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Dla większości uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych
rok szkolny 2007/2008 będzie róż−
nił się od poprzednich, przede
wszystkim strojem. W czasie wa−
kacji każda placówka wybrała
wzór swoich, niepowtarzalnych
mundurków i zleciła ich uszycie.
Jedni wybrali sztruksowe marynar−
ki jak w Gimnazjum nr 8, inni blu−
zy lub koszule i kamizelki. Stroje
mogą różnić się materiałem, faso−
nem, zestawem elementów, ale na
wszystkich musi być logo szkoły,
do której uczeń uczęszcza. Nie
wszystkie pracownie krawieckie
zdążą na 3 września z realizacją ca−
łości zamówienia, ale przynajmniej część uczniów na
rozpoczęcie roku będzie mogła założyć nowy szkolny
strój. Jego koszt waha się od 80 do 120 złotych. W na−
szym mieście stroje szkolne zamówiono dla 7.461 ucz−
niów szkół podstawowych i 4.607 gimnazjalistów.

– Rodzice, będący w trudnej
sytuacji materialnej mogli wy−
stąpić o dofinansowanie ucz−
niowskich strojów w wysokości
50 złotych – wyjaśnia Ewa Ada−
siewicz, dyrektor ratuszowego
Wydziału Edukacji. W zasadzie,
wnioski należało złożyć u dyrek−
torów szkół do końca czerwca,
ale jeśli ktoś spóźnił się, może to
jeszcze uczynić na początku
września – nie będziemy robili
problemów. Aby otrzymać dofi−
nansowanie do zakupu stroju,
dochód na osobę w rodzinie nie
może przekraczać 351 złotych
netto.

Ponadto w tym roku szkolnym znacznie więcej ucz−
niów otrzyma dofinansowanie do zakupu podręczni−
ków. W latach ubiegłych Ministerstwo Edukacji dopła−
cało tylko do podręczników pierwszaków. W tym, dofi−
nansowaniem objęto dodatkowo sześciolatków, ucz−

niów klas drugich i trzecich. Kryterium dochodowe
w rodzinie jest takie samo, jednakże wysokość dofinan−
sowania może być zróżnicowana – od 70 zł dla przed−
szkolaków, do 130 złotych dla pierwszoklasistów, do
150 złotych do podręczników dla klas drugich i do 170
złotych dla trzecioklasistów. W tych klasach jest naj−
więcej podręczników jednorazowego użytku (ćwicze−
nia), których nie można odkupić od starszych kolegów,
dlatego rozszerzenie grupy uczniów objętych dofinan−
sowaniem uważam za słuszną decyzję. Szacuje się, że
w skali kraju z tej pomocy skorzysta około 30 procent
uczniów, w Płocku trochę mniej.

W niektórych szkołach uczniowie zauważą spo−
re zmiany. Najbardziej usatysfakcjonowani będą
zapewne uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkol−
no−Wychowawczego nr 2 przy ul. Lasockiego.
Oni zastaną nową salę gimnastyczną, bibliotekę,
sale do rehabilitacji, nowoczesne wyposażenie.
W Szkole Podstawowej nr 6 i w „Jagiellonce”
szkolna społeczność zastanie zupełnie nowe boi−
ska. W wielu placówkach odświeżono ściany,
uzupełniono meble. W innych, niestety, prace re−
montowe będą jeszcze kontynuowane w ciągu ro−
ku szkolnego, jak np. w ZSZ nr 6 i Zespole Szkół
Technicznych, gdzie trwa budowa warsztatów
szkolnych. E.J.

W nowym stroju w nowy rok
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15 sierpnia w Płocku nie był tak imponujący
jak w stolicy, ale przynajmniej część płocczan w
tym dniu o obrońcach Ojczyzny pamiętała. W ka−
tedrze bp Piotr Libera odprawił uroczystą mszę
świętą w intencji mieszkańców miasta (byłych
i obecnych), które w tak znaczący sposób zapisa−
ło się w wydarzeniach, które historycy nazwali
Cudem nad Wisłą.

– W 1920 roku chodziło nie tylko o losy Polski,
ale losy całej Europy – mówił bp Libera. Rozkaz
wroga był wyraźny; „Towarzysze! Runął Bóg, ten
największy ciemiężca proletariatu. Wy, teraz wol−
ni, a oto ciemiężona brać wasza na zachodzie, rę−
ce ku wam wyciąga. Po trupie Polski wiedzie dro−
ga do wszechświatowego pożaru. Idźcie i we krwi
zmiażdżonej armii polskiej utopcie zbrodnicze
rządy Polaków. Na Wilno, Mińsk i Warszawę,
marsz!”

Wobec zagrożenia utworzono Radę Obrony Pań−
stwa, opublikowano odezwę Józefa Piłsudskiego do
narodu (czytaj str. 9 – przyp. red.), nawołującą do
obrony zagrożonej wolności. Również list pasterski
biskupów polskich wzywał do mobilizacji w obliczu
najazdu wroga.(...)

Po wyparciu bolszewików z miasta, 29 sierpnia,
biskup płocki Julian Nowowiejski odprawił w kate−
drze uroczyste nabożeństwo dziękczynne, w którym
uczestniczyły tysiące płocczan.

Dziś, po 87 latach, oddajemy cześć bohaterskim
obrońcom naszego grodu. Prosimy Pana Boga,
aby ich ofiara nie poszła na marne, byśmy zawsze
mogli żyć w Polsce wolnej, bezpiecznej, sprawie−
dliwej.

Po uroczystości w katedrze wszyscy zgromadzeni,
z pocztami sztandarowymi i w towarzystwie 3 kawa−
lerzystów na koniach, złożyli kwiaty: najpierw na
Bratniej Ziemi (na zdjęciu), potem na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza. Zapalono znicze. Minutą ciszy
uczczono pamięć żołnierza, który poprzedniego dnia
zginął w Afganistanie.

17 sierpnia swój capstrzyk (z gitarami i śpiewem)
przy Kopcu (za dworcem PKP) mieli harcerze (Dzie−
ci Płocka od kilku lat przygotowują na ten dzień spe−
cjalny program), a w sobotę odbyły się uroczystości
na Cmentarzu Garnizonowym (str. 9). (j)

Święto wojska

Projekt został zgłoszony na, organizowany już po raz
52. przez Ministerstwo Budownictwa, konkurs na wy−
bitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury,
budownictwa, planowania przestrzennego i urbanisty−
ki. Zgłaszano prace, które przyczyniają się do tworze−
nia nowego ładu przestrzennego, korzystając z najno−
wszych, światowych technologii i łączą badania nauko−
we z praktyką. Podstawowym warunkiem zakwalifiko−
wania projektu do konkursu było jego wdrożenie
w przeciągu ostatnich trzech lat. 

W zeszłorocznej edycji konkursu przyznano 12
nagród. W kategorii architektura zwyciężyły: za−
projektowany przez pracownię ATJ Architekci
Sp. z o.o. stadion piłkarski w Kielcach, oraz pro−
jekt polskiego pawilonu z Expo 2005 w Japonii
– dzieło K. Ingarden & J. Ewy. W tym roku wśród
nagrodzonych znalazł się zgłoszony przez Prezy−
denta Płocka projekt przebudowy i modernizacji
ul. Tumskiej. Dokumentację budowlaną i wyko−
nawczą opracował zespół architekta Włodzimie−
rza Nowakowskiego, po zajęciu w czerwcu 2003
roku pierwszego miejsca w zorganizowanym
przez Urząd Miasta Płocka Ogólnopolskim Kon−
kursie Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Projekt został zrealizowany w latach 2005−2006
przez Przedsiębiorstwo Budowlano−Usługowe
Vectra s.j. mk
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Minister Budownictwa przyznał nagrodę III
stopnia za zrealizowany projekt przebudowy
i modernizacji ul. Tumskiej. 

Tumska 
nagrodzona
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* Starokatolicki Kościół Mariawitów
ma nowego biskupa; kapituła gene−
ralna wybrała Michała M. Ludwika
Jabłońskiego, który dotychczas był
biskupem diecezji śląsko−łódzkiej.

* Bibliotece PWSZ ambasada nie−
miecka i Instytut im. Goethego po−
darowały 500 książek z 17 nie−
mieckich wydawnictw.

* PKN Orlen podpisał z KD Petrotra−
de 3−letni kontrakt na dostawę ropy
naftowej 2,4 mln ton rocznie. Suro−
wiec dostarczany będzie rurocią−
giem Przyjaźń.

* W lipcu Pueri Cantores Plocenses
przez 12 dni koncertowali i wypo−
czywali w Anglii.

* Po 8 latach sporów z okolicznymi
mieszkańcami ruszyła budowa sta−
cji paliw Statoil u zbiegu ul. Otoliń−
skiej i Piłsudskiego. Od osiedla od−
dzielona będzie ekranem akustycz−
nym. Jesienią, oprócz tankowania
paliwa, będzie tam można zrobić
zakupy w sklepiku, napompować
opony i odkurzyć samochód.

* Zbigniew Siemiątkowski, były szef
Agencji Wywiadu został przez płoc−
ki sąd uniewinniony od zarzutu
ujawnienia tajemnicy państwowej
i jednocześnie skazany na rok wię−
zienia, w zawieszeniu na 3 lata, za
przetrzymywanie w domu tajnych
dokumentów.

* PERN ma nowego szefa – został nim
Artur Zawartko, poprzedni wice−
prezes Nafty Polskiej i OLPP.

* Lutowe spotkanie w ratuszu z właści−
cielami nieruchomości przy ul.
Tumskiej zaczyna owocować; za−
kładają stowarzyszenie i formułują
wnioski, mające uczynić ulicę bar−
dziej przyjazną.

* Rada nadzorcza PKN Orlen odwoła−
ła wiceprezesa ds. finansów Pawła
Szymańskiego i powołała Dariusza
Formelę.

* Płocki CNH rozpoczął produkcję no−
wego kombajnu TC 5070; od po−
przednika ma większą kabinę
i zbiornik na ziarno, pracuje ciszej.

* Ośrodek Zacisze w Koszelówce ma
nową atrakcję – za 25 zł można
przelecieć się balonem.

* Od 1 września Straż Miejska znów
korzystać będzie z fotoradaru.

* Około 1300 osób wyruszyło z Płoc−
ka 6 sierpnia na XXVI pielgrzym−
kę na Jasną Górę.

* PKN Orlen przekazał 500 tys. zł na
remont dawnego opactwa bene−
dyktyńskiego, w którym powstaje
muzeum diecezjalne. Prace mają
zakończyć się do końca 2007 roku.

* Przy włocławskim Anwilu Orlen zbu−
duje wytwórnię kwasu tereftalowe−
go, używanego w produkcji two−
rzyw sztucznych.

* Po tragedii na Mazurach PKN
Orlen przekazał mazurskiemu
WOPR na akcję ratowniczą
karty paliwowe za 15 tys zł.

* Średnio o 25% spadła liczba hospita−
lizacji w szpitalu na Winiarach.

* Od września bilety w autobusach
sprawdzać będzie nowa firma
– „Weksel” z Łodzi.

* Drugi kwartał Orlen zamknął zy−
skiem 1,1 mld zł. (j)

Minął miesiąc

Nowy bankomat

Prezydent pozytywnie zaopi−
niował prośbę PSS „Zgoda”
w sprawie zainstalowania banko−
matu przy sklepie w al. Kobyliń−
skiego 32. Urządzenie umieszczo−
ne zostanie w elewacji frontowej
ściany budynku, wynajmowanego
przez spółdzielnię od MZG M
−TBS.

Bogatszy MTBS

Miejskie Towarzystwo Budow−
nictwa Społecznego wzbogaciło
się o 2 budynki (kamienica fron−
towa i oficyna) zlokalizowane
przy ul. Kwiatka 3. Zarządzeniem
Prezydenta Miasta zabudowane
nimi działki o pow. 1010 mkw.
wniesione zostały aportem do
MTBS, podwyższając tym samym
kapitał zakładowy spółki.

Pętla autobusowa

Komunikacja Miejska wystąpi−
ła z wnioskiem o użyczenie nieru−
chomości gruntowej przy ul. Bo−
ryszewskiej. Spółka chce tam wy−
budować pętlę autobusową. Po
wizji lokalnej wyrażono zgodę na
użyczenie części działki o pow.
1125 mkw. na 5 lat.

Wyrównywanie szans

W III edycji konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych na re−
alizację zadań z zakresu pomocy
osobom znajdującym się w trud−
nej sytuacji życiowej, dofinanso−
wanie otrzymają 4 organizacje:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Autyzmem na uruchomienie ga−
binetu do integracji sensorycznej,
Caritas Diecezji Płockiej na reha−
bilitację podopiecznych Domu
Dziennego Pobytu i pacjentów
z chorobą Alzheimera, Stowarzy−
szenie Rodzin Katolickich na pro−
jekt pn. „To ja, człowiek” oraz
Stowarzyszenie „Kolory życia”
na rehabilitację ruchową.

Nowi dyrektorzy

Od września zmienili się dyrek−
torzy w 12 płockich placówkach
oświatowych. Przez 5 następnych
lat ich szefami będą: Danuta Ko−
mosa w Miejskim Przedszkolu nr
34, Ewa Śliwińska w MP nr 25,
Bogumiła Nowak w MP nr 20,
Jadwiga Urbaniak w MP nr 19,
Aneta Olszewska w MP nr 13,
Małgorzata Fortas w MP nr 11,
Krzysztof Fabiszewski w Zespole
Szkół nr 2, Katarzyna Fabiszew−
ska w Szkole Podstawowej nr 6,
Maria Górecka w Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Irene−
usz Szychowski w Zespole Szkół
Ekonomiczno−Kupieckich, Hen−
ryk Cichecki w Zespole Szkół
Usług i Przedsiębiorczości, Anna
Trojanowska w Zespole Szkól Za−
wodowych nr 2. (j)

Prezydent zarządził
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Jak zachowuje się nietrzeźwy kie−
rowca za kierownicą samochodu lub
co się dzieje, gdy pasażerowie auta nie
mają zapiętych pasów bezpieczeństwa
– o tym można było się przekonać
podczas imprezy pn. „Orlen. Bez−
pieczne drogi”. 

Płock odwiedził Krzysztof Hołow−
czyc, który przekonywał, że w kiero−
waniu samochodem najważniejsza nie
jest technika czy sprawność jazdy, ale
rozwaga oraz szacunek dla innych kie−
rowców. – Co tydzień na drogach
w wypadkach ginie 120 osób – mówił
Hołowczyc. 

Najczęściej przyczyną dramatów
jest jazda po pijanemu oraz bez zapię−
tych pasów bezpieczeństwa. Płoccza−
nie mogli się przekonać, jak reaguje
nietrzeźwy kierowca. W tym celu
sprowadzono z Belgii specjalny po−
jazd AlcoKart – gokart, który imituje
jazdę pod wpływem alkoholu. Dzięki
niemu można się było zobaczyć, że
kierowca po wypiciu nawet niewiel−
kiej ilości alkoholu ma słabszy refleks
i dłuższy czas reakcji.

Na chętnych czekała także inna
„atrakcja” – na specjalnym symulato−
rze zderzeń można było sprawdzić, co
dzieje się gdy pasażerowie lub kierow−
ca nie mają zapiętych pasów bezpie−
czeństwa. I choć prędkość była nie−
wielka, bo tylko 7 km/godz., to każdy
kto usiadł w fotelu w momencie gwał−
townego hamowania nie mógł utrzy−
mać w rękach butelki z wodą. 

Podczas spotkania przed ratuszem
promowano również akcję „Krzyś
– trzeźwy i życzliwy kierowca”, orga−
nizowaną przez kościelną organizację
MIVA i Fundację Krzysztofa Hołow−
czyca. – Nie namawiamy Polaków,
aby nie pili alkoholu – mówił ks. Ma−
rian Madura, krajowy duszpasterz kie−
rowców. – Ale jeśli wybieramy się
w grupie samochodem na imprezę,
niech zawsze zabiorą ze sobą Krzysia,
który pozostanie trzeźwy i bezpiecznie
odwiezie nas do domu.

Festyn na Starym Rynku zorganizo−
wali: PKN Orlen oraz Fundacja
Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca
bezpieczny”. (m.d.)

Hołek na gokarcie

Na terenie płockiej Komunikacji
Miejskiej stanął pomnik. Odsłonięto
go w 27. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność”. 6−metrowa rzeźba
przedstawia kobietę na tle muru. To
uosobienie Solidarności, które się
przewija w utworach wielu polskich
bardów, m.in. Jana Krzysztofa Kelusa
i Jacka Kaczmarskiego. Autorem pom−
nika z drewna jest Andrzej Koneczny
– pracownik KM, mechanik samocho−
dowy, który już od 20 lat zajmuje się
rzeźbiarstwem. – Świadomie wybra−
łem krzywy pień drzewa – opowiadał
autor podczas odsłonięcia pomnika.
– Rzeźba się pochyla, jak gdyby mur
uciekał.

Pomnik poświęcony jest pracowni−
kom Komunikacji Miejskiej, którzy
strajkowali w 1980 i 1989 roku. Uro−
czystego odsłonięcia dokonał prezydent
Mirosław Milewski i przewodniczący
regionu płockiego NSZZ „Solidarność”
Wojciech Kępczyński. (m.d.)

Kobiecy symbol
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Przy Szkole Podstawowej nr 6 powsta−
je nowe boisko wraz z urządzeniami
sportowymi oraz placem zabaw.

Prace prowadzone są przy ul. 1 Maja 11
na terenie o powierzchni 5,5 tys. m kw.
Konsorcjum firm: PBO, ZTZ Budrox i FW
Polcourt buduje boisko do piłki ręcznej
o charakterze wielofunkcyjnym z możli−
wością gry w koszykówkę i siatkówkę.
Ułoży także nawierzchnię ze sztucznej tra−

wy. Wokół boiska powstaje czterotorowa
bieżnia o długości 128 m z poliuretanową
nawierzchnią. W jej sąsiedztwie zaplano−
wano skocznię do skoku w dal. W projek−
cie wygospodarowano również 918 m kw.
na plac zabaw i ćwiczeń. Cały teren zosta−
nie zagospodarowany zielenią.

Na wywiązanie się z zadania wyko−
nawca ma czas do października br. Koszt
inwestycji to blisko 657 tys. zł. mk

Do gry i zabawy

Zakończyła się budowa ulic Asnyka
i Mehoffera wraz z parkingiem przy
kościele p.w. św. Ducha.

Realizacja pierwszego etapu budo−
wy ulic rozpoczęła się trzy lata temu.
W ciągu roku powstała ulica Asnyka
na odcinku od ulicy Norwida do prze−
bicia z ulicą Słowackiego. Teraz został
zakończony drugi etap. Firma ZIS

TECH−INSTAL wybudowała kolejny
odcinek ulicy Asnyka – od Norwida
do Mehoffera, ulicę Mehoffera oraz
parking przy kościele. Zgodnie z pla−
nem powstały asfaltowe jezdnie, pol−
brukowe chodniki i parking na 49
miejsc. Została też ułożona kanalizacja
deszczowa. Inwestycja kosztowała 1
mln 158 tys. zł brutto. (mk)

Drugi etap zakończony
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Konsorcjum firm BBP Trakt i PPHU Energo buduje trzy ulice na osiedlu
Imielnica. 

Czereśniowa, Jabłoni, Porzeczkowa, to gruntowe ulice na osiedlu domków
jednorodzinnych. Plany zakładają ułożenie kanalizacji sanitarnej i budowę pol−
brukowych chodników oraz jezdni. Prace rozpoczęły się w czerwcu i potrwają
do listopada. Koszt inwestycji to ponad 900 tys. zł. mk

Owocowe ulice

Dom dla osób doznających przemocy
w rodzinie otworzył 13 lipca Miejski Oś−
rodek Pomocy Społecznej w Płocku. 

Jest to placówka wsparcia przeznaczo−
na dla mieszkańców miasta Płocka, za−
równo dorosłych jak i dzieci. Hostel może
przyjąć 10 osób. Do dyspozycji mieszkań−
ców są 3 pomieszczenia noclegowe, kuch−
nia ze świetlicą, pomieszczenie do nauki
dla dzieci, 2 toalety, magazyn oraz suszar−
nia. Osoby i rodziny tam przebywające
mogą liczyć na pomoc socjalną, psycholo−
giczną, pedagogiczną i prawną (w zależ−
ności od zaistniałych potrzeb). Pracowni−

cy placówki zapewniają pomoc w roz−
wiązywaniu trudnych problemów życio−
wych i podejmowaniu działań, mających
na celu usamodzielnienie się mieszkań−
ców, jak również w podejmowaniu dzia−
łań, związanych z ochroną przed przemo−
cą. Hostel jest częścią Ośrodka Interwen−
cji Kryzysowej MOPS. Środki finansowe
na ten cel pochodzą z budżetu miasta,
w ramach realizacji zadań Programu Pro−
filaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. MOPS uzyskał również
dotację od Wojewody i Urzędu Marszał−
kowskiego w Warszawie. (rł)

Hostel dla skrzywdzonych

Płocki Operator Logistyczny Paliw
Płynnych podpisał 27 lipca 2007 r. list
intencyjny z Gminą Kosakowo w spra−
wie budowy kawern – podziemnych
magazynów paliw ciekłych i ropy naf−
towej, zlokalizowanych w złożu soli
kamiennej Mechelinki.

Ze strony OLPP Sp. z o.o. list podpi−
sali: prezes spółki – Arkadiusz Siwko
oraz członek zarządu – Zbigniew Bed−
narski, natomiast ze strony Gminy Ko−
sakowo – wójt Jerzy Włudzik. 

Zgodnie z podpisanym listem,
Gmina Kosakowo będzie wspierać
OLPP w realizacji inwestycji: budo−
wa kawern zostanie uwzględniona
w miejscowym planie zagospodaro−
wania przestrzennego, a ponadto gmi−
na współdziałać będzie z OLPP
w procedurach uzyskiwania niezbęd−
nych zezwoleń i decyzji administra−
cyjnych oraz praw rzeczowych do
nieruchomości w zakresie niezbęd−
nym do realizacji inwestycji. Ze swej
strony OLPP deklaruje preferencje
dla mieszkańców Gminy, którzy będą
w przyszłości zainteresowani podję−
ciem współpracy przy realizacji in−
westycji – zarówno jeśli chodzi o za−
trudnienie osób, jak i firm mających
siedzibę na terenie tej gminy.

Budowa kawern solnych z przezna−
czeniem na magazyny ropy i paliw
pozwoli na znaczne zwiększenie po−
jemności zbiornikowych, będących
w dyspozycji Operatora Logistycznego
Paliw Płynnych, a tym samym zwię−
kszy poziom bezpieczeństwa energe−
tycznego kraju. Już teraz OLPP podej−
muje wiele inwestycji w nowe pojem−
ności, które powstają na terenie baz
w Emilianowie, Nowej Wsi Wielkiej,
Kawicach, Dębogórzu i Rejowcu –
łącznie prawie 250 tys. m sześciennych
pojemności. Jednakże w związku
z przewidzianym w ustawodawstwie
wzrostem zapasów strategicznych oraz
wzrostem konsumpcji paliw OLPP
przewiduje, że około roku 2011 może
pojawić się deficyt pojemności zbior−
nikowych. Dlatego planowana budo−
wana kawern przyczyni się do zbilan−

sowania rynku paliw. Wykorzystany
zostanie pokład solny znajdujący się 1
km bezpośrednio pod terenem Bazy
OLPP w Dębogórzu – na terenie Gmi−
ny Kosakowo. Są tam najlepsze wa−
runki złożowe oraz największa liczba
opcji w zakresie poboru wody i zrzutu
solanki. Istnieje minimalne ryzyko ge−
ologiczne. Nie bez znaczenia jest też
fakt, że koszt budowy 1 m sześcienne−
go pojemności w kawernach jest
znacznie niższy niż koszt budowy po−
jemności naziemnych. Wstępnie pla−
nowane są kawerny o pojemności 400
tys. m sześc., w dalszej perspektywie
możliwa jest budowa kolejnych po−
dziemnych magazynów, dzięki którym
kawerny mogłyby pomieścić nawet 1
milion m sześc. ropy lub paliw.

Gmina Kosakowo położona jest
w północno−wschodniej części woje−
wództwa pomorskiego w powiecie
puckim. Zajmuje 50 km kw. po−
wierzchni, które zamieszkuje ok.
8000 osób. Tereny te zamieszkałe
były już we wczesnym średniowie−
czu, czego dowodem jest grodzisko
w Oksywiu i podległy mu gród
w Dębogórzu. 

Po 1989 r. gmina Kosakowo stała się
w pełni samodzielną jednostką samo−
rządu terytorialnego. 

W nadmorski pejzaż już w połowie
lat siedemdziesiątych wpisana została
Baza Paliw w Dębogórzu – jedyny te−
go typu obiekt Operatora Logistyczne−
go Paliw Płynnych, przyjmujący i od−
bierający paliwa dostarczane drogą
morską. Baza posiada dziesięć zbiorni−
ków o łącznej pojemności 153 tysięcy
metrów sześciennych. Jest ona połą−
czona rurociągami z pirsem znajdują−
cym się w gdyńskim porcie, przy któ−
rym cumują zbiornikowce z paliwem.
Gdy jesienią 2006 r. na polskim rynku
paliwowym wystąpiły niedobory oleju
napędowego, transport morski tego
produktu okazał się niezwykle przydat−
ny do ustabilizowania sytuacji. Plano−
wane obecnie inwestycje w kawerny –
po raz kolejny potwierdzają szczególne
znacznie bazy. Opr. (j)

Magazyny ropy i paliw

Sklep z logo Carrefour powstał
z przekształcenia dotychczas istniejącego
w Płocku sklepu Champion. Dla klientów
zmiana logo i formatu sklepu oznacza prze−
de wszystkim zwiększenie wygody robie−
nia zakupów oraz większy wybór towarów
– rozszerzony został między innymi asorty−
ment produktów świeżych oraz wyrobów
przemysłowych.

W sklepie, który jest czynny od ponie−
działku do soboty w godzinach 8 – 21,
a w niedziele od 9 do 18, znalazło pracę
ponad 40 osób. 

Nowy sklep zlokalizowany jest przy 
ul.  Przemysłowej 1, w miejscu dotychcza−
sowego obiektu Champion. Prace rebran−
dingowe trwały 4 tygodnie. 

W sklepie Carrefour Express, oprócz
szerokiej gamy produktów markowych
w atrakcyjnych cenach, klienci mogą ku−
pić artykuły opatrzone symbolem „Nr 1”.
Supermarket oferuje też wyroby lokal−
nych producentów, między innymi pie−
karni „Aga−Jan” i producenta wędlin
„Peklimar”. Klienci mogą ponadto sko−

rzystać z szerokiego wachlarza usług do−
datkowych, takich jak: płatność rachun−
ków w kasie sklepu oraz doładowanie te−
lefonów komórkowych. 

Firma Carrefour Polska istnieje od 1997
roku. Decyzją Urzędu Ochrony Konkuren−
cji i Konsumenta z dnia 29 czerwca 2007,
grupa Carrefour otrzymała zgodę na przeję−
cie spółki Ahold Polska, w tym 15 hiper−
marketów Hypernova i 183 supermarketów
Albert i 4 stacji benzynowych (warunkiem
przejęcia jest odsprzedanie przez Carrefour
9 placówek). Do Carrefour Polska należy
również 50 hipermarketów Carrefour, 84
supermarkety Champion, Globi, Carrefour
Express i 30 stacji benzynowych Carrefour.

Proces integracji spółek będzie trwał
do końca 2008 roku. W wyniku przeję−
cia, Carrefour stanie się numerem 2
wielkiej dystrybucji w Polsce, z obrota−
mi sięgającymi prawie 2 mld euro. Gru−
pa Carrefour jest jednym z największych
inwestorów francuskich na rynku pol−
skim – od 1997 roku zainwestowała
w Polsce prawie 5 mld zł. Opr. (j)

Nowy supermarket pod szyldem Carrefour Express został
otwarty 1 sierpnia 2007 roku 

Carrefour zamiast Championa
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Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wyjaśnienie, dlaczego boi−
ska szkolne Zespołu Szkół przy al. Ki−
lińskiego są niedostępne w okresie wa−
kacyjnym? 2/ Usunięcie uschniętych
drzew na pasie drogowym ulicy Kor−
czaka, w pobliżu szkoły podstawowej.
3/ Dotyczy zmiany usytuowania tablicy
informacyjnej z nazwą ulicy Porzeczko−
wej, umieszczonej obecnie na słupie
pośrodku chodnika. 4/ Czy ukończony
został projekt techniczny nowego bu−
dynku przychodni przy ul. Jasnej? Jaki
jest termin rozpoczęcia prac budowla−
nych? 5/ Proszę o spowodowanie wy−
cinki kilku uschniętych drzew wzdłuż
ul. Harcerskiej. 6/ Proszę o kserokopię
regulaminu sprzedaży lokali mieszkal−
nych lub usługowych przez spółki ko−
munalne. 7/ Niebezpieczna lokalizacja
przystanku komunikacji miejskiej przy
budynku ZUS w al. Jachowicza. 8/ Pro−
szę o udostępnienie kserokopii pełnego
tekstu protokołu kontroli sporządzone−
go przez komisję, badającą nieprawidło−
wości przy budowie amfiteatru. 9/ Do−
tyczy budowy spalarni odpadów niebez−
piecznych na terenie PKN Orlen.

Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o poprawę jakości i zasięgu
działania kamer online zainstalowanych
na stronie internetowej Urzędu Miasta.
2/ Jakie są efekty realizowanego przez
Urząd Miasta bezpłatnego programu
profilaktyki zdrowotnej, jakie badania
objęte są programem i ile osób z nich
skorzystało? 3/ Proszę o kontrolę stanu
technicznego żłobka przy ul. Lachmana
i określenie terminu jego remontu. 4/
Proszę o naprawę zniszczonych ulic
m.in. Zielonej, Szkutniczej, Teligi,
przez które prowadził objazd, w związ−
ku z remontem ul. Popłacińskiej.

Eryk Smulewicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o pozytywne rozpatrzenie proś−
by Towarzystwa Przyjaciół Małachowian−
ki oraz ZHP w sprawie nadania imienia
jednej z ulic, zlokalizowanej przy TNP,
imienia Jakuba Chojnackiego. 2/ Jak wy−
gląda realizacja uchwały w sprawie udzie−
lania osobom bezrobotnym bezzwrotnych
dotacji na uruchomienie działalności gos−
podarczej. 3/ Jakie ceny uzyskał Płocki
Park Przemysłowo−Technologiczny ze
sprzedaży gruntów inwestorom?

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o utworzenie klasy integra−
cyjnej na szczeblu gimnazjalnym.

Bożena Musiał

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o odpowiedź na wnioski zgło−
szone w dniu 26 kwietnia przez miesz−
kańców osiedla: „Kochanowskiego” na
spotkaniu z Prezydentem Miasta.

Piotr Szpakowicz

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o zagospodarowanie ciągu
pieszo−jezdnego na osiedlu Zielony
Jar, pomiędzy ulicami: Batalionu Para−
sol i Batalionu Zośka, poprzez upo−
rządkowanie zieleni, uzupełnienie bra−
kujących nawierzchni chodników.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o nadanie nazwy ulicy łączą−
cej Żurawią ze Szpaczą. 2/ Proszę o po−
danie przyczyn, z powodu których nie
zostało jeszcze zakończone postępowa−
nie przetargowe na inwestycję – rozbu−
dowa L.O. im. Wł. Jagiełły. 3/ W kon−
tekście wyroku sądowego w sprawie ha−
li widowiskowo−sportowej, proszę
o przedstawienie konsekwencji tego
wyroku i podjętych lub prognozowa−
nych działań UMP. 4/ Kiedy UMP,
w kontekście rozwijającej się zabudowy
mieszkaniowej, przystąpi do uchwale−
nia miejscowego planu zagospodarowa−
nia przestrzennego dla terenów w rejo−
nie ulic: Górna, Ośnicka? Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami w lipcu
i sierpniu 2007 roku:

Buduje się...

Galeria Wisła na Podolszycach

Stacja paliw Statoil u zbiegu ul. Otolińskiej i al. Piłsudskiego

Drugi budynek Muzeum Mazowieckiego przy ul. Tumskiej

Modernizacja budynku byłego opactwa pobenedyktyńskiego naprzeciw katedry

Mieszkańcy podpłockich Gór,
a szczególnie ulic Podleśnej, Wrzoso−
wej i Gajowej już niedługo będą się
cieszyć z nowego oświetlenia. Prace
wykonuje Przedsiębiorstwo Instala−
cyjno−Usługowe „Wereszczyński”,
które wygrało przetarg. Zapropono−
wało ono za wykonanie robót 213 tys.
złotych. Konkurenci byli znacznie
drożsi; Zakład Instalatorstwa Elek−

trycznego z Grudziądza oraz Elektro−
instal i Zakład Energetyczny Płock za
to samo zadnie chcieli od 256 do bli−
sko 400 tys. zł. 

Oświetlenie rozbudowane zostanie
także przy ul. Traktowej na Winia−
rach. Tu prace wykonywać będzie
PKP Energetyka z Łodzi. Za wyko−
nane roboty weźmie 46 tys. zł. 

(m.d.)

Jaśniej w Górach

Od 10 do 14 września w Towarzy−
stwie Naukowym Płockim będzie
można kupić wydawnictwa TNP po
wyjątkowo korzystnych cenach. Do
wyboru będzie wiele pozycji, np.
„Sztuka Płocka” Kazimierza Askana−
sa, za którą wszyscy chętni zapłacą te−
raz tylko 5 zł (poprzednio 10 zł), al−
bum Wiesława Kowalskiego „Poli−

chromia płockiej katedry” w cenie 10
zł (poprzednia cena 40 zł) lub „Kalen−
darium życia arcybiskupa A. J. Nowo−
wiejskiego” ks. Michała Grzybow−
skiego za jedyne 0,50 zł (poprzednio
– 4 zł).

Towarzystwo Naukowe Płockie za−
prasza na kiermasz wydawnictw
w godz. 8−15. (m.d.)

Wyjątkowa okazja

Zdjęcia: Krzysztof Kaliński
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* Z mieszkania przy ul. Zdziarskie−
go złodzieje zabrali laptopa.

* Tylko w ciągu jednego dnia poli−
cjanci złapali w Kauflandzie
trzech złodziei. Młody mężczyz−
na ukradł 180 sztuk cukierków
Mentos, kobieta nie zapłaciła za
artykuły spożywcze, a kolejny
mężczyzna został przyłapany na
wynoszeniu 35 sztuk cukier−
ków... Mentos. 

* Na skrzyżowaniu ul. Lasockiego
i Reja 23−letni kierowca citroena
nie ustąpił pierwszeństwa prze−
jazdu samochodowi fiat. Do
szpitala trafiła kierująca fiatem
45−letnia kobieta, która w wyni−
ku wypadku doznała obrażeń no−
gi i trafiła do szpitala. 

* W domu przy ul. Wierzbowej wy−
buchł pożar. Przyczyną było od−
kręcenie przez pijanego męż−
czyznę gazu. Podpalacz trafił do
szpitala z poparzeniami II i III
stopnia. Z domu zdążyła się
ewakuować kobieta z trzymie−
sięcznym dzieckiem. 

* W ręce policji wpadł 15−letni
chłopak, który w ciągu miesiąca
dokonał kilkunastu kradzieży.
Płocczanin, przebywając na
przepustce z zakładu popraw−
czego, kradł telefony komórko−
we, damskie torebki, portfele
z pieniędzmi, laptopy. Ofiarami
złodzieja byli mieszkańcy dom−
ków jednorodzinnych i bloków
oraz pracownicy biur. Straty
poszkodowanych oszacowano
na ponad 7 tys. zł. 

* Tylko jednej nocy (20 sierpnia)
w Płocku spaliły się aż trzy sa−
mochody: dwa ople i jeden mit−
subishi. Auta zaparkowane były
przy ul. Sucharskiego, Reja
i Lachmana. W jednym przypad−
ku przyczyną było prawdopo−
dobnie zwarcie instalacji elek−
trycznej, a w pozostałych straża−
cy nie wykluczają podpalenia. 

* Na ul. Dworcowej został zaatako−
wany 18−letni mieszkaniec po−
wiatu płockiego. Czterej spraw−
cy pobili go i zabrali mu telefon
komórkowy.

* 46−letni mieszkaniec Sosnowca
wszedł na teren posesji przy ul.
Nałkowskiej i uszkodził zapar−

kowanego tam opla: porysował
prawy tylny błotnik, prawe i le−
we drzwi, maskę oraz kostką
brukową wybił przednią szybę. 

* Na terenie ogródków działko−
wych przy ul. Dobrzykowskiej
spaliły się cztery kontenery na
śmieci. 

* W ręce policji wpadło czterech
mężczyzn w wieku od 27 do 43
lat, którzy zakłócali porządek
przed sklepem przy ul. Miodo−
wej. Sprawcy mieli w wydycha−
nym powietrzu od 0,5 do 2 pro−
mili alkoholu.

* Z piwnicy bloku przy ul. Kosso−
budzkiego złodzieje zabrali ro−
wer górski.

* Czterech kibiców Lechii Gdańsk
weszło na mecz z płocką drużyną
bez biletów. Trzech z nich miało
prawie promil alkoholu w wydy−
chanym powietrzu. Trafili oni do
Policyjnej Izby Zatrzymań, a po−
tem na rozprawę. Sąd wymierzył
im grzywnę w wysokości od 1 do
2 tys. zł oraz zakazał im przeby−
wania na meczach przez trzy lata.

* Na Sobótce policjanci zatrzymali
23−letniego kierowcę toyoty,
który w wydychanym powietrzu
miał ponad dwa promile alkoho−
lu. Mężczyzna miał już prawo−
mocny zakaz prowadzenia poja−
zdów. Podczas kontroli nie miał
ani prawa jazdy, ani dowodu re−
jestracyjnego auta. 

* Z kasy lokalu gastronomicznego
przy al. Jachowicza złodzieje
ukradli pieniądze.

* W Miszewku Strzałkowskim ma−
szyna służąca do rolowania sło−
my wciągnęła 40−letniego męż−
czyznę, który zmarł na miejscu. 

* 54−letni kierowca BMW uderzył
w dwa samochody stojące na
parkingu przy Starym Rynku.
Sprawca w wydychanym powie−
trzu miał ponad trzy promile al−
koholu.

* Z biura przy ul. Bielskiej zginął
portfel z pieniędzmi, prawem ja−
zdy i kartą bankomatową.

* Do szpitala trafiła 12−latka, u któ−
rej podejrzewano zatrucie alko−
holowe. Dziewczyna we krwi
miała 1,5 promila alkoholu.

(m.d.) 

Kronika policyjna

Miasto przygotowuje się do prze−
budowy ulicy Medycznej na osiedlu
Winiary. Najpierw zostanie opraco−
wana dokumentacja projektowo−
kosztorysowa. Firma, która wygra
przetarg będzie miała na to pięć mie−
sięcy od daty uzyskania decyzji
o ustaleniu lokalizacji drogi.

Zamówienie na dokumentację zo−
stało podzielone na dwa etapy.
W pierwszym firma musi zaprojekto−
wać: rondo na skrzyżowaniu ulic:
Dobrzyńska – Medyczna oraz ścież−
kę pieszo−rowerową. W projekcie
musi zostać uwzględnione miejsce na
torowisko oraz zajezdnię tramwajo−
wą, które w przyszłości chce wybu−
dować miasto. Ze względu na uciąż−
liwy hałas muszą być one oddalone
od szpitala. 

W dokumentacji powinien znaleźć
się również projekt parkingu przy

szpitalu. W związku z tym trzeba bę−
dzie zamknąć dla ruchu istniejący
wylot ulicy Medycznej do ul. Szpital−
nej. Wykonawca musi jednak uw−
zględnić podjazdy dla karetek pogo−
towia pod wejście główne do szpitala,
poradni specjalistycznych i bloków
oraz zjazd do ogródków działkowych. 

W drugim etapie zamówienie musi
zawierać projekt nowej pętli autobu−
sowej oraz przystanków Komunika−
cji Miejskiej dla wsiadających i wy−
siadających. 

W dokumentacji powinny znaleźć
się projekty budowlano−wykonaw−
cze, niezbędnej dla prawidłowego
funkcjonowania ulicy, infrastruktury
technicznej: kanalizacji deszczowej
wraz z przyłączami oraz oświetlenia.

Przyszłe prace będą odbywać się
na odcinku o długości 1020 metrów.

(m.d.)

Kilometr 
do przebudowy

Dobra wiadomość dla mieszkańców
ulicy Wiejskiej. Już niedługo zostanie
opracowana dokumentacja projekto−
wo−kosztorysowa tej ulicy. Ulica
Wiejska w Borowiczkach znajduje się
pomiędzy ul. Harcerską a Borowicką
i ma długość 780 metrów. Obecnie ma
nawierzchnię gruntową, co – szczegól−
nie wiosną i jesienią – powoduje
utrudnienia w dotarciu na posesje. 

Firma, która wygra przetarg na
opracowanie dokumentacji, musi
przewidzieć trwałe, estetyczne i od−
porne na działania atmosferyczne
rozwiązania. Ponadto zamówienie
obejmuje dokumentację kanalizacji
deszczowej, ale jedynie na poziomie
zaprojektowania wpustów ulicznych

wraz z włączeniem do kolektora
ulicznego. 

Zadaniem firmy będzie również
stworzenie takiego projektu ulicy, aby
był on zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania, a jednocześnie – w
przyszłości – mógł być poszerzany
o kolejne rozwiązania komunikacyjne.
Musi on zawierać również projekty: no−
wego oświetlenia, odwodnienia i kana−
lizacji deszczowej, a także przebudowę
istniejącej infrastruktury technicznej:
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wo−
dociągowej, gazowej, energetycznej,
teletechnicznej oraz oświetleniowej. 

Dokumentacja projektowo−koszto−
rysowa ul. Wiejskiej powinna być
gotowa do 15 grudnia br. (m.d.)

Nowy projekt ulicy

Do końca października 2007 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie realizował projekt „Świateł−
ko w tunelu EFS”, współfinansowa−
ny ze środków Europejskiego Fun−
duszu Społecznego.

Udział w projekcie zakończyła już
grupa 90 osób długotrwale bezrobot−
nych – Beneficjentów Projektu.
W maju 2007 r. w siedzibie Miejskie−
go Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku zaświadczenia z ukończe−
nia szkoleń zawodowych realizowa−
nych w ramach projektu odebrało 85
osób w zakresie:

– nowoczesne metody wykończe−
niowe w budownictwie – 8 osób 

– opiekun ludzi starszych i dzieci
– 28 osób 

– kosmetyczka z elementami wizażu
– 17 osób 

– fryzjer – 8 osób 
– kucharz – barman z elementami

przyjęć okolicznościowych – 16 osób 
– spawacz z uprawnieniami CO2 – 8

osób 

Oprócz szkoleń zawodowych od 28
maja 20 osób długotrwale bezrobot−
nych uczestniczyło w szkoleniu z za−
kresu przedsiębiorczości. W czerwcu
grupa ta zakończyła szkolenie i otrzy−
mała stosowne zaświadczenie. Dla 2
osób zorganizowany został kurs na
prawo jazdy kat. „C”, który potrwa do
końca września 2007 r.

W ramach projektu swoje kwalifi−
kacje zawodowe podwyższyło rów−
nież 95 pracowników MOPS, którzy
uczestniczyli w szkoleniach z zakresu
pracy z osobami korzystającymi z po−
mocy społecznej oraz doskonalenia
języków obcych. Obecnie 13 pracow−
ników MOPS kontynuuje swój udział
w projekcie na zorganizowanych 2
dodatkowych szkoleniach.

Motywem przewodnim działań re−
alizowanych w ramach projektu była
integracja społeczna osób zagrożo−
nych wykluczeniem społecznym
oraz podniesienie umiejętności pra−
cowników w zakresie pracy z tymi
osobami. Opr. (j)

„Światełko w tunelu EFS”

W ręce policji wpadł 18−letni płocczanin, który uszkodził 23 wiaty przystankowe. Chłopak
przyznał się także do rozbicia dwóch szyb w sklepach z telefonami komórkowymi.
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Wprowadzone ustawą z dnia 15 czer−
wca 2007 r. (o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych) przepisy prze−
widują m.in. obniżenie stopy procento−
wej składki na ubezpieczenie rentowe.

Obniżenie to nastąpi dwuetapowo.
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia
2007 r. stopa procentowa składki na
ubezpieczenie rentowe dla wszystkich
ubezpieczonych wynosi 10% podstawy
wymiaru tj. obniżona zostaje z 6,5% do
3,5% w części finansowanej przez ubez−
pieczonych. Natomiast od 1 stycznia
2008 r. stopa procentowa składki na w/w
ubezpieczenie wyniesie 6% podstawy
wymiaru tj. zostaje obniżona z 3,5% do
1,5% w części finansowanej przez ubez−
pieczonych oraz z 6,5% do 4,5% w czę−
ści finansowanej przez płatników.

Stopa procentowa składki w nowej
wysokości tj. 10% powinna być stoso−
wana począwszy od składek należnych
za lipiec 2007 r. tj. od podstaw wymia−
ru wykazanych w dokumentach rozli−
czeniowych składanych za ten miesiąc.
W przypadku, gdy podstawę wymiaru
składki stanowi przychód w rozumieniu

przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych z uwzględnieniem obo−
wiązujących wyłączeń, składkę w no−
wej wysokości należy opłacać od wszel−
kich wypłat dokonanych lub postawio−
nych do dyspozycji ubezpieczonego do
1 lipca 2007 r. Zaś przy rozliczaniu
składek za m−c czerwiec b.r. powinna
być zastosowana stopa procentowa obo−
wiązująca do 30 czerwca 2007 r. tj. 13%
z uwzględnieniem obowiązujących do
tej daty zasad finansowania składek.

W celu właściwego rozliczenia skła−
dek obowiązujących od lipca 2007 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
udostępnił aktualizację do programu
Płatnik 6.04.001A.Pakiet aktualizacyj−
ny dostępny jest we wszystkich jed−
nostkach ZUS, a także w serwisie in−
ternetowym e−Inspektorat ZUS.

Informacji w sprawie zmienionej
wysokości składki rentowej udzielają
terenowe jednostki organizacyjne
ZUS. Zapraszam także do korzystania
z infolinii nr 0 801 400 400.

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

ZUS informuje

Zmiana składki rentowej 
Nietrzeźwi kierowcy to największy

problem na polskich drogach. Szczególnie
daje o sobie znać w okresie urlopowym.
Wspólne weekendowe imprezy, wyjazdy
za miasto w gronie znajomych, piękna po−
goda – wszystko to tworzy sielską atmos−
ferę. Sprawia też, że chętniej sięgamy po
kieliszek, czy kolejną butelkę piwa. Z im−
prezy takiej trzeba jednak wrócić do domu
– najczęściej samochodem, motorem, czy
rowerem. Zanim siądziemy za kierownicą
własnego pojazdu, pamiętajmy, że wypity
alkohol, nawet następnego dnia po spoży−
ciu, może być obecny w organizmie. Do−
brze jest wówczas pamiętać o konsekwen−
cjach prawnych kierowania pojazdem pod
wpływem alkoholu. Należy przy tym
odróżnić stan nietrzeźwości od stanu po
użyciu alkoholu.

Stanem nietrzeźwości jest stan, w któ−
rym zawartość alkoholu we krwi wynosi
powyżej 0,5 promila albo 0,25 mg na dm3

wydychanego powietrza.
Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy

zawartość alkoholu w organizmie wynosi
od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi al−
bo obecności w wydychanym powietrzu
od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 

W Polsce dopuszczalny poziom stęże−
nia alkoholu we krwi kierowcy wynosi za−
tem do 0,2 promila.

Zgodnie z kodeksem karnym kierowa−
nie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środka odurzającego, jest
przestępstwem i karane jest grzywną, karą
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. Natomiast, kto znajdu−
jąc się w takim stanie, prowadzi na drodze
publicznej lub w strefie zamieszkania po−
jazd inny, niż wyżej wymieniony – a więc
np. rower – podlega grzywnie, karze ogra−
niczenia wolności albo pozbawienia wol−
ności do roku. Sąd orzeka też środek kar−
ny w postaci zakazu prowadzenia poja−
zdów na czas od 1 roku do 10 lat. Za spo−

wodowanie wypadku po pijanemu grozi
nawet do 12 lat. Jeśli zaś w wypadku są
ofiary śmiertelne lub ktoś doznał trwałego
kalectwa, kodeks karny przewiduje możli−
wość dożywotniej utraty prawa jazdy oraz
karę pozbawienia wolności do 15 lat. 

Orzekając zakaz prowadzenia poja−
zdów, sąd nakłada obowiązek zwrotu pra−
wa jazdy, przy czym okres, na który orze−
czono ten zakaz, biegnie dopiero od chwi−
li wykonania tego obowiązku.

Grzywnę z kodeksu karnego wymierza
się w stawkach dziennych, określając ich
liczbę i wysokość jednej stawki. Jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej, najniższa licz−
ba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360.
Stawka dzienna nie może być niższa od 10
złotych, ani też przekraczać 2.000 złotych. 

Kara ograniczenia wolności trwa naj−
krócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy,
a wymierza się ją w miesiącach.

Nieco łagodniejsze zasady odpowie−
dzialności przewiduje kodeks wykro−
czeń. Zgodnie z nim, kto, znajdując się
w stanie po użyciu alkoholu lub podob−
nie działającego środka, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu lądowym, wod−
nym lub powietrznym, podlega karze
aresztu, albo grzywny od 50 do 5000 zło−
tych. Natomiast, kto znajdując się w sta−
nie po użyciu alkoholu, lub podobnie
działającego środka, prowadzi na drodze
publicznej lub w strefie zamieszkania po−
jazd inny, niż mechaniczny, podlega ka−
rze aresztu do 14 dni albo grzywny od 20
do 5000 zł. W razie popełnienia wyżej
wymienionych wykroczeń sąd orzeka za−
kaz prowadzenia pojazdów.

Kara aresztu jest orzekana na okres
od 5 do 30 dni, a wymierza się ją
w dniach. Natomiast kara ograniczenia
wolności trwa 1 miesiąc.

Na poczet orzekanej grzywny policja
zatrzymuje pojazd, należący do nietrzeź−
wego kierowcy. Ponadto za kierowanie
pojazdem mechanicznym w stanie nie−
trzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu
lub środka podobnie działającego do alko−
holu, grozi utrata 10 punktów karnych.
Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeń−
stwa ruchu drogowego grozi 6 punktów.

Kary za jazdę po pijanemu są więc
dotkliwe – zastanówmy się więc dwa ra−
zy, zanim wsiądziemy po imprezie za
kierownicę. Lepsza jest nadmierna
ostrożność niż jej brak. M.J.

Prawnik radzi

Na podwójnym gazie

24 lipca weszło w życie Rozporzą−
dzenie Ministra Finansów, zmieniają−
ce rozporządzenie w sprawie zaświad−
czeń wydawanych przez organy podat−
kowe (Dz.U. z 2007 Nr 123, poz. 854).

Zgodnie z nowymi regulacjami, na
żądanie wnioskodawcy zaświadczenie
wydawane jest na przedłożonym przez
niego formularzu (jeżeli możliwe jest
zamieszczenie na nim, przez organ po−
datkowy wydający zaświadczenie, ad−
notacji dotyczącej opłaty skarbowej). 

Jeżeli przedłożony przez wniosko−
dawcę formularz, na którym organ po−
datkowy ma wydać zaświadczenie,
sporządzony jest w języku obcym, za−
świadczenie wydaje się na tym formu−
larzu pod warunkiem przedłożenia

przez wnioskodawcę jego tłumaczenia
na język polski, poświadczonego
przez tłumacza przysięgłego.

Od 26 lipca br. do końca 2008 roku
zapłata opłaty skarbowej może być do−
konywana znakami skarbowymi, na−
bytymi i niewykorzystanymi przed 1
stycznia 2007. Znaki opłaty skarbowej
nakleja się na składanym wniosku
o dokonanie czynności urzędowej albo
na dokumencie zgłoszenia, na wnio−
sku o wydanie zaświadczenia lub zez−
wolenia, a także na dokumencie
stwierdzającym udzielenie pełnomoc−
nictwa lub prokury, na jego wypisie,
odpisie lub kopii.

E. Wisła
(Urząd Skarbowy w Płocku)

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy przypomina o obo−
wiązku aktualizacji danych identyfika−
cyjnych, w związku z trwającym pro−
cesem wymiany dowodów osobistych.

Zgłoszeń aktualizacyjnych należy
dokonywać do naczelnika właściwego
Urzędu Skarbowego na odpowiednim
formularzu:

NIP−1 Zgłoszenie identyfikacyj−
ne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby
fizycznej prowadzącej samodzielnie
działalność gospodarczą, podatnicy
podatku VAT lub podatku akcyzo−
wego obowiązani są dokonać zgło−
szenia aktualizującego w terminie 14
dni od dnia, w którym nastąpiła
zmiana.

NIP−3 Zgłoszenie identyfikacyjne/
zgłoszenie aktualizacyjne osoby fi−
zycznej nie prowadzącej samodzielnie
działalności gospodarczej, podatnicy
podatku dochodowego od osób fizycz−

nych nie prowadzący w ogóle działal−
ności gospodarczej obowiązani są do−
konać zgłoszenia aktualizacyjnego
w terminie 30 dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana danych.

Podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych mogą dokonać zgło−
szenia aktualizacyjnego:

1) za pośrednictwem płatnika – jeże−
li płatnikiem jest dla nich organ eme−
rytalny lub rentowy.

2) za pośrednictwem organu wyda−
jącego dowód osobisty, jeżeli nie pro−
wadzą działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia
13 października 1995 r. o zasadach
ewidencji i

identyfikacji podatników i płatni−
ków /Dz. U. z 2004r. Nr 269 poz. 2681
z późn. zm/.

Elżbieta Wisła 
(zastępca naczelnika US) 

Zaktualizuj dane

Urząd Skarbowy w Płocku otrzymał
tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego
Przedsiębiorcy 2007”. Business Centre
Club we współpracy z Ministerstwem
Finansów wyróżnił nim 60 „skarbó−
wek” z całej Polski (na Mazowszu –
11), w ramach zakończonej już V edycji
konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjaz−
ny Przedsiębiorcy”. To wyraz uznania
przedsiębiorców dla jakości pracy urzę−
dów oraz umiejętności i kompetencji
pracowników administracji skarbowej.

Uroczyste podsumowanie i wręcze−
nie certyfikatów – przez Jerzego Gry−
gierzeca, dyrektora Departamentu Ad−
ministracji Podatkowej MF i Marka Go−

liszewskiego, prezesa BCC – odbyło się
3 lipca w siedzibie BCC w Warszawie.

Celem konkursu jest poprawa
i wzmacnianie pozytywnego wizerun−
ku urzędu skarbowego i jego pracow−
ników, tworzenie przyjaznej atmosfe−
ry w placówkach. Ma on ułatwić obu
stronom lepsze poznanie praw i obo−
wiązków oraz uwarunkowań, które to−
warzyszą działalności urzędów
i przedsiębiorstw. 

W tym roku ocenie przedsiębiorców
podlegały: jakość obsługi podatnika
przez urząd, łatwość komunikacji oraz
kompetencje pracowników. Prawo do
używania przyznanego przez przedsię−
biorców tytułu przysługuje laureatom
przez najbliższy rok. (rł)

Kwiatek dla fiskusa
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Czesław Kajdas – profesor ze Szko−
ły Nauk Technicznych i Społecznych
Politechniki Warszawskiej w Płocku
otrzymał Złoty Medal dla Polski
przyznany przez Amerykański Instytut
Biograficzny. Odznaczenie otrzymuje
co roku niewielka
liczba osób z ca−
łego świata w uz−
naniu ich niezwy−
kłych osiągnięć
i wyjątkowego
zaangażowania
w pracę na rzecz
swojego kraju
i społeczeństwa.
Kapituła nadała
medal Czesławo−
wi Kajdasowi za
„jego wybitną
wiedzę oraz
wkład w badania
i edukację z tri−
bochemii – dzie−
dziny chemii, która zajmuje się bada−
niami mającymi na celu zmniejszenie
energii”.

Amerykański Instytut Biograficzny
(ABI) został założony w 1967 roku.
Zajmuje się zbieraniem biografii dla

celów badawczych. Encyklopedycz−
ne książki ABI dostarczają wskazó−
wek dla konsultantów biznesowych,
dziennikarzy, naukowców, biogra−
fów, bibliotekarzy, korporacji, stu−
dentów, historyków itp. „Kariera,

udział w życiu
społecznym, edu−
kacja, życie oso−
biste, a także inne
aspekty biogra−
ficzne kompleto−
wane są w celu
stworzenia całko−
witego i zindywi−
d u a l i z o w a n e g o
opisu danej oso−
by”.

Celem Instytutu
jest publikowanie
profili osób utalen−
towanych, zaanga−
żowanych i aktyw−
nych, które mają

istotny wkład w rozwój nauki na pozio−
mie regionalnym, krajowym i między−
narodowym. Nie liczy się tu skala tego
wkładu, a jedynie wysiłek i zaangażo−
wanie w osiąganie celów, które mają
wpływ na całe społeczeństwo. (m.d.)

Wyróżniony 
płocczanin

Jego głównym zadaniem jest systema−
tyzowanie słownictwa, wzbogacanie go,
a przede wszystkim rozwijanie świado−
mości językowej u dzieci, tak aby nie mie−
szały do języka romskiego słów polskich
i odwrotnie. Autorem elementarza jest Ka−
rol Parno Gierliński, były nauczyciel,
a obecnie poseł Międzynarodowego Par−
lamentu Romskiego, poeta i rzeźbiarz, za−
stępca prezesa Związku Romów Polskich.

– Zauważyłem dziwne i narastające zja−
wisko spolonizowania języka romskiego.
Nie tylko wśród dzieci, ale również w śred−
nim pokoleniu. Dlatego wpadłem na po−
mysł elementarza. Z początku miał być
wzorowany na książkach szwedzkich, nie−
mieckich lub angielskich. Tam jednak –
moim zdaniem – popełniono błąd wprowa−
dzając formułę rozmówek, która na wej−
ściu odrzuca. Należy pamiętać, że środo−
wisko romskie jest bardzo ortodoksyjne.
Do niedawna pisanie słownika traktowano
niemal jak zdradę – mówił Gierliński.
Wzorował się na Elementarzu Falskiego,
adaptując jego wzorzec stopniowania trud−
ności. Książka powstała tylko w dialekcie
Romów Polskich, z wstępem po polsku.
Elementarz wprowadza określenia doty−
czące tożsamości etnicznej i narodowej,
prawa obyczajowego. Jest trochę matema−
tyki, nauki o przyrodzie i fragmenty litera−
tury, m.in. wiersz Papuszy. Gramatykę na
tym etapie autor uważał za zbędną. Ele−
mentarz ma status podręcznika pomocni−
czego. Powstał z inicjatywy gorzowskich
Romów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. 

Prof. Barbara Weigl ze Szkoły Wyż−
szej Psychologii Społecznej w Warsza−
wie uznała, że powstanie takiego elemen−
tarz, ma nie tylko wartość praktyczną, ale
przede wszystkim: ogromną wartość
symboliczną. W szkole będzie czekało na
dzieci romskie coś własnego, do czego
nie muszą się dopasować, jak do książki
polskiej. To pokonanie kolejnej bariery.
Pokazanie tożsamości Romów polskim
nauczycielom. Elementarz wyszedł w na−
kładzie 500 egz. To edycja próbna, autor
i wydawca czekają na uwagi i komenta−
rze i szykują się wydania rozszerzonego
z włączeniem innych dialektów rom−
skich. W przyszłym roku ma powstać wi−
tryna w internecie. – Jeśli ukaże się II
edycja książki chętnie ją zakupimy dla
naszych dzieci – mówiła Marzyna Kala−
szczyńska – Kikiewicz. (rł)

Podczas II Forum Romskiego w Płocku zaprezentowano pier−
wszy elementarz w języku romskim – „Miri szkoła. Romano
elementaro”

Elementarz Gierlińskiego

Po raz drugi Miejski Ośrodek Pomo−
cy Społecznej w Płocku ruszył z kam−
panią bilboardową pod hasłem „DAJ
SIEBIE INNYM, ZOSTAŃ WOLO−
NATRIUSZEM”, mającą na celu pro−
mocję wolontariatu. Bilboardy zawisły
w czterech punktach na terenie miasta.

Działania podjęte zostały w ramach
projektu „Światełko w tunelu EFS”,
współfinansowanego ze środków Euro−
pejskiego Funduszu Społecznego.

Celem akcji bilboardowej jest pozyska−
nie nowych osób wyrażających chęć świad−
czenia pracy wolontarystycznej, z której
pośrednio skorzystają klienci MOPS.

Wolontariuszem może zostać każ−
dy. Kandydat na wolontariusza prze−

chodzi szkolenie, objęty jest ubezpie−
czeniem przez MOPS. Jako wolonta−
riusz możne wykonywać m.in. drobne
prace domowe, zrobić zakupy, poma−
gać w nauce, w wypełnianiu doku−
mentów, regulowaniu comiesięcznych
opłat, opiekować się niepełnospraw−
nym dzieckiem, a także choćby głoś−
no czytać książki, gazety osobom
starszym.

Aby ułatwić dostęp do informacji na
temat samej idei wolontariatu oraz in−
formacji o możliwości wstąpienia
w szeregi wolontariuszy MOPS, w ra−
mach projektu w sierpniu 2006r. uru−
chomiona została bezpłatna infolinia
0 800 800 052. Opr. (j)

DAJ SIEBIE INNYM! 

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zapra−
sza młodzież na zajęcia różnych form
amatorskiego ruchu artystycznego. W se−
kretariacie POKIS (ul. Tumska 9, tel. 0−
24 367−19−20) przyjmowane są zapisy do
następujących grup i zespołów:
– Zespół Pieśni i Tańca WISŁA
– chór chłopięcy PUERI CANTORES

PLOCENSES
– chór dziewczęcy PUELLAE CAN−

TATES PLOCENSES

– warsztaty teatralne KARAWAN
SZTUKI

– pracownia plastyczna PIWNICA
– pracownia zabawkarska
– pracownia sztuk wizualnych FAR−

BIARNIA
– pracownia fotograficzna PRALNIA
– Kameralny Zespół Wokalny
– klub literacki MARABUT
– warsztaty dziennikarskie
– warsztaty tańca breakdance
– warsztaty salsy i tańca nowoczes−

nego. (j)

Rozwijaj swoje hobby

Bez przymusu, w wakacje spędzali
trzy godziny dziennie na nauce. Mowa
o grupie 16 osób, które swój wolny
czas poświęciły na warsztaty języka
niemieckiego. Przez dwa tygodnie wy−
różniający się uczniowie szkół ponad−
gimnazjalnych spotykali się w Domu
Darmstadt od godz. 9.30 do 12.30. Do
projektu zostali wytypowani przez dy−
rektorów swoich szkół: Małachowian−
ki, Jagiellonki, V Liceum, Zespołu
Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół
Technicznych.

Celem warsztatów było doskonale−
nie umiejętności językowych przez
konwersację. Zajęcia prowadziły dwie
nauczycielki Viktoriaschule z Dar−
mstadt: Sandra Stummer i Christina
Tröger. Dzięki temu uczniowie mieli
okazję zapoznać się z potocznym języ−

kiem niemieckim. Prowadzące war−
sztaty same opracowały tematy zajęć.
Mowa więc była m.in. o hobby, tury−
styce, rodzinie, planach na przyszłość
itp. 

Kursanci bardzo sobie chwalili zaję−
cia. – Prowadzone były swobodnie
– opowiadali. – Nikt się nie stresował,
bo nie było ocen. Zadowolone były
również nauczycielki. – Uczniowie by−
li bardzo zaangażowani – mówiły.
Obie panie na co dzień pracują w nie−
mieckim gimnazjum. Christina uczy
niemieckiego i muzyki, a Sandra – nie−
mieckiego i francuskiego. To nie pier−
wszy ich pobyt w Polsce.

Wakacyjne warsztaty języka nie−
mieckiego zorganizował Płocki Ośro−
dek Kultury i Sztuki. Zajęcia były bez−
płatne. (m.d.)

Wakacje po niemiecku
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Uroczystość odbyła się w Szkole
Muzycznej, choć wcześniej plano−
wano ją na Starym Rynku. Powodem
przeniesienia miejsca obchodów by−
ła żałoba narodowa, ogłoszona
w związku ze śmiercią pielgrzymów
w wypadku we Francji. Zrezygno−
wano m.in. z pokazów Kompanii
Reprezentacyjnej i Honorowej Poli−
cji, a spotkanie rozpoczęło się minu−
tą ciszy. 

Komendant Wojewódzki Policji
mianował trzech nadkomisarzy,
trzech komisarzy, sześciu aspiran−
tów sztabowych, trzech aspirantów,
pięciu aspirantów, 36 młodszych as−
pirantów, ośmiu sierżantów sztabo−
wych, 17 starszych sierżantów, 36
sierżantów oraz 11 starszych poste−
runkowych. 

Oprócz awansów na wyższe stop−
nie służbowe, wręczono także dwa
Brązowe Krzyże Zasługi. Otrzymali
je nadkomisarze: Grzegorz Jani−
szewski i Krzysztof Wawrocki.
W uznaniu zasług w zakresie ochro−
ny bezpieczeństwa ludzi oraz utrzy−
maniu porządku publicznego nad−
kom. Jan Łuniewski otrzymał brązo−
wą odznakę „Zasłużony Policjant”,
przyznawaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. 

Na wniosek Zarządu Terenowego
Niezależnego Samorządnego Związ−
ku Zawodowego Policjantów przy
Komendzie Miejskiej Policji
w Płocku – Zarząd Główny NSZZ
Policjantów odznaczył Odznaką Ho−
norową osiem osób, Złotą Odznaką
Honorową 10 osób, nagrody rzeczo−
we otrzymali czterej funkcjonariu−
sze Komendy Miejskiej Policji
w Płocku, którzy w bieżącym roku
obchodzą jubileusz 30−letniej służ−
by. Dyplomem wyróżniono Zygfry−
da Płochockiego – prezesa Petrore−
montu w Płocku, w podziękowaniu
za aktywne wspieranie środowiska
policyjnego.

Prezydent Mirosław Milewski
i marszałek powiatu wręczyli poli−
cjantom nagrody pieniężne. Prezy−
dent Miasta przekazał na rzecz ko−
mendy 10 zestawów komputero−

wych. Dzięki dyrektorowi Woje−
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo−
wego funkcjonariusze wzbogacili
się o dwa laptopy. – Fundacja Orle−
nu „Dar serca” przekazuje nam tak−
że pięć samochodów i zestawów
komputerowych – mówi Anna Kle−
kowicka z policji. 

– Święto Policji jest jedynym
dniem, kiedy tak od serca możemy
sobie powiedzieć, że wykonaliśmy
kawał dobrej roboty – mówił mazo−
wiecki komendant policji Igor Par−
fieniuk. Dodał, że za 3 lata – być
może – przyjedzie już do nowej sie−
dziby KMP, ponieważ niedługo
władze miasta mają podpisać umo−
wę z policją na budowę nowego
obiektu. 

– Pomimo licznych trudności,
szczególnie budżetowych, podlegli
mi policjanci bardzo dobrze wyko−
nywali swoje obowiązki. Dzięki temu
uzyskaliśmy dobre wskaźniki, cha−
rakteryzujące różne dziedziny naszej
służby, a przede wszystkim wykry−
walność najgroźniejszych prze−
stępstw kryminalnych — powiedział
komendant miejski policji w Płocku
mł. insp. Jarosław Brach.

Święto policji jest obchodzone od
1996 roku. Zostało ustanowione dla
upamiętnienia ustawy o policji przy−
jętej przez Sejm 24 lipca 1919 roku.

(m.d.)

128 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek z płockiej policji
awansowało na wyższe stopnie służbowe. Nominacje zostały
wręczone z okazji święta policji. 

Nagrody i odznaczenia
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Płocka policja zanotowała dwa
przypadki kradzieży z mieszkań. Ofia−
rami były starsze osoby.

Do pierwszej kradzieży doszło przy
ul. Obrońców Warszawy. 85−letnia
płocczanka wpuściła do mieszkania
dwie kobiety. Jedna z nich chciała zo−
stawić wiadomość dla nieobecnej
w tym czasie sąsiadki. Druga, wyko−
rzystując nieuwagę kobiety, z szafy
ukradła pieniądze. 

Do podobnego zdarzenia doszło
przy ul. Konopnickiej. 94−letni męż−
czyzna wpuścił do mieszkania kobietę,
która oferowała sprzedaż ubrań. Po
wizycie płocczanin zauważył brak pie−
niędzy oraz złotej biżuterii. 

Do takich zuchwałych kradzieży do−
chodzi coraz częściej, dlatego policja
przestrzega przed wpuszczaniem do
domów obcych osób. Oszuści podają
się najczęściej za pracowników:

– ośrodka pomocy społecznej; są to
przeważnie kobiety, które chcą prze−
prowadzić wywiad środowiskowy
i oferują pomoc materialną,

– zakładu energetycznego lub ga−
zowniczego; mężczyźni, nie pokazu−
jąc legitymacji lub posługując się sfał−
szowaną, dostają się do mieszkania
pod pretekstem kontroli licznika lub
sprawdzenia instalacji.

– Zdarza się także, że oszust żąda
pieniądzy za wystawienie dokumen−
tów o stanie technicznym przewodów
kominowych lub wentylacyjnych
– opowiada Anna Klekowicka z płoc−
kiej policji. 

Innym sposobem popełniania oszu−
stwa – w szczególności przez męż−
czyzn – jest szukanie ”rzekomej po−
mocy” dla osoby poszkodowanej
w wypadku samochodowym, bądź
uzyskania pożyczki finansowej w celu
naprawy, stojącego w pobliżu samo−
chodu. Sprawca oszustwa często zo−
stawia sfałszowany dokument tożsa−

mości lub przedmioty pod zastaw, któ−
re tylko na pozór przedstawiają znacz−
ną wartość.

Nową metodą wyłudzania pienię−
dzy, stosowaną szczególnie przez mło−
dych mężczyzn, skierowaną przeważ−
nie do osób starszych, jest działanie
polegające na ”podszywaniu się” pod
bardzo dobrego znajomego syna, wnu−
ka przebywającego np. za granicą i po−
trzebującego pomocy finansowej,
w związku z wypadkiem samochodo−
wym, czy innym nieszczęśliwym zda−
rzeniem. 

Anna Klekowicka podaje kilka spo−
sób, aby ustrzec się oszustów:

– w rozmowie z nieznajomym pra−
cownikiem danej instytucji żądaj legi−
tymacji lub podania personaliów i nu−
meru telefonu służbowego w celu po−
twierdzenia jego tożsamości,

– zachowaj szczególną ostrożność
w przypadku „korzystnych” propozy−
cji sprzedaży cennych przedmiotów,
gdyż w rzeczywistości zakup może
okazać się bezwartościowy,

– nie bądź łatwowierny(a), zanim
zaprosisz do mieszkania nieznajome−
go, dokonasz transakcji kupna przed−
miotu po ”atrakcyjnej cenie”, udzielisz
pożyczki finansowej pod ”zastaw”
– pomyśl, podziel się tymi informa−
cjami z najbliższymi, zaufanym sąsia−
dem, przyjacielem, wtedy dzięki ich
poradzie prawdopodobnie nie staniesz
się ofiarą przestępstwa,

– nie otwieraj mieszkania osobie nie
znanej, zaproponuj spotkanie w termi−
nie dla Ciebie najbardziej odpowied−
nim, a w dniu wizyty staraj się, by to−
warzyszyła Ci druga osoba,

– gdy masz wątpliwości co do au−
tentyczności dokumentów osób posłu−
gujących się nimi, zadzwoń na policję
pod numer telefonu 997 lub 112 z tele−
fonu komórkowego, są to połączenia
bezpłatne. (m.d.)

Nie daj się oszukać

Aż 420 kierowców sprawdzili płoc−
cy policjanci podczas akcji „Bezpiecz−
ny poranek”. Działania przeprowadzo−
no 8 sierpnia w godz. 5−9 przy ul. Biel−
skiej. – Chcieliśmy wyłapać nietrzeź−
wych kierowców oraz tych, którzy nie
stosują się do obowiązujących przepi−
sów – opowiada Anna Klekowicka
z policji. 

W akcji wzięło udział dziewięciu
funkcjonariuszy. Złapali oni dwóch pi−

janych kierowców. Ponadto zatrzyma−
li siedem dowodów rejestracyjnych
oraz wystawili osiem mandatów za nie
używanie pasów bezpieczeństwa. Pod−
czas działań policjanci korzystali także
z dwóch fotoradarów. Urządzenia
w ciągu dwóch godzin pracy zareje−
strowały 38 przypadków przekrocze−
nia dozwolonej prędkości. – Rekordzi−
sta miał na liczniku aż o 48 kilometrów
na godzinę więcej, niż dopuszczają
przepisy – mówi Klekowicka.

Płoccy policjanci zapowiadają ko−
lejne tego typu akcje. (m.d.)

Pijani i piraci

Gonią kłusowników

Koło miejskie nr 1 Polskiego
Związku Wędkarskiego stara się wal−
czyć z kłusownikami, którzy niemal
każdego dnia nielegalnie zarzucają
w Wiśle sieci i kradną ryby. Wędka−
rze patrolują radziwski brzeg rzeki
społecznie i mają na swoim koncie
spore sukcesy np. na początku sier−
pnia złapali na gorącym uczynku wy−
ciągania z wody 3 sieci kłusownika,
którego oddali w ręce policji. Pilnują

Wisły z brzegu i ze swoich łodzi,
sprzątają też nabrzeże, na którym
dość często młodzież organizuje so−
bie imprezy, zostawiając góry śmieci.

Koło do współpracy chce zaprosić
strażników miejskich. Aby jednak te
wzmocnione patrole były skutecz−
niejsze dobrze byłoby, gdyby rów−
nież strażnicy dysponowali łódką,
albo chociaż pontonem. Wówczas
i Wisła i pływające w niej ryby by−
łyby lepiej chronione przed kłusow−
nikami. (j)

z redakcyjnego telefonu
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1. Assante Izaak
2. Berezowski Stanisław, inż.
3. Brodziński Lucjan
4. Brudzyński Stefan
5. Bujankiewicz Stanisław, sier−

żant Wojskowego Urzędu Gos−
podarczego

6. Chorążewicz Stanisław
7. Detrych Franciszek – cywil
8. Dobiszewski Wacław
9. Dutkiewicz Franciszek
10. Fuksiński Jan
11. Głogowiecki Mieczysław, kpt.

6 pp Leg.
12. Głowacki Leon
13. Goebelt Edmund
14. Golacik Wławyław
15. Gołubowicz Józef, plut. Tatar−

skiego. p. uł.
16. Grabowski Stanisław
17. Grabowski Antoni, harcerz,

uczeń Gimnazjum im. Włady−
sława Jagiełły

18. Hammer Cham
19. Jóźwiak Michał, marynarz

Flotylli Wiślanej
20. Kalisz Wincenty, harcerz
21. Kamieński Józef
22. Kądalski Franciszek
23. Korpeta Józef
24. Kozłowski Bolesław
25. Krawczyński Bolesław Jan,

marynarz Flotylli Wiślanej
26. Krongold Henryk
27. Kubiński Zygmunt
28. Klesza Bolesław, ułan Tatar−

skiego p. uł
29. Leszczyński Ludwik
30. Leszczyński Wincenty
31. Lewandowski Stanisław
32. Lewandowski Zdzisław
33. Lewicki Bronisław
34. Lisiecki Michał, por. Tatar−

skiego p. uł.
35. Łukasiewicz (?)
36. Łukaszewski Antoni, harcerz
37. Łukaszewski Bolesław
38. Maciejowski Antoni
39. Matysiak Kazimiez
40. Mączewski Jerzy
41. Mieszczański Adam
42. Modrzejewski Bolesław
43. Modrzejewski Tadeusz

44. Narel Emil, ułan Tatarskiego
p.uł.

45. Narwa Abram
46. Nitka Wiktor, plut. mar. Flo−

tylli Wiślanej
47. De Nizo Wanda Izabela (?)
48. Niździński Wacław, harcerz
49. Nordenberg Ber
50. Ognan Cham
51. Ossowski Wiesław
52. Pankowski Kazimierz
53. Pesel Adam
54. Piotrkowski Kazimierz, ułan

Tatarskiego p.uł.
55. Pomorski Leon, uczeń Gimna−

zjum im. Władysława Jagiełły
56. Prokopowicz Zofia, sierż 6pp

Leg.
57. Ragina Wacław
58. Rajkowski Stanisław
59. Rotenberg Uszer
60. Sawicki Antoni, kapral 13 pp
61. Skinder Bolesław, ppor. Tatar−

skiego p.uł
62. Sklarski Aleksander
63. Solarz Franciszek
64. Stawicki Józef
65. Szenwic Dawid
66. Szkudlarek Józef
67. Szymanowiczówna Maria
68. Szamański Izydor
69. Śliwowski Ignacy
70. Świerczewski Stanisław
71. Świeżyński Czesław
72. Świtalski Jan
73. Ulicki Stanisław
74. Więcej Mikołaj
75. Zaliszewski Ignacy
76. Zawidzki Stefan, harcerz,

uczeń I Gimnazjum Męskiego
77. Zieliński Stanisław
78. Ziębicki Franciszek
79. Ziółkowski Czesław
80. Zych Tadeusz
81. Zynek Jan
82. Żywiałkowski Adam

(Lista ukazała się drukiem jako aneks
do książki wydanej w roku 2001
„Obrona Płocka przed bolszewikami
18−19 sierpnia 1920 r.” autor: 
Grzegorz Gołębiewski)

Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie otaczający
nas zewsząd skupili wszystkie siły, aby zniszczyć wywalczoną krwią i trudem
żołnierza polskiego niepodległość naszą. Zastępy najeźdźców, ciągnących aż
z Azyi Mniejszej, usiłują złamać bohaterskie wojska nasze, by runąć na Polskę,
rozpocząć swoje straszne panowanie.

Jako jednolity niewzruszony mur stanąć musimy do oporu. O pierś całego na−
rodu rozbić się ma nawała bolszewizmu. Jedność, zgoda i wytężona praca niech
skupi nas wszystkich dla wspólnej sprawy.

Żołnierz polski, krwią broczący na froncie, musi mieć to przeświadczenie, że
stoi za nim cały naród, w każdej chwili gotowy przyjść mu z pomocą.

Chwila taka nadeszła.
Wzywamy tedy wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie za−

ciągnęli się w szeregi armii stwierdzając, że za Ojczyznę każdy w Polsce z włas−
nej woli gotów złożyć krew i życie.

Niech spieszą wszyscy: i ci, młodość i siłę czujący w żyłach, co żelazem odpie−
rać będą najazd wroga, i ci, którzy stanąć mogą do pracy w instytucjach wojsko−
wych, by zwolnić z nich i zastąpić tych, co na froncie przydatni być mogą. Niech
na zawołanie Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co
wzorem ojców i dziadów pokotem położyli wroga u stóp Rzeczypospolitej.

Wszystko dla zwycięstwa1 Do broni!
W imieniu rady Obrony Państwa

Józef Piłsudski
Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny

(Ilustrowany Kuryer Codzienny z 6 lipca 1920 roku, ze zbiorów Mariana Wilka)

Obywatele Rzeczypospolitej!
Ojczyzna w Potrzebie!
Rada Obrony Państwowej wzywa wszystkich Polaków do szeregów armii.

– Róbcie tę zwyczajną Polskę z tych
wszystkich tradycji, które mamy naj−
piękniejsze w przeszłości, bo tylko
z was weźmie się Ojczyzna prawdziwa,
o której będziemy mogli powiedzieć, że
jest naszym domem rodzinnym, naj−
bezpieczniejszym schronieniem przed
niedostatkami tego świata – cytował
Gustawa Holoubka podczas uroczy−
stości na cmentarzu garnizonowym 18
sierpnia, prezydent Mirosław Milew−
ski. Z wdzięcznością i pokorą chylimy
głowy przed obrońcami Płocka z 1920
roku. Wszystkie następne pokolenia
płocczan mówią im – dziękujemy.

Ks. Jarosław Cichocki z parafii p.w.
św. Bartłomieja i Artur Waltman z Ko−
ścioła Ewangelickiego wspólnie od−
mówili modlitwy za tych, którzy 87 lat
temu oddali życie za naszą wolność,
a następnie kpt. Marek Pogłód popro−
wadził apel poległych. Wzywał kolej−
no wszystkich żołnierzy, cywilów

i harcerzy (lista poległych obok), któ−
rzy pamiętnego sierpnia 1920 roku na
płockich barykadach złożyli ofiarę
najwyższą. Polegli na polu chwały –
odpowiadali harcerze.

Na symbolicznej mogile zapłonęły
znicze i pokryły ją kwiaty, złożone
przez kombatantów, Ministra Skarbu
Państwa, Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Wicewojewodę Ma−
zowieckiego, władz naszego miasta,
NSZZ Solidarność, przedstawicieli
wojska, policji, straży miejskiej, straży
pożarnej i służby więziennej, harcerzy,
młodzież z Małachowianki, Gimna−
zjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 1.

Minutą ciszy zebrani uczcili też pa−
mięć wszystkich polskich żołnierzy po−
ległych na misjach w różnych krajach.

Wieczorem na Starym Rynku z pro−
gramem zatytułowanym „Barwy Pol−
ski” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
„Mazowsze”. (j)

Cześć ich pamięci!

1 sierpnia o godz. 17, w 63. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskie−
go, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Płocku delegacje władz
z przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Korgą, kombatanci i harcerze
złożyli kwiaty i zapalili znicze. Policjanci na kilka minut zatrzymali ruch.
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1. Jak pamiętają wszyscy, którzy
zdążyli dorosnąć w czasach peerelu,
kolejne rocznice narodzin sowieckiego
„imperium zła” miały wymiar między−
narodowy, były bowiem obchodzone
w listopadzie we wszystkich pań−
stwach „zaprzyjaźnionych”. Narodzi−
ny amerykańskiego raju demokracji
prawdziwej, przypadające na dzień
uchwalenia Deklaracji Niepodległo−
ści Stanów Zjednoczonych, czyli na
4 lipca 1776 roku, również celebrowa−
ne są nie tylko w USA – o czym za−
świadczyło przyjęcie wydane z okazji
231. rocznicy niezawisłości tego kraju
przez Victora Ashe, jego ambasadora
w Polsce, w rezydencji na warszaw−
skim Mokotowie. W ogrodowej części
posesji – kilka stoisk gastronomicz−
nych oraz dwa zespoły instrumentalne:
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska
Polskiego i Zespół Dixielandowy Ar−
mii USA, z dużą inwencją i swobodą
poruszający się także w obszarze blue−
sa i swingu. Wewnątrz domu ambasa−
dora – jeszcze większe rozkosze dla
podniebienia (pyszne krążki suszi
z kozim serem i przepyszne owoce
w płynnej czekoladzie), a także wiele
znanych postaci muzyki, filmu i poli−
tyki; m.in. Edyta Geppert, polsko−
amerykański jazzman Michał Urba−
niak, Irena Jarocka, która z towarzy−
szeniem Orkiestry Reprezentacyjnej
WP wykonała Mazurka Dąbrowskie−
go, reżyser Krzysztof Zanussi, aktorka
Sławomira Łozińska (Bronka z serialu
Daleko od szosy), czy wreszcie dawne
asy atutowe postkomunistycznej lewi−
cy typu Leszka Millera czy Marka Bo−
rowskiego naprzeciw jokerów obecnej
ekipy rządzącej w rodzaju Romana
Giertycha; widać też Antoniego Ma−
cierewicza i Jana Olszewskiego, wy−
trwale asystujących usadowionej na
uboczu Annie Walentynowicz, oraz
Waldemara Pawlaka, chyba jedynego,
obok autora tych słów, reprezentanta
regionu płockiego na raucie. Osobną
uwagę zwraca obecność red. Zygmun−
ta Broniarka i prof. Longina Pastusia−
ka, którzy, do połowy lat osiemdzie−
siątych ubiegłego wieku nader skrupu−
latni w dezawuowaniu amerykańskie−
go imperializmu i jego hetmanów
w rodzaju „aktorzyny” Reagana, na
początku dekady następnej ekspreso−
wo dojrzeli do zrozumienia epoko−
wych zasług tegoż dla wyzwolenia

krajów Europy Środkowo−Wschodniej
od „moskiewskiego knuta”. Reprezen−
towane były najróżniejsze opcje, pro−
fesje i narodowości, od Polaków przez
amerykańskich Anglosasów i Żydów
po nacje dalekowschodnie – co, w po−
łączeniu z rozmachem gastronomicz−
no−muzycznym imprezy oraz liczbą
gości idącą nieomal w setki, może na−
suwać skojarzenia z przyjęciami urzą−
dzanymi przez głównego bohatera
słynnej powieści F.S. Fitzgeralda
Wielki Gatsby (1925) w jego rezy−
dencji w nowojorskim West Egg.
Z tym tylko, że 4 lipca 2007 roku po−
dejmuje nas nie finansowy potentat,
który zdobył fortunę w sposób niele−
galny, lecz dyplomata reprezentujący
światowe supermocarstwo, któremu,
jako obywatele kraju długo gnębione−
go przez „imperium zła”, zawdzięcza−
my więcej niż moglibyśmy pamiętać,
wciąż słysząc o bohaterskich skokach
przez mury. 

2. Znalazłszy się dwa dni później
bliżej serca dawnego komunistyczne−
go supermocarstwa, czyli w porcie
rzecznym w Kijowie, wyruszyłem na
statku „Księżniczka Dniepru” w ponad
tygodniowy rejs w dół tej rzeki do Mo−
rza Czarnego, mając w świeżej pamię−
ci ambasadorski raut i... symboliczny
obraz „wielkiego Gatsby’ego” – który
zresztą, pracując na jachcie swego do−
broczyńcy i mentora Dana Cody’ego,
odbył wiele podróży po rzekach i oce−
anach. Na naszej „Księżniczce” czułby
się chyba trochę tak, jak w West Egg:
międzynarodowy tłum Francuzów,
Niemców, Hiszpanów, Rosjan, Sło−
weńców, amerykańskich Ukraińców
i zaledwie piętnaścioro Polaków (pilo−
towanych przez niezawodną Grażynę
Garwolińską z ramienia stołecznego
Biura Podróży „Guide Service”), zna−
komita kuchnia, wieczorki taneczne
w „Sky−Bar” na najwyższym pokła−
dzie oraz wiele innych atrakcji w ro−
dzaju pokazu przygotowywania naro−
dowych potraw ukraińskich – o któ−
rych smaku kaowiec z pamiętnego fil−
mu Rejs mógłby co najwyżej poma−
rzyć...

W Kijowie, mieście nieomal staro−
żytnym (jego początki szacuje się na
piąte stulecie naszej ery), ludnym
(około 3 milionów mieszkańców)
i prawdziwie uroczym, zmory sowiec−
kiej przeszłości nie dają o sobie za−
pomnieć. Na stoku wysokiego brzegu
Dniepru ukryty w zieleni pomnik księ−
cia Włodzimierza Wielkiego (1853),
dzięki któremu Ruś Kijowska w 988
roku przyjęła chrzest, a trochę dalej, na
szczycie nabrzeżnej skarpy – mon−
strum socrealistycznego monumenta−
lizmu w postaci figury Matki−Ojczyz−
ny (1981). Na rozległym Placu Sofij−
skim w centrum – najstarsza z cztery−
stu (podobno) świątyń Kijowa, czyli
Sobór Sofijski, założony w jedena−
stym wieku przez księcia Jarosława
Mądrego, gdzie obok unikatowych
wczesnośredniowiecznych mozaik
można też podziwiać fragmenty fre−
sków z ufundowanego w stuleciu na−
stępnym Klasztoru św. Michała Ar−
chanioła o Złotych Kopułach. Miał on
mniej szczęścia do bolszewickich in−
żynierów budynków i dusz: w 1936

roku wysadzono go w powietrze z po−
wodu planowanej rozbudowy gmachu
Komsomołu. Pod koniec ubiegłego
stulecia powrócił na swe historyczne
miejsce po przeciwnej stronie wspom−
nianego placu – i może nie przez przy−
padek tuż obok postawiono Pomnik
Ofiar Głodu na Ukrainie w latach
1932−33, kiedy to, w wyniku ekstermi−
nacji „kułaków”, zamorzono tam oko−
ło 6 milionów niewinnych ludzi.

Nie inaczej w dzielnicy artystycz−
nej, czyli na Zboczu Andrzejewskim.
U jego szczytu barokowa cerkiew św.
Andrzeja, uważana za jedną z najpięk−
niejszych w mieście, kilkaset metrów
w dół – dom−muzeum Michaiła Bułha−
kowa, wielkiego pisarza rosyjskiego
rodem z Kijowa i... jednej z bardziej
spektakularnych ofiar stalinizmu.

Pisarzem, bez reszty ukraińskim, był
natomiast Taras Szewczenko (1814−
18610), poeta i rysownik, zaznajomio−
ny z Mickiewiczem miłośnik literatury

polskiej, w swoim kraju uważany nie−
omal za świętość. Miejscem jego
szczególnego kultu jest malownicze
wzniesienie nad Dnieprem zwane Gó−
rą Szewczenki, gdzie, zgodnie ze swą
wolą, spoczął po śmierci. Nieopodal
miasto Kaniów – w literaturze polskiej
obecne dzięki powieści poetyckiej Se−
weryna Goszczyńskiego Zamek ka−
niowski (1828), z historii znane jako
miejsce niefortunnego spotkania Sta−
nisława Augusta Poniatowskiego i Ka−
tarzyny II, dla miłośników architektu−
ry i sztuki ważne ze względu na uro−
czą, kameralną cerkiew Zaśnięcia
NMP z XII wieku. W sensie bardziej
współczesnym uwagę zwracają starsze
pasażerki miejskich autobusów, na
przekór lipcowemu upałowi opatulone
w płaszcze i swetry. Dobrze znająca
ten kraj dr Garwolińska tłumaczy ów
paradoks atawizmami, sięgającymi
jeszcze czasów rewolucji bolszewic−
kiej i wojny domowej, kiedy to, wy−
chodząc z domu rano, nie można było
mieć pewności, czy wróci się doń wie−
czorem.

Płynąc dalej w dół rzeki – na wyso−
kości Czerkas, nieopodal których uro−
dził się Szewczenko – widzimy, że

przeistacza się ona w rozlewisko,
gdzie na brzegach trudno byłoby do−
strzec kaczkę, gęś czy nawet krowę.
O zmroku migocą tam światła, niczym
po przeciwległej stronie zatoki oddzie−
lającej Gatsby’ego od jego ukochanej
Daisy. Nie jesteśmy jednak w dystyn−
gowanym Nowym Jorku, lecz w coraz
bliższym sąsiedztwie Dzikich Pól.

Nie takie one zresztą dzikie: pobli−
ski Dniepropietrowsk to duży ośrodek
przemysłowy i akademicki (8 wyż−
szych uczelni), a Zaporoże – stolica re−
gionu to jedno z większych miast
Ukrainy (900 tysięcy mieszkańców).
Jego główna ulica, dwunastokilome−
trowy Prospekt Lenina, jest najdłuższa
w kraju, a na terenie całego obwodu
zaporoskiego, o wielkości mniej wię−
cej równej terytorium Belgii, mieszka−
ją podobno przedstawiciele aż 900 na−
rodowości. Sowiecka przeszłość obja−
wia tu mniej złowrogie oblicze, rozwój
tego regionu nastąpił bowiem głównie

dzięki gigantycznej inwestycji w po−
staci Dnieproges, elektrowni wodnej
na Dnieprze zbudowanej na przełomie
drugiej i trzeciej dekady XX wieku.
Dawniej Sicz Zaporoska – „Zaporoże”
oznacza ziemie na południe od poroh,
czyli skał wystających ponad powierz−
chnię Dniepru, a „Sicz” to dosłownie
palisada wokół osad Kozaków, od
XVI wieku szukających na Dzikich
Polach własnej „małej ojczyzny” – by−
ła symbolem stepowego romantyzmu
i nieokiełznanej swobody. Jej rezerwat
można dziś odnaleźć na dużej dnie−
prowskiej wyspie Hortyca (w V wieku
p.n.e. odwiedzonej pono przez słynne−
go historyka greckiego Herodota),
gdzie – obok sanatoriów i ośrodków
wypoczynkowych – znajduje się en−
klawa historycznego folkloru tych
ziem. Ubrani w tradycyjne stroje zapo−
roscy młodzieńcy zrywają batogami
kozackie futrzane czapy z głów włas−
nych i... turystów, chyba trochę tym
przerażonych, dziarsko krzeszą hołub−
ce w ludowych tańcach i wykonują
karkołomne akrobacje na galopują−
cych koniach. W czasach wolnej Ukra−
iny jest to, być może, coś więcej niż
tylko inscenizacja dla spragnionych

WIELKI GATSBY

Pokój mieszkalny w haremie

Pomnik Ofiar Głodu na Ukrainie
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egzotycznych atrakcji przybyszy
z „cywilizowanej” Unii Europejskiej. 

Po przebyciu malowniczej delty
Dniepru – gdzie zakrapiany samogo−
nem poczęstunek w wiosce rybackiej
wyzwala u hiszpańskich pasażerów
naszego statku nadspodziewany po−
tencjał energii wokalnej, a nawet ta−
necznej – wypływamy na Morze Czar−
ne, by niebawem dotrzeć do Sewasto−
pola, miasta powstałego dopiero pod
koniec XVIII wieku, lecz w sensie
nazwy kojarzącego się jeszcze z cza−
sami antycznymi. Znajdujemy się
mianowicie na Półwyspie Krymskim,
czyli starożytnej Taurydzie, gdzie już
w VI wieku p.n.e. Grecy założyli ko−
lonię Chersonez, miejsce przyjęcia
chrztu przez wspomnianego księcia
Włodzimierza, a obecnie dzielnicę Se−
wastopola (w języku dawnej Hellady
nazwa ta oznacza „miasto chwały”).
W centrum i na portowym nabrzeżu
widać raczej pamiątki dziejów póź−

niejszych, głównie z czasów opisywa−
nej przez Lwa Tołstoja i Alfreda Ten−
nysona wojny krymskiej z lat 1853−
56, kiedy to armia rosyjska musiała
stawić czoła zjednoczonym siłom tu−
reckim, brytyjskim, francuskim i sar−
dyńskim (między innymi baszta
obronna oraz pomnik żołnierzy rosyj−
skich i francuskich na Kurhanie Mała−
chowa), a także II wojny światowej,
gdy załoga twierdzy Sewastopol bro−
niła się przed wojskami Hitlera od li−
stopada 1941 do lipca 1942 roku (soc−
realistyczny monument na Placu Na−
chimowa). Jadąc w stronę Bachczyse−
raju malowniczymi stokami gór krym−
skich, gdzie klimat i krajobraz budzą
wyraźne skojarzenia śródziemnomor−
skie, też zagłębiamy się w historię:
w założonej przez starożytnych Tau−
rów Bałakławie, obecnie znanej jako
centrum produkcji krymskiego szam−
pana, na wzgórzach natrafiamy na
opiewane przez Mickiewicza w Sone−
tach krymskich ruiny zamku, w doli−
nie – na pomnik upamiętniający tra−
giczną szarżę brytyjskiej Lekkiej Bry−
gady podczas wojny krymskiej, a w
samym Bachczyseraju – na jeden
z najcenniejszych zabytków Taurydy.
Miasto ma oczywiście względnie stan−
dardową część współczesną, gdzie na
głównym placu wciąż „tumani i prze−
strasza” brązowa figura wodza rewo−
lucji bolszewickiej – tym jednak, co
przyciąga tutaj turystów z całego
świata, jest kompleks pałacowo−ogro−
dowy chanów krymskich. Władali oni
tymi ziemiami mniej więcej od poło−
wy wieku XV do schyłku XVIII, kie−
dy to półwysep został ostatecznie włą−
czony do Rosji – ich rezydencja jest
zaś najciekawszą i chyba najbardziej
reprezentatywną pamiątką tego dłu−
giego okresu. Widać to i na cmenta−
rzu, gdzie niemal każdy nagrobek,
z uwagi na wymyślne epitafia i sym−
boliczne ornamenty, jest osobnym
dziełem sztuki: i na tak zwanym pod−
wórku poselskim, z najstarszą częścią

kompleksu (początek XVI wieku)
w postaci portalu żelaznych drzwi,
przez które posłowie przechodzili na
audiencje do chana, i na Podwórku
Fontann. Tu szczególną uwagę zwraca

Fontanna Łez, pomnik miłości chana
Krym−Gireja do zagadkowej Dilare
Bikecz czy też – jeśli wierzyć Puszki−
nowi, Mickiewiczowi i Łesi Ukraince,
(vide, odpowiednio, poemat Fontan−
na Bachczyseraju oraz sonety Grób
Potockiej i Grobowiec w Bachczyse−
raju) – wziętej w jasyr polskiej ary−
stokratki Marii Potockiej. 

Kolejny, bardziej rozległy, kom−
pleks pałacowo−ogrodowy odnajduje−
my w południowej części półwyspu,
w miejscowości Ałupka u stóp ma−
lowniczej góry Ai−Petri. Michaił Wo−
roncow, generał−gubernator tego re−
gionu zwanego Krajem Noworosyj−
skim, jeden z najświatlejszych polity−
ków carskich XIX wieku, zapragnął
mieć tu rezydencję, zbudowaną w la−
tach 1828−46 według projektu wybit−
nego angielskiego architekta Edwarda
Blore i – logicznym sposobem – wy−
stylizowaną w konwencji budownic−
twa pałacowego epoki Tudorów. Po−
dobne wpływy widać też miejscami
w Liwadii, w cieniu tejże góry, gdzie,
na gruncie odsprzedanym władcom
rosyjskiego imperium przez spadko−
bierców Potockich, w 1911 roku zbu−
dowano monarszą rezydencję, tak jak
pałac Woroncowa otoczoną rozległym
ogrodem, łagodnie schodzącym ku
morzu. Duch srodze doświadczonych
przez historię ostatnich Romanowów
daje się odczuć tylko w wypełnionych
rodzinnymi pamiątkami salonach na
pierwszym piętrze; parter to domena
pamięci konferencji jałtańskiej, która
odbyła się tu w lutym 1945 roku,
z wiadomym skutkiem dla powojennej
Europy, zwłaszcza zaś dla Polski. 

Liwadia to właściwie przedmieścia
największego i najsłynniejszego ku−
rortu krymskiego, gdzie gości około
milion wczasowiczów i kuracjuszy
rocznie. Z uwagi na „tarasowe” usytu−
owanie na górzystym brzegu i staro−
helleńską etymologię nazwy Jałta – bo
o niej oczywiście mowa – przypomina
greckie czy włoskie miasta nad Mo−

rzem Śródziemnym. Widać tu też jed−
nak ślady Słowiańszczyzny, głównie
literackie – muzeum Antoniego Cze−
chowa, ulicę, gdzie mieszkała wspom−
niana już Łesia Ukrainka, najwybit−

niejsza poetka swego kraju, podobnie
jak autor Trzech sióstr, próbująca po−
dreperować na Krymie wątłe zdrowie
– nade wszystko zaś, wjeżdżając do
Jałty po wijących się coraz wyżej ser−
pentynach, ujrzymy potężny masyw
góry Ajudah, której rodzimy wieszcz
poświęcił jeden z Sonetów krym−
skich. Znacznie częściej, niestety, kłu−
ją w oczy relikty czasów sowieckich
w postaci wielopiętrowych, często−
kroć sanatoryjnych punktowców, nie−
miłosiernie kaleczących piękny nad−
morski krajobraz. Analogiczne dyso−
nanse uderzą nas też u celu naszego
rejsu, czyli w znanej już, czarującej
zresztą (zwłaszcza w gwarny letni
wieczór) Odessie, którą tym razem
zwiedzamy od mniej znanej strony
dawnych dzielnic biedy i przestępstwa
oraz ośrodków wczasowo−leczni−
czych.

Powiadają czasem, że tę architekto−
niczną gigantomanię Sowieci przejęli
od Amerykanów – czy jednak Gatsby
pomyślałby kiedykolwiek o przepro−
wadzce znad swojej zatoki na jakiś
Manhattan? Swoją zaś drogą, na
krymskim wybrzeżu, gdzie Morze
Czarne, podobnie jak Atlantyk na

Long Island, często wcina się w ląd,
odnalazłby się chyba nie najgorzej... 

3. „[...] podaj mi dłoń, Ukraino”
– wołał w latach II wojny światowej
Broniewski, mając na myśli, z dziejo−
wej konieczności, Ukrainę sowiecką.
Do jakiej zaś Ukrainy mógłby wycią−
gnąć rękę jego „późny wnuk”? Czy do
tej, która wciąż nie może wyzwolić się
od nienasyconych wampirów komuni−
stycznej przeszłości? Czy do tej, któ−
ra, wzorem kraju ościennego zza daw−
nej linii Curzona, coraz szerzej otwie−
ra się na zalew miałkiego, globali−
stycznego konsumpcjonizmu? Czy do
tej, która chce się wybić na nową eu−
ropejską tożsamość, choć w gruncie
rzeczy nie wie, czy naprawę chce?

Te wielopiętrowe sprzeczności
świetnie widać w naddnieprzańskim
przemysłowym mieście Kremenczuk
(rejon Połtawy). Na największym pla−
cu wciąż stoi pomnik Lenina – jego
też imię nosi główna ulica, przecinają−
ca nieco mniejszy Plac Niepodległo−
ści. Na okrasę mamy tu jeszcze cen−
trum rozrywki pod szumną nazwą
„Europa” (gwoli ścisłości dodajmy, że
także i muzeum z ekspozycją secesyj−
nych eksponatów, interesującą, choć
znacznie uboższą niż płocka).

Cieszy fakt, że Ukraina przypomina
sobie o prawosławnych korzeniach,
starogreckich koneksjach i systema−
tycznie niszczonej przez bolszewizm
tradycji wielokulturowości. Że –
w dużej mierze dzięki kapitałowi za−
granicznemu – odbudowują się tu cer−
kwie i synagogi. Że kijowska Ławra,
jeden z najwspanialszych i najbardziej
okazałych kompleksów klasztorno−
kościelnych w skali światowej, po
dziesięcioleciach zaniedbań i dewasta−
cji znajduje się w kondycji bez mała
kwitnącej. Że Chreszcztik, główna uli−
ca naddnieprzańskiej metropolii, ma
już polor prawdziwie europejski.

Pozostaje więc nadzieja na stopnio−
we przezwyciężanie sprzeczności
między ukraińskim centrum a prowin−
cją, wciąż grzęznącą w pokomuni−
stycznym mule. A także na to, że kon−
sumpcjonistyczny syndrom Gat−
sby’ego (który de facto był nieudanym
idealistą i postacią bez mała tragiczną)
nie zaciąży nad tym dorastającym do
autonomii politycznej i kulturowej na−
rodem w sposób równie fatalny, jak
sowiecka „urawniłowka”.

Andrzej Dorobek

NA GRUZACH IMPERIUM 

Fronton pałacu w Liwadii

Muzeum Tarasa Szewczenko
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Od piątku rana (3 sierpnia) na płoc−
kich ulicach widać było grupki osób
z plecakami, namiotami i karimatami.
Wszyscy ciągnęli nad Wisłę. Trzeba
przyznać, że Audioriver przyciąga wię−
cej osób spoza naszego miasta. Może
dlatego, że płocki festiwal znany jest nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Na te−
goroczną imprezę zjechali artyści z ca−
łego świata: USA, Australii, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Meksyku, Szwecji,
Walii. Nie zabrakło też oczywiście ro−
dzimych przedstawicieli – szeroko poję−
tej – muzyki elektronicznej. – Płocki fe−
stiwal jest ewenementem, chociażby ze
względu na różnorodność muzyki, która
jest prezentowana, począwszy od
drum’n’bassu a skończywszy na mini−
mal techno – opowiada Łukasz Napora,
rzecznik prasowy Audioriver.

Festiwal ma już wypracowaną pozycję
na rynku. Tylko w piątek, 3 sierpnia,
przed dwiema scenami bawiło się 17 ty−
sięcy osób, w sobotę było jeszcze więcej.
– Artyści zaproszeni do Płocka, także
świetnie się przygotowali – mówi Napo−
ra. – Zespół Hybrid wystąpił w dziesię−
cioosobowym składzie. Gdy brytyjski du−
et Spooky poznał nasz line up, to stwier−
dził, że nie zagrają didżejskiego seta, ale
przywiozą cały sprzęt i zagrają live. 

Jak co roku, na festiwalowej plaży nie
zabrakło kina. Tym razem za program
odpowiadała klubokawiarnia Chłodna
25. Wszyscy chętni, którzy zasiedli na
wygodnych leżakach pod jednym z na−
miotów, mogli w piątek obejrzeć pokaz
filmów, zorganizowany we współpracy
z Wydziałem Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kieślowskiego (Uniwersytet
Śląski). Był m.in. „Sezon na kaczki”

w reżyserii Julii Ruszkiewicz i „Kawa−
łek nieba” Jakuba Czekaja. Drugą część
piątkowego kina zorganizowano we
współpracy z Korporacją Ha!art. Można
było obejrzeć m.in. fiński obraz z 2006
roku pt. „Rewolucji nie pokażą w tele−
wizji”. W sobotnim kinie swoją obec−
ność zaznaczyły: Mistrzowska Szkoła
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
oraz Eureka Media i Instytut Adama
Mickiewicza. Pokazano filmy zrealizo−
wane w ramach projektu „Polska – Ro−
sja. Nowe spojrzenie”.

Wyjątkowy był w tym roku także
namiot chilloutowy. Położono w nim
parkiet, zamontowano reflektory, mo−
nitory plazmowe, lustra weneckie,
a siedzieć można było na wygodnych
kanapach i pufach. 

Płocki festiwal zdobywa popularność
nie tylko w kraju, ale również za grani−
cą. W tym roku impreza popularyzowa−
na była także w zagranicznych mediach.
W przyszłym roku promocja ma być
jeszcze większa. – Cały czas chcemy się
rozwijać – mówią organizatorzy.
– Wprawdzie bardzo pomaga nam mia−
sto i znaleźliśmy w tym roku dwóch ko−
lejnych sponsorów: Orlen i Lecha, ale
nie chcemy na tym poprzestać. Dlatego
myślimy o wprowadzeniu – być może
już w przyszłym roku – biletów. Pozwo−
liłoby to na zwiększenie budżetu festi−
walu i zainwestowaniu, np. w światło.
Nie chcemy stać w miejscu, tym bar−
dziej, że w ubiegłym roku znaleźliśmy
się na wysokim ósmym miejscu w ran−
kingu tego typu imprez na świecie. Ma−
my nadzieję, że z roku na rok będziemy
coraz wyżej. M.D.

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Kilkanaście tysięcy osób – przez dwa dni i dwie noce – bawiło się na nad−
wiślańskiej plaży podczas festiwalu muzyki elektronicznej Audioriver 

Muzyka i wizualizacje
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Sesja zainaugurowała tegoroczne
obchody 87. rocznicy obrony Płocka
przed bolszewikami. Po tych brze−
miennych wydarzeniach, w listopadzie
1921 roku, w naszym mieście zaczął
stacjonować (przeniesiony ze Zgierza)
4. Pułk Strzelców Konnych. Początko−
wo byli to żołnierze pozbierani z róż−
nych jednostek, wszystkich armii za−
borczych, wielu nawet kiepsko posłu−
giwało się językiem polskim. Wcho−
dzili wcześniej m.in. w skład szwadro−
nu 7. pułku ułanów, walczącego
w 1919 roku na froncie litewsko−biało−
ruskim, 2. dywizji piechoty, zmagają−
cej się z korpusem Gaja, pustoszącym
m.in. okolice Płocka, 2. szwadronu
strzelców konnych toczącego walki
pod Lwowem z 1. Armią Konną Bu−
dzionnego. Około połowę stanowili
Polacy, wielu było Białorusinów, tro−
chę Niemców i Żydów.

Różni byli żołnierze, kadra oficer−
ska i rozmaitym dysponowali uzbro−
jeniem – od szabli niemieckich, po−
przez francuskie lance i polskie mau−
sery, produkowane w Radomiu. Na−
wet siodła były dwojakie: kozackie
z wysokim łęgiem i płaskie kanadyj−
skie. Koszary, w których pułk zakwa−
terowano (teren między Rogatkami
Warszawskimi a obecną siedzibą
Państwowej Straży Pożarnej przy ul.
Wyszogrodzkiej), też początkowo by−
ły w opłakanym stanie. Najpierw od
1870 roku stacjonował w nich garni−
zon rosyjski, potem Niemcy. Budynki
przetrwały do 1945 roku, kiedy to
wycofujący się z Płocka hitlerowcy
spalili je. Kawalerzyści szybko jed−
nak doprowadzili je do porządku,
a od 1925 roku, kiedy to ujednolicono
organizację wojska polskiego, jed−
nostka funkcjonowała bez zarzutu, co
potwierdzają zapisy inspekcji.

W skład jednostki wchodziło: do−
wództwo, kwatermistrzostwo, sekcja sa−
perów. 4 szwadrony liniowe, sekcja ka−
rabinów maszynowych, szwadron gos−
podarczy i pluton łączności. Przed wy−
buchem II wojny światowej pułk liczył
36 oficerów i podchorążych, 806 żołnie−

rzy, 840 koni i dysponował 2 samocho−
dami. Jednostka dowodzili kolejno pod−
pułkownicy: Henryk Borewicz, Jerzy
Dembicki, Zygmunt Lecewicz, Mikołaj
Więckowski, płk Kazimierz Żelisławski,
Zygmunt Marszewski.

Pułkowe życie rozpoczynało się
o pobudką o godz. 6 (latem o godz. 5).
Do ósmej żołnierze zajmowali się koń−
mi, potem był apel i śniadanie, zajęcia
wojskowe do obiadu, po południu
znów oporządzanie koni i ich treningi
(przynajmniej godzinę dziennie), na−
prawianie rzędów, sprzątanie itp.
O 19.30 znów apel i czas wolny do
21.30. Wówczas sprawdzano obec−
ność, odmawiano modlitwę i po cap−
strzyku koszary zasypiały.

Pułk miał też swój hymn; Marsz Ja−
zdy Polskiej skomponował około 1922
roku płocczanin Jan Walter. Pierwsze
takty tego utworu stały się zawołaniem
płockiej jednostki. Ten sam kompozy−
tor napisał też gawota „Za Tumem”
dla 8. Pułku Artylerii.

Podczas sesji zaprezentowano 2
mundury ówczesnych kawalerzystów:
szeregowca i młodszego oficera oraz
oryginalny proporzec drugiego szwa−
dronu 4. Pułku Strzelców Konnych

Ziemi Łęczyckiej rotmistrza Stefana
Grabowskiego, który przechował jego
krewny.

Oba mundury niewiele różniły się
krojem, za to istotnie jakością materia−
łu. Oficerowie nosili spodnie bryczesy
i buty – dziś powiedzielibyśmy „oficer−
ki”, wówczas nazywane były „szklan−
kami”. Żołnierskie spodnie były długie,
a buty to sznurowane trzewiki. Pas ofi−
cerski był dwubolcowy, a szeregowca
jednobolcowy. Na pagonach widniał
stopień wojskowy i nr pułku lub inne
oznaczenie przynależności do jednost−
ki. Czapka oficerska miała otok w kolo−
rze pułku i okuty daszek. Szeregowcy
nosili na ogół furażerki. Istotne różnice
były w uzbrojeniu; oficer miał przytro−
czoną do pasa szablę i pistolet, piechur
dźwigał na plecach około 30 kg – zro−
lowany koc, chlebak z prowiantem, ło−
patkę z bagnetem, maskę przeciwgazo−
wą, menażkę, komplet ubrań, hełm i ka−
rabin. Sznury naramienne przysługiwa−
ły tylko generałom i oficerom dyplo−
mowanym.

Wojskowe pieniądze

Drugim tematem sesji był „Pieniądz
zastępczy Wojska Polskiego okresu

międzywojennego”. – Pierwsze monety
zastępcze w wojsku pojawiły się w 1919
roku – mówił Jan Waluś. Wówczas
w wielu jednostkach wojskowych zaczę−
ły powstawać spółdzielnie (na wzór ro−
syjskich i francuskich), których człon−
kami byli żołnierze oraz pracownicy cy−
wilni wojska i ich rodziny. Powszech−
nym zwyczajem było branie w nich to−
warów na kredyt. Sklepikarz zapisywał
dług w zeszycie i raz w miesiącu należ−
ną kwotę potrącano żołnierzowi z żoł−
du. Do 1933 roku żołnierz mógł zadłu−
żyć się w spółdzielni do wysokości 50
procent żołdu, potem kwota ta została
zmniejszona do 20 procent.

Nie był to chyba najwygodniejszy
sposób rozliczania się, gdyż bardzo
szybko w zakładzie Grabskiego
w Łodzi, który produkował m.in. gu−
ziki dla wszystkich polskich służb
mundurowych, zaczęto zamawiać
monety, którymi można było płacić
w wojskowych spółdzielniach. Emi−
tentów tych pieniędzy zastępczych
było aż 28. Monety bite były prze−
ważnie z cynku o różnej wartości,
oddzielnie dla żołnierzy i oficerów.
Na awersie podana była wartość mo−
nety i nazwa, na rewersie na ogół
nazwa jednostki, w której się nią po−
sługiwano. Czasem widniał także wi−
zerunek orła lub podobizna wodza.
Monety były różnej wielkości np. 5−
groszowa miała średnicę 15 mm, a 5−
złotowa – 25 mm.

Jaka była ich wartość nabywcza?
Przy średniej ówczesnej pensji 90 –
100 złotych dla nauczyciela, 240 zło−
tych dla sierżanta czy 167 złotych dla
kaprala za zastępcze pieniądze w spół−
dzielczym sklepiku można było kupić:
bułkę i jajko po 5 groszy, kilogram cu−
kru za 1 zł, litr mleka za 15 groszy, pa−
czkę herbaty za 1,25 zł. 

Spółdzielcze wojskowe sklepy by−
ły konkurencyjne w stosunku do po−
zostałych, gdyż miały darmową ob−
sługę, złożoną z żołnierzy. Z osiąga−
nych zysków połowę przeznaczały na
powiększenie kapitału zakładowego,
a z reszty finansowały – jak byśmy
dziś powiedzieli – działalność kultu−
ralno−oświatową dla całego pułku.

E. Jasińska

To nieprawda, że kawalerzyści walczyli konno – mówił w Towarzystwie Naukowym Płockim dr
Michał Trubas podczas sesji poświęconej Płockiemu Oddziałowi Kawalerii i 4. Pułkowi Strzel−
ców Konnych Ziemi Łęczyckiej. Konie w pułkach służyły przede wszystkim do transportu (wy−
posażenia, armat) i parad. Szarże konne stosowano w wyjątkowych wypadkach. Kawalerzyści
szkoleni byli do walki tak jak piechota i głównie pieszo walczyli.

Płoccy kawalerzyści

Prowadzący sesję: Michał Trubas i Jan Waluś
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W sierpniowym numerze „Sygna−
łów” zamieściliśmy portret płockiego
urzędnika, namalowany w 1922 roku
przez Stanisława Ignacego Witkiewi−
cza. W ubiegłym roku obraz ten za−
kupiło do swoich zbiorów Muzeum
Mazowieckie. Prosiliśmy czytelni−
ków o pomoc w ustaleniu tożsamości
sportretowanego płocczanina. Na
nasz apel odpowiedział p. Henryk
Słomczewski, który, co prawda „gło−

wy nie daje”, ale jest niemal pewien,
że z tym właśnie urzędnikiem
w płockim ratuszu załatwiał swoje
sprawy, związane z kupnem działki
budowlanej.

– To był początek lat sześćdziesią−
tych. Ten pan nazywał się chyba Jan
Skibiński albo Skubiński i mieszkał
gdzieś w pobliżu Rogatek Warszaw−
skich, bo często go tam widywałem.
Wtedy była to już starsza osoba, ale
dobrze go zapamiętałem, bo był typem
charakterystycznego przedwojennego
urzędnika; miał identyczny wąsik jak
na obrazie, pociągłą twarz i takie dość

smutne spojrzenie. W dodatku nosił za−
rękawki.

Nasz czytelnik pamięta z tamtego
okresu innych urzędników, pracują−
cych w ratuszu – z wydziału geodezji,
architektury, komunikacji m.in. Tade−
usz Banacha z Radziwia, pp. Burzyń−
skiego i Frede. Może oni lub ich bli−
scy rozpoznają tego kolegę z pracy,
o ile, oczywiście rozpoznanie p.
Słomczewskiego jest trafne.

Publikujemy jeszcze raz portret ta−
jemniczego urzędnika. Może, dzięki
naszym czytelnikom, przestanie być
tajemniczy i anonimowy? (j)

Śladem naszych publikacji

Kto go znał?
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Lista 67 nazwisk, dziś prawie nikomu
nic nie mówiących. Przy połowie z nich
przykuwa uwagę data śmierci – 1944
rok. I daty urodzenia: 1920, 1921, 1924,
1925. Mieli po 20 lat, kiedy z młodzień−
czym entuzjazmem ruszyli 1 sierpnia
1944 roku z Płocka do Warszawy, by
bić się o wolność stolicy i całego kraju.
Wierzyli głęboko, że to się uda.

W większości nie wrócili. Nawet nie
wiadomo, gdzie szukać ich grobów;
w śródmieściu, na Powiślu, może na
Woli. Ci, którzy przeżyli 63 dni piekła,
zostali wypędzeni ze skazanego na zag−
ładę miasta; z obozu przejściowego
w Pruszkowie żołnierzy pognano w głąb
Niemiec do obozów jenieckich, a cywi−
lów wywieziono na roboty przymusowe
u niemieckich gospodarzy. Pozostały po
nich nieliczne pamiątki przechowywane
przez bliskich i ta skromna, ale jakże
wymowna, wystawa przygotowana
przez Książnicę Płocką, a eksponowana
obecnie (do 2 października) w filii bib−
liotecznej przy ul. Sienkiewicza (dawne
Domy Towarowe Centrum) Gdzie są

chłopcy z tamtych lat... Płocczanie na
żołnierskich szlakach 1 sierpnia 1944.

Ekspozycja składa się z 3 części; pier−
wsza – to plakaty i afisze, nawołujące do
walki z wrogiem, druga – to wycinki
prasowe z gazet wydawanych przez jed−
nostki Polskich Sił Zbrojnych na Zacho−
dzie i zagranicznych czasopism, wyra−
żające zainteresowanie polskim zrywem
niepodległościowym i współczucie,
ale... niewiele poza tym. Wreszcie trze−
cia, najcenniejsza część to dokumenty,
fotografie, pamiątki po powstańcach:
znaczki Powstańczej Poczty Polowej,
odznaki poszczególnych zgrupowań AK
(Żyrafa, Radosław, Żbik, Parasol.
Golsk, Kampinos), list od dowódcy
zgrupowania kpt. Golskiego do Kata−
rzyny Nowakowskiej z gratulacjami za
wyróżnienie jej Krzyżem Walecznych,
medal AK, legitymacje.

Wystawa ma charakter otwarty – cały
czas jest uzupełniana, wzbogacana od−
nalezionymi po latach, śladami płocczan
– warszawskich powstańców. Pamięć
musi trwać... (j)

Gdzie są chłopcy
z tamtych lat...

Wystawę przygotowała Maria Jass, któ−
ra od 1973 r. mieszka w Bremie (Niemcy).
Od tego również roku pracuje w Państwo−
wej Bibliotece Uniwersyteckiej w Bremie,
gdzie zajmuje się działem slawistyki m.in.
j. polskim, literaturą i twórczością ludową. 

Na wystawie zaprezentowane zostaną
32 zdjęcia pochodzące ze zbiorów Klausa
Stute, Ingo Wagnera, Uniwersytetu
w Bremie, Muzeum Krajów Zamorskich
i „Universum” w Bremie. Zdjęcia prezen−
tują miasto Bremę i jego mieszkańców. 

Tematem zdjęć jest wolne miasto han−
zy Brema, samodzielny kraj Republiki
Federalnej Niemiec.

Składa się on z dwóch dużych miast:
Bremy i Bremerhaven. Jako dwumiasto−
we państwo na 400 km2 jest najmniej−
szym z 16 niemieckich krajów związko−
wych. Liczba mieszkańców: Brema
548.500 i Bremerhaven 116.200.

Brema nie leży nad morzem, jak sądzi
wielu obcokrajowców. Od morza północ−
nego dzieli miasto godzina jazdy samo−
chodem. Ale Brema leży nad rzeką, która
łączy miasto z otwartym morzem i decy−
dująco wpłynęła na jego losy. 

Woda płynie przez obszar Bremy na
odcinku 52,7 km – to stanowi 100 km ob−
szarów przybrzeżnych lub plaż, które
mieszkańcy Bremy intensywnie i z entu−
zjazmem wykorzystują.

Rzeka, której miasto zawdzięcza swoje
znaczenie handlowe i portowe, wykorzy−
stywana jest obecnie tylko jako droga
handlowa dla żeglugi śródlądowej. No−
woczesny ruch kontenerów, statków, jak
również gigantycznych okrętów odbywa
się w Bremerhaven.

Ponad 1.200 lat liczy historia miasta.
Można ją zobaczyć w barokowym i rene−
sansowym charakterze rynku, patrząc na
ratusz i Rolanda, domy patrycjuszy i dom
„Schütting”, bremeńską izbę handlową.

Brema ma wiele twarzy: z jednej strony
imponuje nowoczesnością: portami, uni−
wersytetami, szkołami wyższymi, prze−
mysłem motoryzacyjnym, elektronicz−
nym, stalowym, spożywczym, jak rów−
nież innowacyjną techniką lotniczą i kos−
miczną. Z drugiej strony przeżywamy na
rynku, na ul. Böttcherstrasse, w dzielnicy
Schnoor, złote lata hanzy i kupiectwa: mu−
zea, zbiory dzieł sztuki, sceny operowe
i baletowe, jak również wieloraki krajo−
braz teatralny wzbogaca życie kulturalne. 

W Bremie można głęboko oddychać.
Zawsze wieje świeży wiatr z północy,
a zieleń dodatkowo zwiększa poczucie
komfortu. Podczas przejażdżki łódką
można wspaniale odpocząć po zwiedza−
niu miasta. Kilometrowe trasy rowerowe
zapraszają do poznania miasta i okolic na
rowerze. Jeśli ktoś ma szczęście odwie−
dzić Bremę w maju, powinien przejść
przez rododendronowy park; kwitnące,
pachnące azalie i rododendrony we
wszystkich odcieniach bieli, żółci, czer−
wieni przenoszą zwiedzającego w cudny,
bajkowy świat. Maria Jass

4 września br. o godz. 18 w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki – Domu
Darmstadt otwarta zostanie wystawa fotografii pt. „Brema – pulsujące mia−
sto nad Wezerą”. Ekspozycja będzie czynna do 23 września, wstęp wolny.

Hanzatyckie miasto

Urząd Miasta Płocka włączył się do
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej
„Ciąża bez alkoholu”, organizowanej
przez Państwową Agencję Rozwiązywa−
nia Problemów Alkoholowych. Celem
akcji jest dotarcie z informacją o zagroże−
niach, jakie niesie picie alkoholu w czasie

ciąży, do wszystkich obecnych i przy−
szłych mam. Z badań wynika bowiem, że
co trzecia kobieta w wieku 18 – 40 lat, bę−
dąc w ciąży piła alkohol, narażając swoje
dziecko na ryzyko nieodwracalnych usz−
kodzeń układu nerwowego i narządów.

Dlatego na płockich ulicach zawisną
billboardy (Dobrzyńska, Batalionów
Chłopskich, Bielska, Kilińskiego/Sien−

kiewicza, Jachowicza/Nowy Rynek,
Armii Krajowej), a 9 września wolonta−
riusze rozdawać będą paniom ulotki
i gerbery (symbol akcji). Do współpra−
cy zaproszono ginekologów – materiały
informacyjne dostępne będą w gabine−
tach lekarskich, szpitalach. Plakaty
umieszczone będą w autobusach, przy−
chodniach, urzędach, parafiach.

Kobiety muszą sobie uświadomić, że
nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu,
która nie zaszkodzi rozwojowi dziecka;
nawet lampka wina działa toksycznie
i może uszkodzić płód. Jeśli kobieta
w ciąży pije alkohol, dziecko pije razem
z nią. Pół godziny po spożyciu stężenie
alkoholu we krwi dziecka jest takie sa−
mo, jak we krwi matki. lk

Ciąża bez alkoholu
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*INDIANIE W PŁOCKU*INDIANIE W PŁOCKU*INDIANIE W PŁOCKU*INDIANIE W PŁOCKU*INDIANIE W PŁOCKU*

Któż z nas nie fascynował się
w dzieciństwie Indianami? Kto nie
zaczytywał się powieściami Karola
May’a i Jamesa Curwooda? Co
prawda, czołowy polski idianista
Ranores (Zdzisław Wszołek) twier−
dzi, że opisywane przez nich życie
Indian nie miało i nie ma wiele
wspólnego z rzeczywistością, ale
było to dla większości z nas jedyne
źródło informacji o tych egzotycz−
nych plemionach. Teraz może się
to zmienić.

Płocka Galeria Sztuki przygoto−
wała dużą wystawę pt. „Indiańskie
lato. Indianie Wielkich Równin
i Prerii”. Ekspozycja składa się
z trzech części: fotografii Leszka
Opioli (wykonanych podczas in−
diańskich festiwali w Kanadzie
i USA), grafik Mikalojusa Povilasa
Vilutisa z Litwy i litografii Carla
Bodmera. Pracom towarzyszy po−
kaz indiańskiego rzemiosła ze zbio−
rów Stowarzyszenia Przyjaciół In−
dian (głównie Ranoresa, od lat ko−
lekcjonującego indiańskie ręko−
dzieło i wykonującego jego repli−
ki). Organizatorzy zapewnili na
otwarcie i zakończenie wystawy
dodatkową atrakcję w postaci po−
kazu indiańskich tańców wojen−
nych i myśliwskich Pow−How (to
tańce ponadplemienne, powstałe
z połączenia różnych elementów
tańców plemion, którym przyszło
wspólnie żyć w rezerwatach) w wy−
konaniu toruńskiej grupy Huu−Ska
Luta. Na indiańskich warsztatach,
zorganizowanych w czasie trwania
wystawy można nauczyć się kon−
strukcji „łapacza snów”, symbo−

licznych gestów i znaków, jakimi
porozumiewali się Indianie róż−
nych plemion, poznać wierzenia
czerwonoskórych i ich – odmienny
od naszego – system wartości.

Podczas wystawy, trwającej do 6
września, można kupić wydawnic−
twa o Indianach i drobne gadżety.

* * *

Dzięki wystawie możemy spro−
stować choćby kilka obiegowych,
fałszywych opinii. Np. skąd
w Ameryce Indianie? Indianie, to
błędna, ale powszechnie przyjęta,

nazwa dla rdzennych mieszkańców
Ameryki. Użyta pierwszy raz przez
Krzysztofa Kolumba, który docie−
rając do Ameryki, był przekonany,
że dopłynął do Indii. Indianie,
przed wyparciem ich przez białych,
zajmowali wielkie równiny Amery−
ki (prerie), prowadząc koczowni−
czy tryb życia, wędrując za stadami
bizonów i karibu. Dlatego nigdy
nie budowali trwałych domów. Ich
schronieniem był stożkowany tipi
lub okrągły wigwam. Były to kon−
strukcje z żerdzi wiązanych włók−
nami kory; tipi (o średnicy ok. 5 m)
pokryte było skórami bizonów,
wigwam pokrywały maty z trawy,
uzupełnione korą brzozową.

Żaden Indianin nie rozstawał się
z łukiem i kołczanem na strzały.
Kołczan, ozdobiony spłaszczonymi
kolcami jeżozwierza, a potem pa−
ciorkami, był zrobiony ze skóry,
mieścił około 20 strzał. Zabitego
wroga należało oskalpować (to po−
zostałość dość rozpowszechnione−
go niegdyś na całym świecie zwy−
czaju zdobywania trofeum w posta−
ci głowy). Wierzono, że głowa jest
siedzibą duszy i skupia w sobie si−
ły magiczne, które zdobywca gło−
wy lub skalpu mógł wykorzystać
dla dobra swojego plemienia. Zwy−
czaj skalpowania rozpowszechnili
biali osadnicy, gdy – dążąc do lik−
widacji indiańskich plemion – za−
częli wyznaczać nagrody pieniężne
za skalpy.

Malowanie ciała stanowiło u In−
dian nie tylko ozdobę i oznakę
przynależności do konkretnego ple−
mienia, ale było też ochroną przed
prażącym słońcem i insektami. Far−
by wytwarzali z roślin, minerałów,

niektórych części ciała zwierząt.
Podobnie pióropusz, kojarzący się
nieodłącznie z indiańskimi wodza−
mi. Największą wartością nie był
jego piękny wygląd, lecz przypisy−
wana mu moc magiczna, która mia−
ła chronić właściciela na polu bi−
twy. Imponujące pióropusze nosili
wyłącznie Indianie Wielkich Rów−
nin, bo tylko tam, na wolnym tere−
nie, nie krępowały im swobody ru−
chów.

W terminologii indiańskiej nie
ma „fajki pokoju” – jest święta faj−
ka, najważniejszy przedmiot mate−
rialny. Fajka i jej dym był pośred−
nikiem między człowiekiem
a Stwórcą. Wg legendy, pierwszą
fajkę przekazała Indianom kobieta,
która następnie zamieniła się w bia−
łą jałówkę. Pierwotnie nie palono
w niej tytoniu lecz zioła, zmieszane
z korą drzew tzw. kini−kinik. Fajkę
palono w ważnych dla indiańskiej
społeczności momentach – podczas
plemiennych uroczystości, podpi−
sywania traktatów z białymi (stąd
pewnie nazwa „fajka pokoju”). Faj−
ki palą zarówno mężczyźni jak
i kobiety, choć damskie są mniej−
sze, delikatniejsze i nie ma zwycza−
ju, by kobiety dzieliły się nimi
z gośćmi.

– Głównym celem, jaki przyświe−
cał naszej Galerii przy tworzeniu
tej wystawy, było przybliżenie i po−
kazanie płocczanom prawdy o lu−
dziach, którzy odeszli, kochali swo−
ją ziemię, walczyli o nią, rozwijali
swoje obyczaje i kulturę, godząc się
z tym, co ich spotkało – podsumo−
wuje dyrektor PGS Jerzy Mazuś. 

Ewa Jasińska

Wszystko na świecie ma swój cel; dla każdej choroby istnieje ziele, które ją leczy i każdy człowiek ma misję do speł−
nienia. To jest indiańska teoria życia.

Christine Quintasket (Opłakujący Gołąb)

Naród znany, a nieznany

Jedna z grafik Mikalojusa Povilasa Vilutisa

Mokasyny były robione zazwyczaj ze skóry jelenia, często bogato wyszywane koralika−
mi. Dziś takie oryginalne, ręcznie robione, mokasyny kosztują około 400 dolarów.

Święta fajka stanowiła rodzaj glejtu nie−
tykalności. Lulki tych wielkich fajek wy−
rabiano z czerwonego kamienia z kamie−
niołomu Pipestone w południowo−za−
chodniej części stanu Minnesota.
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*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*

Impreza odbędzie się przy Spichle−
rzu przy ul. Kazimierza Wielkiego
11b. Drugą edycję pikniku w samo po−
łudnie rozpocznie każdego dnia po−
chód ulicami: Tumską, Grodzką, Sta−
rym Rynkiem i Kazimierza Wielkiego.
W czasie pochodu będą pokazy tańca
celtyckiego, tańca północnego Mazo−
wsza – kontro i tańców kurpiowskich.
Towarzyszyć będzie im muzyka daw−
na wykonywana przez „Open Folk”
i kurpiowska, prezentowana przez Ka−
pelę Kurpiowską Janka Kani, ponadto
w programie pokazy walk i degustacja
piwa kozicowego. Formuła pochodu
to nie tylko sposób na reklamę II Pik−
niku Archeologiczno− Etnograficzne−
go, ale i odpowiedź na przewodnie ha−
sło tegorocznych Europejskich Dni
Dziedzictwa – „Ludzie gościńca. Wę−
drowcy, pielgrzymi, tułacze”, w które
to po raz kolejny piknik się wpisuje. 

Wytwórcy, prezentujący na pikniku
swe stanowiska, to według tradycyjne−
go sposobu postrzegania, dzielenia
otaczającej nas przestrzeni na orbis in−
terior i exterior, przybysze z zewnątrz,
z innego świata, posiadający często ta−
jemną moc i wiedzę (np. zielarka),
umiejętności okiełznania żywiołów,
np. ognie (kowal, smolarz), czy trud−
niący się zajęciami innymi niż upra−
wianie ziemi i zbieranie jej płodów
(np. rybak, szkutnik, plecionkarz,
rzeźbiarz, powroźnik czy garncarz). 

Występujący podczas pikniku to też
ludzie reprezentujący zawody uważa−
ne swego czasu, choć niekiedy i dzi−
siaj, za niepoważne, niegodne stanu
statecznego, tj. muzycy, śpiewacy, ak−
torzy czy tancerze, z uwagi na wyko−
nywaną profesję skazani na wieczne
„tułanie”, zarówno dawniej jak
i współcześnie.

Impreza jest tak pomyślana, by od−
biorca mógł podróżować w czasie,
poznać tradycyjne zajęcia związane
z życiem blisko rzeki, odwiedzić szkut−
nika robiącego łódź−dłubankę, wikli−
niarza wyplatającego kosze, czy ryba−
ka przygotowującego sieci; zajrzeć do
rozbitego przez drużynę Weles (zrze−
szoną przy Państwowym Muzeum Ar−
cheologicznym w Warszawie) obozu
wojów wczesnośredniowiecznych, by
poobserwować życie codzienne, jakie
mogło się toczyć w takim obozie, spró−
bować sił w starciach z rycerzami
z czasów pierwszych Piastów, wziąć
udział w zabawach plebejskich, spraw−
dzić swoją zręczność w rzucie topo−
rem, oszczepem, czy w strzelaniu z łu−
ku, a także powróżyć sobie z run – sta−
rogermańskiego alfabetu. 

W czasie pikniku będzie również
okazja, by zapoznać się z warsztatem
pracy tkacza, kaletnika, garncarza,
hafciarki, bursztyniarza i złotnika. Zo−
stanie też uruchomiona przymierzalnia
strojów wczesnośredniowiecznych

i kurpiowskich. Zaś u rzemieślników,
zajmujących się historią książki, bę−
dzie można zasięgnąć wiedzy o po−
czątkach pisma i sposobach zapisywa−
nia znaków na tabliczkach wosko−
wych, wykonać w tradycyjny sposób
kartę papieru czerpanego, wydruko−
wać dokument średniowieczny na re−
plice prasy Gutenberga i opatrzyć go
stosowną pieczęcią, bez której nie by−
ły ważne tego typu dokumenty, spró−
bować też sił w zawodzie iluminatora
kodeksów średniowiecznych.

Ponadto prezentowane będą znane
od średniowiecza zajęcia związane
z ogniem, tj. wytop żelaza w dymar−
kach, czy produkcja wytworów suchej
destylacji węgla – smoły, dziegciu
i węgla drzewnego. 

Poza prezentacją stanowisk, przy
części z nich, prowadzone będą war−
sztaty dla wszystkich zainteresowa−
nych, m.in. przez: tkacza, kaletnika,
hafciarkę, powroźnika, garncarza,
mincerza, szkutnika, wikliniarza, ko−
wala, rzeźbiarza, wytwórców byśków
(kurpiowskiego pieczywa obrzędowe−
go), kwiatów bibułowych i wycinanki
kurpiowskiej. 

Dodatkowo w ramach pikniku prze−
widywany jest kiermasz, w czasie któ−
rego możliwe będzie nabycie współ−
czesnych rzeźb ludowych od lokal−
nych twórców z okolic Płocka, wyro−
bów kowalskich, z wikliny, kaletni−
czych, biżuterii, elementów strojów,
replik monet średniowiecznych, kopii
ilustracji do kodeksów średniowiecz−
nych, specjałów kuchni staropolskiej
i kurpiowskiej. 

Bogaty program pikniku zawiera
bardzo modny współcześnie akcent
tj. gotowanie w plenerze. Pierwszego

dnia na oczach widzów przyrządzone
zostanie danie kuchni kurpiowskiej,
drugiego – kuchni staropolskiej. Go−
towanie na scenie, jak i przyrządza−
nie specjałów średniowiecznych
w obozie wojów, połączone będzie
z degustacją. Każdy z zainteresowa−
nych otrzyma również wydaną spe−
cjalnie na tę okoliczność ulotkę
z przepisami kuchni obecnych na
pikniku.

Prezentacjom, warsztatom, degusta−
cjom, towarzyszyć będą koncerty: mu−
zyki średniowiecznej w wykonaniu
grup „Open Folk” i „Abalienatus” oraz
muzyki kurpiowskiej w wykonaniu
Kapeli Kurpiowskiej Janka Kani. Dla
wszystkich chętnych prowadzone będą
również warsztaty tańca celtyckiego,
tańca północnego Mazowsza – kontro
i tańców kurpiowskich, tj.: stara baba,
olender, fafur, konik, zoraź.

Pierwszego piknikowego dnia wy−
stąpi zespół kurpiowski z „Weselem
Kurpiowskim”. Program zamknie
koncert folkowy w wykonaniu „Orkie−
stry św. Mikołaja” – w sobotę o godz.
20, a w niedzielę o godz. 19.20. Dru−
giego dnia odbędzie się widowiskowy
pokaz gaszenia dymarek i koncert wie−
czorny zespołów koncertujących po−
przedniego dnia.

Piknik pomyślany jest jako impreza
– przede wszystkim – o walorach edu−
kacyjnych. Ma dostarczyć możliwości
doświadczania, poznania ludzi i części
ich kultury z innego regionu, czy innej
czasoprzestrzeni. Dzięki takiemu poz−
naniu po raz kolejny zaskoczyć nas
może różnorodność, barwność świata,
przy jednoczesnym odkryciu uniwer−
salnych praw nim rządzących.

Magdalena Lica−Kaczan

Muzeum Mazowieckie zaprasza 1−2 września (sobota – niedziela)
na II PIKNIK ARCHEOLOGICZNO−ETNOGRAFICZNY

Jak drzewiej bywało

Jak to się dzieje, że jedwabne
apaszki są miękkie i miłe w dotyku,
gdy surowy materiał jest sztywny?
– na takie i inne pytania odpowiada−
ła Justyna Nowicka−Czarnojańczyk
podczas swojej wystawy w Domu
Darmstadt.

Oprócz pięknych apaszek, autorka
poprowadziła warsztaty malowania
na jedwabiu. – Nie nad wszystkim da
się zapanować, bo farby rozlewają
się i czasami to, co sobie zaplanuje−
my, nie wychodzi dokładnie tak jak

byśmy chcieli – opowiadała Nowic−
ka−Czarnojańczyk. – Technika jest
bardzo podobna do akwareli; można
coś przyciemnić, ale rozjaśnić już się
nie da. 

Autorka pokazała, że przed przystą−
pieniem do malowania, należy dobrze
naciągnąć materiał na ramę. Służą do
tego specjalne pinezki, które mają trzy
„nóżki”. Jedną zahacza się o jedwab,
a dwie wbija się w drewno. Aby uzy−
skać na materiale kontury do kresek
używa się specjalnej żywicy lub tuż po

naniesieniu na jedwab farb, suszy się
materiał... suszarką do włosów. 

– Obrazy namalowane na apasz−
kach są trwałe, nawet po wypraniu,
ale pod jednym warunkiem: farby trze−
ba utrwalić na parze przez 8−10 godzin
– wyjaśniała Nowicka−Czarnojańczyk.
– Aby jedwab był miękki w dotyku,
trzeba go wyprać.

Autorka zachęcała wszystkich do
zabawy z malowaniem na jedwabiu.
– To wspaniały relaks, choć wymaga
cierpliwości – przekonywała. – To, co
namalujemy, można powiesić na ścia−
nie jako obraz. Aby kolory nie wybla−
kły, jedwab musi być za szybą. 

Autorka prac na jedwabiu pokazała
również swoją nietypową twórczość
z... tektury falistej. 

– To świetny materiał, który zazwy−
czaj wykorzystujemy do pakowania
– mówiła Nowicka−Czarnojańczyk. – Za
każdym razem, gdy oglądamy go z róż−
nych stron, widzimy zupełnie coś innego.

Wszystkie prace miały formę kwadratu,
bo – jak twierdzi autorka – to idealna for−
ma. Taki też tytuł („W kwadracie”) miała
jej wystawa. Artystka jest absolwentką
ASP w Poznaniu. Swoje prace sprzedaje
w dwóch galeriach w Poznaniu oraz np.
w Karpaczu, gdzie jej jedwabne apaszki
najchętniej kupują Niemcy. (m.d.)

Jedwabne kwadraty
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W tym roku mija 110. rocznica urodzin
i 45. rocznica śmierci Władysława Bro−
niewskiego, wybitnego poety, którego ży−
cie i twórczość tak wyraziście związane
były z Płockiem. Artysty, który w tym
mieście przyszedł na świat i do którego
zawsze z wielkim sentymentem wracał. 

Biografia Władysława Broniewskie−
go – jak napisał w swoim referacie
Waldemar Smaszcz – człowieka, poety
i żołnierza, ale także kochanka, męża
i ojca, pełna jest nagłych (chociaż
trudno powiedzieć: nieoczekiwanych)
zwrotów, nie zawsze zrozumiałych na−
wet dla najbliższych. Od najwcześniej−
szej młodości jego życie naznaczone
było rozdarciem, wobec którego sam
poeta wydawał się bezradny. 

Autora „Przypływu”, „Bagnetu na
broń” czy wreszcie „Słowa o Stalinie”
trudno zatem jednoznacznie ocenić. Od
śmierci Broniewskiego minęło 45 lat,
a jego osoba i twórczość nadal wywołu−
je silne emocje i sprzeczne oceny – ma
zapewne tyle samo zwolenników, co za−
gorzałych krytyków. Jednak wszyscy,
zarówno miłośnicy jak i przeciwnicy
Broniewskiego, doceniają wielkość jego
poezji. Najwięcej kontrowersji wzbudza
jego życiorys i etykieta poety – komuni−
sty, piewcy rewolucji, jaka przylgnęła
do niego i utrudnia obiektywne spojrze−
nie na dorobek twórczy artysty.

Książnica Płocka, która od 1997 ro−
ku nosi imię Władysława Broniew−
skiego, czuje się odpowiedzialna za
przekazanie w miarę pełnej wiedzy
o wielkim płocczaninie. 

Na jubileusz Książnica Płocka i Płoc−
kie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki
i Bibliotek przygotowały obszerny pro−
jekt „Maje i listopady. Pejzaże życia
Władysława Broniewskiego”, który zai−
naugurowała wystawa zorganizowana
we współpracy z Muzeum Władysława
Broniewskiego w Warszawie, a otwarta
w lutym, w rocznicę śmierci poety.
Warto wspomnieć także o kilku waż−
nych przedsięwzięciach, wśród których
był cykl otwartych wieczorów czytania
wierszy Broniewskiego i happening ma−
larski przygotowany wspólnie z Galerią
Rusz w Toruniu oraz I Prywatnym Lice−
um Plastycznym w Płocku „Z Tumskiej
spoglądam Góry…”. Jego efektem są
ogromne murale, eksponowane w ogro−
dzie Książnicy Płockiej, a inspirowane
twórczością poety. Trwa konkurs foto−
graficzny ogłoszony wspólnie z Płoc−
kim Towarzystwem Fotograficznym
im. Al. Macieszy, którego plonem bę−
dzie grudniowa wystawa pokonkursowa
zatytułowana „Płock i Mazowsze Bro−
niewskiego”. W przygotowaniu jest se−
sja naukowa i panel dyskusyjny.

Broniewski, wzbudzający tyle emo−
cji, nie doczekał się do dziś obszernej
publikacji monograficznej. Ani kryty−
cy, ani entuzjaści nie pokusili się o na−
pisanie prawdy o poecie. Mamy na−
dzieję, że nasze przyczynkowe wy−
dawnictwo w jakiś sposób wypełni lu−
kę wydawniczą w tym zakresie i spro−
wokuje badaczy do bardzo poważnego
i obiektywnego zajęcia się biografią
Władysława Broniewskiego.

Wierzę, że zaprezentowane w tej pub−
likacji referaty wniosą nowe treści do
dość ogólnej wiedzy o Władysławie Bro−
niewskim i pozwolą lepiej zrozumieć
owo rozdarcie poety, o którym mówił
Waldemar Smaszcz. Książka pt. „Jestem
księga otwarta” dostępna jest w księgar−
ni Książnicy Płockiej w cenie 15 złotych.

Maria Zalewska−Mikulska

Broniewski 
– próba zrozumienia

Wystarczy przypomnieć scenę polo−
neza z „Popiołu i diamentu” albo
wersję filmową „Wesela”
Wajdy w całości. Dorzu−
cić jeszcze Jerzego
Grzegorzewskiego,
który w swoje spek−
takle włączał na−
wiązania do naj−
ważniejszych dla
siebie dzieł sztu−
ki – literackiej,
plastycznej, fil−
mowej, a reżyse−
rując dwukrotnie
„Dziady” czytał
je właśnie przez
obrazy wywodzą−
ce się z Wyspiań−
skiego. Do po−
dobnych prób
z aparatem w ręku
zachęca, w związ−
ku z ogłoszeniem
przez Ministra
Kultury i Dzie−
dzictwa Narodo−
wego roku 2007
– Rokiem Stani−
sława Wyspiań−
skiego, Muzeum Mazowieckie i Płoc−
kie Towarzystwo Fotograficzne.

Konkurs fotograficzny

To bardzo wysoki poziom ubiegło−
rocznego konkursu fotograficznego,
będącego częścią wydarzeń związa−
nych z obchodami Roku Rembran−
dtowskiego w Płocku, skłoniły Mu−
zeum do realizacji podobnego projek−
tu w 2007 roku. Udział w konkursie
pt. „Wyspiański” jest bezpłatny. Mo−
że do niego przystąpić każdy. Warun−
kiem udziału jest dostarczenie do
Muzeum Mazowieckiego niepubliko−
wanej dotychczas pracy fotograficz−
nej o formacie nie mniejszym niż A4
lub 20x30cm, wykonanej w technice
dowolnej i zainspirowanej oczywi−
ście twórczością Stanisława Wys−
piańskiego, przywołującą kontekst
współczesności.

W przypadku fotografii cyfrowej,
konieczne jest także dostarczenie jej

w formie pliku JPG na płycie CD
o rozdzielczości 300dpi. Każdy

autor może przesłać do 3
prac lub 3 zestawów (każ−

dy do 3 sztuk). Szczegó−
łowe można znaleźć
na www.muzeum−
plock.art.pl lub
www.ptf.plocman.pl.
Prace można nadsyłać
do 31 października.
Otwarcie wystawy po−
konkursowej i wręcze−
nie nagród zaplanowa−
no na 28 listopada. 

Bóg Ojciec w Płocku

Muzeum Mazowiec−
kie – w związku ob−
chodami Roku Wys−
piańskiego – planuje
otwarcie wystawy, któ−
ra będzie prezentacją
wybranych jego dzieł,
w większości pasteli,
ze zbiorów Muzeum
M a z o w i e c k i e g o
w Płocku, Muzeum

Narodowego w Kielcach, Muzeum Po−
morza Środkowego w Słupsku i Muze−
um Okręgowego w Toruniu. Główną
atrakcją wystawy ma być monumental−
ny projekt witraża wykonany przez
Wyspiańskiego dla kościoła o.o. Fran−
ciszkanów w Krakowie „Bóg Ojciec
Stań się!” ze zbiorów Muzeum Narodo−
wego w Krakowie, który będzie ekspo−
nowany na patio. Dopełnieniem wysta−
wy i obchodów związanych z postacią
Stanisława Wyspiańskiego będą odczy−
ty dla szkół oraz prelekcje dla zaintere−
sowanych, odwołujące się do jego twór−
czości plastycznej (m.in. wykład o wi−
trażach z kościoła o.o. franciszkanów p.
Danuty Czapczyńskiej – Kleszczyńskiej
z Krakowa). 

A 29 listopada pokazany zostanie
spektakl zainspirowany dramatem
„Noc listopadowa” z udziałem aktorów
płockiej sceny dramatycznej. (rł) 

Był inspiracją dla wielu, ludzi teatru i kina: Wajdy, Kantora, Grotowskie−
go czy Swiniarski. Dlaczego nie miałby być inspirujący również dla foto−
grafików?

Świat Wyspiańskiego 

W Domu Darmstadt, do 19 sierpnia,
można było oglądać wystawę malar−
stwa na szkle Anny Liśkiewicz oraz
malarstwa olejnego Piotra Krawczyka.

Anna Liśkiewicz jest absolwentką
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Mieszka i pracuje w Płocku.
Zajmuje się edukacją plastyczną dzieci
i młodzieży. Od 1988 roku prowadzi
pracownię plastyczną „Piwnica”, działa−
jącą przy Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki. Dwukrotnie otrzymała wyróż−
nienie za prowadzenie wyróżniającej się
pracowni plastycznej i ekspresję twórczą
dzieci i młodzieży. Dwukrotnie też była
laureatką konkursu dla młodzieży i doro−

słych „Kapliczki w pejzażu mazowiec−
kim”. Od kilku lat zajmuje się malar−
stwem na szkle, a od niedawna decoupa−
ge (techniką zdobniczą, polegającą na
naklejaniu motywów wyciętych z papie−
rowych serwetek, specjalnych papierów
lub wydruków komputerowych). 

Piotr Krawczyk jest plastykiem−de−
koratorem w Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki. Uczestniczył w kilkunastu
wystawach zbiorowych, w dorobku ma
tez kilka wystaw indywidualnych. Na−
bywcami jego prac są m.in. Szwedzi,
Francuzi i Niemcy. W twórczości po−
sługuje się techniką olejną i pastelami.
Maluje najczęściej portrety oraz pejza−
że. Wykonuje również kopie obrazów
dawnych mistrzów włoskich i holen−
derskich. (m.d.)

Szkło i olej
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Choć piłkarze płockiej Wisły grają
w drugiej lidze, władze klubu robią
wszystko, aby zachęcić kibiców do
przychodzenia na mecze. W tym sezo−
nie w szczególności zadbali o naj−
młodszych sympatyków piłki nożnej.
Ale nie tylko. 

Nowy wizerunek

Od rundy jesiennej płoccy zawodni−
cy występują w strojach firmy JAKO.
Wisła podpisała trzyletnią umowę z fir−
mą RedBox, która jest wyłącznym
przedstawicielem JAKO na terenie Pol−
ski. Dostarczają oni sprzęt sportowy nie
tylko płockim futbolistom, ale również
szczypiornistom oraz wszystkim gru−
pom młodzieżowym Wisły Płock. 

– Cały strój będą mogli też kupić ki−
bice – opowiadał na konferencji praso−
wej Piotr Dąbrowski, szef marketingu
Wisły Płock. – Będzie on identyczny,
jak ten, w który ubrani są nasi zawod−
nicy, bo JAKO nie produkuje replik. 

W produktach renomowanej niemiec−
kiej firmy grają już zespoły polskie, ta−
kie jak np.: Zagłębie Lubin – Mistrz
Polski, Górnik Zabrze, Arka Gdynia,
Górnik Łęczna, Lechia Gdańsk, GKS
Katowice oraz Warta Poznań. W nie−
mieckiej Bundeslidze w ubraniach JA−
KO występują zawodnicy: Eintracht
Frankfurt, Karlsruher FC.

Płoccy piłkarze będą grać w strojach,
których model nazwano J1. Składa się
on z: niebiesko−białej koszulki, białych
spodenek i niebieskich getrów. Pier−
wszy rezerwowy komplet meczowy to:
biało−niebieska koszulka, niebieskie
spodenki i białe getry, a w komplecie
meczowym uzupełniającym jest czer−
wona koszulka, białe spodenki i getry. 

Gdzie usiądziesz, tyle zapłacisz

– Ceny karnetów i biletów dla kibi−
ców piłki nożnej pozostają takie same,
jak w sezonie wiosennym – zapewnia
Piotr Dąbrowski. 

Najdroższy jest karnet na miejsca
w loży honorowej; w rundzie jesiennej
kosztuje 500 zł. O ponad połowę tańszy
(220 zł) jest karnet na trybunę zachod−
nią, a 150 zł trzeba zapłacić za karnet na
trybunę wschodnią. Bilet normalny na
jeden mecz na trybunie wschodniej
(sektory: B, C i D) kosztuje10 zł, a na
trybunie zachodniej (sektory: F, G, I, J)
– 15 zł. Jeśli ktoś chce obejrzeć mecz
w sektorze krytym musi zapłacić 30 zł. 

Nowością jest wprowadzenie tzw.
biletów rodzinnych dla czterech osób.
Kosztują one 30 zł i uprawniają do za−
jęcia miejsca na trybunie zachodniej
pod dachem. Bilety dostępne są wy−
łącznie w systemie rezerwacji. 

– Przygotowujemy specjalny sektor
dla rodzin, bo chcemy, aby na każdym
meczu czuli się oni bezpiecznie – wy−
jaśnia szef marketingu. 

Bilet szkolny na zachodnią trybunę
(sektor G) kosztuje jedynie 1 zł. 

Wisła w sezonie 2007/2008 urucho−
miła sieć punktów przedsprzedaży bi−
letów i karnetów na mecze piłki noż−
nej. Znajdują się one w następujących
miejscach: Wisła Płock (ul. Łukasie−
wicza 34), Auchan (Biuro Podróży
Dominet−Tour, ul. Wyszogrodzka
169), Dominet (ul. Padlewskiego 18c),
Solarium Sunny (ul. Królewiecka 20
i Rembielińskiego 6a) oraz Pub Rock
69 (Pl. Narutowicza 2).

Rezerwacji biletów rodzinnych i na
sektor szkolny na każdy mecz można
dokonywać telefonicznie (tel. 024 367
20 76) i elektronicznie (e−mail: e.gra−
bowska@wisla.plock.pl.). Bilety są do
odbioru w przeddzień meczu w pun−
kcie przedsprzedaży na terenie klubu.
– W trakcie rundy jesiennej wprowa−
dzimy także możliwość rezerwacji bile−
tów na trybuny: krytą, wschodnią i za−
chodnią – mówi Dąbrowski.

Nawet 3 tysiące

Znane są już także ceny biletów na
mecze piłki ręcznej, które rozgrywane są
w hali przy al. Kobylińskiego 25. Za bi−
let na mecz 1 i 2 rundy trzeba zapłacić po
10 zł. Tyle samo kosztuje jedno wejście
na mecz Pucharu Polski. Bilet na mecz
rundy play off kosztuje 15 zł. Tyle samo
trzeba zapłacić za możliwość obejrzenia
każdego meczu od 1/2 finału Pucharu
Polski. I runda meczów Pucharu Zdo−
bywców Pucharów to wydatek 15 zł,
a bilet na następne rundy kosztować bę−
dzie 20 zł. Jeśli ktoś zdecyduje się na
miejsce na trybunie honorowej, to za
karnet będzie musiał zapłacić 250 zł,
a za karnet na pozostałych miejscach
– 200 zł. Po raz pierwszy w tej rundzie
wprowadzono także karnety na trybunę
VIP. Kosztują aż 3 tys. zł. – Są one limi−

towane – mówi Konrad Kozłowski, spe−
cjalista ds. sprzedaży i marketingu.
– Osoba, która kupi taki karnet zyskuje
nie tylko wyjątkowe miejsce na hali, ale
także wspiera sekcję piłki ręcznej. 

Lekcja z Wisłą Płock

– tak nazywa się projekt, który zamie−
rza realizować klub jesienią (wrzesień−
październik). Zajęcia będą prowadzone
w płockich szkołach podstawowych
i gimnazjach. – Chcemy przybliżać dzie−
ciom i młodzieży Wisłę Płock, tym bar−
dziej, że w tym roku klub obchodzi 60.
rocznicę istnienia – opowiada Konrad
Kozłowski. – W przystępny i ciekawy
sposób będziemy mówić nie tylko o hi−
storii, ale także będziemy odpowiadać
na pytania: jak zostać piłkarzem, jak
być prawdziwym kibicem i co można
osiągnąć w sporcie zawodowym. 

Do płockich szkół zawitają nie tylko
trenerzy, zawodnicy, ale także przed−
stawiciele Stowarzyszenia Sympaty−
ków Klubu Wisła Płock. 

Zagraj i wygraj

Wisła coraz częściej stawia na wido−
wiska, nie tylko sportowe, ale także na
pozasportową atrakcyjność spotkań na
płockim stadionie. W trakcie każdego
meczu ligowego przeprowadzany bę−

dzie konkurs sms−owy. O zasadach
i aktualnym konkursie będzie można
przeczytać na stronie internetowej
www.wisla.plock.pl. oraz na łamach
oficjalnej gazety klubu „Nafciarz”. 

W sezonie 2007/2008 planowane są
dwa turnieje piłki nożnej dla kibiców.
Zostaną one zorganizowane wraz ze
Stowarzyszeniem Sympatyków Klubu
Wisła Płock. 

Kolejny pomysł na podniesienie
atrakcyjności meczów, to konkurs na
hymn Wisły Płock. W rundzie jesien−
nej sezonu 2007/2008 kibice mogą
przysyłać konkursowe teksty. – Zimą
hymn zostanie nagrany, a wykorzysty−
wać go będziemy od rundy wiosennej
– wyjaśnia Konrad Kozłowski. – W
okresie przejściowym każdy mecz bę−
dzie się rozpoczynał od hymnu Płocka,
który będzie grany przez trębacza.

Kibice mogą także zaprojektować
oficjalną maskotkę Wisły Płock. Jesie−
nią będą też znane zasady i szczegóło−
wy regulamin turnieju kibiców. Zosta−
ną do niego zaproszone drużyny złożo−
ne z przedstawicieli kibiców, władz
miasta, sponsorów klubu, środków ma−
sowego przekazu i pracowników klubu. 

SMS−em szybciej

Płoccy fani piłki nożnej jako jedni
z pierwszych, już jesienią 2006 r., mie−
li możliwość komunikacji interaktyw−
nej z klubem. Spółka nadal utrzymuje
współpracę z firmą One−2−One, która
prowadzi serwis Wisła Płock SU−
PERSMS. Dla kibiców zostały przy−
gotowane następujące serwisy:

– Rozrywka – można tu znaleźć gadże−
ty do telefonów komórkowych: logo,
dzwonki, grafiki związane z Wisłą Płock.

– Wieści z klubu – zamawiając od−
powiedni abonament kibice otrzymują
na swój telefon komórkowy informa−
cje o najważniejszych wydarzeniach
w Wiśle Płock. 

– Relacja z meczu – pozwala śledzić
kibicom przebieg spotkań ligowych
Wisły Płock, niezależnie od miejsca,
w którym aktualnie się znajdują. 

– Plebiscyt – umożliwia organizowa−
nie głosowań, plebiscytów i sondaży.

Szczegółowe informacje na temat
zamawiania poszczególnych usług ser−
wisów Wisły Płock SUPERSMS są
dostępne na stronie www.wis−
la.plock.pl. oraz w oficjalnej gazecie
klubu „Nafciarz”. M.D. 

Wiślacki marketing 

Takie koszulki otrzymali kibice, którzy
przyszli na mecz Wisły Płock z Lechią
Gdańsk (11 sierpnia). Grafika na koszul−
kach została zaproponowana przez człon−
ków Stowarzyszenia Sympatyków Klubu
Wisła Płock. Akcja została przeprowadzo−
na przez klub oraz Urząd Miasta. 

Katarzyna Kokosińska w rzucie
młotem została wicemistrzynią Polski
z wynikiem 47,33 m.

Do tytułu mistrzowskiego zabrakło
jej 4 cm. Mimo wszystko jest to
wspaniały sukces naszej płockiej
młociarki. Dla przypomnienia, dwa
lata temu w kategorii młodziczek Ka−
sia była Mistrzynią Polski. Jest
uczennicą Liceum Społecznego
w Małej Wsi, jednakże zamierza od
nowego roku szkolnego zacząć naukę

w Zespole Szkół Centrum Edukacji
w Płocku.

Jest to spowodowane jej dalszym
rozwojem sportowym, gdzie z trene−
rem Mirosławem Nisztorem mogłaby
realizować odpowiedni plan trenin−
gowy.

Drugi medal w tak ważnej impre−
zie świadczy o wielkim talencie Kasi,
która zaczynała od biegania na 100 m
i skoku w dal. Warto wspomnieć, że
pierwsze treningi w rzucie młotem

Kasia zaczynała z trenerem Andrze−
jem Jurewiczem i Stanisławem Nisz−
torem.

Duże nadzieje wiązaliśmy z Marty−
ną Sieczkowską (18 miejsce) i Angeli−
ką Brylską (15 miejsce) w skoku
wzwyż, jednak dziewczyny nie doszły
do pełnej sprawności fizycznej po za−
truciu w Międzyzdrojach, na trzy dni
przed Olimpiadą (prasa pisała o poby−
cie ich w szpitalu w Poznaniu podczas
powrotu z obozu).

Dobrze spisały się nasze kulomiotki,
które zakwalifikowały się do finału
ścisłego: Renata Gajewska w pchnię−
ciu kulą zajęła 8. miejsce z wynikiem
11,66 m, a Monika Pełka była 12.
z wynikiem 10,83 m. Również Renata
Gajewska zakwalifikowała się do fina−

łu ścisłego w rzucie dyskiem, gdzie za−
jęła 11. miejsce, ustanawiając rekord
życiowy – 36,07 m. Obie dziewczyny
chodzą do Zespołu Szkół Centrum
Edukacji w Płocku i trenują pod okiem
Mirosława Nisztora. 

W klasyfikacji zespołowej PZ LZS
Płock zajął wysokie 45. miejsce, uzy−
skując 20 punktów, a sklasyfikowano
207 klubów z całej Polski.

Bardzo dobre wyniki zawodników
PZ LZS Płock to zasługa dwóch trene−
rów – braci Mirosława i Stanisława
Nisztorów.

W zawodach startowali także za−
wodnicy MUKS Płock: Kesja Żabow−
ska zajęła 5. miejsce w skoku wzwyż
–165 cm, a Natalia Zawada –19. miej−
sce w wieloboju. Opr. (j)

W dniach 25−28 lipca w Szczecinie odbywała się Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w lekkiej atletyce, w której wspaniale wypadła reprezentacja
z PZ LZS Płock

Lekkoatletyczne nadzieje
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W dniach 20−22 lipca w Bydgoszczy
odbyły się Mistrzostwa Polski Junio−
rów, w których wystartowali wioślarze
PTW. Występ ten należy ocenić jako
bardzo nieudany. Jedyną miłą niespo−
dzianką było zajęcie II miejsca i zdo−
bycie srebrnego medalu przez osadę
dwójki bez sternika wagi lekkiej (Ra−
fał Kapuściński, Marcin Paradowski). 

Porażką było zdobycie tylko III
miejsca i brązowego medalu przez
osadę czwórki ze sternikiem. Sytuacja
w grupie juniorów i juniorek jest pod−
dana dogłębnej analizie, aby opraco−
wać program naprawczy. 

Dużo lepiej zawodnicy wypadli (26−
29 lipca) w Kruszwicy, gdzie odbyła
się Ogólnopolska Olimpiada Młodzie−
ży, w której wystartowali juniorzy
młodsi Płockiego Towarzystwa Wio−
ślarskiego pod wodzą trenera Jacka
Karolaka. Walka na torze regatowym
pokazała, że o przyszłość płockich
wioseł możemy być spokojni. Mimo,
że zawodnicy startują w tej grupie
wiekowej pierwszy rok, ale już zaczę−
li „rozdawać karty” sportowe. 

W przepięknym stylu w konkurencji
czwórek ze sternikiem (Damian Ple−
wiński, Kamil Adamski, Gabriel
Felbór, Damian Salak, ster. Łukasz
Sokołowski), osada zajęła I miejsce
i zdobyła złoty medal. Natomiast, osa−

dy czwórki bez sternika (Sebastian Fi−
jałkowski, Andrzej Łaciak, Patryk Po−
korski, Łukasz Tomaszewski) oraz
ósemki ze sternikiem (Łukasz Lewan−
dowski, Damian Kruszyński, Mateusz
Olenderek, Dawid Przedpełski, Ga−
briel Felbór, Kamil Adamski, Damian
Plewiński, Damian Salak, ster. To−
masz Myzia) po zaciętej walce do
ostatnich metrów i trochę z braku do−
świadczenia startowego (pierwszy rok
w tej grupie wiekowej) zajęły osta−
tecznie drugie miejsca i zdobyły srebr−
ne medale. 

Zajęciem trzeciego miejsca i zdoby−
ciem brązowych medali może się
pochwalić osada dwójki bez sternika
(Patryk Pokorski, Sebastian Fijałkow−
ski) oraz Kamil Zajkowski startujący
na jedynce (w tej konkurencji pływa
dopiero od maja). O randze sukcesu
grupy trenera Jacka Karolaka świad−
czy również zajęcie I miejsca w pun−
ktacji drużynowej ekipy męskiej na 34
startujące kluby. W ogólnej punktacji
drużynowej klubów (mężczyźni i ko−
biety), płocczanie uplasowali się na
trzecim miejscu. 

* * *

Wszystkich usatysfakcjonował wy−
stęp naszych zawodników na Młodzie−
żowych Mistrzostwach Polski w Poz−

naniu. Jego plon to: dwa tytuły mi−
strzowskie (złote medale), jeden wice−
mistrzowski (srebrny medal) i trzecie
miejsce (brązowy medal).

Jako pierwsza wystartowała osada
dwójki ze sternikiem (Tomasz Cichoc−
ki, Michał Grzelak, ster. Patryk Krau−
se). Już w połowie dystansu „złamali”
przeciwników i pewnie popłynęli po
zwycięstwo, dając pozostałym do zro−
zumienia, że walka między nimi może
toczyć się tylko o dalsze miejsca.

W finale Płockie Towarzystwo
Wioślarskie miało jeszcze jedną osadę
(Łukasz Brzeziński, Piotr Grabowski,
ster. Łukasz Sokołowski), która zajęła
V miejsce. Drugi finał z udziałem
płockich wioślarzy rozegrany został
w konkurencji czwórek bez sternika.
Płocczanie (Kamil Karolkowski, Ra−
dosław Milczarek, Paweł Siemiński,
Hubert Różalski) udział w finale za−
pewnili sobie walką do ostatnich me−
trów toru. W biegu finałowym popły−
nęli z równą werwą i zajęli III miej−
sce, zdobywając brązowe medale.

Na wyżyny swoich możliwości
wspięła się osada czwórki ze sterni−
kiem (Michał Kosiński, Jakub Kłuba,
Arkadiusz Urbaniak, Przemysław
Grzelak, ster. Patryk Krause), która
po bardzo długim finiszu wywalczyła
II miejsce i srebrny medal. Pechowo
natomiast wylosował bieg półfinało−
wy Mariusz Śpiegowski na jedynce
wagi lekkiej. O wejście do finału
przyszło mu zmierzyć się z później−
szymi medalistami tego biegu. W fi−
nale „B” był drugi, pozostawiając siły
na występ w koronnej konkurencji
wioślarskiej, jaką jest ósemka ze ster−
nikiem. To marzenie wszystkich za−
wodników, trenerów i działaczy tej
dyscypliny sportu.

W tym roku udało się! Płocka
ósemka w składzie: Kamil Karol−
kowski, Michał Grzelak, Tomasz Ci−
chocki, Radosław Milczarek, Paweł
Siemiński, Hubert Różański, Ma−
riusz Śpiegowski, Przemysław Grze−
lak, ster. Patryk Krauze w przepięk−
nym stylu, bo aż z 5−sekundową
przewagą nad drugą osadą Lotto
Bydgostia i aż 10−sekundową nad
trzecią ekipą AZS UMK Toruń, zdo−
była tytuł Młodzieżowego Mistrza

Polski i tym samym pokazała, jak ol−
brzymi potencjał drzemie w młodych
płockich wioślarzach. Trenerem
wszystkich wymienionych osad jest
Grzegorz Stellak.

Przy okazji Młodzieżowych Mi−
strzostw Polski rozegrane zostały
także Regaty Młodzików o Puchar
Prezesa PZTW. I tu płocczanie poka−
zali się z dobrej strony; czwórka
podwójna chłopców (Michał Rut−
kowski, Bartłomiej Ludwikowski,
Michasł Liberek, Marcin Śniegocki)
zdobyła brązowy medal, natomiast
czwórka podwójna ze sternikiem
(Rafał Pietrzak, Rafał Derkus, Kamil
Grabek, Patryk Burkacki, ster. Łu−
kasz Sokołowski) zajęła V miejsce.
Najmłodszych trenuje Jerzy Podsę−
dek. Młodziczki, trenowane przez
Łukasza Olczaka wypadły nieco sła−
biej. Pecha miała dwójka podwójna
(Lena Nowakowska, Aneta Biała−
szek), której do brązowego medalu
zabrakło 0,34 sekundy. W tym biegu
druga osada (Aleksandra Szczutow−
ska, Paulina Reńda) zajęła V miejsce
a Karolina Pietrzak na jedynce była
szósta.

Starty na wszystkich wymienio−
nych zawodach możliwe były dzięki
wsparciu Urzędu Miasta Płocka
i PKN Orlen.

W. Rogowski
(sekretarz zarządu PTW)W Kruszwicy ósemka ze sternikiem zdobyła srebrny medal

Wioślarze na medal

Na XIV Mistrzostwach Polski we
Wrocławiu (3 – 5 sierpnia) płoccy za−
wodnicy Integracyjnego Klubu Tenisa
zdobyli 7 medali: 2 złote, 3 srebrne, 2
brązowe.

Judyta Olszewska – uczennica Szko−
ły Mistrzostwa Sportowego „70” zdo−
była dwa medale; złoty i tytuł Mistrzy−
ni Polski w grze deblowej kobiet w pa−
rze z Lucyną Skorupińską (ZSTTW
Zielona Góra) oraz srebrny w grze sin−
glowej.

Szczególne słowa uznania należą się
naszej 18−letniej zawodniczce za jej
sukces w grze singlowej. W drodze do
finału pokonała Agnieszkę Gidzińską−
Kubiak (LOB Wrocław) 6/1;6/2, i roz−
stawioną z numerem dwa Lucynę Sko−

rupińską (ZSTTW Zielona Góra)
6/3;6/3.

Emocjonujący był sobotni finał,
a szczególnie pierwszy set, z Agnieszką
Bartczak (LOB Wrocław). Bartczak to
14. zawodniczka światowego rankingu
ITF, natomiast Olszewska ma ranking
singlowy 128. Pierwszy set to pasjonu−
jąca, wyrównana walka i wygrana Ol−
szewskiej 7/6,w tie−breaku 7/4. Dwa na−
stępne sety to już dominacja Bartczak.
6/1;6/1.

W niedzielę, 5 sierpnia, rozegrane
zostały dwa finały gier męskich, naj−
bardziej zacięte ze wszystkich dotych−
czasowych w historii Mistrzostw. Na−
przeciw siebie stanęli odwieczni rywa−
le: Tadeusz Kruszelnicki (SKS Kon−

stancin – Jeziorna) i Piotr Jaroszewski
(IKT Płock).

W pierwszym secie zanosiło się na
sensację. Jaroszewski po bardzo do−
brzej grze wygrywał z 8. zawodnikiem
światowego rankingu ITF 6/3. Drugi
set był już dla faworyta – 6/0 wygry−
wał Kruszelnicki. W trzecim secie wy−
równana gra, jednak cały czas prowa−
dził Kruszelnicki i zwyciężył po bar−
dzo wyrównanym, stojącym na świa−
towym poziomie pojedynku 6/4. Po
2,5 godzinnej walce trzynasty tytuł
Mistrza Polski przypadł Tadeuszowi
Kruszelnickiemu.

Po półgodzinnej przerwie nastąpił fi−
nał gry deblowej: Tadeusz Kruszelnicki
w parze z Jerzym Kulikiem (IKT Płock)
stanęli przeciwko Albinowi Batyckie−
mu (Spartakus Koźmin Wlkp.) i Piotro−
wi Jaroszewskiemu (IKT Płock). Wszy−
scy wchodzą w skład kadry paraolim−

pijskiej, przygotowującej się do startu
w igrzyskach w Pekinie.

Tak jak w poprzednim finale widzo−
wie oglądali trzysetowy pojedynek.
Pierwszy set 6/3 dla pary Batycki/Jaro−
szewski. Dwa następne wygrane przez
parę Kruszelnicki/Kulik 7/5; 6/4 i tytuł
Mistrza Polski dla reprezentantów SKS
Konstancin Jeziorna i IKT Płock.

Kulik zdobył jeszcze brązowy medal
w grze singlowej przegrywając mecz
półfinałowy z Kruszelnickim 1/6;1/6.

Medal brązowy XIV Mistrzostw
Polski zdobyła także w grze deblowej
para IKT Płock Kamil Fabisiak/ Bro−
nisław Malinowski, przegrywając
mecz półfinałowy z Kruszelnic−
kim/Kulikiem 6/1;6/0.

Trenerem płockich medalistów jest
Jacek Wilczyński.

W. Chrobot
(prezes IKT Płock)

7 medali płocczan 

W TENISIE NA WÓZKACH

Złota dwójka ze sternikiem (od le−
wej):Patryk Krauze, Tomasz Cichocki,
Michał Grzelak
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POZIOMO:
3. szum liści drzew
10. rabatka kwiatowa
11. sprawozdanie dziennikarza
12. las z drzew rodzących żołędzie
13. stop miedzi z cynkiem
15. to co dane ponad normę
17. mięsień dwugłowy przedramie−

nia
18. Janusz – reżyser, Andrzej – ak−

tor
20. zmienna
23. forma rozliczeń bezgotówko−

wych
24. jantar
26. rozwidlenie dróg
28. owad pasożytniczy
31. na psim pysku
33. fałszywe oskarżenie, kalumnia
36. ma trudności w wysławianiu się
37. generator prądu
40. naczynie w żołnierskim plecaku
41. dział włókiennictwa
42. bez hubki nic nie znaczy
43. usunie chory narząd
44. desperacja

PIONOWO:
1. drzewo o białej korze
2. zaskórnik
3. skrzynia do przewozu ryb
4. zarodek
5. dłuższa od poematu
6. ogólnie o środkach przewozu
8. paryskie Okęcie
9. leworęczny
14. złota moneta z czasów Łokietka
16. uroczysty – w bramy miasta
18. cząstka czosnku
19. kreślony cyrklem
21. okres w dziejach
22. przedmiot
23. pomysłodawca
25. imię Laskowika
27. ogólnie żyto, pszenica
29. wstawi szybę
30. dawny dzwonek u drzwi
32. rzymska bogini świtu
34. do czerpania wody ze studni
35. bity przez sportowca
38. sączek
39. przed nazwiskiem
40. filtrowany przez nerki

Czytelnicy, którzy wypełnią krzyżówkę i z zaznaczonych liter ułożą hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji (Stary Rynek 1, pokój 220)
do końca września, wezmą udział w losowaniu upominków. 

Cytat
numeru
Posiadanie dzieci nie czyni z nas
jeszcze rodziców, podobnie jak 
nie stajemy się pianistami, tylko
dlatego, że mamy w domu fortepian.

Michael Levine
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Przez trzy dni (10−12 sierpnia) Stary
Rynek opanowany został przez sztukę
przez duże „S”. Były teatry oraz jazz.
A wszystko w ramach projektu „Ry−
nek sztuki”, przygotowanego przez
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. 

Jako pierwszy Starówkę „zaatako−
wał” Teatr Feta z Gdańska. Pokazał
on (aż dwukrotnie, bo w piątek oraz
sobotę) spektakl pt. Robale (na zdję−
ciu). Stary Rynek, a także Plac Na−
rutowicza wypełnił się barwnie
ubranymi aktorami, którzy dali po−
pis swoich umiejętności w chodze−
niu – wręcz tańczeniu – na szczu−
dłach. 

W Płocku wystąpiły też teatry: Akt
z Warszawy, KTO oraz Nikoli z Kra−

kowa, a także Pinezka z Gdańska. Nie
zabrakło więc ani animacji płomienia−
mi, ani ekspresyjnych tańców.

Ale to nie koniec atrakcji, jakie cze−
kały na płocczan. Odbyły się również
dwa świetne koncerty: Agi Zaryan
i Erika Truffaz’a. Wokalistka zachwy−
ciła niesamowitym głosem, a Truffaz
pokazał jak wspaniale można grać na
trąbce. (m.d.)

Zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Robale
z jazzem


