się ona 11 sier pnia o
godz. 10.30 w Cen trum ds.
Współ pra cy z Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi przy ul. Mi s-

jo nar skiej 22. – Dwa re fe ra ty
wyg ło szą go ście z Sy be rii – je -
den na te mat zsy łek Po la ków
na Sy be rię, a dru gi o współ -
czes nym ży ciu Po la ków na 
da le kim Wscho dzie – in for -
mu je pre zes sto wa rzy sze nia
Wschód – Za chód, Wir gi nia
Ma tu siak. 

Uczest ni cy de le ga cji oprócz
Płoc ka zwie dzą też Sierpc,
War sza wę, Że la zo wą Wo lę,
Nie po ka la nów, Łódź i Gdańsk.
Spot ka ją się tak że z har ce rza -
mi wy po czy wa ją cy mi w Sta ni -
cy Har cer skiej w Go rze wie.

Przy jazd i po byt w Pol sce
na szych ro da ków z Sy be rii do -
fi nan so wał Se nat RP. (ab)

Sy be ryj scy go ście
Po la cy z Sy be rii z miej sco wo ści Bijsk, Gór no -Ał tajsk, Maj -
ma, Bar na uł i Omsk przy je cha li z wi zy tą do Płoc ka.

Cóż w tym niez wy kłe go?
Otóż wszyst kie te oso by poz-
na ją moż li wo ści kom pu te ra
do pie ro od nie daw na, dzię ki
uru cho mio nej w lip cu w pa ra -
fii „Sta ni sła wów ka” we współ -
pra cy z Ko łem Ra dia Ma ry ja,
pra cow ni kom pu te ro wo -in ter -
ne to wej im. słu gi bo żej Mat ki
Mał go rza ty. 

W każ dym wie ku
Ini cja to rem zor ga ni zo wa nia

za jęć i do brą du szą przed sięw -
zię cia jest ks. Ka zi mierz Ku -
rek. – Chce my uczyć lu dzi
star szych, jak po słu gi wać się
kom pu te rem i ko rzy stać z In -
ter ne tu. To otwo rzy przed ni mi
no we moż li wo ści, poz wo li na
ko rzy sta nie z in for ma cji, któ re
dla in nych są w za się gu rę ki.
Jest to ko niecz ne, że by prze ci-
w dzia łać wy klu cze niu spo łecz -
ne mu – wy jaś nia du chow ny. 

Pra cow nia czyn na jest co -
dzien nie – przed po łud niem od
godz. 9 i po po łud niu od godz.
16. Wy po sa żo na jest w pięć sta -
no wisk kom pu te ro wych z do -
stę pem do In ter ne tu oraz dru -
kar kę. Za ję cia pro wa dzi ks. Ka -
zi mierz i dwóch wo lon ta riu szy
– li ce a li ści Piotr i Hu bert. Naj s-
tar sza uczen ni ca ma 84 la ta.
Ksiądz Ka zi mierz cze ka na ko -
lej nych wo lon ta riu szy, któ rzy
chcie li by uczyć ob słu gi kom pu -
te ra oso by star sze. Dzię ki te mu
spot ka nia w pra cow ni mog ły by
od by wać się czę ściej. 

Po tra fią sur fo wać
– Za ję cia za czy na ją się od

pod staw – włą cza nia i wy łą cza -
nia kom pu te ra, „opa no wa nia”
mysz ki – mó wi Ewa Ole wiń ska.
– Póź niej uczest ni cy poz na ją,

jak wy szu ki wać stro ny in ter ne -
to we, jak do cie rać do po trzeb -
nych in for ma cji oraz dru ko wać.
Nie ma ty le te o rii, jak na kur-
sach kom pu te ro wych, lecz od
ra zu ćwi czy się umie jęt no ści
prak tycz ne. Za ję cia są bez płat -
ne. Na ra zie uczest ni czy w nich
kil ka na ście osób. Do pra cow ni
nie trze ba się wcześ niej za pi sy -
wać. Wy star czy przyjść. Nie ma
też obo wiąz ku re gu lar ne go
uczęsz cza nia, moż na zgła szać
się w do god nym dla sie bie ter-
mi nie. Uczest ni cy za jęć to oso -
by star sze, z róż nym wyksz tał -
ce niem i do świad cze niem za -
wo do wym. Wię kszość z nich

ni gdy wcześ niej nie ko rzy sta ła 
z kom pu te ra. Waż ne jest za tem
to, że tem po pra cy i sto so wa na
ter mi no lo gia do sto so wa ne są do
ich moż li wo ści. 

Pra cow nię od wie dzi ła nie -
daw no eki pa I pro gra mu Te le -
wi zji Pol skiej z re dak cji ka to -
lic kiej „Zna ki cza su”. Uczest-
ni cy za jęć chęt nie pre zen to wa -
li zdo by te do tej po ry umie jęt -
no ści. Ko rzy sta jąc z no ta tek, 
a niek tó rzy już tyl ko „z gło -
wy”, sur fo wa li po In ter ne cie 
i dru ko wa li in te re su ją ce ich in -
for ma cje. Pro gram jesz cze 
w sier pniu zo sta nie po ka za ny
na an te nie TVP 1. (ab)

Kom pu te ro wa edu ka cja
Pa ni Te re sa od na laz ła swo ich szkol nych zna jo mych na por ta lu Na sza Kla sa, pan
Sta ni sław wir tu al nie od wie dził ro dzin ne Za bu rze, a pa ni Ju lia wy sła ła pier wsze -
go ma i la do sy na prze by wa ją ce go na mi sjach w Mon go lii. 

To ini cja ty wa Sto wa rzy sze -
nia In ży nie rów i Tech ni-
ków Prze my słu Che micz ne go 
i mie sięcz ni ka „Che mik”, przy
wspó łu dzia le Pol skiej Iz by
Prze my słu Che micz ne go. Ma
ona przy czy nić się do uświa -
da mia nia zna cze nia che mii 
w roz wo ju świa ta, och ro nie
zdro wia, rol nic twie, two rze niu
no wych wsze cho bec nych ma -
te ria łów. W po tocz nym i po -
wierz chow nym od bio rze sa mo
sło wo „che mia” wy wo łu je 
pe jo ra tyw ne sko ja rze nia. Pro-
jekt ma to zmie nić. 

W Po li tech ni ce War szaw -
skiej w Płoc ku „Sło necz na
che mia” za i na u gu ro wa na zo -
sta ła w czer wcu wy kła dem
pro rek to ra tej uczel ni, prof.
zw. dr hab. inż. Jac ka Ki jeń -
skie go. Re fe ra tu „Che micz ne
świa ta opi sa nie” wy słu cha ła
licz nie zgro ma dzo na pub licz -
ność. Obec ni by li m.in. bi skup
płoc ki Piotr Li be ra, par la men -
ta rzy ści zie mi płoc kiej, przed-
sta wi cie le spo łecz no ści aka de -
mic kiej po li tech ni ki, To wa rzy -
stwa Na u ko we go Płoc kie go
oraz dy rek to rzy naj wię kszych
płoc kich przed się biorstw che -
micz nych – PKN Or len S.A. 
i Ba sell Or len Po ly o le fins. 

Z za in te re so wa niem wy kła -
du wy słu cha ła też mło dzież ze
szkół po nad gim na zjal nych.
Wiel ka w tym za słu ga mów cy,
któ ry po sia da dar pro ste go 

i ko mu ni ka tyw ne go prze ka zy -
wa nia na wet bar dzo trud nych
za gad nień.

Prof. Ki jeń ski niez wy kle
zaj mu ją co, ilu stru jąc pew ne
wąt ki wy kła du re pro duk cja mi
zna nych dzieł sztu ki, przed sta -
wił hi sto rię roz wo ju che mii od

cza sów sta ro żyt nych do
współ czes nych. Ob jaś nił słu -
cha czom wie le po jęć i re ak cji
che micz nych, przyb li żył za s-
to so wa nia na u ki i tech no lo gii
do pro duk cji wy ro bów uła -
twia ją cych co dzien ne ży cie.
Po ta kim wy kła dzie na su wa
się jed no stwier dze nie – nie
ta ka che mia strasz na, jak ją
ma lu ją. (ar)

Dobrodziejka che mia
W przy szłym ro ku bę dzie my ob cho dzić Świa to wy Rok
Che mii. Pier wsze ini cja ty wy na wią zu ją ce do tych ob cho -
dów są po dej mo wa ne już te raz. Jed ną z nich jest re a li za -
cja pro jek tu Sło necz na Che mia. 

Za ję cia w pra cow ni kom pu te ro wej 
to po ży tecz nie i miło spę dzo ny czas 
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Kac per uro dził się w stycz niu 2006 ro ku z
roz szcze pem krę go słu pa, wo dog ło wiem, pę che -
rzem ne u ro gen nym, obu stron nym zwich nię -
ciem bio der oraz sto pa mi koń sko -szpo ta wy mi.
Po trze bu je in ten syw nej re ha bi li ta cji oraz wie lu
ope ra cji. Chło piec od ro ku po ru sza się na wóz -
ku wy po ży czo nym od fun da cji z Wej he ro wa, do
któ rej uczęsz cza na re ha bi li ta cję. Niez będ ny jest
jed nak za kup włas ne go spe cja li stycz ne go wóz -
ka, na któ ry nie stać ro dzi ców dziec ka.

W ra mach ak cji „Zbie ra my na kręt ki dla
Kac per ka” Ga le ria Wi sła wy sta wi ła po jem ni ki,
do któ rych moż na wrzu cać pla sti ko we na kręt ki.

W ak cję za an ga żo wa ły się też oso by pry wat ne,
szko ły, przed szko la, fir my i in sty tu cje. 

Pu deł ka, do któ rych moż na wrzu cać na kręt ki,
usta wio ne zo sta ły tak że w Urzę dzie Mia sta –
przy wej ściu od ul. Zduń skiej oraz od ul. Ka zi -
mie rza Wiel kie go. Na kręt ki moż na przy nieść
tak że do pok. 110. Ze bra ne na kręt ki zo sta ną do -
star czo ne do Ga le rii Wi sła, któ ra prze wie zie je
do pun ktu sku pu, a pie nią dze prze ka że ro dzi -
com Kac pra. Oko ło 3 tys. na krę tek to 12 kg. Że -
by ku pić wó zek in wa lidz ki po trze ba 1500 kg.
Wię cej in for ma cji o ak cji na www.ga le ria -wis -
la.pl/si te/kac pe rek.php. (ks)

Po móż my cho re mu Kac per ko wi

Prof. Ja cek Ki jeń ski 
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Zwy cię skie wnio ski wy bra -
no spoś ród 49 (dwa nie speł -
nia ły wy mo gów for mal nych).
Ra da Pro gra mo wa, Ra da Fun-
da cji oraz Za rząd Fun da cji
„Fun dusz Gran to wy dla Płoc-
ka” oce nia li prze de wszyst kim
wpływ pro jek tu na zrów no wa -
żo ny roz wój Płoc ka, spo sób
po zy ski wa nia fun du szy i in no -
wa cyj ność. 

W szer szym gro nie
– Chciał bym ży czyć wszyst -

kim, któ rzy otrzy ma li do fi -
nan so wa nie i fun kcjo nu ją w
ob sza rach sze ro ko ro zu mia -
nej po li ty ki spo łecz nej, że by
fun dusz wspie rał ko lej ne 
wa sze pro jek ty, bo dzię ki te -
mu nasz Płock bę dzie sta wał
się co raz lep szy – po gra tu lo -
wał be ne fi cjen tom pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski, prze-
wod ni czą cy Ra dy Fun da-
to rów.

– Fun dusz gran to wy jest
przy kła dem do brej współ pra -
cy. Nasz mo del ko o pe ra cji
spraw dził się ja ko sku tecz ne
dzia ła nie, co wi dać po kon ty -
nu a cji pro gra mu – do da ła

Be a ta Kar piń ska, czło nek Ra -
dy Fun da cji z ra mie nia PKN
Or len. 

– Z wiel kim za in te re so wa -
niem bę dzie my przy glą dać
się po stę pom w re a li za cji
tych pro jek tów – za pew niał 
z ko lei Ka rol Ma rek Sęp, dy -
rek tor ds. Pro duk cji w Ba sell
Or len Po ly o le fins (Ra da Fun -
da to rów).

– Przy glą da jąc się z bo ku
dzia ła niom fun da cji tro sze czkę
za zdro ści łam, że nie mo gliś my
być co rocz nie, ale cie szę się,
że je steś my po now nie – mó wi -
ła Jo an na Kacz mar ska z fir my
Le vi’s Stra uss, któ re go fun da -
cja po now nie do łą czy ła do
gro na dar czyń ców w tej edy cji
kon kur su, przez na cza jąc na re -
a li za cję pro jek tów 50 tys. do -
la rów. Wcześ niej, w la tach
2003–2004, Le vi’s wsparł już
Fun dusz Gran to wy kwo tą 100
tys. do la rów. 

Błęd ne wnio ski
W tej edy cji nie za bra kło or -

ga ni za cji, któ rym przyz na no
naj wyż sze do pusz czal ne kwo -
ty, czy li 15 tys. w przy pad ku

po je dyn czej or ga ni za cji i 25
tys. dla wnio sków par tner skich.
Do ce nio no za rów no po my sły
or ga ni za cji, któ rych pro jek ty
do fi nan so wy wa no już w po -
przed nich edy cjach, np. To wa -

rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go
czy Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Ka te dral ne go Chó ru Pu e ri et
Pu el lae Can to res Plo cen ses, jak
i wnio ski sto wa rzy szeń de biu -
tu ją cych, np. Sto wa rzy sze nia

Gu bi my Cen ty me try i Ki lo gra -
my czy Ro dzi ców, Na u czy cie li
i Przy ja ciół Szko ły Pod sta wo -
wej nr 12. 

– W kwiet niu og ło si liś my
IV edy cję. Mie li ście pań stwo

mie siąc na przy go to wa nie
wnio sku. Po chy la liś my się
na praw dę nad każ dym pro-
jek tem. Wszyst kie by ły su -
mien nie czy ta ne, naj pierw
przez Ra dę Pro gra mo wą, 
a po tem Ra dę i Za rząd Fun-
da cji. Przyz na liś my 22 gran -
ty na łącz ną kwo tę 230 tys. zł.
To nie wy czer pu je pu li, któ rą
za ło ży liś my na IV edy cję. 
Og ła sza my do gryw kę – mó -
wi ła Iwo na Tan dec ka, pre zes
za rzą du Fun da cji. – Oka za ło
się, że wnio ski nie są na ty le
do bre, że by wszyst kim przyz-
na wać pie nią dze. 

Naj częst sze błę dy, któ re
skut ko wa ły odrzu ce niem
wnio sku to: brak uza sad nie -
nia prob le mu lub nie po da nie
ar gu men tów na po par cie, 
że rze czy wi ście on ist nie je,
brak rze czy wi stych za ło żeń
par tner skich (par tner wpi sa -
ny był do wnio sku wy łącz nie
po to, by kwo ta do fi nan so wa -
nia by ła wię ksza), my le nie
ce lów z dzia ła nia mi, ma ła in -
no wa cyj ność lub po wie la nie
pro jek tów z po przed nich lat. 

Do gryw ka po trwa do 15
sier pnia. Szcze gó ły do ty czą -
ce kry te riów moż na zna leźć
na stro nie www.fun dusz gran -
to wy.plock.eu. War to pa mię -
tać, że mu szą to być cał kiem
no we pro jek ty.

(agl, rł) 

Gran ty? Bę dzie do gryw ka!
Fun da cja Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka za mie rza do fi nan so wać 22 z 51 zło żo -
nych pro jek tów w IV edy cji kon kur su gran to we go. Pla nu je też do gryw kę.

Przed sta wi cie lki Le vi Stra uss Fo un da tion (z lewej)
wrę czy ły sym bo licz ny czek prezes Iwonie Tandeckiej
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– Idea war szta tów kon wer -
sa cyj nych zro dzi ła się kil ka lat
te mu, kie dy zor ga ni zo wa łem
ta kie przed sięw zię cie we
współ pra cy z par tner skim mia -
stem Dar mstadt – mó wi Ma-
riusz Woj ta le wicz, kie row nik
Do mu Dar mstadt. – Cho dzi nie
tyl ko o nie kon wen cjo nal ny
spo sób na u cza nia ję zy ków ob -
cych, ale tak że in te gra cję eu -
ro pej ską. Mło dzież poz na je
kul tu rę, hi sto rię, współ czes ne
ży cie i wa run ki pa nu ją ce w oj -
czyź nie swo je go na u czy cie la, 
a on z ko lei uczy się od nich 
o Pol sce i Płoc ku.

Jo na than La por te ma 31 lat,
jest na u czy cie lem hi sto rii, ge -
o gra fii i ję zy ka fran cu skie go 
w Li ce um Rol ni czym w Au x-
er re, któ re utrzy mu je kon -
tak ty z płoc ką Ja giel lon ką. 
W Pol sce był po raz pier-
wszy. – To by ła oka zja, do
poz na nia wa sze go kra ju –
mówił Laporte. – Do tej po ry

nie wie le o nim wie dzia łem.
Przyz nawał, że jest zach wy -
co ny swo i mi ucz nia mi. –
Wie le osób ma du żą ła twość
w ko mu ni ka cji i roz mo wie.
Po zo sta li, nie co młod si, do -

sko na le ro zu mie ją, ale nie
ma ją śmia ło ści się odez wać. 

Uczest ni cy war szta tów zo -
sta li wy ty po wa ni przez dy -
rek to rów swo ich szkół. – Są
to ucz nio wie wy róż nia ją cy się 

z ję zy ka fran cu skie go. Za ję -
cia nie są bo wiem kur sem ję -
zy ka, ale da ją moż li wość bez -
płat ne go pog łę bie nia po sia -
da nej wie dzy – wy jaś nia Woj-
ta le wicz. 

Mło dzież ze swym na u czy -
cie lem spo ty ka ła się co dzien -
nie od godz. 9 do 12 i w tym
cza sie nie pa dło ani jed no sło -
wo po pol sku. Niek tó re za ję -
cia od by wały się w Do mu
Dar mstadt, gdzie do dys po zy -
cji był po moc ny sprzęt –
kom pu ter, rzut nik, ale wie le
„lek cji” było też w te re nie.
Gru pa od wie dzi ła m.in. zoo,
mu ze um, Au chan, gdzie by ła
zna ko mi ta oka zja do po sze -
rze nia słow nic twa. Ucz nio -
wie opro wa dza li też swo je go
na u czy cie la po Płoc ku (po -
słu gu jąc się oczy wi ście tyl ko
ję zy kiem fran cu skim). – La -
por te jest na szym mia stem
zach wy co ny. Sma ku je mu też
pol ska kuch nia. Wy brał się
rów nież na zwie dza nie To ru -
nia i War sza wy. 

W pro wa dze niu war szta tów
Fran cu zo wi po ma ga ła An na
Cie cier ska, na u czy ciel ka i tłu-
ma czka ję zy ka fran cu skie go.

(rł, ab) 

Szli fo wa nie fran cu skie go
Dwunastu ucz niów z płoc kich szkół po nad gim na zjal nych szli fo wa ło zna jo mość ję zy ka
fran cu skie go pod czas war szta tów kon wer sa cyj nych, któ re pro wa dził w lip cu Jo na than
La por te, na u czy ciel z Au xer re (Fran cja). 

Poz na wa nie za byt ków Pa ry ża pod okiem nauczyciela
Jonathana Laporte, na ra zie tyl ko na fo to gra fiach
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Na gro dy 
dla Czy tel ni ków

„Zwie dzaj Ma zo wsze” –
to ha sło krzy żów ki, któ rą
za mie ści liś my w po przed -
nim nu me rze „Sy gna łów
Płoc kich”. W „Łań cusz ku”,
w wy ni ku ana gra mo wa nia
pow sta ły na stę pu ją ce sło -
wa: zu pa, za kup, pusz ka,
szpul ka, ka pe lusz. Na gro dy,
za na de sła nie po praw nych
roz wią zań, wy lo so wa li: 

Mik ser – Ma rian na
Wój cik, su szar ka do wło -
sów – Lud wi ka Bęt le jew -
ska, san dwich – Emi lia Pi -
lew ska, gof row ni ca – An -
drzej Baw trol, ra dio z ze -
ga rem – Te re sa Hu czek.
Ko szul ki, ku be czki i ma g-
ne sy z lo go Płoc ka: Mar cin
Gą ta rek, Gra ży na Try ka,
Ro bert Fran czak, An na
Gra ży na Trza skoś.

Po od biór na gród za pra -
sza my z do wo dem toż sa mo -
ści do Re dak cji „Sy gna łów
Płoc kich”, Pl. Sta ry Ry nek
1, pok. 220 (II pię tro). Re -
dak cja czyn na w go dzi nach
pra cy Urzę du Mia sta. (ab)
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Wie lu z nich po trze bu je
wspar cia lub re pre zen to wa nia
w sy tu a cjach, gdy ła ma ne jest
pra wo. W 2009 ro ku do ra tu -
szo we go rzecz ni ka osób nie -
peł no spraw nych zgło si ło się
po nad 2,6 tys. osób, któ re po -
trze bo wa ły po mo cy lub sta ra ły
się o wy da nie spe cjal nej kar ty
par kin go wej. 

Rzecz nik re a li zu je sa mo rzą -
do wy pro gram „Oso ba nie peł -
no spraw na w spo łecz no ści lo -
kal nej”. Do je go za dań –
oprócz po mo cy – należy tak że
pro mo cja dzia łań in te gra cyj -
nych w za kre sie kul tu ry, spor -
tu i re kre a cji oraz dzia łań roz -
wi ja ją cych twór czo i ar ty -
stycz nie oso by nie peł no spraw -
ne. Głów nym jed nak za da niem
jest sta ły kon takt z nie peł no -
spraw ny mi i otwar tość na ich
su ge stie. Oso by ma ją ce pro-
b lem z po ru sza niem się naj -
czę ściej pro szą o lik wi da cję
ba rier ar chi tek to nicz nych. 
W ubieg łym ro ku ze środ ków
bu dże tu mia sta wy bu do wa no
pod jazd do bu dyn ku ko mu nal -
ne go przy ul. Ko le gial nej 11.
Koszt to ok. 30 tys. zł. Po nad -
to lik wi da cja ba rier moż li wa
jest przy wspar ciu fi nan so wym
z Pań stwo we go Fun du szu Re -
ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych. W 2009 ro ku prze -
ka zał on bli sko 300 tys. zł. Pie -
nią dze zo sta ły przez na czo ne
na mo der ni za cję 19 miesz kań,
za mon to wa nie pod noś ni ka su -
fi to we go i win dy. Aby sko rzy -
stać z do fi nan so wa nia oso ba
nie peł no spraw na mu si wy ka -
zać się przy naj mniej 20 proc.
wkła dem włas nym. 

Ba rie ry do po ko na nia
Pod czas mo der ni za cji i re -

mon tów ulic, mia sto za wsze
ob ni ża kra węż ni ki, co uła twia
po ru sza nie się oso bom na
wóz kach. Dla nie wi do mych 
i sła bo wi dzą cych sy ste ma -
tycz nie mon to wa ne są no we
żół te wy pu kłe płyt ki przed
przej ścia mi dla pie szych. Od
kil ku lat, dzię ki współ pra cy 
z po li cją i stra żą miej ską kon-
tro lo wa ne są tzw. „ko per ty
par kin go we”, aby nie zaj mo -
wa ły je oso by nie ma ją ce do te -
go upraw nień. – Płoc cza nie
co raz rza dziej ła mią prze pi sy –
mó wi To masz Gor czy ca,
rzecz nik osób nie peł no spraw -

nych. – Man da ty w wy so ko ści
500 zło tych przy no szą efek ty. 

Miej ski Za rząd Dróg sto su je
za sa dę wyz na cze nia 10 proc.
miejsc par kin go wych dla kie -
row ców nie peł no spraw nych.
Spół dziel nie miesz ka nio we 
do „ko pert” pod cho dzą in dy -
wi du al nie. W mia rę moż li wo -
ści przy chy la ją się do wnio -
sków za in te re so wa nych. 

Re al ne wspar cie 
Część osób nie peł no spraw -

nych nie ma pra cy, a co za tym
idzie cier pią na brak środ ków
ma te rial nych. Dla te go zgła sza -
ją się do rzecz ni ka, któ ry po -
ma ga w za ła twie niu naj po -
trzeb niej szych po trzeb. 

W ubieg łym ro ku Od dział
Za rzą dza nia Kry zy so we go,
Och ro ny Lud no ści i Spraw
Obron nych prze ka zał za poś -
red nic twem rzecz ni ka 300
sztuk odzie ży. 

Nie peł no spraw ni mo gą rów -
nież li czyć na bez płat ne po sił -
ki. W 2009 ro ku z ta kiej po mo-
cy sko rzy sta ło 10 osób. Po nad -
to Biu ro Rzecz ni ka Osób Nie -
peł no spraw nych współ pra cu je
z Miej skim Oś rod kiem Po mo -
cy Spo łecz nej. Na bie żą co wy -
mie nia ne są in for ma cje w ce lu

przyznania za sił ków ce lo wych
na le ki, ubra nia, zap ła tę 
za ener gię czy za kup wę gla na
zi mę. 

Od kwiet nia 2009 ro ku w co
dru gą śro dę nie peł no spraw ni
mo gą uzy skać po ra dy praw ne. 
Z ta kiej po mo cy sko rzy sta ło 60
osób. Na to miast od czer wca
Urząd Mia sta za trud niał na
umo wę zle ce nie tłu ma cza mi go -

we go, któ ry po ma gał oso bom
głu cho nie mym i sła bo sły szą -
cym w za ła twia niu róż nych
spraw urzę do wych, ro dzin nych 
i prob le mów fi nan so wych. 

Do Biu ra zgła sza ją się pry-
wat ne oso by, któ re prze ka zu ją
sprzęt or to pe dycz ny, RTV,
AGD oraz meb le. W ubieg łym
ro ku bez płat nie nie peł no -
spraw nym prze ka za no: trzy
wóz ki in wa lidz kie, dwa te le -
wi zo ry, lo dów kę, kuch nię ga -
zo wą oraz wy po czy nek. 

Prze ciw wy klu cze niu
Na ko niec 2009 r. w Miej -

skim Urzę dzie Pra cy za re je stro -
wa ne by ły 253 oso by nie peł no -
spraw ne po szu ku ją ce pra cy 
i nie po zo sta ją ce w za trud nie niu
(oso by, któ re po bie ra ją świad-
cze nia ren to we) oraz 335 osó b

nie peł no spraw nych bez ro bot -
nych (bez do cho du). Aby po -
móc w zna le zie niu pra cy 
w ubieg łym ro ku już ko lej ny raz
zor ga ni zo wa no Tar gi Pra cy
Osób Nie peł no spraw nych. Po -
nad 20 pra co daw ców z Płoc ka 
i oko lic po szu ki wa ło po ten cjal -
nych pra cow ni ków wśród osób
nie peł no spraw nych. Z in for ma -
cji uzy ska nych z płoc kiej fi lii
Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy
wy ni ka, że kil ka dzie siąt osób
nie peł no spraw nych otrzy ma ło
za trud nie nie. Na to miast Miej ski
Urząd Pra cy pod pi sał 11 umów
z nie peł no spraw ny mi, któ rzy

chcie li roz po cząć włas ną dzia -
łal ność gos po dar czą. Po nad to
11 osób zo sta ło skie ro wa nych
na szko le nia. 

Spot ka nia i za ba wy in te gra -
cyj ne są czę sto je dy ną for mą
wy po czyn ku i oder wa nia się
od prob le mów cięż kie go ży cia
dla osób nie peł no spraw nych,
któ re zma ga ją się z cho ro ba mi
i prob le ma mi fi nan so wy-
mi. Dla te go biu ro rzecz ni ka
wspie ra fi nan so wo róż ne go ro -
dza ju im pre zy in te gra cyj ne. 
W 2009 r. na ten cel z bu dże tu
mia sta wy da no po nad 10,3 
tys. zł. Mał go rza ta Da nie luk

Mo gą li czyć na po moc
Trud no jest okre ślić licz bę nie peł no spraw nych płoc czan, gdyż ostat nie pre cy -
zyj ne da ne po cho dzą sprzed oś miu lat. Sza cu je się jed nak, że co naj mniej 10
proc. spo łe czeń stwa na sze go mia sta to oso by nie peł no spraw ne. 

Klub ist nie ją cy od 2008 ro ku
zrze sza 30 osób z róż nych klas.
– Je go za da niem jest dzia ła nie
na rzecz spo łecz no ści szkol nej 
i po zasz kol nej, a co naj waż niej -
sze, na rzecz roz wo ju sa me go
sie bie po przez for ma cję in te lek -
tu al ną i du cho wą – mó wi Ste-
fan Swat, opie kun klu bu. – 
W na szych dzia ła niach od naj -
du je my ra dość w czy nie niu do -
bra, kształ tu je my wła ści we po -
sta wy czło wie ka, uczy my się sy -
ste ma tycz nej pra cy nad sa mym
so bą, pog łę bia my wię zi mię dzy -
ludz kie. Od czu wa my po trze bę
da wa nia sie bie dru gie mu czło -
wie ko wi, gdyż jest wie lu mło -
dych lu dzi, po trze bu ją cych mi -
ło ści i wspar cia. Do bro za wsze
po wra ca do czło wie ka. 

W Klu bie Do brych Serc przy-
da je się każ dy ta lent – pla stycz -
ny, wo kal ny, ak tor ski, a tak że
wraż li wość, ła twość na wią zy -
wa nia kon tak tów, zmysł or ga ni -
za cyj ny czy by stre oko, któ re 
w po rę doj rzy po trze bu ją ce go. 

– Na sze dzia ła nia i przed-
sięw zię cia są cy klicz ne – mó -

wi Swat. Do naj waż niej szych
z nich na le żą: kon kurs na naj -
ład niej szą kar tę świą tecz ną –
bo żo na ro dze nio wą i wiel ka -
noc ną oraz kon kurs Oso bo -
wość Ro ku pro mu ją cy al tru i -
stycz ne po sta wy wśród mło -
dzie ży. – Włą cza my się rów -
nież w róż ne ak cje or ga ni zo -
wa ne sto sow nie do sy tu a cji w
kra ju czy re gio nie np.: tra ge -
dia pod Smo leń skiem czy po -
wódź – do po wia da na u czy -
ciel. Klub współ pra cu je z Sa -
mo rzą dem Ucz niow skim 
i pe da go ga mi oraz z Ca ri tas
Die ce zji Płoc kiej, skąd po zy -
sku je żyw ność dla naj bar -
dziej po trze bu ją cych ucz -
niów Bu do wlan ki.

– Je steś my wdzięcz ni ks.
Szcze pa no wi Bu ga jo wi – dy -
rek to ro wi Ca ri tas Die ce zji
Płoc kiej oraz ks. Ada mo wi
Prze radz kie mu – wi ce dy rek -
to ro wi, za życz li wość i otwar -
te ser ce. Li czy my na dal szą
współ pra cę w la tach na stęp -
nych – mó wi opie kun Klu bu
Do brych Serc. (sf) 

Do bro za wsze po wra ca
Po trzeb na jest dziś no wa „wy o braź nia mi ło sier dzia”, któ -
rej prze ja wem bę dzie nie tyl ko sku tecz ność po mo cy, 
ale zdol ność by cia bliź nim dla cier pią ce go czło wie ka. 
Te sło wa Ja na Pa wła II są dro gow ska zem dla ucz niów Zes -
po łu Szkół Bu do wla nych nr 1 dzia ła ją cych w Klu bie 
Do brych Serc.

Część „klu bo wi czów” z opie ku nem Ste fa nem Swa tem 

Lik wi da cja ba rier, nie tyl ko ar chi tek to nicz nych, 
to jed no z naj waż niej szych za dań 
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PZOZ świad czy usłu gi me -
dycz ne głów nie na pod sta wie
kon trak tów z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia, a tak że
na pod sta wie umów z kon tra -
hen ta mi oraz ko mer cyj ne (od -
płat ne) dla pa cjen tów in dy wi -
du al nych. 

Na ko niec ubieg łe go ro ku do
PZOZ na le ża ły: szpi tal św.
Trój cy (273 łóż ka na sze ściu od -
dzia łach), dzien ny od dział psy-
chia trycz ny (20 łó żek), przy-
chod nie pod sta wo wej i spe cja li -
stycz nej opie ki zdro wot nej przy
ul. Re ja i Mio do wej, przy chod -
nie przy ul. Zie lo nej i w Gó rach,
cen tral ny oś ro dek re ha bi li ta cji 
z za kła dem pie lę gna cyj no -o pie -
kuń czym (51 łó żek), za kład me -
dy cy ny szkol nej, za kład bak te -
rio lo gii ogól nej, za kład dia gno -
sty ki obra zo wej oraz za kład dia -
gno sty ki la bo ra to ryj nej. 

Przy cho dy i kosz ty
Naj wię cej usług me dycz nych

spół ka re a li zu je w opar ciu 
o kon trakt z NFZ, któ ry jest 
jej naj wię kszym płat ni kiem. 
W 2009 ro ku przy cho dy po zy -
ska ne z NFZ sta no wi ły 94 proc.
ca ło ści osią ga nych przy cho -
dów. Po zo sta ła część po cho dzi -
ła ze: sprze da ży usług me dycz -
nych i dia gno stycz nych dla
pod mio tów gos po dar czych 
i osób in dy wi du al nych (5,4
proc.) oraz ze sprze da ży usług
w ra mach umów za war tych 
z Urzę dem Mia sta (0,8 proc.). 

W 2009 ro ku przy cho dy wy -
nio sły po nad 47,7 mln zł, na to -
miast kosz ty dzia łal no ści –
51,1 mln zł. Oz na cza to, 
że spół ka za no to wa ła stra tę 
w wy so ko ści pra wie 3,4 mln zł.

– Głów ną przy czy ną wy stą -
pie nia stra ty był wyż szy po -
ziom kosz tów wy two rze nia
sprze da wa nych usług me dycz -
nych w sto sun ku do osią ga -
nych z te go ty tu łu przy cho dów
– czy ta my w opra co wa niu
przy go to wa nym na se sję Ra dy
Mia sta. – Kosz ty świad cze nia
usług ros ną znacz nie szyb ciej
(pod wyż ki cen żyw no ści, ener -
gii, wy wo zu nie czy sto ści) niż
po zy ski wa ne z nich przy cho dy. 

Po nad to 30 czer wca ub.
roku zo stał pod pi sa ny z za -
kła do wy mi or ga ni za cja mi
związ ko wy mi układ zbio ro -
wy pra cy, któ ry wszedł w ży -
cie w li sto pa dzie. Na je go
mo cy do da tek uz na nio wy zo -
stał za stą pio ny przez do da tek
mo ty wa cyj ny, a po nad to
zmie ni ły się za sa dy na li cza -
nia od praw eme ry tal nych.
Wpły nę ło to na zwię ksze nie
re zerw na świad cze nia eme -
ry tal ne, a co za tym idzie, na
po ziom strat za 2009 rok. 

– W cią gu dwóch lat spół ka
ogra ni czy ła stra ty o po ło wę, 
a kon trakt z NFZ zo stał nie mal
pod wo jo ny – mó wił Da riusz
Za widz ki, za stęp ca pre zy den -
ta. – To nie la da wy czyn, to do -
bra me na dżer ska ro bo ta. 

W ubieg łym ro ku prze cięt na
mie sięcz na pła ca brut to, łącz -
nie z pła ca mi za rzą du, wy nio -
sła 2800 zł. 

Plany in we sty cyj ne
W paź dzier ni ku spół ka uzy -

ska ła cer ty fi kat „Szpi tal bez
bó lu”. Na Ma zo wszu jest to
je dy ny ta ki szpi tal, a w Pol sce
jest ich tyl ko 21. PZOZ sta wia
rów nież na uno wo cześ nia nie
wy po sa że nia. W 2009 ro ku
ku pio ny zo stał m.in. apa rat do
ba dań uro dy na micz nych, ko -
he ren tny to mo graf op tycz ny 
i pe ry metr kom pu te ro wy oraz
łóż ka re ha bi li ta cyj ne do za -
kła du pie lę gna cyj no -o pie kuń -
cze go. 

– Zmie rza my do roz wo ju
szpi ta la – mó wił Da riusz Za -
widz ki. – Pra cu je my nad przez-
na cze niem dla pla ców ki bu dyn -
ku, w któ rym obec nie znaj du je
się in ter nat dla ucz niów Ma ła -
cho wian ki. Mło dzież zo sta ła by
prze nie sio na do in nych in ter na -
tów, a po tem mia sto wy re mon -
to wa ło by obiekt. 

PZOZ my śli o prze nie sie -
niu w przy szło ści do bu dyn ku
przy ul. Ko ściusz ki 26 psy-
chia trii i dzien ne go od dzia łu
psy chia trycz ne go. Obec nie na
psy chia trii jest 45 łó żek. Po
prze pro wadz ce w sta rym
obiek cie zna laz ło by się miej -
sce dla po wię ksze nia od dzia -
łu in ter ny. 

Mał go rza ta Da nie luk

Ekonomia i zdrowie
Płoc ki Za kład Opie ki Zdro wot nej jest spół ką z o.o., któ rej za ło ży cie lem i je dy -
nym wła ści cie lem jest mia sto. Na ostat niej se sji rad ni za poz na li się z wy ni ka -
mi fun kcjo no wa nia spół ki w 2009 ro ku. 

Pa cjen ci mo gą li czyć na pro fe sjo na lizm per so ne lu i przy jaz ne wa run ki
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Hos pi cjum Płoc kie ma do
swo jej dys po zy cji dwa do dat -
ko we lo ka le o pow. 33,82 
i 80,55 mkw. usytuowane 
w bu dyn ku przy ul. Biel skiej
19. Obec nie w obiek cie znaj -
du ją się po miesz cze nia biu ro -
we oraz sa la kon fe ren cyj na
hos pi cjum. Do dat ko we po -
miesz cze nia słu żyć bę dą do or -

ga ni zo wa nia spot kań i szko leń
dla po wię ksza ją cej się licz by
wo lon ta riu szy. Sto wa rzy sze -
nie Hos pi cyj no -Pa lia tyw ne za -
de kla ro wa ło prze pro wa dze nie
na włas ny koszt re mon tu po -
miesz czeń, klat ki scho do wej 
i ko ry ta rza. Pla nu je rów nież
za in sta lo wa nie ogrze wa nia
ole jo we go. (m.d.)

Lo ka le dla hos pi cjum

Let ni wy po czy nek na ło nie na tu ry 
to wspa nia łe uzu peł nie nie te ra pii
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Je den z pro jek tów po le ga na
pro wa dze niu bez płat nej wy po -
ży czal ni sprzę tu re ha bi li ta cyj -
ne go, or to pe dycz ne go i te ra pe -
u tycz ne go. Du żą jej za le tą jest
szyb ka i sku tecz na po moc po -
trze bu ją cym. Oso by ma ją ce
prob le my zdro wot ne czy z po -
ru sza niem się mo gą w Fun da -
cji otrzy mać sprzęt od rę ki, a w
in nych in sty tu cjach dro ga do
je go uzy ska nia czę sto jest bar -
dzo dłu ga. Z nie od płat nej wy -
po ży czal ni mo gą ko rzy stać
wszy scy miesz kań cy Płoc ka.
Oso by za in te re so wa ne wy po -
ży cze niem sprzę tu, jak rów -
nież prze ka za niem urzą dzeń
na rzecz Fun da cji znaj dą
szcze gó ło we in for ma cje na
w w w . f u n  d a  c j a  p a  n a  c e  -
um.ngo.org.pl lub pod nu me -
rem tel. 692 525 812 u se kre -
tarz Fun da cji Pa na ce um Dag-
ma ry Bar to siak. Na fun kcjo no -
wa nie wy po ży czal ni Urząd
Mia sta przez na czył pra wie 16
tys. zł. 

Ko lej ny pro jekt „Nie sie my
po moc” obej mu je szko le nia

dla pra cow ni ków Do mów Po -
mo cy Spo łecz nej ma ją ce na
ce lu pod nie sie nie umie jęt no ści
ka dry pra cu ją cej bez poś red nio
z oso ba mi nie peł no spraw ny -
mi. To za da nie kwo tą po nad
19 tys. zł do fi nan so wał Sa mo -
rząd Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go.

Oś mio ro miesz kań ców DPS
„Przy jaz nych Serc” wy je cha ło
w tym ro ku na let ni wy po czy -
nek do Wi seł ki dzię ki fun du -
szom po zy ska nym na pro jekt
„Obóz re kre a cyj ny dla dzie ci 
i mło dzie ży nie peł no spraw nej”.

– Miej sco wość po ło żo na jest
wśród sos no wych la sów na
obrze żu Wo liń skie go Par ku
Na ro do we go. To świet ne miej -
sce dla dzie ci i mło dzie ży nie -
peł no spraw nej, któ ra po trze -
bu je spo ko ju i od po czyn ku na
ło nie na tu ry – mó wi Piotr
Ostro wic ki, dy rek tor DPS 
w Płoc ku. Na re kre a cję po do -
piecz nych „Przy jaz nych Serc”
Ma zo wiec kie Ku ra to rium
Oświa ty w War sza wie prze ka -
za ło pra wie 2 tys. zł. (ab)

Prężne Panaceum
Fun da cja Pa na ce um re a li zu je w tym ro ku trzy pro jek ty,
skie ro wa ne do osób nie peł no spraw nych, znaj du ją cych
się w trud nej sy tu a cji ży cio wej oraz pra cow ników do mów
po mo cy spo łecz nej. 
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Ude rze nie Pił sud skie go znad
Wie prza 16 sier pnia przy nio sło
peł ny suk ces, od ci na jąc woj ska
Tu cha czew skie go od za ple cza 
i zmu sza jąc do od wro tu, zaś ar -
mia kon na Sie mio na Bu dion ne -
go nie zdo by ła he ro icz nie bro-
nio nych miast: Lwo wa, Za mo -
ścia i Płoc ka, a 31 sier pnia zo -
sta ła roz bi ta pod Ko ma ro wem
przez kon ni cę płk. Ju liu sza
Róm mla w naj wię kszej (i ostat-
niej) bi twie ka wa le ryj skiej XX
wie ku. Osta tecz ne roz strzy gnię -
cie woj ny na stą pi ło w koń cu
wrześ nia w bi twie nie meń skiej,
po któ rej So wie ci nie by li już 
w sta nie sta wić Po la kom opo ru. 

Cof nij my się te raz na chwi lę
do pa mięt nych dni sier pnia, gdy
na rów ni nach ma zo wiec kich,
nad Wie przem i Wi słą wa ży ły
się lo sy współ czes nej cy wi li za -
cji; dni, w któ rych ro ze gra ła się
obro na War sza wy, czy li osiem-
na sta de cy du ją ca bi twa w dzie-
jach świa ta, jak okre ślił ją am ba -
sa dor bry tyj ski w Pol sce lord
d’Aber non. Zwy cię stwo Po la -
ków unie moż li wi ło bo wiem ek -
sport re wo lu cji na resz tę Eu ro py,
któ rą od ro syj skie go roz sad ni ka
bol sze wiz mu od dzie la ła tyl ko
Pol ska, bro nią ca ostat nich ru bie -
ży na li nii Wi sły. Płock, po ło żo -
ny nad Wi słą, po sia da ją cy prze -
pra wę mo sto wą oraz le żą cy nie -
o po dal War sza wy stał się ce lem
ata ku, pod ję te go przez od dzia ły
bol sze wic kie, za mie rza ją ce tuż
po „cu dzie nad Wi słą” ude rzyć
tą dro gą na ty ły wojsk pol skich
pod War sza wą, aby umoż li wić
ar mii Tu cha czew skie go prze-
gru po wa nie i kon ty nu a cję walk. 

Bol sze wic ka kal ku la cja
O zna cze niu, ja kie obro na

Płoc ka mia ła dla woj ny pol sko –
bol sze wic kiej pi sał w „Ty god ni -
ku Ilu stro wa nym” już we wrześ -
niu te go sa me go ro ku Adam
Grzy ma ła – Sie dlec ki: „Atak
czer wo nej ar mii szedł trze ma
stru ga mi: pier wszą i naj waż niej -
szą oczy wi ście by ło par cie na
War sza wę, prze waż nie okól ne -
mi dro ga mi z Ra dzy mi na; dwa
dru gie mia ły za za da nie do po -
móc te mu ata ko wi czo ło we mu 
z dwóch skrzy deł, mia no wi cie:
z pod Dęb li na i z pod Płoc ka. 
W tych dwóch pun ktach: w oko -
li cy Dęb li na i pod Płoc kiem

mia ły się prze pra wić dwie ar mie
so wiec kie i pos piesz nym mar -
szem, jed na ze wscho du na za -
chód, dru ga z pół no cy na po łud -
nie dą żyć do li nii ko le jo wej
War sza wa – Piotr ków, a o ile
moż no ści do Skier nie wic, by
od ciąć dro gę wy co fu ją cej się ar -
mii pol skiej, któ ra, we dług po -
boż nych ży czeń szta bu ge ne ral -
li si mu sa Troc kie go, po win na
być po bi ta pod War sza wą. Atak
na Płock i na re jon Dęb li na miał
jesz cze in ne zna cze nie: re a se ku -
ra cyj ne. Wy o braź my so bie bo -
wiem – de cy do wa ły pla ny bol-
sze wic kie – że ar mia, bro nią ca
War sza wy oprze się zwy cię sko
na po ro wi, że wy gra bi twę, wy -
star czy wów czas je śli woj sko
na sze prze kro czy Wi słę bądź w
oko li cy Dęb li na, bądź pod Płoc -
kiem, a wów czas znaj dzie my się
na ty łach tej zwy cię skiej ar mii
war szaw skiej; nic jej nie po mo -

że zwy cię stwo: mu si opu ścić sta -
no wi ska, mu si nam od dać War -
sza wę i w poś pie chu, je śli nie 
w pa ni ce, wy co fy wać się na
Poz nań i Czę sto cho wę.”

Stan po sia da nia
Sto ją ce w ob li czu wal ki o ta -

ką staw kę mia sto nie po sia da ło
re gu lar nych umoc nień ani sil ne -
go gar ni zo nu. Obro na skła da ła
się z: kom pa nii alar mo wych ba -
ta lio nu za pa so we go 37 puł ku
pie cho ty Zie mi Łę czyc kiej,
kom pa nii alar mo wej 31 puł ku

strzel ców ka niow skich, ba ta lio -
nu za pa so we go 37 puł ku pie -
cho ty le gio nów, ba ta lio nu za pa -
so we go 6 puł ku pie cho ty le gio -
nów, szwa dro nu spie szo ne go
puł ku ta tar skie go uła nów im.
Mu sta fy Ach ma to wi cza (uła ni
spie sze ni – czy li wal czą cy pie -
szo, przy czym część sta nu licz -
bo we go peł ni ła ro lę ko nio wod -
nych), kom pa nii ba ta lio nu za pa -
so we go 10 puł ku pie cho ty,
kom pa nii alar mo wej 28 puł ku
strzel ców ka niow skich, ar ty le rii
cięż kiej i po lo wej (ha u bi ce 155
mm, ar ma ty 75 i 76 mm), od wo -
du w po sta ci 1 ba ta lio nu ko -
wień skie go puł ku strzel ców, ob -
sa dza ją ce go przy czó łek mo sto -
wy na Ra dzi wiu, II dy wi zjo nu
puł ku ta tar skie go uła nów im
Mu sta fy Ach ma to wi cza, od -
dzia łów po moc ni czych: żan dar -
me rii woj sko wej, po lo wej, od -
dzia łu łącz no ści (te le gra fi stów).

Obroń ców Płoc ka wspie ra ły
okrę ty Flo tyl li Wi śla nej: „Wa -
wel”, „Ste fan Ba to ry” i „Mi ni -
ster”, uz bro jo ne w dzia ła 75, 80
mm i ka ra bi ny ma szy no we oraz
mo to rów ki woj sko we. Za ło że -
nia obro ny prze wi dy wa ły pas
oko pów i za sie ków na przed po -
lu Płoc ka ja ko pier wszą li nię,
na stęp nie ba ry ka dy (przy go to -
wa no ich aż 34) za my ka ją ce
głów ne uli ce mia sta i w koń cu
ostat nią ru bież – umoc nie nia po -
lo we wo kół przy czół ka mo stu.
Pun kty ob ser wa cyj ne by ły roz -

lo ko wa ne na wie ży ciś nień, da -
chu „Ja giel lon ki” oraz na li nii
oko pów. Dwa pier wsze ode gra -
ły istot ną ro lę w ko or dy no wa niu
ostrza łu pro wa dzo ne go aż do
wy czer pa nia amu ni cji przez 
4 ha u bi ce 155 mm roz lo ko wa ne
na Ra dzi wiu.

Pos po li te ru sze nie
W „Ku rie rze Płoc kim” 20

lip ca 1920 ro ku opub li ko wa no
„List Na czel nic twa ZHP do Ro -
dzi ców, władz szkol nych i Kół
Przy ja ciół Har cer stwa”, w któ -
rym wzy wa no „do służ by czyn-
nej dla kra ju wszyst kich człon -
ków or ga ni za cji”. W li ście
przed sta wio no moż li wość peł -
nie nia okre ślo nych za dań przez
posz cze gól ne gru py wie ko we,
pod wa run kiem po sia da nia pi -
sem nej zgo dy ro dzi ców. 

W wy ni ku ak cji wer bun ko -
wej pro wa dzo nej w po wie cie

płoc kim, do czyn nej służ by
woj sko wej zgło si ło się oko ło
ty siąc osób. Pi sząc o wal kach 
w obro nie Płoc ka Sła woj Fe li -
cjan Skład kow ski pod kre ślał:
„Woj sko nie utrzy ma ło by się,
gdy by nie po moc lud no ści cy -
wil nej”. Ale, jak za u wa żył Wła -
dy sław Si kor ski, w wal kach
tych pro wa dzo nych przy wspó -
łu dzia le pa trio tycz nej lud no ści
cy wil nej, któ ra sa mo rzut nie
wzno si ła ba ry ka dy na uli cach
mia sta, zgi nę ło dwie trze cie je -
go sta łej za ło gi. „Mia sto zaś sa -

mo po nio sło niez wy kle cięż kie
ofia ry”.

W Płoc ku dzia ła ło Po go to wie
Wo jen ne Har ce rek, któ re po ma -
ga ło in sty tu cjom woj sko wym 
i spo łecz nym pod kie row nic -
twem Eu ge nii Grodz kiej -Pniew -
skiej. Har cer ki pra co wa ły w biu-
rach woj sko wych, po ma ga ły
przy ro bie niu oko pów i zdo by -
wa ły bie liz nę dla żoł nie rzy. Dla
opie ki nad wal czą cy mi za ło ży ły
sek cję „ma tek chrzest nych”, zor-
ga ni zo wa ły gos po dę, w któ rej
wy da wa ły po nad 300 obia dów
dzien nie i do no si ły żyw ność
obroń com ba ry kad. Gdy by ła ta -
ka po trze ba, sta wa ły poś ród wal-
czą cych w pier wszym sze re gu,
by w cza sie walk ulicz nych sma -
ro wać tłusz czem ro zgrza ne ka ra -
bi ny i po da wać je żoł nie rzom.
Nie mniej waż na by ła też nie sio -
na przez nie po moc mo ral na –
har cer ki sta ra ły się wle wać otu -
chę w ser ca upa da ją cych na du -
chu żoł nie rzy.

Przed bez poś red nim za gro że -
niem Płoc ka pow sta ła tak że
Ochot ni cza Le gia Ko bie ca – or -
ga ni zo wa ły ją sierż. Ali na Sie-
radz ka i Han na Żbi ko wa – 
w czer wcu stat kiem wy je cha ły
do War sza wy 43 dziew czę ta.

Niez łom ni obroń cy
Obroń cy Płoc ka, dys po nu jąc

si ła mi bez po rów na nia szczu-
plej szy mi niż ata ku ją cy bol sze -
wi cy już na po cząt ku walk po -
nie śli bar dzo zna czą ce stra ty.
Ba ta lion za pa so wy 6 puł ku pie -
cho ty le gio no wej pod jął 18 sier -
pnia wy pad w kie run ku Trze po -
wa, za mie rza jąc po je go za ję ciu
ude rzyć na Bielsk. Tra fił na
prze wa ża ją ce si ły wro ga i zo stał
pow strzy ma ny po mi mo sil ne go
wspar cia ar ty le ryj skie go. Na -
stęp nie, w wy ni ku kon tra ta ku
10 ural skiej dy wi zji zo stał dosz -
częt nie roz bi ty w cią gu pół go -
dzi ny, tra cąc wię kszość skła du
oso bo we go. Nie licz ni ucie ki -
nie rzy wy co fy wa li się do Płoc-
ka, ści ga ni przez bol sze wic ką
kon ni cę. Pod czas tych walk do -
szło do nie co dzien ne go wy da -
rze nia, świad czą ce go za rów no
o niez łom nej wo li obroń ców,
jak i świa do mo ści te go fak tu
wśród na jeź dźców. Czter na sto -
let ni uczeń 3 kla sy gim na zjum
Jó zef Kacz mar ski peł nił fun kcję

90. rocz ni ca woj ny pol sko -bol sze wic kiej

Obro na Płoc ka w 1920 ro ku
Na po cząt ku sier pnia 1920 ro ku Jó zef Pił sud ski opra co wał plan kon tru de rze nia ma ją ce go zmie nić lo sy woj ny. De cy du ją ca bi twa 
war szaw ska, zwa na Cu dem nad Wi słą, ro ze gra ła się 15 sier pnia w świę to Wnie bow zię cia NMP – pow strzy ma no fron tal ny szturm 
bol sze wic ki na War sza wę.

Płoc cza nie bio rą cy udział w pra cach fo ty fi ka cyj nych 
(ze zbio rów spe cjal nych Bib lio te ki im. Zie liń skich TNP)
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łącz ni ka w 6 puł ku pie cho ty le -
gio no wej. Trzy krot nie ran ny
(po strza ły w twarz, klat kę pier-
sio wą, kil ka cięć szab lą) po zo -
stał na pla cu bo ju. Gdy je den 
z so wiec kich żoł nie rzy, wska -
zu jąc na chłop ca po wie dział, 
że na le ża ło by do bić szkod ni ka,
obec ny przy nim ro syj ski sa ni -
ta riusz odrzekł: „Być mo że, 
że on i szkod nik, ale bądź co
bądź bo ha ter”. Jó zef Kacz mar -
ski zo stał ewa ku o wa ny do szpi-
ta la w za ję tym przez bol sze wi -
ków Sier pcu, gdzie do cze kał
wyz wo le nia. Zgi nął pod czas 
II woj ny świa to wej za mor do -
wa ny przez Niem ców. 

Z prze wa ża ją cym na past ni -
kiem – ku bań ski mi ko za ka mi 
z 89 puł ku ka wa le rii – nie o po -
dal sta no wisk 6 pp le gio nów
wal czyli uła ni ze spie szo ne go
szwa dro nu ta tar skie go. Jest po -
mię dzy ni mi ko lej ny mło dy bo -
ha ter – har cerz An to lek Gra d-
ow ski, roz no szą cy amu ni cję 
i opa tru ją cy ran nych. Mło dzie -
niec dzie li los okrą żo nych uła -
nów, z któ rych je dy nie gar stka
prze dzie ra się do mia sta. W po lu
po zo sta ją cia ła ta tar skich uła -
nów, do ostat niej chwi li wal czą -
cych na kol by i ba gne ty, a mię -
dzy ni mi roz sie czo ny ko zac ki mi
szab la mi An to lek Gra dow ski. 

Ko lej nym, be zi mien nym już
bo ha te rem – dziec kiem, był sa -
mot ny strze lec, któ ry z dzwon-
ni cy Fa ry ostrze li wał bol sze wi -
ków wdzie ra ją cych się na Sta ry
Ry nek. Cięż ko ran ny, wy wle -
czo ny na Ry nek, zo sta je za no -
gi po wie szo ny na drze wie i nie -
mal wpół roz cię ty szab lą. Ko na
w mę czar niach.

Za cię te bo je
Na past ni cy ude rza jąc z mar -

szu, w po ści gu za co fa ją cy mi
się nie do bit ka mi z roz bi tych
pod Trze po wem od dzia łów
szyb ko za ję li znacz ną część
mia sta, do cie ra jąc od li nii ulic
Grodz kiej, Sze ro kiej (obec nie
Kwiat ka) i Kró le wiec kiej, aż do
oko pów w re jo nie obec nej Sta -
ni sła wów ki. Ca ły nie mal cię żar
obro ny prze niósł się więc na
ba ry ka dy, ob sa dzo ne przez
woj sko i lud ność cy wil ną.

Wal ki to czy ły się w kil ku na -
stu pun ktach, o każ dy dom,
każ dy za u łek, każ dą uli cę. Się-
ga jąc do spo rzą dzo ne go nie mal
„na go rą co” opi su bi twy pió rem
A. Grzy ma ły – Sie dlec kie go
(„Dru gi Lwów”) czy ta my:
„Miesz kań cy Płoc ka nie oce-
nia li gro zy roz mia rów sił nie -
przy ja ciel skich i nie z tych po -
wo dów ru szy li na wro ga: uj rze -
li je no, że bar ba rzyń ca z dzi kim
okrzy kiem wtar gnął oto w uli ce
ich uro cze go mia sta, a na prze -

ciw ko wa lą cej się ma sy gra-
bież ców stoi nie wię cej jak 80
żoł nie rzy: po lo wej i woj sko wej
żan dar me rii. I uczu li, że dzie je
się ja kieś świę to kradz two.
Więc zwy cię żyć, al bo paść –
ale speł nić swój obo wią zek! Ile
by ło bro ni w ma ga zy nach, ty le
się gnę ło po nią rąk. Ko mu za -
bra kło bro ni, ten od da je się
służ bie po moc ni czej: no si amu-
ni cję, zbie ra ran nych”.

Naj bar dziej za cię te bo je ro z-
go rza ły o róg Tum skiej i Sien -
kie wi cza, u zbie gu pla cu Flo -
riań skie go i Ko ściusz ki, o wy lot
Grodz kiej, bu dy nek pocz ty,
oko li ce gim na zjum im. Re gi ny
Żół kiew skiej oraz szpi tal św.
Trój cy. W oko pach pod Sta ni -
sła wów ką odz na czył się Wł.
No wic ki. Jak pi sze w „Ma zo -
wszu płoc kim w cza sach woj ny

świa to wej i pow sta nia pań stwa
pol skie go” Fran ci szek Wy bult
„(...) po otrzy ma niu ra ny w rę kę
rwał gra na ty zę ba mi i rzu cał na
wro ga do utra ty przy tom no ści 
z up ły wu krwi”. Z opi su Grzy-
ma ły -Sie dlec kie go ja wi się ko -
lej na niez wy kła po stać – Mar ce -
li na Ro ści szew ska: „Ostrze la ny
to zresz tą żoł nierz – pa ni Ro ści -
szew ska: w 1918 bra ła już u-
dział w obro nie Lwo wa, do kąd
przy wioz ła kom pa nię ochot ni -
ków płoc kich. Bra ła udział 
w wal kach, za co otrzy ma ła
„dy plom obro ny” i odz na kę
„Or lę ta” od do wódz twa ar mii
Wschód. Zna laz ła się więc 
w swo im ży wio le, gdy na uli-
cach Płoc ka za wrza ły wal ki
ulicz ne. Sta je na tych miast
wśród wal czą cych; roz no si broń
i amu ni cyę, dźwi ga ran nych 
i opa tru je ich, nie zwa ża jąc na
ros ną cą wciąż groź bę kul;
wresz cie po dej mu je się skry te -
mi dro ga mi, ście ży na mi ogro -
do we mi i za uł ka mi prze pro wa -
dzić znad Wi sły na uli cę Ko ś-
ciusz ki plu ton przy by łych zza

rze ki żoł nie rzy; w jed nym pun -
kcie sy tu a cya jej do cho dzi do
praw dzi we go nie bez pie czeń -
stwa: do sta je się wraz z ca łym
od dzia łem pod krzy żo wy ogień
bol sze wic kich ka ra bi nów ma -
szy no wych z uli cy Grodz kiej 
i Do mi ni kań skiej; nie zwa ża na
to i nie wa ha się, idzie da lej i do -
pro wa dza plu ton do wska za nej
w roz ka zach ba ry ka dy.”

Obroń cy utrzy ma li mia sto
przez noc z 18 na 19 sier pnia,
gdy na tę że nie walk by ło naj wię -
ksze. Nad ra nem, oko ło go dzi ny
3 przez most przy by ła od siecz –
strzel cy pod ha lań scy. Do po łud -
nia 19 czer wca, po krwa wych
wal kach, bol sze wi cy zo sta li
wy par ci z mia sta. Dłu go by wy -
mie niać obroń ców Płoc ka, któ -
rych za słu gi by ły po nad zwy kłą
mia rę. Wspom nij my więc tych

naj młod szych, o któ rych w pub-
li ka cji „Dru gi Lwów” tak pi sze
Grzy ma ła -Sie dlec ki: „Oto zno -
wu Jan Świ tal ski, wy rob nik.
Opa ska Stra ży Oby wa tel skiej,
któ rą no sił na ra mie niu, na -
masz cza go na żoł nie rza. Sta je
mię dzy żoł nie rza mi, wal czy 
i gi nie. Oto Za widz ki, uczeń kil -
ku na sto let ni wal czy i gi nie. Oto
dru gi ma lec: Wich row ski, jak
osa uwi ja się tam, gdzie naj go -
rzej. (…) Ta dzio Je zio row ski,
uczeń kla sy 2-ej, mąż, któ ry so -
bie li czy już lat 11-cie. Ten zno -
wu dzia ła w sa mem mie ście;
przez pięć go dzin, ob le wa jąc się
po tem z prze mę cze nia, pod ku -
la mi, bez naj mniej szej trwo gi,
owszem, z za cie trze wie niem 
i za pa łem pę dzi od ba ry kad do
ar se na łu, od ar se na łu do ba ry -
kad i roz no si amu ni cję.” 

Mia sto bo ha ter
Za słu żo nych w obro nie Płoc-

ka szcze gó ło wo wy mie nia 
w wy da nym 25 sier pnia oko -
licz no ścio wym roz ka zie, opub-
li ko wa nym w miej sco wej pra -

sie, ma jor Mo ścic ki – do wód ca
przy czół ka mo sto we go „Płock”.
Za rów no żoł nie rzy, fun kcjo na -
riu szy pań stwo wych jak i lud-
ność cy wil ną – wszyst kich, któ -
rzy „nie ba cząc na tru dy, do ło -
ży li sta rań, aby nie tyl ko przy-
go to wać obro nę Płoc ka, ale
tak że obro nę tę w kry tycz nej
chwi li prze pro wa dzić.”

Po od par ciu bol sze wi ków
nad szedł czas li cze nia strat –
tych w lu dziach, i tych w ma -
jąt ku. Naj wię cej obroń ców po -
leg ło pier wsze go dnia walk, 
w po tycz ce pod Trze po wem
oraz na ba ry ka dach, a tak że w
ostat niej fa zie wal ki, pod czas
kon tra ta ku roz po czę te go przez
pod ha lań czy ków. Ucier pia ła
tak że lud ność cy wil na i jej
mie nie, ja ko że od dzia ły bol-
sze wic kie sto so wa ły za sa dę

swo i ście ro zu mia nej „sa mo -
wy star czal no ści”, co tłu ma -
czy ło się w rze czy wi sto ści ra -
bun kiem wszyst kie go, co da ło
się unieść i nisz cze niem te go,
cze go nie spo sób by ło za brać.
W od po wie dzi na de pe szę
nun cju sza Rat tie go z 22 sier p-
nia ks. bi skup A. No wo wiej ski
(któ ry nie opu ścił mia sta, a w
chwi lach naj cięż szych walk 
o Ry nek Ka no nicz ny, przy
któ rym mie ści się Pa łac Bi sku -
pi, mo dlił się w swo im po ko ju
za obroń ców) tak opi sy wał
stan rze czy: „Ła ska Bo ga Naj -
lep sze go utrzy ma ła nas jesz cze
przy ży ciu. Kler w czę ści obra -
bo wa ny i znie wa żo ny, lud ność
złu pio na, nie wia sty przez zdzi -
cza łe hor dy po hań bio ne, nie
brak ofiar w lu dziach. Oby
Bóg Mi ło sier ny zli to wał się
nad na mi. Ja ko za da tek lep szej
do li, kor nie, a wdzięcz nie
przyj mu je my bło go sła wień -
stwo imie niem Oj ca św. nam
udzie lo ne”.

Tym cza sem kor pus Gay –
Cha na, od stą pi wszy od Płoc-

ka zna lazł się w okrą że niu 
w re jo nie Lip na i Sier pca. Po -
mi mo od cię tych dróg od wro -
tu i znacz nej liczby pol skich
wojsk, roz lo ko wa nych w oko -
li cy, zręcz nie ma ne wru jąc
udał się for sow nym mar szem
(do 50 km dzien nie) na
wschód. Sto czy wszy kil ka
pom niej szych bi tew (Ko nop -
ki, Gra bów, My szy niec, Kol -
no, Gra je wo), de fi ni tyw nie
osa czo ny prze kro czył – wzo -
rem wie lu in nych jed no stek
bol sze wic kich – gra ni cę nie -
miec ką, gdzie zo stał in ter no -
wa ny.

Roz ka zem sze fa Szta bu Ge -
ne ral ne go, ge ne ra ła Roz wa -
dow skie go, zo sta ła na da na
spe cjal na odz na ka za obro nę
Płoc ka. 10 kwiet nia 1921 ro -
ku do Płoc ka przy był na czel -

nik pań stwa Jó zef Pił sud ski 
i „za za cho wa nie mę stwa i si -
ły wo li w cięż kich i nadz wy -
czaj nych oko licz no ściach, 
w ja kich się zna laz ło mia sto,
za mę stwo i wa lecz ność”
mia sto zo sta ło mia no wa ne
ka wa le rem krzy ża wa lecz -
nych. Licz ne krzy że wa lecz -
nych i vir tu ti mi li ta ri za wi sły
za rów no na mun du rach żoł -
nie rzy, jak i ma ry nar kach czy
suk niach cy wil nych obroń -
ców na szej nie po dleg ło ści. 

opra co wał 
Ry szard Rzym kow ski

Ź R Ó  D Ł A:

– Adam Grzy ma ła – Sie dlec ki –
Obro na Płoc ka (Ty god nik Ilu stro -
wa ny, wrze sień 1920)
– Fran ci szek  Wy bult, Ta de usz

Świec ki – Ma zo wsze płoc kie w
cza sach woj ny świa to wej i pow sta -
nia pań stwa pol skie go, To ruń 1932
– Nor bert Wój to wicz (IPN) –

Płoc cy har ce rze w woj nie pol sko –
bol sze wic kiej
– Ce za ry Su peł – Płock 1920

(Tak ty ka i Stra te gia 2010)

III Kom pa nia sztur mo wa 6 puł ku pie cho ty le gio nów. Pocz tów ka z 20 lip ca 1920 r.



1 sierpnia 2010  | Sygnały Płockie nr 14 (236)

14 |  histor ia

Pub li ka cji o udzia le Ta ta rów
w woj nie pol sko -bol sze wic -
kiej, ich za słu gach w obro nie
Płoc ka po ja wia się co raz wię -
cej. Wspo mi na li o nich w swo -
ich książ kach i ar ty ku łach ks.
Mi chał Grzy bow ski, dr Ma rek
Tru bas, dr Grze gorz Go łę -
biew ski czy ostat nio Ce za ry
Su peł. Rów nież my, za spra wą
przy ja zdu do Płoc ka Se li ma
Ach ma to wi cza, przy to czy liś -
my kil ka do tąd niez na nych
fak tów z ży cia je go stry ja
Iskan dra – któ ry do wo dził III
szwa dro nem ta tar skie go puł ku
pod czas walk o Płock („Sy g-
na ły Płoc kie” nr 8/230 i nr
11/233). Te raz po sta no wi liś -
my od dać mu głos. 

Po rucz nik Iskan der Ach ma -
to wicz do wo dził wów czas 
3 szwa dro nem, któ ry łącz nie 
z 4 szwa dro nem two rzył II dy -
wi zjon puł ku pod do wódz twem
rtm. Ro mu al da Bo ryc kie go.
Jed nost ka ta la tem 1920 ro ku
po dle ga ła bez poś red nio do wód -
cy płoc kie go przed mo ścia mjr.
Ja nu szo wi Mo ścic kie mu i by ła
uży wa na do pro wa dze nia wy -
pa dów zwia dow czych na przed-
po le. Dzię ki te mu do wódz two
Gru py Dol nej Wi sły i od cin ka
płoc kie go otrzy my wa ło in for -
ma cje o zbli ża niu się do mia sta
od dzia łów Ar mii Czer wo nej.

Re la cja Ach ma to wi cza
Kie dy 18 sier pnia 1920 r. ra -

no za czę ło się po now ne pol skie
na tar cie od dział rtm. R. Bo ryc -
kie go skie ro wał się na za chód,
za ro gat ki do brzyń skie, jed nak
zo stał za trzy ma ny sil nym
ogniem ka ra bi nów ma szy no -
wych. Bo ryc ki wy słał pa trol
pod do wódz twem por. I. Ach -
ma to wi cza. Ten wkrót ce wró cił
mel du jąc, że od stro ny Do brzy -
nia wzdłuż Wi sły zbli ża ją się
do Płoc ka du że si ły bol sze wic -
kiej ka wa le rii. Ma jąc zbyt
szczup łe si ły, aby wspie rać na -
tar cie na Trze po wo, dy wi zjon
Bo ryc kie go cof nął się na li nię
oko pów na przed po lu, a na stęp -
nie do mia sta.

„(...) W mie ście pa nu je
strasz ny pop łoch, wszyst ko dą -
ży do mo stu. Ostrze li wu jąc się
wpa da my na plac obok par ku i
ko ścio ła (plac Ka no nicz ny,
dzi siaj Na ru to wi cza – przyp.
red.), ostat ni punkt opar cia, a
tam da lej ma ła prze strzeń

dzie li nas od mo stu. Ko nio -
wod ni i ar ty le ria w ga lo pie
zjeż dża ją do mo stu, stwa rza to
jesz cze wię kszy pop łoch. Ko za -
cy tym cza sem są już na pla cu 
i z ko ni strze la ją do nas, przy
czym je den z nich, znaj du jąc

się w odleg ło ści 50 kro ków,
strze la raz po raz, mie rząc we
mnie. Od po wie dzia łem mu tym
sa mym, strze la jąc kil ka krot nie
doń i kła dąc go tru pem (...).
Po zo sta wa nie na pla cu stwa -
rza strasz ne nie bez pie czeń -
stwo i gar stki lu dzi za czy na ją

ucie kać w kie run ku mo stu; nie
ma żad ne go od dzia łu, któ ry by
sta wiał opór bol sze wi kom. 
Ro zgry wa ją się strasz ne sce ny
pa ni ki. Wi dzia łem ofi ce ra pie -
cho ty, któ ry w uciecz ce zrzu cił
czap kę i zer wał szli fy, a na -

stęp nie zdjął mun dur. Sta ra -
łem się go za trzy mać, lecz bez -
sku tecz nie” – wspo mi na por.
Ach ma to wicz.

W tej sy tu a cji na pl. Ka no -
nicz nym ze bra ła się gru pa ofi-
ce rów, któ rzy za czę li opa no -
wy wać pa ni kę i or ga ni zo wać

opór. We dług rtm. R. Bo ryc -
kie go – oprócz nie go – by li to:
mjr J. Mo ścic ki i je go adiu tant
por. Fe liks Wa lu szew ski, por.
żand. Ed ward Czu ruk, kpt. Al -
bert de Buré. Na roz kaz rtm. R.
Bo ryc kie go por. I. Ach ma to -

wicz spoś ród 10-14 uła nów 
i za trzy ma nych żoł nie rzy
utwo rzył im pro wi zo wa ny od -
dział, któ ry za jął po zy cje 
w par ku obok ka te dry, bro niąc
w ten spo sób po dej ścia do mo -
stu. W za trzy my wa niu żoł nie -
rzy po ma ga ła mu 16-let nia sa -

ni ta riusz ka Ja ni na Landsberg –
Śmie ciu szew ska.

„Szyb ko two rzy się ma ły od -
dział, któ ry zaj mu je po zy cje 
w par ku i sku tecz nie bro ni po -
dej ście do mo stu. Pod bie ram
po rzu co ny ka ra bin ma szy no wy
i, bę dąc spo koj ny o tę pla ców -
kę, ru sza my w si le 14 osób na
pra we skrzy dło P łoc ka, skąd
bar dzo ła two bol sze wi cy mo gli
do stać się do mo stu i w ten
spo sób od ciąć gar stki wal czą -
ce w mie ście. Zaj mu ję jed ną 
z ulic (ul. War szaw ską –
przyp. red.) wio dą cą do mo stu,
je steś my naj bar dziej wy su nię -
tą pla ców ką na pół noc nej czę -
ści mia sta. Two rzy my od ra zu
ba ry ka dę, wy sta wia my ka ra -
bin ma szy no wy oraz je den po -
ste ru nek ru cho my, któ ry pa tro -
lu je prze strzeń od na szej ba ry -
ka dy do mo stu. Wal ka ulicz na
bar dzo utrud nio na i nie bez -
piecz na, po nie waż uli ce by ły
ostrze li wa ne przez bol sze wi -
ków; łącz no ści żad nej; każ dy
po ste ru nek mógł ła two tra fić
do nie wo li. Wię ksza część mia -
sta jest w rę kach bol sze wi ków,
sta ra ją się oni ata ko wać na szą
pla ców kę, sta wia my sil ny
opór, tra cąc jed ne go uła na ja -
ko za bi te go i jed ne go ja ko ran-
ne go, po zo sta je nas tyl ko 11-tu.
Pla ców ka utrzy ma na lecz czy
na dłu go? Po mo cy nie ocze ku -
je my, tym bar dziej, że most jest
tak ostrze li wa ny sil nie, że nikt
nie mo że prze do stać się do
nas. Je den z pod cho rą żych
pla ców ki zwra ca się do mnie 
i pro po nu je mi zdjąć gwiazd ki,
sy tu a cja jest groź na, do nie wo -
li na pew no tra fi my, a wów-
czas cze ka nas, ofi ce rów, roz -
strze la nie, jed nak czyn ta ki
mógł wy wo łać wśród wa lecz -
nych uła nów jesz cze wię ksze
po de ner wo wa nie i pod nie ce -
nie, re zy gnu ję z te go, po zo sta -
ję przy swo ich odz na kach”.

Wkrót ce ob sa da ba ry ka dy
zo sta ła wzmoc nio na plu to nem
uła nów, przy sła nym przez rtm.
R. Bo ryc kie go, a z na sta niem
zmro ku wal ki wy ga sły. W no cy
zza mo stu na de szły po sił ki 
i ba ry ka dę prze ję li żoł nie rze 
z ba ta lio nu 102 puł ku strzel ców
pod ha lań skich, a po rucz nik
Ach ma to wicz ze swo i mi ludź-
mi mógł się ewa ku o wać na le -
wy brzeg Wi sły i za koń czyć
swój udział w obro nie Płoc ka.

90. rocz ni ca woj ny pol sko -bol sze wic kiej

Strze la raz po raz, mie rząc we mnie
Jak wal czy li, co wi dzie li i co osią gnę li? Przed sta wia my re la cje uczest ni ków obro ny Płoc ka w 1920 ro ku – dwóch żoł nie rzy II dy wi -
zjo nu Puł ku Ta tar skich Uła nów im. Mu sta fy Ach ma to wi cza.

„Obro na Płoc ka w 1920 r.” A Po raj –Ró życ ki

Ba ry ka da na Pla cu Ka no nicz nym u wy lo tu ul. Mo sto wej
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Re la cja Koź miń skie go
Pod Bo ryc kim słu żył rów -

nież Se we ryn Koź miń ski –
choć Ta ta rem nie był. Wią że
się z nim cie ka wa hi sto ria.
Otóż wspom nia ny już Se lim
Ach ma to wicz po woj nie
uczęsz czał do szko ły im. G.
Na ru to wi cza w Ło dzi. Pew ne -
go ra zu, w 1948 ro ku, pod cho -
dzi doń Prze mek – ko le ga 
z kla sy i mó wi: – Se lim, mój oj -
ciec chce cię zo ba czyć. Kie dy
wesz li do miesz ka nia, le żą cy
na ko zet ce w sa lo nie męż czyz -
na zach ryp łym gło sem zwró cił
się do nie go: – To ty na zy wasz
się Ach ma to wicz? – Tak pro szę
pa na – od po wie dział Se lim. –
A wiesz, że ja słu ży łem w puł ku
ta tar skich uła nów imie nia twe -
go przod ka, wi dzisz tę bliz nę
na czo le – to od szab li ko zac -
kiej – po wie dział.

Se we ryn Koź miń ski w 1919
ro ku w Ło dzi zgło sił się ja ko
ochot nik do woj ska. Jed nak
ofi cer re kru tu ją cy stwier dził,
że jest za mło dy i po ra dził mu:
– Idź do Ta ta rów, oni bio rą
każ de go kto się zgło si. Tak też
zro bił. Bę dąc na fron cie pi sał
li sty do ro dzi ców, któ re ro dzi -
nie uda ło się za cho wać. Ni gdy
do tąd nie by ły pub li ko wa ne.
Obok cy tu je my ob szer ny frag-
ment jed ne go z nich, pi sa ny 
z Płoc ka 6 wrześ nia 1920 ro ku,
a za tem „na go rą co” tuż po za -
koń cze niu walk. Choć nie
wspo mi na nic o po rucz ni ku
Ach ma to wiczu to ich re la cje
na kła da ją się na sie bie. Koź -
miń ski chwa li po sta wę rot mi -
strza Bo ryc kie go, wspo mi na
bo ha ter ską śmierć tatar skich
ofi ce rów i je den – niez na ny do -
tąd, acz cie ka wy epi zod, kie dy
w mia sto po szła plot ka o rze -
ko mym tchó rzo stwie Ta ta rów. 

Wkrót ce za słu gi ta tar skie go
puł ku uła nów i por. I. Ach ma -
to wi cza w wal ce z nie przy ja -
cie lem sta ły się po wszech nie
zna ne. 25 sier pnia 1920 r. zo -
stał wy mie nio ny wśród naj -

bar dziej dziel nych obroń ców
w po że gnal nym roz ka zie mjr.
J. Mo ścic kie go po lik wi da cji
przed mo ścia płoc kie go. Ach -
ma to wicz zo stał uho no ro wa ny
wpi sem do księ gi pa miąt ko -
wej mia sta, a na pa miąt kę po -
da ro wał Mu ze um Zie mi Płoc -
kiej lan cę z pro por cem ta tar -
skie go puł ku uła nów, któ ra 
w Mu ze um ma zo wiec kim
prze cho wy wa na jest do dziś. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Przy pra cy nad tek stem ko rzy -
sta łem z na stę pu ją cych po zy cji:

Grze gorz Go łę biew ski, Obro -
na Płoc ka przed bol sze wi ka mi
18-19 sier pnia 1920 r., TNP
Płock 2004

Iskan der Ach ma to wicz, Obro -
na Płoc ka w ro ku 1920 (wspom-
nie nie uczest ni ka, w: Rocz nik ta -
tar ski, Wil no 1932, t. I

Ilu stra cje po cho dzą z książ ki
„Płock 1920”, Ce za ry Su peł,
War sza wa 2010

Za po moc i udo stęp nienie
ma te ria łów dzię ku ję pa nu Bo -
gu sła wo wi Osiec kiem z To wa -
rzy stwa Mi łoś ni ków Ra dzi wa 
i pa nu prof. Se li mo wi Ach ma to -
wi czo wi. 

Pły ta ku czci obroń ców Płoc ka w 1920 ro ku na daw -
nym Pla cu Ka no nicz nym (obec nie Plac Nar to wi cza)

Pułk Ta tar ski Uła nów –
two rze nie puł ku ja zdy ta -
tar skiej roz po czę to w stycz -
niu 1919. Żoł nie rza mi puł -
ku by li prze de wszyst kim
pol scy Ta ta rzy. Słu ży li 
w nim też mu zuł ma nie in -
nych na ro do wo ści np. Ka u -
kaz czy cy i Azer bej dża nie
(Aze ro wie). Osta tecz nie 
w lip cu 1919 ro k sfor mo -
wa no trzy szwa dro ny li nio -
we, szwa dron ka ra bi nów
ma szy no wych i dy wi zjon
tech nicz ny. 3 lu te go 1920
ro ku roz ka zem na czel ni ka
Jó ze fa Pił sud skie go na da no
jed nost ce naz wę Ta tar ski
Pułk Uła nów imie nia Mu -
sta fy Ach ma to wi cza.

Naj droż si Ro dzi ce!
Po zdra wiam Was sło wa mi: „Niech bę dzie poch wa lo ny Je zus Chry stus!” Pi szę do

Was jesz cze z Płoc ka, cho ciaż z pew no ścią spo dzie wa li ście się, że bę dę pi sać 
z skądś da lej. Nie ste ty, na fron cie nie je steś my, a obi ja my się już od ja kie goś cza su
w Płoc ku, gdzie ma ją nas przy łą czyć do in ne go puł ku, czy też na wet roz for mo wać,
a to z po wo du pew nych oko licz no ści, któ re po sta ram się Wam ze smut kiem opo wie -
dzieć. Jak się te go spo dzie wa cie przy je cha łem do Płoc ka szczę śli wie, a w kil ka dni
za raz po tem wy ru szy liś my na po zy cję, gdyż bol sze wi cy uka za li się nies po dzie wa nie
pod Cie cha no wem, ja kieś 10 mil od Płoc ka. Tu taj przyz nać mu szę 4-ty szwa dron
na sze go puł ku na pot ka wszy na wię ksze si ły bol sze wic kie bez wstyd nie uciekł na ro -
bi wszy pop ło chu mię dzy lud no ścią cy wil ną. 

(...) Z te go po wo du, że pułk nasz był sam je den na ca łym pra wie od cin ku dol nej
Wi sły, więc otrzy mał za da nie pa tro lo wać, ro bić wy wia dy, a szcze gól niej ro bić wy -
pa dy, je śli ta ki ma tyl ko wi dok po wo dze nia, i za ra zem miał po wol nie wy co fy wać się
w stro nę Wi sły, t. j. Płoc ka. Tak też i by ło: od ci nek dzie lą cy od Płoc ka, a za ra zem
do Wi sły bro ni liś my sa mi jed ni prze szło ty dzień.

Ja sam, jak rów nież Ka zik by liś my w kil ku bar dzo nie bez piecz nych wy wia dach.
Raz na wet led wo usz liś my przed po go nią Ko za ków. Ka zik na wet miał szczę ście być
w wy pa dzie, w któ rym tyl ko we 4-ech lu dzi za bra li ca ły ta bor bol sze wic ki, a mia no -
wi cie: 5-ciu bol sze wi ków (oczy wi ście pi ja nych jak świ nie, gdyż przed chwi lą ogra-
bi li mia ste czko Dro bin), 11 pod wód, na ła do wa nych mą ką pszen ną i cu krem, i 1 bry -
czkę z ko niem.

W ta ki to spo sób wy co fa liś my się aż do Płoc ka, gdzie tym cza sem na gwałt przy-
go to wy wa no się do obro ny. – Przy szło tro chę pie cho ty i ar ty le rii i po czę to ro bić
oko py i ukła dać dru ty kol cza ste na o ko ło Płoc ka. Na wet sa mo mia sto przy go to wy -
wa ło się do obro ny: po ro bio no na uli cach ba ry ka dy bar dzo trwa łe, za któ re mi moż -
na by się by ło do brze bro nić. (...) Nie cze ka no, na bol sze wi ków zbyt dłu go. Już na
dru gi dzień za czę ła się sil na wy mia na strza łów ar ty le ryj skich i trwa ła przez 3 dni.

Po kil ku dniach bol sze wi cy przy pusz cza li szturm do mia sta. Od dział pie cho ty 
10 puł ku, trzy ma ją cy oko py z le we go skrzy dła, uciekł z li nii, zo sta wi wszy wol ny
ustęp bol sze wi kom, z le wej stro ny do mia sta. Przez to ca łe skrzy dło środ ko we i pra -
we zo sta ło od cię te od mia sta. W ta kiej kry tycz nej chwi li rot mistrz na sze go szwa dro -
nu (Bo ryc ki) spło szył szwa dron, któ ry był w mie ście, wy słał ko nie z ko nio wo da mi za
most i ze spie szo ny mi ludź mi na cze le po czął bro nić mia sta w lu ce po zo sta wio nej
przez 10 p.p. Tu do pie ro ro zgo rza ła wal ka ulicz na, od krył się ogień hu ra ga no wy.
Bol sze wi cy ata ko wa li ze wście kło ścią. Jed nak że do wód ca nasz z nadz wy czaj zim ną
krwią i roz wa gą da wał roz po rzą dze nia ty czą ce się wal ki. Po sta wą swo ją i spo ko -
jem do da wał du cha na szym chłop com do cięż kiej wal ki. Tak więc po sta no wił rot-
mistrz bro nić mo stu i czę ści mia sta przez bol sze wi ków nie o pa no wa nej do ostat niej
kro pli krwi. Wy trzy ma liś my na sta no wi sku od po łud nia do godz. 2-ej w no cy, 
aż zmie ni ła nas pie cho ta, któ ra przy szła na po moc mia sta z dru giej stro ny Wi sły,
Ta ta rzy zaś otrzy ma li roz kaz wy co fa nia się na chwi lo wy od po czy nek na dru gą stro -
nę rze ki.

W cza sie tym, do wo dząc jed ną z ba ry kad, nie wi dzia łem się wca le z Ka zi kiem.
Do pie ro przy lu zo wa niu nas przez pie cho tę rot mistrz nasz za wia do mił mię, że Ka -
zik zo stał ran ny, lecz na szczę ście lek ko, tak, że nie ma wię kszej oba wy o je go zdro -
wie. (...)

Co do dal szej wal ki to mu szę Wam z ra do ścią po wie dzieć, że już na za jutrz przy -
szły jesz cze wię ksze po sił ki woj ska i bol sze wi ków z try um fem z mia sta wy par to, 
a na wet po gna no da lej i da lej. Pułk nasz po cząt ko wo po szedł wraz z pie cho tą na -
przód, lecz zo stał wkrót ce wy co fa ny do Płoc ka, gdzie jak już zaz na czy łem za miast
po dzię ko wa nia za to, że bro ni liś my Płoc ka, że oko ło 80-ciu Ta ta rów po leg ło i po -
ra nio no, za to, że pod cho rą ży Skin der (chłop jak lew od waż ny), nie ma jąc już ła -
dun ków, a nie chcąc zhań bić się nie wo lą, strze lił so bie w gło wę, za to, że po rucz nik
Li siec ki, nie gdyś do wód ca na sze go szwa dro nu, w cza sie wal ki zaś do wód ca szwa -
dro nu pie sze go, bę dąc już w cza sie bo ju ra nio nym, a bro niąc się, zo stał na czę ści
po sie ka ny szab la mi przez Ko za ków, za to że oko ło stu Ta ta rów, nie ma jąc ra tun ku,
zo sta li po gna ni na strasz ną nie wo lę, za to wszyst ko ja kieś wstręt ne, prze klę te rę ce
sta ra ją się zhań bić nasz pułk, za rzu ca jąc nam ucie czkę (wprost śmiesz ne) z Płoc ka.
Ca ła ta spra wa prze ję ła nas bar dzo i po sta no wi liś my bro nić (oczy wi ście nie zbroj -
nie) ho no ru puł ku, gdyż dla każ de go żoł nie rza ho nor je go puł ku jest świę to ścią. 

Zda je się jed nak że, że z 13-go puł ku uła nów i na sze go zro bią je den pułk 13-ty.
Z po wo du ta kich za mie szań w puł ku nie ma my usta lo ne go adre su i wo bec te go

nie mog łem też pi sać. Te raz jed nak że mo że cie pi sać jesz cze pod sta ry adres, bo i tak
pod ta kim li sty do cho dzą. 

(...)
Że gnam Was ca łu jąc po niez li czo ne ra zy

Ko cha ją cy Was szcze rze syn i brat
Se we ryn 
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Jed nak utwo rze nie związ ku
w III LO by ło moż li we do pie -
ro po 1 wrześ nia, po nie waż –
zgod nie ze sta tu tem – do za ło -
że nia ko ła niez będ nych jest
trzech człon ków. Po za Go łę -
biew skim fun kcje człon ków
za ło ży cie li zgo dzi li się peł nić:
Krzysz tof Lo renc – na u czy ciel
wy cho wa nia fi zycz ne go i Wi -
told Sit kow ski – an gli sta. 

Po cząt ki by ły trud ne, po nie -
waż „So li dar ność” w III LO nie
mia ła tra dy cji, a szko ła ucho -
dzi ła za „czer wo ną”. Tym nie-
m niej stop nio wo licz ba człon -
ków się zwię ksza ła. Prze wod ni -
czą cym ko ła po Grze go rzu Go -
łę biew skim zo stał ma te ma tyk 
i in for ma tyk Ta de usz Bo ro wic ki. 

Uka ra ni za strajk
Swe go ro dza ju go dzi ną pró -

by szkol nej „So li dar no ści” był
strajk oświa ty w ma ju 1993 r.
W re fe ren dum ab so lut na wię k-
szość na u czy cie li – tak że tych 
z ZNP – opo wie dzia ła się za
straj kiem, któ re go głów nym po -
wo dem by ły ma łe na kła dy na
oświa tę i ni skie za rob ki. Strajk
po le gał na tym, że na u czy cie le
przy cho dzi li do szko ły, je-
d nak nie po dej mo wa li pra cy.
Wpraw dzie by ło kil ka osób,
któ re pró bo wa ły się wy ła mać,
ale osta tecz nie lek cje w szko le
zo sta ły za wie szo ne. Sze fem

straj ku był Ta de usz Bo ro wic ki,
a Grze gorz Go łę biew ski rzecz -
ni kiem pra so wym. Znacz na
część płoc kich szkół rów nież
pod ję ła strajk, jed nak po oko ło
trzech ty god niach i bra ku re ak -
cji rzą du na na u czy ciel skie po s-
tu la ty, strajk za koń czo no bez
żad nych efek tów. 

Jed nym z głów nych po wo -
dów za koń cze nia pro te stu by ły
oba wy o los ucz niów klas ma -
tu ral nych. Zbli żał się ter min
ma tu ry i za cho dzi ła oba wa, że
prze dłu ża nie straj ku zab lo ku je
im moż li wość zda wa nia eg za -
mi nów wstęp nych na wyż sze
uczel nie. Zgo da na ma tu rę
poz ba wi ła straj ku ją cych naj -
waż niej szej for my na ci sku na
rząd, któ ry przy kład nie uka rał
pro te stu ją cych. Po wa ka cjach
przez ko lej nych kil ka mie się cy
ob ci na no pen sje za nie prze pra -
co wa ne go dzi ny, co spo wo -
do wa ło du że ro zgo ry cze nie
wśród uczest ni ków straj ku. 

Moc na po zy cja
Mi mo prze gra nej, „So li dar -

ność” w III LO po ka za ła 
swo ją spraw ność or ga ni za cyj ną 
i utrzy ma ła do tych cza so wą licz -
bę człon ków. Wkrót ce do pra cy
w szko le przy ję ty zo stał dzia -
łacz straj ko wy, hi sto ryk Ma rek
Krysz to fiak, na to miast od szedł
Ta de usz Bo ro wic ki. Prze wod -

ni czą cym ko ła po now nie zo stał
Go łę biew ski, któ ry po pa ru la t-
ach od dał tę fun kcję Krysz to fia -
ko wi. Ten szyb ko awan so wał
we wła dzach płoc kiej „So li dar -
no ści” oświa to wej i w 2003 r.
zo stał jej prze wod ni czą cym.
Znacz nie wzmoc ni ło to po zy cję
związ ku w szko le. „So li dar -
ność” w III LO li czy obec nie 32
oso by – na u czy cie li oraz pra-
cow ni ków ad mi ni stra cji i ob słu-
gi. Człon kiem związ ku jest dy -
rek tor Krzysz tof Wiś niew ski 
i kie row nik ad mi ni stra cji Pa weł
Do ro bek. Czte rech na u czy cie li
III LO znaj du je się we wła -
dzach płoc kiej „So li dar no ści”
oświa to wej: Ma rek Krysz to fiak
jest prze wod ni czą cym, w pre -
zy dium za sia da hi sto ryk Sta ni -
sław Kra kow ski, w za rzą dzie
Grze gorz Go łę biew ski, a prze-
wod ni czą cym Ko mi sji Re wi -
zyj nej jest ge o graf i in for ma tyk
Bo gdan Ma jew ski.

Przez 20 lat „So li dar ność”
sta ła się trwa łym ele men tem
ży cia III LO prze ła mu jąc
wcześ niej szą do mi na cję ZNP,
choć re la cje mię dzy obu
związ ka mi w szko le ukła da ją
się nie mal mo de lo wo. Po dob -
nie by ło i jest z re la cja mi z ko -
lej ny mi dy rek to ra mi szko ły:
Ja nem Ow czu kiem, Ka ta rzy ną
Gó ral ską i obec nym – Krzysz -
to fem Wiś niew skim. G.G.

40-le cie III LO

Szkol na So li dar ność
Prze łom ustro jo wy w 1989 r. spo wo do wał zmia ny rów nież w III Li ce um Ogól no-
ksz tał cą cym im. Ma rii Dą brow skiej. Do wrześ nia 1989 r. je dy nym związ kiem za wo -
do wym w szko le był Zwią zek Na u czy ciel stwa Pol skie go. La tem 1989 r. z ini cja ty -
wą za ło że nia w pla ców ce Ko ła NSZZ „So li dar ność” wy stą pił na u czy ciel hi sto rii 
i wie dzy o spo łe czeń stwie Grze gorz Go łę biew ski, któ ry już w wa ka cje te go ro ku
za an ga żo wał się w nie for mal ną dzia łal ność odra dza ją cej się „So li dar no ści” oświa-
to wej w Płoc ku. 

Kie ru ją cy straj kiem w III LO w 1993 r. Tadeusz Bo ro wic ki i Grzegorz Go łę biew ski
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Jo lan ta Ro gu ska po otrzy-
ma niu dy plo mu zo sta ła skie ro -
wa na do pra cy w Tech ni kum
Bu do wla nym i ZSZ nr 2 
w Płoc ku. Jak przyz na je pier-
wsze wra że nie by ło niesz cze -
gól ne. Bu dy nek przy ul. Ko le -
jo wej w Ra dzi wiu nie przy cią -
gał wzro ku, tak że wy po sa że -
nie szko ły nie zach wy ca ło.
Na to miast atrak cją był wi dok
na Wzgó rze Tum skie po dru -
giej stro nie Wi sły. 

Z uś mie chem wspo mi na in -
cy dent z woź ną Wiś niew ską,
któ ra nie chcia ła jej wpu ścić
do szko ły, bo pa ni Jo la nie
mia ła tar czy na rę ka wie. 

– Roz po czy na jąc swo ją pier-
wszą pra cę w pla ców ce, któ ra
ist nia ła do pie ro dru gi rok, 
z oba wą przy glą da łam się gro-
mad ce na u czy cie li i oko ło set -
ce ucz niów nie wie le star szych
ode mnie – wspo mi na Ro gu ska
chwi le sprzed 40 lat. 

Jed nak nie wie le cza su mi nę -
ło, a pa ni Jo la z ra do ścią bieg -
ła przez most do swo jej szko -
ły. Jak mó wi, nie od ra zu tak
by ło i nie wszyst kie lek cje
spra wia ły jej przy jem ność. Na
pier wszych za ję ciach kur czo -
wo trzy ma ła się kon spek tu.
Nie jed no krot nie pa ni ko wa ła,
gdy ucz nio wie nie re a go wa li 
w spo sób, ja kie go ocze ki wa ła.
By ła peł na obaw, czy wy sta -
wio na oce na jest wła ści wa 
i nie znie chę ci ucz nia. Zda rza -
ło się, że tęsk nie wy cze ki wa ła
dzwon ka og ła sza ją ce go ko niec
lek cji. Jed nak ten stan nie
trwał dłu go.

O tym, że po lu bi ła swo ją
szko łę i na u cza nie zde cy do wa -
ła prze de wszyst kim at mos fe -
ra, ja ka pa no wa ła w po ko ju
na u czy ciel skim. Dzi siaj wspo -
mi na: – Mia łam szczę ście, że
tra fi łam do zes po łu, w któ rym
dy skret na opie ka i mi mo cho -
dem rzu ca ne wska zów ki ta kich
na u czy cie li jak: Fran ci szek

Jasz czak, El żbie ta Hu dy ma,
Te re sa Adam kow ska, Wła dy -
sław Go le niew ski, Sta ni sław
Ole wiń ski, Ka zi mierz Mo rzeń -
ski nie poz wo li ły na znie chę ce -
nie i za gu bie nie się. 

To, że pa ni Ro gu ska do brze
wspo mi na po cząt ki swo jej dro -
gi za wo do wej, w du żej mie rze
zaw dzię cza na u czy ciel ce hi sto -
rii, któ ra z włas nej wo li i w spo -
sób zu peł nie na tu ral ny sta ła się
jej opie ku nem, a z cza sem rów -
nież przy ja ciół ką. Mo wa o pa ni
Eli Hu dy ma, któ rą w szko le za -
wsze moż na by ło spot kać sie -
dzą cą u szczy tu dłu gie go (ro -
dzin ne go, jak go wszy scy na zy -
wa li) sto łu w po ko ju na u czy -
ciel skim, za ję tą ze szy ta mi, 
dzien ni ka mi, kro ni ką szkol ną,
spra wa mi ko mi te tu ro dzi ciel -
skie go, przy go to wu ją cą im pre -
zę kla so wą lub tra sę ko lej nej
wy cie czki szkol nej. 

Jo lan ta Ro gu ska do brze pa -
mię ta uważ ne spoj rze nie życz -
li wych oczu pa ni El żbie ty,
przy jaz ny uś miech, mą dre
wska zów ki, ak cep ta cję dla po -
my słów, któ re mog ły, ale nie
mu sia ły się udać, za pro sze nia
na lek cje ko le żeń skie i dy sku -
sje po nich. Do pie ro po la tach
zro zu mia ła, jak wie le da ła jej
przy jaźń z pa nią Elą, na wet nie
ty le to, co mó wi ła, ale jak po -
stę po wa ła. – El żbie ta Hu dy ma
by ła wspa nia łym czło wie kiem,
oso bą sza nu ją cą w ta kim sa -
mym stop niu ko le gów na u czy -
cie li, ucz niów i ich ro dzi ców,
dy rek to ra i sprzą ta czkę. By ła
na u czy ciel ką z po wo ła nia, 
a przy tym mą drą, spo koj ną,
ciep łą ko bie tą o sze ro kich za -
in te re so wa niach. Za ra zi ła
mnie swo i mi pa sja mi – mi ło -
ścią do gór skich wę dró wek 
i do fo to gra fii ar ty stycz nej –
wspo mi na Jo lan ta Ro gu ska,
któ ra z płoc ką oświa tą zwią za -
ła się na ca łe za wo do we ży cie. 

(tk)

Miej skie Przed szko le nr 8 bę dzie na dal mia ło swo ją tym-
cza so wą sie dzi bę w Szko le Pod sta wo wej nr 18. Pla ców ka
bę dzie się tam mie ścić nie dłu żej niż do 31 sier pnia 2012 ro -
ku. Wy dzie lo ne po miesz cze nia przed szkol ne speł nia ją bez-
piecz ne oraz hi gie nicz ne wa run ki na u ki, wy cho wa nia i opie-
ki dla dwóch grup dzie ci w wie ku 4-6 lat. (m.d.)

Przed szko le w szko le

Przed ju bi le u szem pięć dzie się cio le cia (11)

Bu do wlan ka 
we wspom nie niach
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Być mo że jest to spo wo do wa -
ne tym, że u naj wię kszych płoc-
kich pra co daw ców, za trud nia ją -
cych spe cja li stów wy so kiej kla -
sy, sta wia się na pra cow ni ków 
z in nych miast, któ rzy tam zdo -
by li niez będ ne do świad cze nie.
Nie ma w tym nic złe go, je że li
umoż li wi się mło dym lu dziom z
Płoc ka bez poś red nią współ pra cę
z ta ki mi ek sper ta mi, od któ rych
głod ni prak tycz nej wie dzy ab -
sol wen ci, bę dą się mo gli uczyć.

W Płoc ku licz ba osób z wyż -
szym wyksz tał ce niem cią gle
roś nie. Zdo by wa ją oni swo je
dy plo my nie tyl ko na lo kal nych
uczel niach, ale tak że w in nych
mia stach. Wie lu z nich chcia ło -
by po stu diach wró cić do swe go
ro dzin ne go mia sta, tu pra co wać
i tu wy da wać swo je za ro bio ne
pie nią dze. Nie ste ty oka zu je się,
że bywa to trud ne.

Mo że sy tu a cję po pra wi ło by
od by wa nie przez stu den tów
prak tyk, jed nak tak że z włas ne -
go do świad cze nia wiem, że nie
są one zbyt po pu lar ne u lo kal -
nych pra co daw ców. Tyl ko
niek tó re fir my lub in sty tu cje
pro wa dzą pro gra my prak tyk.
Pra co daw cy nie dość, że nie -

chęt nie ofe ru ją sta że, to na wet ,
gdy mło dy czło wiek sam się
zgła sza i wy ra ża chęć od by cia
prak ty ki (któ ra prze cież jest
bez płat na), otrzy mu je ne ga tyw -
ną od po wiedź. Spot ka łem się 
z sy tu a cją, iż ka dro wa z pew nej
płoc kiej in sty tu cji edu ka cyj nej,
nie chcia ła uwie rzyć, że czło -
wiek z wyż szym wyksz tał ce -
niem chce pra co wać dwa 
mie sią ce bez żad ne go wy na -
gro dze nia.

Od ab sol wen tów szkół
wyż szych pra co daw cy wy ma -

ga ją nie tyl ko do ku men tów
po twier dza ją cych ich wyksz -
tał ce nie, ale tak że ocze ku ją
wie lo let nie go do świad cze nia.
Na su wa się jed nak py ta nie,
jak i gdzie to do świad cze nie
zdo być, stu diu jąc dzien nie 
i nie ma jąc moż li wo ści od by -
wa nia prak tyk? Na le ży jed nak
mieć na dzie ję, że ta sy tu a cja
ule gnie zmia nie i mło dzi,
wyksz tał ce ni płoc cza nie ła -
twiej bę dą mo gli zna leźć za -
trud nie nie w swo im mie ście.

To masz Szczęs ny

Stu dia... i co da lej?
W po przed nim nu me rze Sy gna łów Płoc kich uka zał się ar ty kuł opi su ją cy trud -
ną sy tu a cję mło dych lu dzi na lo kal nym ryn ku pra cy. Naj wię ksze wra że nie wy -
war ła na mnie in for ma cja, że w 2009 r. na 5 tys. ofert pra cy, za led wie 4 pro cent
by ło skie ro wa nych do lu dzi z wyż szym wyksz tał ce niem. 

Dy plom nie da je gwa ran cji 
na zna le zie nie atrak cyj nej pra cy
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Dzię ki ta nim li niom lot ni -
czym i czę sto ofe ro wa nym
pro mo cjom mo że my nie dro -
go do le cieć do do wol ne go du -
że go eu ro pej skie go mia sta.
Ce ny za czy na ją się już od
zło tów ki, ale śred nio wy no -
szą 100 – 200 zł za prze lot w
obie stro ny (ce na bi le tu au to -
bu so we go na tra sie War sza wa
– Pa ryż w jed ną stro nę wy no -
si ok. 250 zł, a po dróż trwa
po nad 20 go dzin). Ten spo sób
po dró żo wa nia jest niez wy kle
po pu lar ny wśród mło dych lu -
dzi, dla któ rych waż niej sze
jest to, ile zwie dzą, niż w ja -
kich wa run kach bę dą miesz -
kać i czy za sta ną w sto łów ce
ugi na ją cy się od je dze nia
szwedz ki bu fet czy też na ho -
te lo we śnia da nie do sta ną her -
ba tę, buł kę i pa rów kę.

Pier wszym kro kiem jest zna -
le zie nie wśród prze woź ni ków
ofer ty pro mo cyj nej na prze lot
(uda ło mi się w tym ro ku zna -
leźć prze lo ty do Pa ry ża i Rzy -
mu za 180 i 160 zł z wszel ki mi
op ła ta mi). Na stęp nie trze ba za -
re zer wo wać noc leg. Moż na tra -
fić na ta nie ho ste le i do ko nać re -
zer wa cji przez In ter net (mo je
noc le gi w Pa ry żu i Rzy mie
kosz to wa ły 15 i 10 eu ro za do -
bę. Oczy wi ście nie by ły to po -
ko je pię ciog wiazd ko we, ale na
gło wę nie ka pa ło i by ło gdzie
wziąć prysz nic). Prob le mem
mo że być to, że niek tó re pla -
ców ki wy ma ga ją płat no ści kar -
tą kre dy to wą, ale nie jest to
kwe stia nie do przej ścia. Ostat-
nim eta pem przed po dró żą jest
przy go to wa nie me ry to rycz ne,
po le ga ją ce na zdo by ciu in for -

ma cji o miej scu, do któ re go je -
dzie my, wy mia nie go tów ki, 
za ku pie roz mó wek, czy za pi sa -
niu te le fo nów do am ba sad 
i kon su la tów pol skich w kra jach,
do któ rych się wy bie ra my.

War to wie dzieć, że np. 
w Pa ry żu wstęp do wszyst kich
mu ze ów pań stwo wych, jak
Luwr, Łuk Trium fal ny czy Ka t-
e dra No tre Da me są bez płat ne
dla stu den tów z ca łej Unii Eu ro -
pej skiej. Na to miast w Wa ty ka -
nie bez płat ne jest zwie dza nie
Ba zy li ki Św. Pio tra, a w Rzy -
mie moż na ku pić tzw. Ro ma
Pas, któ ry umoż li wia ko rzy sta -
nie ze wszyst kich środ ków ko -
mu ni ka cji miej skiej i zapewnia
zniż ki na bi le ty do mu ze ów. Są
to cen ne in for ma cje, któ re poz-
wo lą ob ni żyć kosz ty wy ja zdu. 

To masz Szczęs ny

Eu ro pa na wy cią gnię cie rę ki
Po dró żo wa nie i zwie dza nie eu ro pej skich sto lic nie mu si być dro gie. Oso by mo bil ne, nie wy ma -
ga ją ce wiel kie go luk su su, chcą ce sa me mu zor ga ni zo wać we e ken do wy wy jazd, są w sta nie już
za niewielkie pieniądze spę dzić go mi ło w Pa ry żu, Rzy mie, Lon dy nie, Bar ce lo nie czy Bruk se li. 

W cią gu 4 lat na ma low ni -
czej pla ży nad Wi słą wy stą -
pi ło po nad 200 gwiazd mu zy -
ki elek tro nicz nej i nie za leż -
nej z ca łe go świa ta. Kon cer ty
i se ty DJ-skie obej rza ło już
po nad 100 tys. fa nów z Pol s-
ki i Eu ro py, a ostat nia edy cja
zgro ma dzi ła na pla ży ok. 12
tys. osób każ de go dnia. 

Od 2009 ro ku, pro mo wa ny
ja ko Fe sti wal Świa ta Nie za -
leż ne go, Au dio ri ver roz sze -
rza for mu łę o no we wy da rze -
nia, tj. ki no fe sti wa lo we, te a -
try ulicz ne czy per for man -
ce’y. Od kil ku lat or ga ni za to -
rzy sku tecz nie prze ko nu ją, iż
wszel kie po dzia ły mu zycz ne
nie ma ją sen su, je śli cho dzi o
tzw. wy ko naw ców al ter na -
tyw nych. Gwia zdy ko lej nych
edy cji płoc kie go fe sti wa lu tj.
Un kle czy The Whip są przy -
kła dem wza jem ne go prze ni -
ka nia się elek tro ni ki i roc ka,
a Ka la bre se and his Rum pe lor -
che stra po tra fi li po łą czyć funk
i jazz in stu men tów dę tych z bi -
ta mi mu zy ki tech no. Nie za po -
mi na jąc o ca łej ple ja dzie
gwiazd drum’n’bass jak Ro ni
Si ze czy Fa bio/Gro o ve ri der,
któ rzy po tra fi li ro zgrzać do
czer wo no ści pub licz ność fe sti -
wa lu swo im ra po wa niem. 

Gwia zda mi te go rocz ne go
fe sti wa lu, któ ry bę dzie trwać
od 6 do 8 sier pnia, bę dą
m.in.: Pla stik man, El len Al -
lien, La u rent Gar nier, Ha do u -
ken czy FourTef.

W so bo tę i nie dzie lę, 7 i 8
sier pnia, Sta ry Ry nek zmie ni
się w tęt nią ce mu zy ką fo rum
wy mia ny in for ma cji, kon tak -
tów i za ja wek. W kil ku na stu
na mio tach swo ją ofer tę za -

pre zen tu ją nie za leż ne fir my
zaj mu ją ce się róż no rod ną
dzia łal no ścią mu zycz ną: od
wy twór ni, przez agen cje bo o -
kin go we i me dia, aż po or ga -
ni za to rów fe sti wa li, even tów
i wła ście li klu bów. Co wię -
cej, na ryn ku sta nie sce na,
któ rą przez go dzi nę bę dzie
miał do dys po zy cji każ dy
wy staw ca zak wa li fi ko wa ny
do pro jek tu. Ten czas mu si
za peł nić mu zy ką i ar ty sta mi
naj le piej re pre zen tu ją cy mi
je go fir mę i ofer tę.

Tak że na Sta rym Ryn ku sta -
nie na miot Red Bull Mu sic
Aca de my, w któ rym od bę dą
się war szta ty z za gra nicz ny mi
gwia zda mi te go rocz nej edy cji

Au dio ri ver.
Bi le ty sprze da wa ne są tyl ko

na dni 6 i 7 sier pnia, po nie waż
dzien na część fe sti wa lu jest
bez płat na. Bi let jed nod nio wy
kosz tu je 70 zł, kar net dwu-
d nio wy 130 zł. Moż na je na -
być w Cen trum In for ma cji Tu -
ry stycz nej w ka mie ni cy przy
Sta rym Ryn ku 8. 

Szcze gó ło wy pro gram im -
pre zy na www.au dio ri ver.pl.

Mło dzi i zbun to wa ni 
przed sta wi cie le brzmie nia gri me – Ha do u ken

Świę to mu zy ki 
nie za leż nej
Trzyd nio wy fe sti wal Au dio ri ver to obo wiąz ko wa po zy cja
w wa ka cyj nych pla nach osób ce nią cych do brą mu zy kę. 

Laurent Garnier 



1 sierpnia 2010  | Sygnały Płockie nr 14 (236)

18 |  kultura

Pod ko niec czer wca dy rek -
tor Mu ze um Ma zo wiec kie go
Le o nard So bie raj ujaw nił pla -
ny zwią za ne z tym miej scem,
mó wiąc, że łącz nie z ek spo zy -
cją hi sto rycz ną (w no wym
obiek cie przy ul. Tum skiej 10)
w tym ro ku mu ze um przy bę -
dzie 2000 mkw. no wej po -
wierz chni wy sta wien ni czej. 
– To tak jak byś my otwie ra li mu -
ze um na no wo – tłu ma czy.

Po pier wsze Bie gas
Mu ze um ma do dys po zy cji

600 mkw. po wierz chni wy sta -
wien ni czej w „Przed wioś niu”.
Po ło wę zaj mie ga le ria prac
jed ne go z naj bar dziej ory gi nal -
nych pol skich rzeź bia rzy Bo le -
sła wa Bie ga sa. 30 rzeźb i 20
obra zów pol skie go sym bo li sty
mo że my od kil ku lat oglą dać
w ka mie ni cy przy Tum skiej 8.
Są one włas no ścią To wa rzy -
stwa Hi sto rycz no – Li te rac kie -
go z Pa ry ża, któ re prze ka za ło
je Mu ze um Ma zo wiec kie mu 
w de po zyt. Wkrót ce do łą czy
do nich 150 ko lej nych obra -
zów i 70 rzeźb, ale nie z ko lek -
cji pa ry skie go to wa rzy stwa.
To efekt umo wy dy rek to ra
Mu ze um Ma zo wiec kie go 
z Ro ber tem Szust kow skim,
pol skim biz nes me nem miesz -
ka ją cym w Szwaj ca rii, któ ry
za ku pił je nie daw no od fran cu -
skie go ko lek cjo ne ra. Pa no wie
spot ka li się w ubieg łym ro ku
w war szaw skiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych pod czas ina u -
gu ra cji tryp ty ku „Bo le sław
Bie gas. War sza wa – Płock –
Pa ryż”. Po dob no Szust kow ski
no sił się z po my słem wy bu do -
wa nia dla swo jej „bie ga so wej”
ko lek cji ga le rii lub mu ze um 
w War sza wie, jed nak po mysł 
z Płoc kiem bar dziej mu się
spo do bał. – Ta ga le ria w War -
sza wie by zgi nę ła. Tu taj bę dzie
lśnić – mó wi So bie raj, któ ry 
w ubieg łym ro ku za po wia dał,
że już od stycz nia 2010 r. ko -
lek cję zo ba czy my w sa li wy s-
taw cza so wych. Zmia na miej s-
ca ek spo zy cji i ca łej jej kon-
cep cji po wo du je, że mu si my
na nią po cze kać jesz cze kil ka
mie się cy. Dy rek tor So bie raj
mó wi „o póź niej je sie ni”, ale
bar dziej bez piecz ny ter min to
sty czeń 2011 ro ku. Kon cep cje
wy sta wy przy go to wa ły Ali cja
Szew czyk – Skal ska i An na
Szpryn ger z ar tga le ria.net,

dzie ląc ek spo zy cję na 6 dzia -
łów: I. obra zy sfe rycz ne (w tym
por tre ty po li tycz ne), II. Po li ty -
ka, III. Ty ta ni, IV. Anio ły, wam-
pi ry i de mo ny, V. Mi sty ka, VI.
Re a lizm. Te raz czas na wy bór
wy ko naw cy aran ża cji. 

Bie gas, a wła ści wie Bo le -
sław Bie gal ski to swo jak. Uro -
dził się 29 mar ca 1877 ro ku, 
w Ko zi czy nie, po mię dzy Płoc -

kiem a Cie cha no wem. Stu dio -
wał na kra kow skiej ASP pod
kie run kiem Al fre da Da u na i
Kon stan te go Lasz czki. W 1901
ro ku, dzię ki sty pen dium To wa -
rzy stwa Za chę ty Sztuk Pięk -
nych, wy je chał do Pa ry ża,
gdzie zdo był sła wę. Twór czość
Bie ga sa re cen zo wa li wy bit ni
kry ty cy, m.in. Gu il la u me Apol-
li na i re, An dre Fon ta i nas, Fi lip -
po Tom ma so Ma ri net ti, Franz
Han cke. Mu ze um, po przez
swo ją no wą ek spo zy cję, chce
przy pom nieć płoc cza nom i Po -
la kom te go wy bit ne go ar ty stę.

Po dru gie Mi ra
– 56 meb li, 20 rzeźb, 5 obra -

zów, 7 ry sun ków, 15 fo to gra fii,
137 sztuk szkła 37 par obu wia,
21 to re bek, 23 ka pe lu sze, 
9 wach la rzy i for te pian – wy -

rzu ca z sie bie Le o nard So bie -
raj, czy ta jąc li stę rze czy, któ re
od spad ko bier ców Mi ry Zi-
miń skiej – Sy gie tyń skiej prze-
ję ło mu ze um w de po zyt na 20
lat. Wszyst kich przed mio tów
jest 3500 (w tym 2600 ksią żek
i cza so pism). Część z nich zo -
ba czy my na 150 mkw. no wej
prze strze ni ek spo zy cyj nej 
w „Przed wioś niu”. Nad aran -

ża cją czu wa Krzysz tof Lang.
Ten sam któ ry pra cu je nad ek -
spo zy cją hi sto rycz ną w no -
wym bu dyn ku mu ze um. – Jest
on z wyksz tał ce nia sce no gra -
fem, ro bił sze reg sce no gra fii
te a tral nych, a my wą tek te a -
tral ny w do rob ku pa ni Mi ry
chce my na wy sta wie uwy pu klić
– pod kre śla dy rek tor. Ostat ni
frag ment no wej po wierz chni
to ga le ria, tzw. sztu ki Płoc ka,
gdzie w przy szłym ro ku zo ba -
czy my wy sta wę cza so wą bra ci
Tu szyń skich. – Bę dzie to miej -
sce do pre zen ta cji za rów no
nie ży ją cych ar ty stów zwią za -
nych z na szym mia stem (któ -
rych pra ce są w zbio rach mu -
ze um), jak i obec ne go śro do -
wi ska ar ty stycz ne go Płoc ka 
i oko lic – mó wił dy rek tor.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Ty ta ni Bie ga sa i szpic ru ta Mi ry 
O tym, że Mu ze um Ma zo wiec kie za mie rza za jąć oko ło 1000 mkw. po dzie mi 
No ve go Ki na Przed wioś nie wia do mo by ło od daw na. W ma ju pod pi sa na zo sta -
ła w tej spra wie umo wa z fir mą Max -Film, wła ści cie lem ki na. 

Zie mia – rzeź ba Bo le sła wa Bie ga sa
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Uczest ni cy mu szą do star czyć
do Płoc kie go To wa rzy stwa Fo -
to gra ficz ne go im. Alek san dra
Ma cie szy – Dom Dar mstadt,
Sta ry Ry nek 8, 09-400 Płock
wy ko na ne w do wol nej tech ni -
ce, nie pub li ko wa ne do tąd fo to -
gra fie o for ma cie nie mniej -
szym niż A-4. Ko niecz ne jest
tak że do star cze nie pra cy w for -
mie cyf ro wej (pły ta CD). Każ -
dy au tor mo że prze słać mak sy -
mal nie trzy zdję cia lub trzy ze -
sta wy zdjęć za wie ra ją ce do 3
prac. Ter min nad sy ła nia fo to -
gra fii up ły wa 2 paź dzier ni ka, 
a wrę cze nie na gród i wer ni saż
wy sta wy po kon kur so wej od bę -

dzie się 23 paź dzier ni ka w Pań -
stwo wej Szko le Mu zycz nej. 

Za za ję cie pier wsze go miej -
sca prze wi dzia no na gro dę 
w wy so ko ści 1200 zł. Dru ga
na gro da wy no si 700 zł, trze cia
500 zł, a wy róż nie nie 250 zł. 

Re gu la min i kar ta zgło sze -
nia do stęp ne są na stro nach in -
ter ne to wych or ga ni za to rów:
www.in ge nium.edu.pl/ploc ka -
mu zy ka; www.ptf.ploc man.pl.

Kon kurs od by wa się w ra -
mach do fi nan so wa ne go przez
Urząd Mia sta pro jek tu „Płock
a Mu zy ka” re a li zo wa ne go
przez sto wa rzy sze nie IN GE -
NIUM. (opr. ab)

Mu zy ka w obiek ty wie
Na zdję cia in spi ro wa ne mu zy ką, ze szcze gól nym uję ciem
kon tek stu płoc kie go, cze ka ją or ga ni za to rzy ogól no pol skie -
go kon kur su fo to gra ficz ne go – IN GE NIUM Sto wa rzy sze nie
Edu ka cji Mu zycz nej i Płoc kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne
im. A. Ma cie szy. 

P R O G R A M
12.00 – Prze marsz uczest ni ków pik ni ku uli ca mi Sta re go Mia sta
13.00 – Ina u gu ra cja pik ni ku
13.15-13.45 – Bo ży wo jow ni cy – Jan Žiż ka i hu sy ci w wal ce z Za ko -

nem Krzy żac kim. Ga wę da dr. Woj cie cha Bor kow skie go z Pań stwo we go
Mu ze um Ar che o lo gicz ne go w War sza wie

13.45-14.15 – Po kaz walk ry cer skich w wy ko na niu Wol ne go Ry cer -
stwa Księ stwa Płoc kie go

14.15-14.45 – Grun wald – fak ty niez na ne. Spek takl w wy ko na niu ak -
to rów płoc kich, sce na riusz i re ży se ria Ma riusz Po go now ski

14.45-15.15 – Ry ce rze Za ko nu Szpi ta la Naj święt szej Ma rii Pan ny
Do mu Nie miec kie go. Pre zen ta cja uz bro je nia i tak ty ki wal ki Krzy ża ków 
w wy ko na niu dr. Mi cha ła Wrób la z Brac twa Ry cer skie go Zam ku Ol sztyn

15.15-15.45 – Po kaz walk ry cer skich w wy ko na niu Brac twa Ry cer -
skie go Zam ku Ol sztyn

15.45-16.15 – Żal gi ris zna czy Grun wald. Pre zen ta cja uz bro je nia 
i tak ty ki ry ce rzy li tew skich w wy ko na niu Edu ar da sa Bru so ka sa z Mu ze -
um Woj ska im. Wi tol da Wiel kie go w Kow nie

16.15-16.45 – Po kaz walk ry cer skich w wy ko na niu li tew skiej gru py
re kon struk cyj nej z Kow na

17.00-17.30 – Grun wald – fak ty niez na ne. Pow tór ka spek ta klu 
w wy ko na niu ak to rów płoc kich

17.30-18.00 – Kon kurs wie dzy hi sto rycz nej z za kre su dzie jów Za ko -
nu Krzy żac kie go i sto sun ków pol sko -krzy żac kich

18.00-19.00 – Gwia zda wie czo ru – Ja cek Ko wal ski. Kon cert pieś ni
śred nio wiecz nej. 

Nie o po dal spich le rza bę dzie
moż na obej rzeć spek takl przy-
go to wa ny przez płoc kich ak to -
rów, wy słu chać kon cer tu śred-
nio wiecz nej pieś ni, zo ba czyć
po ka zy kun sztu ry ce rzy pol s-
kich, li tew skich i krzy żac kich
oraz daw nych rze mieśl ni ków
przy pra cy. Or ga ni za to rzy przy-
go to wa li rów nież wy sta wy

plan szo we, po ka zy fil mo we,
kon kurs hi sto rycz ny, kier masz
wy daw nictw i wie le in nych
atrak cji. Pro gram im pre zy zo -
stał uło żo ny z my ślą o god nym
ucz cze niu rocz ni cy bi twy grun-
wal dzkiej, któ ra na dłu gie wie ki
wpły nę ła w istot ny spo sób na
sy tu a cję Pol ski i Eu ro py środ-
ko wo -wschod niej. (tk)

Grun wal dzkie echa
W są siedz twie mu ze al ne go spich le rza przy ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go w nie dzie lę 29 sier pnia od bę dzie się pią ta edy cja
Pik ni ku Ar che o lo gicz no -Et no gra ficz ne go Mu ze um Ma zo -
wiec kie go. Te go rocz na im pre za w spo sób szcze gól ny bę -
dzie po świę co na sześ ćset nej rocz ni cy pol sko -li tew skie go
zwy cię stwa nad Krzy ża ka mi pod Grun wal dem. 
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Fe sti wal ru sza 20 sier pnia 
i po trwa trzy dni. Zgod nie 
z za my słem or ga ni za to ra –
Płoc kie go Oś rod ka Kul tu ry 
i Sztu ki – jest on wy pad ko wą
trzech wcześ niej szych im prez:
fe sti wa lu te a tru ulicz ne go,
„jaz zu na sta rów ce” i ki na let-
nie go „pod chmur ką”. W tym
ro ku naj cie ka wiej za po wia da
się część „ulicz na”.

Na ra ja ma i ślep cy
Z no wym przed sta wie niem

(pre mie ra: czer wiec 2010), in -
spi ro wa nym „Mia stem ślep -
ców”, best sel le rem por tu gal -
skie go nob li sty Jo se Sa ra ma go,
przy jeż dża na Ry nek Sztu ki
zna ny płoc cza nom, m.in. z wy -
stę pów na nie ist nie ją cym już fe -
sti wa lu MORF – kra kow ski te -
atr KTO, któ ry otwo rzy po ka zy
ulicz ne 20 sier pnia. „Ślep cy” to
opo wieść o tym, jak pew ne go
dnia w nie wy jaś nio nych oko -
licz no ściach lu dzie za czy na ją
tra cić wzrok. Epi de mia roz po -
wszech nia się tak szyb ko, że
wszy scy sta ją się wo bec niej
bez rad ni, a wy bu cha ją ca pa ni ka
wpro wa dza cha os w po zor nie
uło żo nym świe cie. 

Wresz cie bę dzie my też mo -
gli zo ba czyć w Płoc ku te atr
Déca la ges z cze skiej Pra gi,
któ ry przed dwo ma la ty miał
wy stą pić na Ryn ku Sztu ki.
Jed nak po tęż na bu rza, któ ra
prze to czy ła się przez mia sto
(pio run znisz czył wów czas
m.in. me cha nizm ra tu szo we go
ze ga ra) „zer wa ła” fe sti wal 
i wy stęp trze ba by ło od wo łać.
Ta fran cu sko -cze ska kom pa nia
przy wie zie do nas „Ta Ba la dę”
(po kaz: 21 sier pnia), bę dą cą
swo bod ną in ter pre ta cją ja poń -
skie go fil mu „Bal lada o Na ra -
ja mie”, któ re go głów nym te -
ma tem jest sta rość i umie ra nie
wi dzia ne z per spek ty wy róż -
nych kul tur. 

Ar ka na ryn ku
Teatr Ósmego Dnia wy ró sł 

z fa scy na cji ek spe ry men tem ar -
ty stycz nym Gro tow skie go 
i „te a tru okru cień stwa” An to -
nie go Ar ta ud jest dziś naj bar -
dziej roz poz na wal nym na świe -
cie pol skim te a trem al ter na tyw -
nym. Za ło żo ne w 1964 ro ku,
przez stu den tów po lo ni sty ki
poz nań skie go UAM, „Ósem ki”
re a li zo wa ły do po ło wy lat
osiem dzie sią tych spek ta kle bę -
dą ce niez wy kle ostry mi, iro n-

icz ny mi ko men ta rza mi na te -
mat PRL-u. To do pro wa dzi ło
do szy kan i re pre sji ze stro ny
władz i UB, a na stęp nie do for-
mal ne go roz wią za nia, wte dy
już za wo do wej gru py, i wy ja -
zdu jej człon ków za gra ni cę, do
Włoch. Z ba ni cji wró ci li do pie -
ro w 1989 ro ku. Do dziś w sfe -
rze ich za in te re so wań jest od -
kry wa nie ab sur dów rze czy wi -
sto ści zwią za nych z po sia da -
niem wła dzy, bo gac twa i ry tu a -
ła mi sa mo u wiel bie nia czło wie -
ka, któ re po ka za li m.in. 
w „Szczy cie” (1998) i „Ar ce”
(2000). Ten ostat ni spek takl bę -
dzie my mo gli oglą dać w Płoc -
ku 22 sier pnia.

To, zre a li zo wa ne z du żym
roz ma chem, wi do wi sko peł ne

jest wiel kich ru cho mych
obiek tów sce nicz nych, świa teł
i mu zy ki, two rzą cych niez wy -
kle su ge styw ny obraz. 

Te go sa me go dnia na Sta -
rym Ryn ku wy stą pi Te atr Bez
VAT z Poz na nia ze spek ta -
klem „Pur ga to rium”. Sło wo to
w ła ci nie oz na cza czy ściec.
Moż na go ro zu mieć wie lo ra -
ko, nie tyl ko ja ko spe cy ficz ną
prze strzeń, ale tak że okre ślo ny
stan du cha. W naj bar dziej po -
tocz nym zna cze niu – miej sce
ko ja rzo ne z oczysz cze niem. 
I właś nie do tych sko ja rzeń na -
wią zu je spek takl. Początek
spektakli o godz. 21.

O ki nie let nim na Sta rów ce
pi sze my na str. 19. (rł)

Ulicz ne ra ry ta sy
Naj moc niej szym pun ktem te go rocz ne go fe sti wa lu Ry nek Sztu ki jest za pew ne
wy stęp Te a tru Ós me go Dnia z ich sztan da ro wym spek ta klem „Ar ka”. 

Sce na ze spek ta klu te a tru Déca la ges z cze skiej Pra gi

Dzie ląc się fo to gra ficz ny mi
wspom nie nia mi z IV Płoc kie -
go Pik ni ku Lot ni cze go moż na
wy grać bar dzo atrak cyj ne na -
gro dy. 

Ae ro klub Zie mi Ma zo wiec -
kiej we współ pra cy z Iz bą Gos -
po dar czą Re gio nu Płoc kie go
og ło sił kon kurs dla fo to gra fów
– ama to rów i pro fe sjo na li stów.
Zdję cia bę dą oce nia na w dwóch
ka te go riach: „w po wie trzu”,
pre zen tu ją ce fo to gra fie stat ków
po wietrz nych w lo cie i ek spo -
zy cji sta tycz nej oraz „na pik ni -

ku” przed sta wia ją ce wi dzów
te go rocz nej im pre zy. Każ dy
uczest nik kon kur su mo że zgło -
sić do wol ną licz bę fo to gra fii.
Ter min nad sy ła nia prac up ły wa
10 wrześ nia. Na la u re a tów cze -
ka ją atrak cyj ne na gro dy m.in.
lot sa mo lo tem (w tym tak że
akro ba cyj nym), lot szy bow -
cem, akre dy ta cja fo to gra ficz na
na płoc ki kon cert Je an Mi chel
Jar re, ku po ny po dróż ne o war -
to ści 500 zł, 800 zł i 1200 zł.
Szcze gó ły na www.lot ni czy -
plock.pl. (ab)

Pod nieb na po dróż 
za piękną fotografię

W tym ro ku fe sti wal po raz
pier wszy nie był or ga ni zo wa -
ny przez Płoc ki Oś ro dek Kul-
tu ry i Sztu ki, ale to zadanie
zlecono zew nętrz nej agen cji.
Or ga ni za cją im pre zy za ję ła się
Po si ti ve Mu sic Pro mo tion
(któ ra ja ko pre kur sor w Pol sce
od 9 lat two rzy in ne świę to
mu zy ki ja maj skiej – Ostró da
Reg gae Fe sti wal). 

Ju lian syn Bo ba
W cie niu koń czą cych się fi -

na łów Mi strzostw Świa ta 
w pił ce noż nej oraz przy iście
ka ra ib skiej tem pe ra tu rze po pi -
so we kon cer ty da li m.in. po -
cho dzą cy z Wysp Dzie wi czych
Mid ni te, któ ry w piąt ko wy wie -
czór me lan cho lij nie ko ły sał ze -
bra nych go ści fe sti wa lu oraz
na stę pu ją cy po nim Da rek Ma -
le jo nek sto ją cy na cze le Ma leo
Reg gae Roc kers. Z przy czyn
tech nicz nych te go dnia nie wy -
stą pi ła jed na z gwiazd – Third
World (kon cert prze nie sio no na
nie dziel ną noc). 

So bot nie wy stę py zdo mi no -
wa li Ja maj czy cy z Ro otz Un -
der gro und oraz Joh nny Clar ke
z Soothsayers na sce nie głów -
nej, a tak że sza leń czy Ge ne ral
Le vy w na mio tach sound -sy -
ste mo wych. 

Praw dzi we sza leń stwo na -
stą pi ło jed nak w nie dzie lę, gdy
na sce nie po ja wił się m.in. Ju -
lian Mar ley – syn le gen dar ne -
go Bo ba, niek we stio no wa ne go
kró la mu zy ki reg gae. Na bis
ar ty sta za pre zen to wał m.in.
pio sen ki swo je go oj ca. 

Po nim pub licz ność por wa -
li we te ra ni z Third World,

któ rzy na sce nach ca łe go
świa ta kon cer tu ją już od 35
lat! Nad mie nić trze ba, że Pol-
skę, obok Ma leo Reg gae Roc -
kers, god nie re pre zen to wa li:
Ja mal, Ta bu czy le gen dar ni
Sta ge Of Uni ty i Ja fia Na mu -
el. Ho no ru ko biet bro ni ła na -
to miast Ma ri ka. 

Go ście z dre da mi
Reg ga e land wpro wa dził do

Płoc ka nie pow ta rzal ny ko lo -
ryt. Za rów no pla żę jak i uli ce
mia sta opa no wa li wy róż nia ją -
cy się ubio rem fa ni reg gae
oraz wyz naw cy ra sta fa ria niz -
mu z cha rak te ry stycz ny mi dre -
a dloc ka mi na gło wie. A na
Sta rów ce moż na by ło wziąć
udział w im pre zach oko ło mu -
zycz nych – na Sta rym Ryn ku
do war szta tów bęb niar skich
dla dzie ci za chę cał Ry szard
Ba zar nik, a Ula „Af ro” Fryc 
w am fi te a trze uczy ła trud nej
sztu ki dan ce -hal lu. 

Spe cjal nie na te go rocz ny fe -
sti wal przy go to wa no ca te ring
we ge ta riań ski, za pew nio no
po le na mio to we z prysz ni ca -
mi, prze cho wal nią ba ga żu oraz
du żą licz bą to i -toi. Im pre zę
po pro wa dził po raz ko lej ny,
po cho dzą cy z Płoc ka dzien ni -
karz i kon fe ran sjer, Ma riusz
„Kor pol” Kor po liń ski. Zaś
nabrzeże za peł niło się nie tyl -
ko sto i ska mi z je dze niem, ale
rów nież pły ta mi CD, ubio ra -
mi, pa miąt ka mi oraz sku pia ją -
cym spo rą rze szę fa nów ma -
łym na mio tem, skąd grup ka
za pa leń ców pro wa dzi ła swój
nie za leż ny dub ste po wy show. 

Pa weł Joń ca

Pub licz ność en tu zja stycz nie przy ję ła wy stęp 
Ju lia na Mar le ya
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Ja maj skie kli ma ty
Już po raz pią ty na płoc kiej pla ży za go ścił Reg ga e land. 
W cią gu trzech fe sti wa lo wych dni wy stą pi ła I li ga ro ots
reg gae – za gra ło oko ło 20 zes po łów na ży wo oraz pra wie
ty le sa mo so und -sy ste mów.
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WY STA WY

Ga le ria OTO JA (pl. Na ru to wi cza 2, wej ście od „Kna-
j pki 10,5”), tel. 609 746 402, www.oto ja.art.pl: ga le ria
pre zen tu je obra zy, ry sun ki i gra fi ki z ko lek cji Oto JA.
Na miej scu moż li wość za ku pu ka ta lo gów i pla ka tów 
z wy staw, ko szu lek, kub ków, kar tek pocz to wych; od
po nie dział ku do piąt ku w godz. 14-17.30.

Mu ze um Die ce zjal ne (ul. Tum ska 3a), tel. 24/ 262 26
23: ek spo zy cje sta łe – „Sztu ka sa kral na z te re nu Die ce -
zji Płoc kiej”, „Ma lar stwo pol skie szkół ro mań skich 
i ger mań skich”, „Sztu ka lu do wa”, zbio ry ze skar bca ka -
te dral ne go m.in. ilu mi no wa ne ko dek sy rę ko piś mien ne:
Bib lia Płoc ka (I poł. XII w.), Gra du ał fran cisz kań ski
(XII w.), Księ ga ob ja wień św. Bry gi dy (1400 r.), tka ni -
ny li tur gicz ne XV -XVIII w., ma lar stwo śred nio wie cza,
ma lar stwo no wo żyt ne i ob ce, pa sy kon tu szo we, złot nic -
two; mu ze um czyn ne od wtor ku do so bo ty w godz. 10-
15, nie dzie le i świę ta w godz. 11-16.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska 8), tel. 24/ 364 70
71, www.mu ze um plock.art.pl: wystawy sta łe: wnę trza
se ce syj ne, ga le ria rzeź by i ma lar stwa, rze mio sło ar ty -
stycz ne, ma lar stwo i rzeź ba Bo le sła wa Bie ga sa. Mu ze -
um czyn ne wto rek – nie dzie la 10 – 17. Bi le ty w ce nie:
nor mal ny 8 zł, ul go wy 4 zł, wstęp wol ny dla dzie ci do
lat 7 oraz w czwar tki dla wszyst kich.
„Po mię dzy. Ja na Ta ra si na fo to gra fie i se ri gra fie” –

wy sta wa czyn na do 8 sier pnia. 
9 – 20 sier pnia – dru ga wy sta wa po ple ne ro wa Sto wa -

rzy sze nia Gmin Tu ry stycz nych Po je zie rza Go sty niń -
skie go.
24 sier pnia – 30 wrześ nia – wy sta wa mul ti me dial na

„CHO PIN.mp3”.

Mu ze um Ma zo wiec kie – Spich lerz (ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 11b), tel. 24/ 262 25 95
17 sier pnia – 30 wrześ nia – wy sta wa „90 lat płoc czan

o woj nie pol sko -bol sze wic kiej”

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel. 24/
364 60 40, www.ploc ka ga le ria.com: „RZEŹ BA” –
wy sta wa pe da go gów Wy dzia łu Sztuk Pięk nych Uni w-
er sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu; in te gral ną
część ek spo zy cji sta no wią roz bu do wa ne pre zen ta cje
mul ti me dial ne; godz. 10-18, bi le ty: nor mal ny 6 zł, ul -
go wy 3 zł, dla grup po wy żej 15 osób 2 zł/o so ba, w nie -
dzie lę wstęp wol ny. Wy sta wa czyn na do 22 sier pnia. 

1 SIER PNIA (NIE DZIE LA)
Dzie dzi niec Płoc kiej Ga le rii Sztu ki (ul. Sien kie wi cza

36), tel. 24/ 364 60 4: Let nia sce na Sto wa rzy sze nia Te -
atr Per Se „Ubu Król – czy li Po la cy” Al fre da Jar ry,
reż. Ma riusz Po go now ski; godz 19.

4, 11, 18 SIER PNIA (ŚRO DA)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel. 24/

364 60 40, www.ploc ka ga le ria.com: spot ka nia ze sztu -
ką, te ma tem spot kań bę dą: ele men ty pa pie ro we ja ko
rzeź ba, ko lor w rzeź bie, ry so wa ne ele men ty rzeź biar -
skie; godz. 11, wstęp wol ny.

5 SIER PNIA (CZWAR TEK)
Dzie dzi niec Płoc kiej Ga le rii Sztu ki (ul. Sien kie wi cza

36), tel. 24/ 364 60 4: Let nia sce na Sto wa rzy sze nia Te -
atr Per Se „Szu ka jąc Ptasz ka” na pod sta wie „Nie bie -
skie go Pta ka” Ma u ri ce Ma e ter lin cka, reż Ma gda le na
To ma szew ska; godz. 19. 

6-8 SIER PNIA (PIĄ TEK – NIE DZIE LA)
Pla ża nad Wi słą: „Au dio ri ver” www.au dio ri ver.pl.

Wy stą pią: Pla stik man, El len Al lien, La u rent Gar nier,
Ha do u ken. Bi let jed nod nio wy: 70 zł (w dniach im pre -

zy), kar net dwud nio wy 130 zł. Kar ne ty do na by cia 
w sie ci tic ket pro.pl, w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz -
nej w Płoc ku, Sta ry Ry nek 8, tel. 24/ 367 19 44.

10 SIER PNIA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19

22: otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej „Pral nia”, zor ga -
ni zo wa nej przez Ko ło Fo to gra ficz ne dzia ła ją ce przy
Płoc kim Oś rod ku Kul tu ry i Sztu ki, godz. 18. Ek spo zy -
cja czyn na do 20 sier pnia, wstęp wol ny. 

13, 14, 15 SIER PNIA 
(PIĄ TEK – NIEDZIELA)
Dzie dzi niec Płoc kiej Ga le rii Sztu ki (ul. Sien kie wi cza

36), tel. 24/ 364 60 4: Let nia sce na Sto wa rzy sze nia Te -
atr Per Se „Smok” Eu ge niu sza Szwar ca, reż. Ja cek Mą -
ka; godz. 19. 

20-22 SIER PNIA 
(PIĄ TEK – NIE DZIE LA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (ul. Tum ska 9 a), te.

24/ 367 19 20; Ry nek Sta re go Mia sta: „Ry nek Sztu-
ki”, Spek ta kle ulicz ne: 20 sierpnia – Te atr KTO (Pol-
ska, Kra ków), „Ślep cy”; 21 sierpnia – Te atr De ca la ges
(Cze chy, Pra ga), „Ta BA LA DA”; 22 sierpnia Te atr Bez
VAT (Pol ska, Poz nań), „Pur ga to rium”; 22 sierpnia Te -
atr Ós me go Dnia (Pol ska, Poz nań), „Ar ka”.
Ki no nie me z mu zy ką na ży wo: 20 sierpnia –

„Upiór w Ope rze”, reż. Ru pert Ju lian, Ed war d Sed -
gwick, 1925, USA, akom pa nia ment – Le na Le doff –
pia nist ka, kom po zy tor ka, uro dzo na w St. Pe ter sbur -
gu; 21 sierpnia – „Ja no sik” reż. Ja ros lav Sia kiel,
1921, Cze cho sło wa cja, akom pa nia ment – zes pół
Sti lo – gra ją cy mu zy kę Et no; 22 sierpnia – „Za gi -
nio ny świat”, reż. Har ry O. Ho yt, 1925, USA, akom-
pa nia ment – Do mi nik Stry chal ski – kom po zy tor,
fle ci sta, wo ka li sta, im pro wi za tor, per for mrer i pub l-
i cy sta.
W ra mach im pre zy od bę dą się kon cer ty m. in. Zes po -

łu Pta kY oraz Sin co pa Jazz Band (Ko lum bia) 
i in ne, wstęp wol ny.

22 SIER PNIA (NIE DZIE LA)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19

22: otwar cie wy sta wy po ple ne ro wej twór ców płoc kich;
godz. 18; wstęp wol ny. Wy sta wa czyn na do 31 sier pnia

27 SIER PNIA (PIĄ TEK)
Dzie dzi niec Płoc kiej Ga le rii Sztu ki (ul. Sien kie wi cza

36), tel. 24/ 364 60 4: Let nia sce na Sto wa rzy sze nia Te -
atr Per Se „Wie czór ka wa ler ski” Ro bin Haw don, reż.
Łu kasz Mą ka; godz. 19. 

27 – 29 SIER PNIA 
(PIĄ TEK – NIE DZIE LA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (ul. Tum ska 9 a), te.

24/ 367 19 20; Am fi te atr – „Fe sti wal Pięk na”: 27
sier pnia „Wy bo ry Miss Na sto la tek” (bi le ty 10 – 15 zł),
28 sier pnia „Wy bo ry Miss Su pra na tio nal” (bi le ty 15 –
25 zł), 29 sier pnia „Wy bo ry Miss Pol ski” (bi le ty 20 –
30 zł). Kar ne ty na ca ły fe sti wal 40 – 50 zł.
Wy bo rom to wa rzy szyć bę dą kon cer ty. Wy stą pią:

Kom bii, Mar cin Mro ziń ski, Vol ver, Ka te ri ne, Dan -
zel, Mi cha e la de la Co ur, Lay o ri, Can dy Girl oraz Ra -
mo na Rey. Bi le ty oraz kar ne ty do stęp ne w sie ci tic k-
et pro.pl oraz w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej
(Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19 44. Po czą tek każ dej
im pre zy o godz. 19.30.

28–29 SIER PNIA 
(SO BO TA–NIEDZIELA)
Dzie dzi niec Płoc kiej Ga le rii Sztu ki (ul. Sien kie wi cza

36), tel. 24/ 364 60 4: Let nia sce na Sto wa rzy sze nia Te -
atr Per Se „Wie czór ka wa ler ski” Ro bin Haw don, reż.
Łu kasz Mą ka; godz. 19. 

Fi lie bib lio tecz ne, 
klu by osie dlo we i spor to we

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 20), tel. 24/
268 00 48: Wa ka cyj ny Klub Mo la Książ ko we go
za pra sza dzie ci na „Zwa rio wa ne pod wór ko Do -
rot ki” – za ba wy słow ne z tek stem przy akom pa -
nia men cie mu zy ki (tur nie je, qu i zy, za gad ki), za -
ję cia pla stycz ne m. in. pro jek to wa nie łą ki z wy -
ko rzy sta niem sty ro pia nu, wy ko ny wa nie oku la -
rów 3D, ma lo wa nie na fo lii por tre tów bo ha te rów
utwo rów Do ro ty Gel lner, pro jek cje fil mów fa mi -
lij nych oraz „Bo sa Osa”- mi ni kon kurs re cy ta tor -
ski, czwar tki w godz. 11-12.30. 

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo u ste go 3),
tel. 24/ 263 34 28: „La to w bib lio te ce” – za ję -
cia li te rac ko -pla stycz ne dla dzie ci we wtor ki,
śro dy i czwar tki w godz. 11-12.30: we wtor ki –
„Za gra my?!” – za ba wy to wa rzy skie i gry plan-
szo we; śro dy – „Mi ko ła jek, Ha nia Hu mo rek –
przy ja cie le na każ dy dzień” – głoś ne czy ta nie
przez dzie ci wy bra nych frag men tów ksią żek;
czwar tki – „Pro jek tu je my, bu du je my” – za ję cia
pla stycz ne, pod czas któ rych dzie ci bę dą wy ko -
ny wać ma kie tę osie dla ma rzeń.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska 11), tel.
24/ 262 32 55: w ra mach cy klu Mo je po dró że
wy sta wa fo to gra ficz na „Ar gen ty na i Chi ny”
au tor stwa Anie li Le wan dow skiej i Mar ty Kle-
niew skiej. Ek spo zy cja czyn na we wtor ki, śro dy
czwar tki i piąt ki w godz. 10-17. 

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz nych 20),
tel. 24/ 263 46 92: „Bra zy lia – wir tu al na po -
dróż ma rzeń” – za ję cia dla dzie ci w wie ku 6-
13 lat, we wtor ki, śro dy, czwar tki i piąt ki 
w godz. 11 – 14. W ra mach wa ka cyj ne go cy klu
spot kań za pra sza my dzie ci na: za ję cia pla sty-
cz ne, pod czas któ rych dzie ci bę dą ma lo wać ko -
szul ki z sym bo lem Bra zy lii, wy ko ny wać stro je
do sam by i ma cu le le oraz ka len darz z wa ka cji
na rok 2011, wy szu ki wa nie w In ter ne cie in for -
ma cji o hi sto rii, kul tu rze i tra dy cji Bra zy lii,
zna nych po sta ciach oraz spor tach na ro do wych,
za ję cia ku li nar ne (tra dy cyj na kuch nia bra zy lij -
ska), na u ka pio sen ki bra zy lij skiej i sam by, pro-
jek cje fil mów o Bra zy lii, spot ka nia i po ga dan -
ki z ludź mi, któ rzy po dró żo wa li po Bra zy lii,
ca poe i ra – za ję cia pro wa dzo ne przez płoc ką
sek cję UNI CAR, na u ka ma cu le le. 
26 sier pnia w czwar tek – „Bra zy lij ski pik nik

ro dzin ny” – uro czy ste za koń cze nie wir tu al nej
po dró ży po oj czyź nie sam by z udzia łem przed-
sta wi cie li Am ba sa dy Fe de ra cyj nej Re pub li ki
Bra zy lii, prze ka za nie upo min ków oraz po kaz
ca poe i ra; godz. 16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 10 (ul. Bo ro wic ka 3), tel.
24/ 264 88 60; „Su per przy go dy z Zuź ką D.
Zoł zik” – za ję cia li te rac ko -pla stycz ne dla naj -
młod szych czy tel ni ków w po nie dział ki w godz.
10-12.

Fi lia bib lio tecz na nr 13 (ul. Do brzyń ska 2a),
tel. 24/ 269 20 25: „W kra i nie baś ni i ba jek” –
głoś ne czy ta nie dzie ciom ba jek, czwar tki 
w godz. 12 – 13.

Za zmiany w programie redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.
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Za wod ni cy, któ rzy ma ją
otwo rzyć no wą kar tę w hi sto rii
płoc kie go szczy pior nia ka to:
Mar cin Wi cha ry, Mor ten Se -
ier, Bar tosz Du dek, Zbi gniew
Kwiat kow ski, Di mi tri Ku ze -
lev, Wik tor Ję drze jew ski, Ka -
mil Sy przak, Jo a kim Bac k-
strom, Ar ka diusz Misz ka,
Adam Wiś niew ski, To masz
Pa luch, Ve gard Sam dahl, Lu ka
Do bel sek, Ka mil Mokrz ki,
Adam Twar do, Mi chał Zo ło -
teń ko, Piotr Chrap kow ski,
Lars Mad sen, Ra fał Kup tel,
To masz Klin ger, Kry stian
Nidz gor ski, Bost jan Ka vas,
Ale xey Pe skov. Wśród za wod -
ni ków, któ rzy w po przed nim
se zo nie re pre zen to wa li płoc kie
bar wy nie zo ba czy my na to -
miast Bar to sza Wusz te ra i Se -
ba stia na Rum nia ka. Pier wszy
z nich za koń czył spor to wą ka -
rie rę, dru gi zaś po sta no wił
spró bo wać swo ich sił w zes po -
le Tra ve lan du Ol sztyn. Już na
pier wszych za ję ciach (9.07)
tre- ner Wal ther mia no wał
dwóch ka pi ta nów zes po łu. Bę -
dą ni mi: Mi chał Zo ło teń ko 
i Adam Wiś niew ski. 

Pra ca nad for mą
Pier wsze ty god nie przy go to -

wań płoc cy szczy pior ni ści po -
świę ci li na wzmoc nie nie wy -

trzy ma ło ści fi zycz nej. Za ję cia
w tym cza sie pro wa dził chor -
wac ki fi zjo log An te Bo jić, któ -
ry współ pra co wał już z Lar -
sem Wal the rem w sło weń skim
Go ren je Ve len je. W ra mach
te go eta pu przy go to wań, płoc-
cza nie od by li tak że zgru po wa -
nie w Klesz cze wie pod Beł -
cha to wem (11-17.07), któ re
we dług za wod ni ków, by ło wy -
jąt ko wo wy czer pu ją ce, ale 
z pew no ścią przy nie sie wy mier -
ne ko rzy ści pod czas se zo nu. 

Starcie z Niemcami
Pier wszym po waż nym

spraw dzia nem Wi sły bę dzie
udział w nie miec kim sil nie ob -
sa dzo nym i pre sti żo wym tur -
nie ju Spar kas sen Cup. 16 zes -
po łów roz sta wio nych w czte -
rech gru pach bę dzie ry wa li zo -
wa ło od 3 do 5 sier pnia o
awans do pół fi na łów, któ re za -
pla no wa no na 6 sier pnia. Fi nał
zo sta nie ro ze gra ny 7 sier pnia.
Po do piecz ni Lar sa Wal te ra tra -
fi li do gru py I, a ich ry wa la mi
bę dą eki py nie miec kie: HSG
Wet zlar (1.Bun des li ga), TV
Em sdet ten, HSG Dus sel dorf
(2.Bun des li ga). 

W sier pniu płoc czan cze ka
jesz cze je den tur niej, tym ra -
zem w kra ju. Od 19 do 22 sier -
pnia zo sta nie ro ze gra ny VII

Mię dzy na ro do wy Me mo riał
Je rze go Klem pe la w Dzier żo -
nio wie. Póź niej po zo sta je już
tyl ko szli fo wa nie for my na
włas nych obiek tach i przy go -
to wa nia do ina u gu ra cji se zo nu,
któ ry wi śla cy roz po czy na ją 4
wrześ nia me czem w Ol szty nie
z tam tej szym Tra ve lan dem. 

Eu ro pej skie ro zgryw ki
Płoc kich ki bi ców cze ka ją w

tym se zo nie tak że emo cje
zwią za ne z wy stę pa mi SPR
Wi sła Płock w eu ro pej skim
Pu cha rze Zdo byw ców Pu cha -
rów. By ło to moż li we dla te go,
że zdo byw ca kra jo we go Pu -
cha ru Pol ski czy li Vi ve Kiel ce
za gra w eli tar nej Li dze Mi s-
trzów, a prze gra ny fi na li sta
czy li zes pół Zag łę bia Lu bin
de fi ni tyw nie wy co fał się 
z tych ro zgry wek. Płoc cza nie
eu ro pej skie zma ga nia roz -
pocz ną od 3. run dy ja ko zes -
pół nie roz sta wio ny. Pier wsze
spot ka nia ro ze gra ne zo sta ną
21 li sto pa da, a re wan że ty -
dzień póź niej. Wśród po ten -
cjal nych ry wa li Wi sły są zna -
ne eu ro pej skie zes po ły, ta kie
jak nie miec ki VFL Gum mer -
sbach, hisz pań ski Amaya
Sport San An to nio czy ro syj -
ski Ka u stik Woł go grad.

Piotr Ma rek No wic ki

Pił ka ręcz na

Cięż ka pra ca przed se zo nem
Pod wo dzą no we go szko le niow ca Lar sa Wal the ra, któ re mu asy stu ją: Krzysz tof
Ki siel – II tre ner oraz Ar tur Gó ral – tre ner bram ka rzy, roz po czę ła przy go to wa -
nia do no we go se zo nu 23-oso bo wa ka dra pił ka rzy ręcz nych Wi sły Płock. 

W te go rocz nych za wo dach
padł re kord frek wen cji. Zma ga -
nia ukoń czy ło w su mie 99 osób
(76 w rywalizacji głów nej oraz
23 w ama to rach). Po raz pią ty z
rzę du zwy cięz cą płoc kie go
triath lo nu zo stał Fi lip Przy mu -
siń ski z Poz na nia. W po ko na -
nym po lu po zo sta wił dwóch za -
wod ni ków UKS G-8 Bie la ny –
Ma te u sza Ka zi mier czka i Ra fa -
ła Pier ście nia ka. Wśród ko biet
bez kon ku ren cyj na oka za ła się
re pre zen tan tka Pol ski Mo ni ka
Sma ruj z Cho dzie ży, któ ra za ję -
ła 7. miej sce w kla sy fi ka cji ge n-
e ral nej.

W za wo dach wzię ło udział
10 spor tow ców z Płoc kie go To -
wa rzy stwa Triath lo nu Del ta.
Naj lep szym płoc cza ni nem w
ra mach cy klu Grand Prix oka zał
się Łu kasz Ka lasz czyń ski, któ ry
za jął 21. miej sce w „ge ne ral ce”.
War to do dać, że Łu kasz miał
naj lep szy czas bie gu wśród
wszyst kich uczest ni ków triath -
lo nu. Po dob nie jak w ze szłym
ro ku, dru gie miej sce z płoc czan
za jął Se ba stian Dy mek, któ ry
przez ca ły dy stans dep tał Łu ka -
szo wi Ka lasz czyń skiem po pię-
tach i osta tecz nie za jął 28. miej -
sce. Za żar ta wal ka o pre stiż 
i trze cie miej sce wśród płoc-
czan ro ze gra ła się po mię dzy
we te ra na mi Sta ni sła wem Dym -
kiem, Wal de ma rem Gie re sem
oraz mło dzie żow cem Pio trem
Chmielem. Naj lep szy oka zał się

Pio trek, któ ry po ko nał Sta ni sła -
wa Dym ka o 7 se kund, a Wal -
de ma ra Gie re sa o 11 se kund.

Z za wod ni ków PTT Del ta na
poch wa łę za słu gu ją Da rek Misz -
te la oraz Ire ne usz Be dyk, któ rzy
ukoń czy li za wo dy w środ ku
staw ki. Spe cjal nym wy róż nie -
niem zo sta ła uho no ro wa na ro-
dzi na Chmie lów. Do ro ta i Wal -
de mar Chmiel oraz ich śred ni
syn Piotr ukoń czy li dy stans
Grand Prix, zaś naj star szy syn
Ja kub oraz naj młod szy To masz
uczest ni czy li w dy stan sie krót -
kim. Mi strza mi Płoc ka ama-
torów w triath lo nie zo sta li Alek-
san dra Przy byl ska oraz Łu kasz
Nie dzie lak. (seb)

Triath lon

Re kor do wa frek wen cja
Pią ta edy cja Ogól no pol skie go Triath lo nu o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka za na mi. Za wod ni kom to wa rzy szy ła
pięk na po go da i rze sze ki bi ców, a wszyst ko tra dy cyj nie 
w pięk nej sce ne rii Wzgó rza Tum skie go i Za le wu So bót ka. 

Po do piecz ni Ja na Zło mań -
czu ka w nie co zmie nio nym
skła dzie przy go to wy wa li się do
no we go se zo nu na obiek tach
przy Łu ka sze wi cza oraz na
zgru po wa niu w Klesz cze wie
pod Beł cha to wem. W ro ze gra -
nych spot ka niach spa rin go -
wych, któ rych wy ni ki jak pod-
kre ślał sztab szko le nio wy nie
był naj waż niej sze, te sto wa no
wie lu za wod ni ków. Wy bra no
tych naj bar dziej war to ścio wych
i obie cu ją cych. Ce lo wo nie wy -
mie nia my ich naz wisk, po nie -
waż chce my, aby w naj bliż -

szych ty god niach zmu si li nas do
pi sa nia o so bie (oczy wi ście w
sa mych su per la ty wach). Jak
pre zen tu je się na mu ra wie no wa
eki pa Wi sły? Wy star czy przyjść
na sta dion im. Ka zi mie rza Gór -
skie go 7 sier pnia o go dzi nie 18
na mecz 2. ko lej ki II li gi z Je zio-
ra kiem Iła wa. Emo cji z pew no -
ścią nie za brak nie, a spor to wy
do ping niech utwier dzi za wod -
ni ków w prze ko na niu, że płoc ka
pub licz ność to 12 za wod nik,
któ ry po mo że im zre a li zo wać
wspól ny cel, czy li awans do 
I li gi. Piotr Ma rek No wicki

Pił ka noż na

II li ga na start
Wy ja zdo wym spot ka niem z Ru chem Wy so kie Ma zo wiec -
kie (31.07) za i na u gu ru ją II -li go we ro zgryw ki pił ka rze noż -
ni płoc kiej Wi sły. 

Wi śla cy w star ciu z naj wię kszym ry wa lem Vi ve Kiel ce. 
Kto w tym se zo nie bę dzie gó rą? 
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Jed na z trzech kon ku ren cji
– wy ścig na ro we rach

FO
T.
 M

A
 C
IE
J 

K
A
 LA

S
Z
 C
Z
Y
Ń
 S
K
I



1 sierpnia 2010  | Sygnały Płockie nr 14 (236)

22 |  sport

Każ dy start osad Płoc kie go
To wa rzy stwa Wio ślar skie go,
szcze gól nie w tym ro ku, był
ży cio wym eg za mi nem dla za -
wod ni ków, za rzą du i tre ne rów. 

Jak na skrzy dłach
Wąt pli wo ści co do si ły płoc-

kich wio seł zo sta ły roz wia ne
już w trze cim wy ści gu w kon -
ku ren cji czwó rek bez ster ni ka.
Płoc ka osa da w skła dzie: Ga -
briel Fel bór, Da wid Przed peł -
ski, Łu kasz Le wan dow ski, Da -
mian Kru szyń ski już na 700
me trów przed me tą za czę ła ro -
zgry wać „swój wy ścig”. Jak by
nie zwra ca jąc uwa gi na kon ku -
ren tów, z każ dym po cią gnię -
ciem wioseł od pły wa ła in nym
zes po łom w za wrot nym tem-
pie. Na me cie z du żą prze wa gą
osa da PTW za ję ła I miej sce. 

W na stęp nej kon ku ren cji
dwó jek ze ster ni kiem PTW
wpro wa dzi ło do fi na łu „A”
dwie osa dy. Ta kon ku ren cja
by ła po pi sem i do mi na cją płoc-
kich wio seł. Da mian Sa lak, Da -
mian Ple wiń ski ze ster ni kiem
Pa włem Pa bia nem zdo by li zło -
te me da le. Bar dzo mi łą nies po -
dzian kę spra wi ła dru ga osa da
PTW – Ja kub Ol szo wiec, Se ba -
stian Le wan dow ski, ster. Se ba -
stian Rad wań ski – któ ra na
ostat nich me trach fi ni szo wych
wy wal czy ła III miej sce. 

Styl, w ja kim płoc ka osa da
zło żo na z Da mia na Sa la ka 

i Da mia na Ple wiń skie go w kon -
ku ren cji dwó jek bez ster ni ka
ro ze gra ła na stęp ny swój wy ś-
cig, wzbu dził zach wyt wszyst -
kich ob ser wa to rów Mi strzostw
Pol ski. Od star tu do me ty za -
wod ni cy mknę li, jak by po sia -
da li przy ło dzi do dat ko wy sil-
nik. Płoc cza nie w prze pięk -
nym sty lu zdo by li zło te me da -
le. W tym sa mym wy ści gu
star to wa ła dru ga płoc ka osa da
– Da mian Kru szyń ski, Łu kasz
Le wan dow ski (któ rzy 2 godz.
wcześ niej zdo by li zło te me da -
le w czwór ce bez ster ni ka).
Wio śla rze z de ter mi na cją wal-
czy li do ostat nie go me tra i za -
ję li bar dzo do bre czwar te miej -
sce. Bar dzo do brze za pre zen -
to wał się Ra fał Zaj kow ski,
któ ry bę dąc naj młod szym fi na -
li stą „A” w je dyn kach za jął
czwar te miej sce.

Wo rek me da li
Każ dy, kto in te re su je się

wio ślar stwem wie o obie go -
wym prze ko na niu, że ta ka jest
si ła wio seł, ja ką klub po sia da
ósem kę, któ ra za wsze by ła 
i jest ko ron ną kon ku ren cją.
Dla te go PTW ocze ki wa ło 
z wiel kim nie po ko jem wy ni -
ków bie gu w tej kon ku ren cji.
Płoc ka ósem ka pop ły nę ła jak
do świad czo na za ło ga. Po pier-
wszych 500 me trach z nie wiel -
ką stra tą by ła na trze cim miej -
scu i od te go mo men tu płoc-

cza nie roz po czę li swój sy ste -
ma tycz ny atak na po ko na nie
kon ku ren tów. Na 800 me trów
przed me tą już nikt nie miał
wąt pli wo ści, że je dy ną osa dą,
któ ra w tym bie gu zwy cię ży 
i zdo bę dzie zło to to płoc ka
ósem ka w skła dzie: Ga briel
Fel bór, Prze my sław Zie liń ski,
Bar tło miej Lud wi kow ski, Mi -
chał Mi ko ła jew ski, Adr tan
Ko wal ski, Kon rad Pu dlik,
Kon rad Wiś niew ski, Da wid
Przed peł ski, ster. Ka mil Gurz -
kow ski. 

Mi mo wiel kich obaw płoc -
kie wio sła spi sa ły się re we la -
cyj nie na Mi strzo stwach Pol s-
ki Ju nio rów zdo by wa jąc 4 zło -
te me da le (dwój ka bez ster ni -
ka, czwór ka bez ster ni ka,
dwój ka ze ster ni kiem, ósem ka)
i 1 me dal brą zo wy (dwój ka ze
ster ni kiem), a tak że zaj mu jąc 
4 ra zy czwar te miej sce, je den
raz szó ste miej sce, je den raz
siód me, co upla so wa ło Płoc kie
To wa rzy stwo Wio ślar skie 
w ge ne ral nej pun kta cji 38 pol-
skich klu bów wio ślar skich na
dru gim miej scu. Osa dy pro wa -
dzi Ja cek Ka ro lak we współ -
pra cy z Je rzym Pod sęd kiem, 
a wszy scy za wod ni cy są ucz ni-
a mi Szko ły Mi strzo stwa Spor -
to we go przy ZST w Płoc ku.

Wy jazd na mi strzo stwa był
moż li wy dzię ki wspar ciu
Urzę du Mia sta i PKN Or len.

Wal de mar Ro gow ski 

Wio ślar stwo

Nasi po ka za li kla sę
Płoc cy wio śla rze wyśmienicie zaprezentowali się na Mi strzo stwach Pol ski 
Ju nio rów, któ re od by ły się po ło wie lip ca w Krusz wi cy.

Po je dyn ki by ły to czo ne w
for mu łach: low kick, K-1 oraz
MMA. Po ziom posz cze gól -
nych po je dyn ków był bar dzo
zróż ni co wa ny, niek tó re z nich
mog ły by być to czo ne na ga -
lach za wo do wych, ale w kil ku
wal kach by ło wi dać, że są to
de biu ty rin go we. Po mi mo bra -
ków w wysz ko le niu po cząt ku -
ją cy za wod ni cy po tra fi li do -
star czyć wie lu nie za pom nia -
nych wra żeń i emo cji zgro ma -
dzo nej pub licz no ści. 

Na szcze gól ne wy róż nie nie
za słu ży li za wod ni cy z klu bów:
Dra gon So cha czew, Ra jew ski
Te am Płock oraz Ga ru da Mu ay
– Thai War sza wa. Na in dy wi -
du al ne wy róż nie nie tej edy cji
za pra co wa li: Szy mon Wa cha -
czyk (Ra jew ski Te am Płock) –
za naj lep sze KO za wo dów,
Grze gorz Cie pliń ski (Dra gon
So cha czew) – za naj lep sze pod-
da nie za wo dów, Grze gorz Cie -
pliń ski oraz Oskar Śle po wroń -
ski (Ta i jit su Ko był ka) – za naj -
lep szą wal kę.

Ko lej ne edy cje II MLS zo -
sta ną ro ze gra ne: 7 i 21 sier p-
nia, 4 i 25 wrześ nia, 16 i 30
paź dzier ni ka, 13 i 27 li sto pa da
oraz 11 grud nia. Wszyst kie na
ha li w Bo ro wi czkach przy ul.
Kor cza ka 10.

Or ga ni za to rem II Mło dzie -
żo wej Li gi Spar tan we ar jest
Sto wa rzy sze nie Pol ska Li ga

Kick -Bo xin gu w Płoc ku przy
udzia le Urzę du Mia sta i Miej -
skie go Zes po łu Obiek tów
Spor to wych oraz Sto wa rzy -
sze nia Nasz Kraj. Pro mo to -
rem pro jek tu jest Ta de usz
Kop ciń ski. Pa tro nat spor to wy
spra wu ją: Pol ski Zwią zek
Kick – Bo xin gu (PZKB) oraz
fe de ra cja World Ka ra te and
Kic kbo xing As so cia tion (WKA).
Pa tro nat Ho no ro wy Mło dzie -
żo wej Li gi Spar tan we ar przy -
jął pre zy dent Płoc ka Mi ro -
sław Mi lew ski.

Kon takt z or ga ni za to ra mi:
biu ro@k-1.pl oraz plkb@plkb.pl.

(tk)

Spor ty wal ki

Wy gi rin go we 
i de biu tan ci
Do pier wsze go star cia w II Mło dzie żo wej Li dze Spar tan -
we ar zgło si ło się 46 za wod ni ków i za wod ni czek z 14 klu -
bów. Ko mi sja sę dziow ska, po we ry fi ka cji ba dań le kar -
skich oraz li mi tów wa go wych, do walk do pu ści ła 32 
za wod ni ków.

Zło ta dwój ka – Da mian Sa lak i Da mian Ple wiń ski z tre ne rem Jac kiem Ka ro la kiem
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Am bi cji i wo li wal ki ni ko mu nie bra ko wa ło
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W trak cie za wo dów
prze ka za no 3.500 zł Wal -
de ma ro wi Wy ży kow skie -
mu, z miej sco wo ści Świ -
nia ry w gmi nie Słu bi ce,
posz ko do wa ne mu w cza sie
po wo dzi. Pie nią dze zo sta ły
po zy ska ne przez Sto wa -
rzy sze nie Pol ska Li ga Kick
– Bo xin gu oraz Sto wa rzy -
sze nie Nasz Kraj z li cy ta cji
przed mio tów w trak cie
kon fe ren cji pra so wej i ofi -
cjal ne go wa że nia za wod ni -
ków Ga li Spor tów Wal ki
An gels of Fi re VII – Sup-
port for Ha i ti. 
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Za wo dy od by wa ły się w Hel -
sin kach (Fin lan dia). W ry wa li -
za cji wzię ło udział 126 grup
(1700 uczest ni ków) z 62 klu -
bów re pre zen tu ją cych dzie więć
kra jów: Szwe cję, Nor we gię,
Ro sję, Fin lan dię, Niem cy, Da -
nię, An glię, Sło we nię i Pol skę. 

Show dan ce – Mistrz Pol ski 
z 2009 ro ku wal czył m.in. z zes -
po łem Flash Se nior z Gar wo li na
– Mi strzem Pol ski z 2010 ro ku.
– Ry wa li za cja ze wszyst ki mi
dru ży na mi by ła bar dzo za cię ta,
ale od by wa ła się w du chu fa ir -
play – opo wia da Ka ta rzy na Sta -
ni szew ska, li der ka Show Dan ce.
– Da łyś my z sie bie wszyst ko, aby
god nie za pre zen to wać Płock 
i Pol skę. 

Pod czas za wo dów licz nie
zgro ma dzo nej pub licz no ści 

w dwu i pół mi nu to wym pro gra -
mie za pre zen to wa ły się: Da ria
Łu kow ska, Ma ria Chodź ko,
Syl wia Er dmań ska, Agniesz ka
Woź niak, Na ta lia Bar to sie wicz,
Ka ta rzy na Wy soc ka, Mar ta
Wiś niew ska, Mał go rza ta i Ka ta -
rzy na Sta ni szew skie.

Płoc czan ki za wo dy ukoń -
czy ły na szó stym miej scu, po -
ko nu jąc zes pół z Gar wo li na,
któ ry był ós my. Dla Show-
dan ce i Pol ski to naj lep szy
wy nik od 2005 ro ku, czy li od
kie dy nasz kraj re pre zen to wa -
ny jest na Mi strzo stwach Eu -
ro py. – Pol skie che er le a der ki
za pre zen to wa ły się też do sko -
na le w ka te go rii Ju nior Dan -
ce – mó wi Ka ta rzy na Sta ni -
szew ska. – Flash Ju nior z
Gar wo li na zdo był ty tuł Mi s-

trza Eu ro py, a Po wer Girls 
z Tar no wa – wi ce mi strza. 

Jak przyz na ją dziew czy ny 
z Show Dan ce, Mi strzo stwa
sta ły się dla nich bodź cem 
do dal szej, jesz cze cięż szej
pra cy. 

Wy jazd na za wo dy płoc kiej
dru ży ny do Fin lan dii był
moż li wy dzię ki wspar ciu fi -
nan so we mu Urzę du Mia sta
Płoc ka, An drze jo wi Mel kow -
skie mu oraz Pa wło wi Mar ko -
wi, któ ry za jął się lo gi sty ką. 

– Dzię ku je my rów nież Jad-
wi dze Kor nesz czuk, kie row -
nicz ce Spół dziel cze go Do mu
Kul tu ry oraz Ma rio li So chac -
kiej, dy rek tor ce Szko ły Pod-
sta wo wej nr 17 za udo stęp nie -
nie sal, w któ rych tre nu je my –
mó wi Sta ni szew ska. (m.d.)

Trze ba tyl ko pra wi dło wo wy ko nać kon kur so we za da nie 
i mieć szczę ście w lo so wa niu. Pro si my o po da nie trzech
pol skich utwo rów mu zycz nych, w któ rych wy stę pu je sło -
wo pla ża. Na od po wie dzi cze ka my do 10 sier pnia. Moż na
je do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” ma i lem,
oso bi ście lub pocz tą tra dy cyj ną (pro si my wów czas 
o po da nie nu me ru te le fo nu kon tak to we go). Spoś ród au to -
rów po praw nych od po wie dzi wy lo su je my czte ry oso by,
któ re otrzy ma ją na gro dę. W związ ku z tym, że chcie li byś -
my, aby tor by przy da ły się jesz cze pod czas tych wa-
ka cji, o wy gra nej za wia do mi my pocz tą ma i lo wą lub te le -
fo nicz nie. (ab) 

Pla żo wy kon kurs
Dla ama to rów spę dza nia wol ne go cza su na pla ży ma -
my pre zent – pięk ną tor bę pla żo wą z lo go Płoc ka, któ -
rą pre zen tu je na zdję ciu obok na sza mo del ka Pa u li na. 

Or ga ni zo wa ne jest ono w
ra mach fe sti wa lu Ry nek
Sztu ki (o spek ta klach ulicz -
nych pi sze my na str. 19).

Ja ko pier wszy, 20 sier pnia
zo ba czy my na le żą cy do kla -
sy ki fil mów gro zy ame ry -
kań ski film z 1925 ro ku
„Upiór w Ope rze” w reż. Ru -
per ta Ju lia na i Ed war da Sed -
gwic ka. Akom pa nio wać bę -
dzie pia nist ka Le ny Le doff.
Dzień póź niej PO KiS za pra -
sza na „ Ja no si ka” w reż. Ja -
ros la va Sia kie la – pier wszy
peł no me tra żo wy film sło -
wac ki, któ ry w 1995 ro ku
zo stał wpi sa ny na li stę świa-
to we go dzie dzic twa kul tu ry
UNE SCO. W ro li „ta pe ra”
(w nie mym ki nie oso ba ro -
bią ca pod kład mu zycz ny do
wy świet la nych scen) wy stą -
pi zes pół Sti lo gra ją cy mu zy -
kę et no.

W la tach 20. za czę ły po ja -
wiać się na świe cie pier wsze
peł no me tra żo we fil my s-f,
usta la jąc wie le z re guł ga tun -
ku. Jed nym z pier wszych był
„Za gi nio ny świat” Har-
ry’ego Ho y ta (1925), wy ko -
rzy stu ją cy pio nier ską wte dy
tech ni kę ani ma cji po klat ko -
wej do uka za nia za gi nio ne go
świa ta di no za u rów, do któ re -
go do sta ła się gru pa cie kaw -

skich lu dzi. Opra wę mu zycz -
ną do obra zu za pew ni Do mi -
nik Stry chal ski, kom po zy tor,
fle ci sta, wo ka li sta, im pro wi -
za tor, per for mer, a tak że
pub li cy sta. 

War to do dać, że na te go -
rocz nym Ryn ku Sztuk bę -
dzie my mo gli usły szeć: zes -
pół Pta kY (20 sier pnia) i ko -
lum bij ską formację Sin co pa
Jazz Band (21 sier pnia). 

Po czą tek kon cer tów za pla -
no wa no na godz. 18, a pro-
jek cje na godz. 22.

Szcze gó ły na: www.po -
kis.pl (rł)

Ta pe rzy nad Wi słą 
Kto przed ro kiem obej rzał „Pan ce ro ve au to” – cze cho -
sło wac ki nie my film z 1929 r. czy „Ga bi net dr Ca li ga ri”
– pe reł kę nie miec kie go ek spre sjo niz mu z 1920 r. – 
z akom pa nia men tem na ży wo, cze ka za pew ne nie cier -
pli wie na te go rocz ną od sło nę „ki na pod chmur ką”. 

Wy tań czy ły fi nał
Płoc ki zes pół che er le a de rek Show dan ce za jął szó ste miej sce na Mi strzo stwach
Eu ro py Che er le a ders. 

Gdzie znaj du je się Wzgó rza Sie cie cha 
i skąd po cho dzi je go naz wa?

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy udzie lą po praw nej od po wie dzi roz lo su je my dwa
za pro sze nia na ko la cję dla dwóch osób w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Este ra”,
miesz czą cej się przy Sta rym Ryn ku 7-9. Spe cjal no ścią re sta u ra cji jest kuch nia ży -
dow ska. Moż na tu zjeść kar pia po se far dyj sku, ku giel ziem nia cza ny, me far kę, 
a na de ser pasc hę i cy mes. Wię cej na www.este ra -re sta u ra cja.pl

Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście,
pocz tą tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą: sy gna ly@plock.eu do 18 sier pnia br.

KO LA CJA W ART DE CO 

We dług pro jek tu ar chi tek ta Ja ku ba Ku bic kie go wy bu do wa no w Płoc ku ra tusz,
Dom pod Opatrz no ścią, ro gat ki miej skie.

W od po wie dzi wy star czy ło po dać je den z tych obiek tów. Na gro dę – ko la cję 
w ce nie 120 zł w Re sta u ra cji „Art De co” za po da nie po praw nej od po wie dzi wy -
lo so wa li: Piotr Ko wal ski i Krzysz tof Le wan dow ski.

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

Dziew czy ny z Show dan ce god nie re pre zen to wa ły na sze mia sto
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Sta rów ka Płoc ka

Pla kat do fil mu 
„Za gi nio ny świat”

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



F O T O R E P O R T A Ż

Ma ria Sza błow ska i Krzysz tof Szew czyk, 
czy li Wi de o te ka Do ro słe go Czło wie ka
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Reg ga e land – trzy dni ja maj skich kli ma tów 
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Niez rów na ny ko lo ryt fe sti wa lu Reg ga e land
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Da riusz Ko za kie wicz, 
gi ta rzy sta Pe ref ctu
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Pię ciu te no rów na rozpoczęcie XII Let niego Fe sti walu Mu zycz nego
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Pe łen ener gii li der zes po łu Per fect Grze gorz Mar kow ski
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Cy gań ska Noc – wdzięk i pięk na mu zy ka
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Ru di Schu bert – jed na z gwiazd Wi de o te ki 
– nie tyl ko śpie wał, ale tak że po pi sy wał się tań cem
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