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Płock ma w końcu salę koncertową.
Otwarcie odremontowanego budynku
Państwowej Szkoły Muzycznej odbyło
się 1 września. Na uroczystość przyby−
li przedstawiciele parlamentu, minister−
stwa, województwa, miasta, starostwa,
Rady Miasta, wyższych uczelni i płoc−
kich firm. 

Remont szkoły trwał 14 lat. – Tyle lat
się o to staraliśmy – mówił dyrektor
PSM Mikołaj Burakowski. – Teraz na−
reszcie się skończył i jest to zasługa
wielu osób, niektórych już nie ma. Dy−
rektor przypomniał m.in. głównego
projektanta budynku Ignacego Bladow−
skiego. 

Parter budynku wyłożony jest kremo−
wo−zieloną terakotą, kolumny są kremo−
we, ściany białe. Na suficie wiszą stylo−

we żyrandole. Parter zajmują szatnie oraz
klasy; jest też winda dla niepełnospraw−
nych oraz niewielki dziedziniec. Na pier−
wszym piętrze znajdują się klasy, m.in.
rytmiki, fortepianu, oboju, fletu oraz po−
mieszczenia administracyjne i toalety.
Na drugim piętrze również są klasy,
niektóre bardzo małe, wyłożone wykła−
dziną, aby wygłuszyć pomieszczenie.
Pokonując kilka schodków, wchodzimy
do niewielkiej salki, przeznaczonej na
kameralne koncerty.

Na główną salę koncertową prowa−
dzą cztery wejścia, z dwóch poziomów.

Fotele mają bordowe obicia, na podło−
dze znajduje się wykładzina – również
bordowa. Wszystkie okucia są w kolo−
rze złota. Projektanci zaplanowali także
galerię i dwa balkony.

– Szkoła muzyczna zawsze była szko−
łą z klasą – mówił prezydent Mirosław
Milewski. – Myślę, że teraz poziom bę−
dzie jeszcze wyższy. To była, jest i bę−
dzie płocka szkoła, ale mam nadzieję,
że stanie się również ponadlokalną.

– Po tylu latach mamy placówkę, któ−
ra spełnia wszystkie wymogi bezpie−
czeństwa – dodał Mikołaj Burakowski.

– Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
mogą w końcu pracować w luksuso−
wych warunkach. Szkoła zawsze roz−
brzmiewała muzyką. Mam nadzieję, że
teraz będzie ją słyszała cała Polska.

Głównym wykonawcą była płocka
Vectra. Pieniądze na remont pochodzi−
ły z Ministerstwa Kultury oraz z budże−
tu miasta. Początkowo koszty miały
rozłożyć się po połowie. Jednak tak się
nie stało. W 2000 roku ministerstwo da−
ło 1 mln 23 tys. zł, rok później – 500
tys. zł., a w 2002 roku nawet złotówki.
W ostatnich dwóch latach otrzymaliś−
my po 500 tys. zł. W sumie Minister−
stwo Kultury dało 2 mln 923 tys. zł.
Resztę pokrył budżet miasta. Całkowity
koszt budowy wyniósł 9 mln 542 tys. zł 

Małgorzata Domańska
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8 września w ratuszu obradowała
kilkunastoosobowa rada budowy mo−
stu. Projektanci, wykonawcy oraz
przedstawiciele nadzoru i inwestora
spotykają się co miesiąc, analizując
postęp prac, ustalając harmonogram na
kolejne miesiące, wyłapując ewentual−
ne zagrożenia.

W kolejnym roboczym spotkaniu
uczestniczyli również autorzy projek−
tu: Nikola Hajdin i Bronislav Stipanic.

Zebrani zatwierdzili harmonogram
budowy na III kwartał i ustalili, że
szczegółowy harmonogram na IV
kwartał musi być gotowy na początku
października. Omówiono postęp prac
na budowie. Na szczęście, zakończyły
się już perturbacje z Mostostalem, ale

zaowocowały pewnymi opóźnieniami w reali−
zacji harmonogramu. Podwykonawca obiecał
maksymalnie przyspieszyć dostawy.

– Te zaległości trzeba szybko nadrobić –
przekonywał Zdzisław Szeląg, inspektor na−
dzoru Konsorcjum ZBM Inwestor Zastępczy.
Jeśli jest taka potrzeba, to trzeba pracować na
trzy zmiany przez siedem dni w tygodniu. Pa−
miętajmy, że przed zimą trzeba scalić obie
części. Nie wyobrażam sobie, aby przed zimą
to zadanie nie zostało zakończone. To najważ−
niejsza w tej chwili sprawa.

Zastanawiano się, jaką położyć nawierz−
chnię na części dojazdowej. Zaproponowana
w specyfikacji wersja dwuwarstowej nawierz−
chni (z asfaltu twardolanego i ścieralnego) nie
bardzo odpowiada wykonawcy, podobnie
szwedzka izolacja. Ustalono, że na następnym
spotkaniu wykonawca przedłoży swoje pro−
pozycje w tych kwestiach.

Dyskutowano także o niewielkiej korekcie
naciągu wantów i technicznych szczegółach
ich zakotwienia. 

Następna rada budowy za miesiąc. (j)

Zepną czy nie zepną?

Rada budowy

Szkoła zSzkoła z klasąklasą
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Prezydent zarządził

Działki pod drogi
Prezydent zaakceptował nabycie

przez Gminę Płock kolejnej działki
niezabudowanej, przez którą prze−
biegać będzie droga dojazdowa do
nowego mostu. Nieruchomość
o powierzchni 3.086 mkw. położo−
na jest w Radziwiu. Następne dwie
działki – o pow. 6.126 i 107 mkw.
zakupione zostały w obrębie Cie−
chomice.

Dyrektorskie obowiązki

W związku z odwołaniem Stanisła−
wa Zygmunta Kardasia ze stanowi−
ska dyrektora Zespołu Szkól Tech−
nicznych Prezydent powierzył peł−
nienie dyrektorskich obowiązków
dotychczasowemu zastępcy Bernar−
dowi Szymańskiemu, który jest dy−
plomowanym nauczycielem z 35−let−
nim stażem pracy.

Siedziba Dzieci Wojny

Stowarzyszenie Dzieci Wojny zwró−
ciło się z wnioskiem o wynajęcie po−
mieszczeń na działalność statutową.
Stowarzyszeniu przydzielono cztery
pokoje na I piętrze budynku przy ul. 3
Maja 18. Stawkę czynszu ustalono na 1
zł/mkw.

Kupiliśmy przedszkole

Na sprzedaż wystawione zostały: lo−
kal użytkowy o powierzchni 230
mkw., w którym mieści się przedszko−
le i działka o pow. 5174 mkw. przy ul.
Pocztowej (Borowiczki). Gmina Płock
już od 1996 roku czyniła starania
w sprawie nabycia tej nieruchomości.
Obecnie transakcja zostanie sfinalizo−
wana za 90 tys. złotych – lokal i 31 tys.
zł – działka.

Finanse osiedli

Prezydent powołał 4−osobową komi−
sję doraźną w celu przeprowadzenia
kontroli w zakresie rozliczania środ−
ków finansowych Rad Mieszkańców
Osiedli za lata 2001−2002. Kontrola
potrwa do końca września.

Pojadą do Darmstadt

Magistrat Darmstadt zaprosił dele−
gację płockich uczniów na obchody
Światowego Dnia Dziecka, który
w Niemczech obchodzony jest we
wrześniu. Z Płocka do Darmstadt poje−
dzie (15−21 bm.) 5 uczniów (z nauczy−
cielką) z Zespołu Szkół nr 2. Koszty
podróży i ubezpieczenia pokryte zosta−
ną z budżetu miasta, zaś zakwaterowa−
nie i wyżywienie zapewniają organiza−
torzy. (j)

Minęło pół miesiąca...

* Bez uprzedzenia Telekomunikacja
Polska podniosła ceny rozmów
prowadzonych z budek telefonicznych.
* Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa

rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę
odnawianie swoich bloków na tzw.
wielkiej płycie. Zostanie ocieplonych
i otrzyma nową elewację ponad 180
budynków.
* Z Komunikacji Miejskiej do proku−

ratury zgłoszono 40 przypadków wyłu−
dzenia dofinansowania do wczasów.
* Płocka stocznia Centromost zwodo−

wała szóstą w tym roku jednostkę –
tankowiec dla holenderskiego odbior−
cy.
* Nowym dyrektorem filii Wojewódz−

kiego Urzędu Pracy w Płocku został
Tadeusz Borowicki, dotychczasowy
pracownik oddziału geodezji w Urzę−
dzie Miasta.
* Spore zmiany w „Przedwiośniu”;

w kawiarence jest czytelnia, nie ma
drzwi w holu, odnowiono łazienki. No−
wi właściciele zapowiadają dalsze
zmiany.
* W tym roku Sanepid zamknął pięć

punktów małej gastronomii i sklep
spożywczy. Nałożono kilkadziesiąt
mandatów.
* Zmarł senior płockich Romów

Adolf Siwak, miał 84 lata.
* Około 400 pątników wyruszyło 6

bm. sprzed Fary na doroczną piel−
grzymkę do Skępego.
* Budynek teatru doczeka się wresz−

cie generalnego remontu – zapowiada
dyrektor Mokrowiecki.
* W zoo przebudowywane jest terra−

rium – w większych zamieszka razem
po kilka gatunków gadów i płazów.
* Mistrzostwa Polski w skokach mło−

dych koni (od 4 do 7 lat) w Łącku, któ−
re odbywały się (4−5 września), wygra−
ła 4−letnia Tinta ze Stadniny Koni nad
Wigrami.
* MZGM planuje wybudowanie na

Zielonym Jarze tarasowego osiedla, na
który złożą się trzypiętrowe budynki,
wykończone drewnem i szkłem.
* 2,7 promila alkoholu miał w wydy−

chanym powietrzu kierowca PKS,
wiozący 6 września 20 pasażerów
z Płocka do Wyszogrodu.
* Pracownicy Komunikacji Miejskiej

skarżą swojego prezesa o utrudnianie
działalności związkowej i mobbing. (j)

Apel do MSM
W poprzednim numerze Sygnałów

Płockich zamieściliśmy apel Klubu
Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
do władz Mazowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w sprawie odstąpienia
od planów budowy PoloMarketu na
miejscu obecnego parkingu, przy blo−
kach usytuowanych pod adresem:
Gierzyńskiego 15 i Lachmana 2. Pod
tekstem zabrakło nazwiska wiceprze−
wodniczącego Rady Miasta Tomasza
Korgi, który także podpisał się pod
apelem. Linijka tekstu z tym nazwi−
skiem gdzieś umknęła podczas kom−
puterowego składania gazety. Kiedyś
mówiono na takie przypadki ”choch−
lik drukarski”. Pana radnego Tomasza
Korgę, jak również wszystkich zainte−
resowanych, za ten błąd przeprasza−
my. (j)
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1 września w miejscach pamięci na−
rodowej znów pojawiły się kwiaty
i znicze. Wspominaliśmy tych, którzy
65 lat temu oddali życie za wolność, nie
tylko naszą.

Przy tablicach, upamiętniających płoc−
kich żołnierzy poległych na polu chwały
na różnych frontach II wojny światowej,
wmurowanych w ścianę „Stanisławów−
ki”, wiązankę kwiatów – w imieniu płoc−
kiego samorządu – złożyli wiceprzewod−
niczący Rady Miasta: Tomasz Korga
i Lech Latarski. Odmówiono modlitwy
za zmarłych i o pokój, bo jak mówił ks.
proboszcz jesteśmy świadkami, jak łatwo
człowiek człowiekowi odbiera życie, jak
kruchy jest pokój, ilu ludzi bez niego dziś
cierpi i ginie. Harcerze zaciągnęli wartę
honorową.

Płk Antoni Jelec poprowadził dla
zgromadzonych uczniów z Gimnazjum

nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 21 lekcję
historii; opowiedział jak Polska przed
65 laty była do wojny przygotowana,
jak zawiedli nas sojusznicy, których in−
terwencja sprowadziła się praktycznie
tylko do wypowiedzenia Niemcom
wojny i zrzucania na niemieckie miasta
ulotek z apelami o przerwanie działań
wojennych. Mówił również o działa−
niach bojowych dwóch płockich jedno−
stek: 4. pułku strzelców konnych i 8.
pułku artylerii.

Na płycie Grobu Nieznanego Żołnie−
rza wieniec od władz miasta i miesz−
kańców złożyli (na zdjęciu od lewej):
radny Marek Krysztofiak, dyrektor
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Ewa Adasiewicz, zastępca prezydenta
Piotr Kubera, wiceprzewodniczący Ra−
dy Miasta – Tomasz Korga i Lech La−
tarski. (j)

Narody tracąc pamięć, tracą życie

Hołd poległym

Przed sezonem jesienno−zimowym,
w którym zwykle gwałtowanie wzrasta
zachorowalność na grypę, Samodzielny
Zespół Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej przygotował ofertę szcze−
pień. Zaszczepić się można w kilku pun−
ktach, przy zamówieniach zbiorowych
możliwe jest wykonanie szczepień na te−
renie zakładu pracy. Cena jednostkowa
szczepienia wynosi 27 zł, ale przy wię−
kszej liczbie można negocjować. Szcze−
gółowe informacje na temat szczepień
przeciwko grypie uzyskać można pod
tel. 262 56 63 lub 262 56 65.

Warto przypomnieć, że grypa jest
ostrą chorobą zakaźną, przenoszoną
drogą kropelkową (kaszel, kichanie,
nawet rozmowa z osobą chorą).W jej
przebiegu zdarzają się poważne powi−
kłania jak: zapalenie płuc, zapalenie
opon mózgowych, zapalenie mięśnia
sercowego. (j)

Szczepienia
na grypę

Zoo krócej

Dzień, niestety, staje się coraz krót−
szy i zwierzęta mniej chętnie korzysta−
ją z wybiegów. Dlatego ogród zoolo−
giczny w okresie jesienno−zimowym
udostępniany jest zwiedzającym o go−
dzinę krócej. Od 1 września zoo zapra−
sza gości w dni powszednie w godz. 8
– 19, a w soboty i święta w godz. 9 –
19 (kasa czynna do godz. 18). (j)

SOS w internecie
Działające w Płocku Stowarzyszenie

Obrony Spółdzielców założyło swoją
stronę internetową. Pod adresem
www.sosplock.kylos.pl znaleźć można
m.in. informacje o Stowarzyszeniu,
tekst ustawy o spółdzielniach mieszka−
niowych, publikacje na temat własno−
ści lokali spółdzielczych. (j)
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Rodzice, dziadkowie, opiekunowie,
kamery i aparaty fotograficzne towarzy−
szyły uroczystemu rozpoczęciu roku
szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 23.
Obchody połączono z dwoma jubileusza−
mi: 15−lecia powstania placówki oraz 10−
lecia nadania imienia Armii Krajowej. 

Budowę szkoły rozpoczęto w 1987 ro−
ku. – Dwa lata później 1 września naukę
rozpoczęło 868 uczniów – przypomniała
historię dyrektor Ewa Woźniak.

W 1990 roku oddano do użytku seg−
ment gospodarczy, a rok później – kolej−
ną część dydaktyczną. Rok 1994 był prze−
łomowy dla szkoły: nadano jej imię Armii
Krajowej (wmurowano tablicę, a szkoła
otrzymała sztandar), uczniowie zaczęli
korzystać z sali gimnastycznej, a placów−
kę przyjęto do Towarzystwa Szkół Twór−
czych. W 1995 roku w SP Nr 23 odbyła
się pierwsza edycja ogólnopolskiego kon−
kursu „Losy żołnierza polskiego i dzieje
oręża polskiego”. Zorganizowano także
pierwszą edycję Międzyszkolnej Ligi
Przedmiotowej. – Rok później powstał

Uczniowski Klub Sportowy – opowiadała
Ewa Woźniak. – Od 1988 roku przy szko−
le działa miasteczko ruchu drogowego. 

Pięć lat temu szkoła przystąpiła do
międzynarodowego programu „Socrates
Comenius”. W 2000 roku zawiązało się
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły. 

– Oprócz wysokiego poziomu dydak−
tycznego zapewniamy uczniom realizację
różnych zainteresowań podczas wielu za−
jęć pozalekcyjnych – zachwalała dyrek−
torka. – Przy szkole powstały filie Mło−
dzieżowego Domu Kultury oraz Książni−
cy Płockiej. Ponadto działa ognisko mu−
zyczne, prowadzimy klasy sportowe, a od
ubiegłego roku także klasy integracyjne.

W tym roku w szkole rozpoczęło nau−
kę 943 uczniów, w tym 147 pierwsza−
ków. Najmłodsi 1 września złożyli uro−
czyste ślubowanie i zostali pasowani
symbolicznym ołówkiem na uczniów.
Ich starsi koledzy przygotowali program
artystyczny. Od nowego roku szkolnego
wszystkie dzieciaki mogą korzystać z no−
wej stołówki. (m.d.)

Po raz piętnasty

Pierwszaków na uczniów pasował m.in. radny Marek Krysztofiak
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Nowy rok szkolny uczniowie I Prywat−
nego Liceum Plastycznego, I Prywatnego
Liceum Ogólnokształcącego i I Prywat−
nego Gimnazjum rozpoczęli w nowym
lokum przy ul. Sienkiewicza (po Igieł−
kach). W czasie wakacji w budynku trwał
remont i 1 września przywitały uczniów
odnowione klasy i pracownie (tylko na
drugim piętrze prac nie zdążono ukoń−
czyć). Przy porządkowaniu obiektu po−
magali nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Podczas inauguracji nowego roku
szkolnego, w sali przyozdobionej pra−
cami uczniów, dyrektor Małgorzata
Mroczkowska przypomniała, że szkoła
rozpoczyna rok szczególny, nie tylko
ze względu na nową lokalizację, ale
także z powodu podwójnego jubileu−
szu: dla liceum ogólnokształcącego jest
to piętnasty rok pracy, a dla gimnazjum
piąty. W ciągu 15 lat te trzy szkoły opu−
ściło już 441 absolwentów.

W czasie wakacji liceum plastyczne
wydłużyło swoją listę sukcesów o II na−
grodę swojej uczennicy Michaliny Czu−
rakowskiej w międzynarodowym kon−
kursie Centrum Edukacji Artystycznej.
Wiceprezydent Dariusz Zawidzki, któ−
ry pomógł szkołom w sfinalizowaniu
przeprowadzki z Placu Dąbrowskiego,
życzył nauczycielom dużo cierpliwości
dla uczniów, a uczniów zapewnił, że 83
dni nauki – do następnych ferii – szyb−
ko miną. Starosta Michał Boszko przy−
pomniał, że z nauką jest jak z wiosło−
waniem pod prąd: jak tylko się przesta−
nie, od razu spycha do tyłu. Proboszcz
parafii katedralnej ks. dr Janusz Filarski
poświęcił najpierw krzyże, które zawis−
ną w szkolnych pomieszczeniach, a na−
stępnie cały budynek. Uczniowie przy−
gotowali program słowno−muzyczny
(na zdjęciu) z tekstami Czesława Miło−
sza. (j)

Plastyk w nowej szacie

T egoroczne spotkanie z kombatan−
tami, którzy w sierpniu i we

wrześniu są co roku honorowymi goś−
ćmi wielu uroczystości, miało miejsce
27 sierpnia w Książnicy Płockiej
i znacznie różniło się od tych, organi−
zowanych w latach poprzednich.
Oczywiście nie obyło się bez wspom−
nień – tych z Powstania Warszawskie−
go, Września 1939 roku i trudnych lat
okupacji: m.in. łącznika z Woli – Sabi−
na Gąsiorowska ps. Busia opowiadała,

jak strasznie bała się pierwszego dnia
powstania; jednak strach trzeba było
pokonać i zadanie wykonać. Choćby
za cenę poważnych dolegliwości żo−
łądkowych, jakich nabawiła się łyka−
jąc po drodze środki uspokajające.
Wyrazy szacunku i podziękowania za
patriotyzm udowadniany w walce zło−

żył zebranym prezydent Mirosław Mi−
lewski. Kombatanci obdarowani zosta−
li przez harcerzy z zespołu „Dzieci
Płocka” czerwonymi różami. 

A potem było wspólne śpiewanie (z
towarzyszeniem akordeonu), bardziej
i mniej znanych, piosenek z Powstania
i czasów II wojny światowej, przeplata−

ne poezją Krzysztofa Kamila Baczyń−
skiego; „Pałacyk Michla, Żytnia, Wo−
la”, „Marsz Mokotowa”, „Gdzie są
chłopcy z tamtych lat”, „Deszcz, jesien−
ny deszcz” itd. 

A wszystko to w niecodziennej sce−
nerii wystawy pamiątek, udostępnio−
nych m.in. przez zgromadzonych tego
dnia w sali wystawowej kombatantów.
Wystawa z cyklu „Pamięć musi trwać”
będzie czynna w Książnicy Płockiej do
końca września. (j)

Gdzie są chłopcy z tamtych lat...

Spotkanie pokoleń
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1. UCHWAŁA NR 541/XXIX/04
w sprawie ustalenia planu sieci pub−
licznych szkół podstawowych
i określenia granic ich obwodów.

2. UCHWAŁA NR 542/XXIX/04
w sprawie ustalenia planu sieci pub−
licznych gimnazjów i określenia
granic ich obwodów.

3. UCHWAŁA NR 543/XXIX/04
w sprawie określenia zasad zwalnia−
nia od obowiązku realizacji tygod−
niowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wy−
chowawczych i opiekuńczych dy−
rektorów, wicedyrektorów oraz nau−
czycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze w szkołach i placów−
kach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Płock.

4. UCHWAŁA NR 544/XXIX/04
w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowaw−
czych i opiekuńczych, prowadzo−
nych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami, albo na ich rzecz,
nauczycieli zatrudnionych w peł−
nym wymiarze zajęć w szkołach
i placówkach oświatowych prowa−
dzonych przez Miasto Płock.

5. UCHWAŁA NR 545/XXIX/04
w sprawie delegowania przedstawi−
ciela Rady Miasta Płocka do Kon−
wentu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku. 

6. UCHWAŁA NR 546/XXIX/04
w sprawie zmiany imienia Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Płocku.

7. UCHWAŁA NR 547/XXIX/04
w sprawie wydzierżawienia gruntu
stanowiącego własność Gminy
Płock przy ulicy Jędrzejewo w Płoc−
ku.

8. UCHWAŁA NR 548/XXIX/04
w sprawie wydzierżawienia gruntu

stanowiącego własność Gminy
Płock przy ulicy Granicznej w Płoc−
ku.

9. UCHWAŁA NR 549/XXIX/04
w sprawie uchylenia uchwały Nr
1069/LXVII/98 Rady Miasta Płocka
z dnia 19 czerwca 1998 roku w spra−
wie rozpoczęcia przez Gminę Płock
realizacji programu „Dom Dostęp−
ny” i „Dom Seniora” zmienionej
uchwałą Rady Miasta Płocka Nr
241/XII/99 z dnia 13 kwietnia 1999
roku oraz uchwałą Nr 513/XXV/00
z dnia 28 marca 2000 roku i sprze−
daży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości
nie zabudowanych położonych
w Płocku Obręb Podolszyce – Boro−
wiczki przy ul. Mazowieckiej,

10. UCHWAŁA NR 550/XXIX/04
w sprawie zmiany Uchwały Nr
261/XIII/99 Rady Miasta Płocka
z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu nieru−
chomości Gminy Płock położonych
w Płocku przy ul. Obrońców Płocka
1920 r. – ul. Mickiewicza, ul. Ko−
ściuszki, ul. Kolegialnej, ul. Jaku−
bowskiego, ul. Kredytowej, ul. Mio−
dowej, ul. Gałczyńskiego, ul. Dą−
browskiej i ul. Norwida.

11. UCHWAŁA NR 551/XXIX/04
w sprawie sprzedaży w formie bez−
przetargowej nieruchomości grunto−
wej oznaczonej jako działka nr
97/17 położonej przy ul. Bielskiej
w Płocku na rzecz użytkownika
wieczystego tej nieruchomości.

12. UCHWAŁA NR 552/XXIX/04
w sprawie tablic Rad Mieszkańców
Osiedli Płocka.

13. UCHWAŁA NR 553/XXIX/04
w sprawie organizowania i prowa−
dzenia mieszkań chronionych oraz
zasad ponoszenia odpłatności za po−
byt w mieszkaniach chronionych.

14. UCHWAŁA NR 554/XXIX/04
w sprawie przystąpienia miasta
Płocka do programów stypendial−
nych uczniów szkół ponadgimna−

zjalnych oraz studentów, współfi−
nansowanych z Europejskiego Fun−
duszu Społecznego oraz ustalenia
regulaminów przyznawania stypen−
diów.

15. UCHWAŁA NR 555/XXIX/04
w sprawie ustalenia planu sieci pub−
licznych przedszkoli.

16. UCHWAŁA NR 556/XXIX/04
w sprawie opinii projektu rozporzą−
dzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie zaliczenia dróg do kate−
gorii dróg krajowych na terenie mia−
sta Płocka.

17. UCHWAŁA NR 557/XXIX/04
w sprawie zaliczenia dróg gminnych
do kategorii dróg krajowych na tere−
nie miasta Płocka.

18. UCHWAŁA NR 558/XXIX/04
w sprawie opinii projektu rozporzą−
dzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie pozbawienia kategorii
dróg krajowych odcinków drogi
krajowej nr 62.

19. UCHWAŁA NR 559/XXIX/04
w sprawie pozbawienia kategorii
dróg krajowych odcinków drogi
krajowej nr 62 na terenie miasta
Płocka i zaliczenia ich do kategorii
dróg gminnych. 

20. UCHWAŁA NR 560/XXIX/04
w sprawie wydzierżawienia gruntu
stanowiącego własność Gminy
Płock przy ulicy Otolińskiej w Płoc−
ku.

21. UCHWAŁA NR 561/XXIX/04
w sprawie sprzedaży w formie bez−
przetargowej nieruchomości grunto−
wej oznaczonej jako działka nr
275/4 położonej przy ul. Jesiennej
w Płocku na rzecz użytkownika
wieczystego tej nieruchomości.

22. UCHWAŁA NR 562/XXIX/04
w sprawie uchylenia uchwały Nr
777/XXXVII/01 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 27 lutego 2001 roku
w sprawie sprzedaży w drodze prze−
targu ustnego nieograniczonego nie−
ruchomości Gminy Płock położonej
w Płocku przy ul. Długa – Kobiałka.

23. UCHWAŁA NR 563/XXIX/04
w sprawie uchylenia uchwały Nr
1017/LXIV/98 Rady Miasta Płocka
z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie
oddania w użytkowanie wieczyste
w drodze przetargu pisemnego ogra−
niczonego na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowych nieruchomości nie
zabudowanych położonych w Płoc−
ku przy ul. Harcerskiej oraz wykupu
części działek nr 2019 i 2018/2
zmienionej uchwałą Rady Miasta
Płocka z dnia 09.10.2002 r. Nr
1170/LVIII/02.

24. UCHWAŁA NR 564/XXIX/04
w sprawie zwolnienia z obowiązku
zbycia w drodze przetargu oraz
przeznaczenia do sprzedaży w for−
mie bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działki
nr nr 3649, 3650, 3651, 3652, 3653,
3654, 3655, 3656, 3657, 3658,
3659, 3660, 3661, 3662, 3663,
3664, 3665, 3666, 3667, 3668,
3669, 3670, 3671, 3672, 3673,
3674, 3675, 3676, 3677, 3678 poło−
żonej w Płocku przy ul. Srebrnej
stanowiącej własność Gminy Płock. 

25. UCHWAŁA NR 565/XXIX/04
w sprawie zmiany Uchwały Nr
873/XLII/01 Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu uma−
rzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłat należności pieniężnych
do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa,
zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03
Rady Miasta Płocka z dnia 29
września 2003 r.

26. UCHWAŁA NR 566/XXIX/04
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2004 rok.

27. UCHWAŁA NR 567/XXIX/04
w sprawie stawek czynszu regulo−
wanego za 1 m˛ powierzchni użyt−
kowej lokali użytkowej lokali
mieszkaniowych Miejskiego Zakła−
du Gospodarki Mieszkaniowej –
TBS Spółka z o.o. w Płocku.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta 
Płocka podjęte na XXIX 
sesji w dniu 31 sierpnia 2004 roku:

Barbara Smardzewska−Czmiel
Przedmiot, temat interpelacji: 

1/ Proszę o informację, na jakich uli−
cach w mieście ustawione zostaną
ekrany dźwiękochłonne i czy przy wy−
borze ww. miejsc uwzględniono zmia−
nę ruchu komunikacyjnego, w związku
z nową przeprawą mostową. 2/ Proszę
o informację, na jakim etapie jest reali−
zacja zadania pn. „Budowa zaplecza
kuchennego przy Szkole Podstawowej
nr 15”. 3/ Proszę o ułożenie chodnika
z płyt betonowych na pierwszym łącz−
niku pomiędzy ul. Kutnowską a Szkołą
Podstawową nr 15. 4/ Proszę o spowo−
dowanie naprawy barierki zabezpie−
czającej staw od strony ul. Osiedlowej.

Grażyna Opatrzyk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Wnoszę o uporządkowanie terenu bu−
dowy na osiedlu Międzytorze przy ul.

Gierzyńskiego. 2/ Wnoszę o uporządko−
wanie terenu zielonego przy ul. Jesien−
na−Zaścianek. 3/ Wnoszę o nasadzenie
drzew w pasach zieleni ul. Piłsudskiego,
gdzie natężenie ruchu drogowego jest
bardzo duże i drzewa mogą w przyszło−
ści głuszyć hałas. 4/ Czym kieruje się
Urząd Miasta, podejmując decyzję zmia−
ny siedziby Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej? 5/ Wnoszę o spowodowanie,
aby Prezydent udostępnił mi projekt
aneksu do umowy na budowę mostu
i kserokopię pisma Mostów Łódź z dnia
19 sierpnia 2004 r. 6/ Wnoszę, aby Płoc−
ki Ośrodek Kultury i Sztuki wystąpił do
producenta sprzętu nagłaśniającego
o zwrot kosztów naprawy, powołując się
na ekspertyzę w tej sprawie. 

Elżbieta Popczuk

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ 11 listopada 2000 r. Powiatowy In−
spektor Nadzoru Budowlanego naka−
zał, aby MZGM dokonał przeglądu
i remontu budynku mieszkalnego przy
ul. Kazimierza Wielkiego 45. Co zro−
biono do tej pory?

dokończenie na str. 5

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone między 
sesjami i podczas XXIX sesji Rady Miasta 
w dniu 31 sierpnia 2004 roku:

Lucjan Mroczek, Lech Mossakowski i Stefan Kobla – ci trzej sędziwi
kombatanci byli gośćmi XXIX sesji Rady Miasta. Na ich ręce – wraz z kwia−
tami – przekazano wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich, którzy walczy−
li o niepodległość naszej Ojczyzny. Dziękując za zaproszenie na sesję, Lech
Mossakowski krótko przypomniał, gdzie w latach 1939 – 1945 walczyli i gi−
nęli Polacy. Podkreślił również, że jego pokolenie miało bardzo dobrych na−
uczycieli patriotyzmu w osobach wychowawców, którzy własnym przykła−
dem uczyli szacunku i poświęcenia dla Polski. (j)
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dokończenie ze str. 4

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W sprawie remontu świetlicy na
osiedlu Ciechomice. 2/ Mieszkańcy
osiedla proszą o ustawienie przystanku
dla wysiadających na ul. Góry przy oś−
rodku zdrowia. 3/ Obcięcie gałęzi na
ul. Kutnowskiej i ul. Góry oraz usunię−
cie karp na zieleńcu przy Nowym Ryn−
ku, ul. Kolegialnej i Sienkiewicza.

Andrzej Rokicki

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Kiedy zostanie uporządkowany
i przywrócony do stanu pierwotnego
Plac 13 Straconych?

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zmiany, uszczególnienia opłat po−
bieranych przez MZD w pasie drogo−
wym.

Jacek Szubstarski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy przeprowadzka Muzeum Mazo−
wieckiego do nowej siedziby zostanie
zakończona zgodnie z planem tj. do 31
grudnia br.? Czy w nowej siedzibie

znajdą się wszystkie zbiory, czy tylko
secesja? 2/ Dlaczego do chwili obecnej
nie został wykonany biznesplan dla
SZPZOZ w Płocku, mimo wielokrot−
nych monitów w tej sprawie Komisji
Polityki Społecznej?

Violetta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o przedstawienie kalkulacji
stawki czynszu w spółce miejskiej
MTBS, stosowanej w ramach posiada−
nych zasobów. 2/ Kiedy możliwa bę−
dzie budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Obrońców Westerplatte?

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informacje na temat możli−
wości zmiany formuły corocznych ob−
chodów rocznicy najazdu bolszewic−
kiego na Płock w sierpniu 1920 r., któ−
re powinny być okazją do dumy z na−
szej historii a stały się powielaną co ro−
ku sztampą, w której bierze udział zni−
koma garstka ludności. 2/ Proszę o in−
formacje nt. prac wykonanych przy re−
nowacji oraz otoczeniu Kopca Harce−
rzy (Mogiła Bratnia) na ul. Targowej.
3/ Proszę o informacje nt. wcześniej
podejmowanych starań, dotyczących
powstania Komisariatu Policji na osie−
dlu Podolszyce Północ. opr. (j)

Interpelacje

Szkoła Podstawowa Nr 3 zmieniła
patrona. Zamiast Władysława Figiel−
skiego od września nosi imię Kornela
Makuszyńskiego. 

Szkoła nosiła się z zamiarem zmiany
patrona już od dawna. Podjęcie decyzji
zostało poprzedzone wnikliwą analizą;
ustalono, że powinna być to osoba prezen−
tująca swym życiem i działaniem warto−
ści, które są zgodne z programem wycho−
wawczym przyjętym przez szkołę. Wybór
padł na Kornela Makuszyńskiego – pisa−
rza, który ponad wszystko ukochał dzieci,
autora „120 przygód Koziołka Matołka”,
„Szatana z siódmej klasy”, „Awantury
o Basię”, „Panny z mokrą głową”.

– Osoba patrona musi być bliska
uczniom i całkowicie dla nich zrozu−
miała, gdyż do szkoły uczęszczają
dzieci w wieku 7−13 lat – czytamy
w uzasadnieniu uchwały. – Intencją
szkoły jest to, by uczucia dobra, mi−
łości i przyjaźni z kart utworów Ma−
kuszyńskiego przenieść do codzien−
nego życia uczniów. Dzięki wyboro−
wi takiego patrona uczniowie pogłę−
bią zamiłowania do czytania ksią−
żek, od literackich bohaterów nau−
czą się ambicji i wytrwałości w dąże−
niu do wyznaczonych sobie celów,
tolerancji, wrażliwości na ludzką
krzywdę. (m.d.)

Szkoła Kornela

TTaabblliiccee  ddllaa  RRaadd
Radni ustalili wzór tablicy informacyjnej dla Rad Mieszkańców Osiedli.

Obok herbu i barw Płocka na tablicy umieszczona jest nazwa osiedla i godzi−
ny dyżurów członków danej Rady. Szerokość tablicy nie może być większa
niż 40 cm, a długość nie może przekroczyć 120 cm. 

Z wnioskiem o ujednolicenie tablic wystąpiła Rada Mieszkańców Osiedla
„Kochanowskiego”. (j)

Wyjątkowo krótki i zgodny przebieg
miała ostatnia sesja. Mimo dość obszer−
nego porządku obrad (27 uchwał) za−
kończyła się około godz. 14 i wszystkie
projekty uchwał przeszły praktycznie
bez poprawek. Fakt, że nie było tematów
kontrowersyjnych i budzących zazwy−
czaj emocje. Większość uchwał doty−
czyła spraw „porządkowych” lub uzu−
pełniających uchwały wcześniej podjęte.
Dyskusję wzbudziła tylko tzw. wrzutka,
czyli uchwała którą do programu obrad
wprowadzono już na sesji, dotycząca
stawek czynszu regulowanego w dwóch

budynkach, realizowanych przez
MZGM−TBS przy ul. Kochanowskiego.

Radna Grażyna Opatrzyk zwróciła
uwagę, że czynsze to zbyt poważna spra−
wa, by podejmować w tej sprawie decy−
zję bez wcześniejszego przeanalizowania
sytuacji na posiedzeniach komisji. Za−
stępca prezydenta Dariusz Zawidzki od−
powiedział, że przedmiotowa uchwała
jest, w zasadzie, tylko formalnością, gdyż
po oddaniu do użytku tych budynków
i ich zasiedleniu, wskaźnik odtworzenio−
wy ustalany przez wojewodę, a będący
podstawą naliczania czynszu będzie inny
i stawki będą liczone od nowa.

Z kolei radny Wojciech Hetkowski
pytał, jaki będzie koszt budowy tych
bloków, czy równie niski jak budynku
przy ul. Norwida? Wiceprezydent od−
powiedział, że wyższy bo inny tu bę−
dzie standard, a radny Sławomir Gosz−
kowski uzupełnił, że przy ul. Kocha−
nowskiego doliczyć trzeba koszt gruntu
i infrastruktury.

Dwie kolejne wypowiedzi (Grażyny
Opatrzyk i Andrzeja Nowakowskiego)
dotyczyły zmian w budżecie miasta,
a konkretnie zwiększenia środków na
działalność POKiS.

23 uchwały z 27 podjęto jednogłoś−
nie. (j)

Niemal jednomyślnie

Rada Miasta zgodziła się na zakwali−
fikowanie niektórych płockich ulic do
kategorii dróg krajowych. Ponadto po−
zytywnie zaopiniowała projekt rozpo−
rządzenia Ministra Infrastruktury w tej
sprawie. Gdy rozporządzenie wejdzie
w życie Al. Piłsudskiego oraz ul. Porto−
wa (od Popłacińskiej do Kolejowej)
staną się drogami krajowymi, leżącymi
w ciągu drogi krajowej nr 62. Dotych−
czas były to drogi gminne, a zmiana ich
kategorii podyktowana była potrzebą
usprawnienia ruchu komunikacyjnego,

a zwłaszcza tranzytowego. Ulice te wy−
budowano dla ruchu ciężkiego – ich pa−
rametry i klasa odpowiadają warunkom
technicznym, jakie powinny spełniać
drogi krajowe.

Jednocześnie radni zdecydowali, że
niektóre dotychczasowe odcinki drogi
krajowej nr 62 staną się drogami gmin−
nymi. Są to ulice: Popłacińska (od ul.
Portowej do Kolejowej), Sienkiewicza
(od Al. Kilińskiego do ul. Wyszogrodz−
kiej) oraz ul. Wyszogrodzka (od Al. Ki−
lińskiego do Piłsudskiego). (m.d.)

Gminne na krajowe

Radni podjęli uchwałę, która określa
zasady zwalniania z tygodniowego pen−
sum dyrektorów, wicedyrektorów oraz
nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych. 

Uchwała jest realizacją ustawowego
prawa organu prowadzącego, zgodnie
z art. 91d pkt 1 ustawy – Karta Nauczy−
ciela. Organ prowadzący szkołę lub
placówkę może zwolnić z tygodniowe−
go obowiązkowego wymiar godzin za−
jęć, gdy dyrektorzy prowadzą szkołę
mieszczącą się w kilku budynkach,
szkoła pracuje na więcej niż jedną
zmianę lub funkcjonują w niej oddziały
integracyjne, specjalne, sportowe. Wa−
runki takie powodują znaczne zwię−
kszenie zadań dyrektorów. Zwolnienia
są możliwe, gdy w szkole lub placówce
występują uwarunkowania kadrowe
(liczba stanowisk kierowniczych).

Radni przyjęli również zasady rozli−
czania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć różni się
w poszczególnych okresach roku szkol−
nego. Opracowany przez Zarząd Jedno−
stek Oświatowych algorytm reguluje
przede wszystkim sposób naliczania
pensum nauczycieli, którzy nie realizu−
ją, w pewnych okresach – wynikają−
cych z programu nauczania lub organi−
zacji pracy placówki – pełnego wymia−
ru zajęć. 

Dotyczy to przede wszystkim sytu−
acji, gdy uczniowie mają praktyki
(szkoły zawodowe) wcześniej kończą
zajęcia (klasy maturalne) lub gdy pla−
cówka opiekuńczo – wychowawcza
ma przerwy w pracy dłuższe niż dwa
tygodnie oraz gdy różna liczba godzin
w tygodniu wynika z planu naucza−
nia. (rł)

Nauczycielskie godziny
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W poprzednim numerze pisaliśmy
o tym, jakie dokumenty potrzebne są do
zarejestrowania pojazdu sprowadzone−
go z zagranicy indywidualnie lub przez
przedsiębiorstwo. A jakie są warunki
zarejestrowania nowego pojazdu, zaku−
pionego na terytorium RP, a także poja−
zdu używanego? 

Aby zarejestrować nowy pojazd nale−
ży wypełnić wniosek, który znajduje się
w gablotach w Oddziale Komunikacji.
Punkt Informacji służy pomocą osobom,
które mają jakiekolwiek wątpliwości lub
pytania, dotyczące wypełnienia wniosku.
Niezbędnymi dokumentami są: dowód
własności pojazdu, czyli faktura VAT,
wyciąg ze świadectwa homologacji albo
odpis decyzji zwalniającej pojazd z ho−
mologacji (nie dotyczy to pojazdów nie
podlegających obowiązkowi uzyskania
takiego świadectwa), karta pojazdu oraz
dokument tożsamości. 

Dodatkowo trzeba uiścić opłaty ko−
munikacyjne, ewidencyjne i skarbowe
na które składają się:

Tablice 80zł
Nalepka kontrolna 16,50zł

Pozwolenie czasowe 16,50zł
Znaki legalizacyjne 11,00zł
Łączna kwota to 124zł + 3zł 
(opłata ewidencyjna).
Na opłatę skarbową składa się: wnio−

sek – 5zł i 0,50zł od każdego załączni−
ka, ewentualnie dochodzi opłata za peł−
nomocnictwo w wysokości 15zł (jeżeli
rejestrowany pojazd będzie miał współ−
właściciela, a jeden z nich nie może
w danym dniu stawić się do rejestracji). 

Dokumenty potrzebne do zarejestro−
wania pojazdu używanego to: dowód
własności pojazdu (czyli umowa kupna,
zamiany, dożywocia, darowizny, faktura
VAT, prawomocne orzeczenia sądu, roz−
strzygające o prawie własności pojazdu
itp.), dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd
był zarejestrowany, karta pojazdu (jeżeli
była wydana), tablice rejestracyjne, do−
wód tożsamości oraz OC. Do wyżej wy−
mienionych dokumentów dołączyć nale−
ży również wypełniony wniosek.

Opłaty komunikacyjne, ewidencyjne
i skarbowe są takie same jak przy rejestra−
cji pojazdu nowego, zakupionego na tery−
torium RP. Oddział Komunikacji UM

Rejestracja pojazdu

Osoby, które nie zdążyły wymienić
praw jazdy w przewidzianym terminie
mogą jeszcze to zrobić. Do końca tego ro−
ku wymianie podlegają prawa jazdy wy−
dane od 1 stycznia do 30 kwietnia 1993 ro−
ku. Z kolei dokumenty wydane od 1 maja
1993 r. do 30 czerwca 1999 r., muszą być
wymienione do końca czerwca 2006 roku. 

Koszt prawa jazdy wynosi 71 zł. Każ−
dorazowo należy doliczyć także opłatę
skarbową w wysokości 5 złotych (wnio−
sek) + 50 gr od każdego załącznika. Op−
łatę uiszcza się w Oddziale Komunikacji
przy ul. Otolińskiej 21 lub w Ratuszu ul.
Stary Rynek 1 pok. 143.

Przy wymianie wymagane są nastę−
pujące dokumenty:

* wniosek (druczek dostępny w sie−
dzibie Oddziału Komunikacji, przy ul.
Otolińskiej 21 lub w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta stanowisko nr 7,
ul. Zduńska 3;

* aktualna fotografia (lewy półprofil
z widocznym lewym uchem);

* prawo jazdy i dowód tożsamości do
wglądu (kserokopia).

Na nowe prawo jazdy czeka się od 10
do 14 dni. Przez ten czas kierowca mo−
że posługiwać się dotychczasowym do−
kumentem. lg

Wymiana prawa jazdy

Tyle osób wyraziło chęć skorzystania
z programu stypendialnego w ramach
wyrównywania szans edukacyjnych dla
studentów i uczniów szkół ponadgimna−
zjalnych. 6 września minął termin przyj−
mowania ankiet zgłoszeniowych, ale
Wydział Oświaty Urzędu Miasta zbierał
informacje jeszcze do 7 września. Naj−
prawdopodobniej nie wszyscy jednak
otrzymają unijne wsparcie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
o programie poinformowani zostali przez
dyrekcję swoich placówek po rozpoczę−
ciu roku szkolnego. Ankieta dla studen−
tów, opracowana przez Wydział Oświaty
Urzędu Miasta, była dostępna przez mie−
siąc w Biurze Obsługi Klienta i na stro−
nach internetowych urzędu. To dopiero
początek. Te 2,5 tys. osób to jedynie po−
tencjalni stypendyści, wstępnie zakwali−
fikowani do ubiegania się o unijne pie−
niądze. Ankieta służyła wyłącznie celom
informacyjnym. 

Kto może

Wiadomo, że szanse na stypendium
mają studenci, którzy uczą się w pań−
stwowych lub niepaństwowych szkołach
wyższych (w systemie dziennym, wie−
czorowym, zaocznym, eksternistycz−

nym) oraz posiadają stałe
zameldowanie w Płocku
i pochodzą z rodzin znajdu−
jących się w trudnej sytua−
cji materialnej. Studenci
spoza Płocka mogli ubiegać
się o stypendia w starostwie
właściwym dla swojego
miejsca zamieszkania.

Trudna sytuacja jest
również warunkiem dla
otrzymania stypendium
przez uczniów rozpoczy−
nających lub kontynuują−
cych naukę: w szkołach
ponadgimnazjalnych, koń−
czących się egzaminem
dojrzałości (maturą),
w dwuletnich, uzupełnia−
jących liceach ogólnoksz−
tałcących lub trzyletnich
technikach uzupełniają−
cych. Zapis ten nie obej−
muje szkół dla dorosłych.

Potencjalni stypendyści powinni być na
stałe zameldowanie na wsi, w miastach
do 5.000 mieszkańców lub w miastach
do 20.000 mieszkańców, w których nie
ma publicznych szkół ponadgimnazjal−
nych kończących się maturą.

Początkowe kryterium dochodowe
ustalono na poziomie 504,00 zł netto albo
583,00 zł na osobę, gdy członkiem rodzi−
ny jest dziecko niepełnosprawne.
W ubiegłym tygodniu Urząd Marszał−
kowski wystąpił do Urzędu Miasta z proś−
bą o wskazanie uczniów, których dochód
wynosi 350 zł i poniżej. Takie kryteria
spełnia 40 proc. studentów i 80 proc. ucz−
niów ubiegających się o stypendia.

Trzeba czekać

Ostateczne warunki określi Urząd
Marszałkowski Województwa Mazo−
wieckiego (instytucja wdrażająca), który
ma ogłosić konkurs. Warunkiem przystą−
pienia Płocka do realizacji obydwu pro−
gramów stypendialnych jest wybór, ak−
ceptacja i podpisanie umów finansowa−
nia każdego z projektów (dla studentów
i uczniów). Program będzie współfinan−
sowany przez wspólnotę europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Spo−
łecznego. (r. ł.)

Na unijne stypendia liczy w Płocku blisko 920 studentów i po−
nad 1530 gimnazjalistów. 

Unijne stypendia

Symboliczny czek na cztery miliony
złotych przekazał Orlen szpitalowi wo−
jewódzkiemu. 

– Pieniądze bardzo nam się przyda−
dzą – przyznał dyrektor szpitala Stani−
sław Kwiatkowski. – Przeznaczymy je
na uruchomienie pracowni kardiologii
inwazyjnej. Powinna zacząć działać już
na przełomie listopada i grudnia.

Ponadto zostanie sfinansowany ośro−
dek wszczepiania stymulatorów serca
oraz zostanie poprawiona jakość usług
na oddziale intensywnej opieki me−
dycznej.

Przekazanie czeku zbiegło się
z rozpoczęciem obchodów pięciolecia
zmiany nazwy koncernu na Orlen.
– Ale to nie jedyna okazja – mówił
p.o. prezesa zarządu Janusz Wiśniew−
ski. – W tym roku obchodzimy kilka
jubileuszy.

60 lat temu – 26 lipca 1944 roku
– powstała Centrala Produktów Naf−
towych. – Inicjatorami była grupa
pracowników, która chciała zabezpie−
czyć – po działaniach wojennych
i okupacyjnych – infrastrukturę nafto−
wą oraz rozpocząć działalność dy−
strybucyjną – przypomniał historię
zakładu wiceprezes zarządu Sławo−
mir Golonka.

45 lat temu – 5 stycznia 1959 roku
– w Komitecie Ekonomicznym Rady
Ministrów zapadła decyzja o budowie
Mazowieckich Zakładów Rafineryj−
nych i Petrochemicznych. Pięć i pół ro−
ku później, w sierpniu 1964 roku
o godz. 19 do zbiorników magazyno−
wych wpłynęły pierwsze tony benzyny,
oleju napędowego i opałowego. 

– W 1993 roku płockie zakłady zosta−
ły przekształcone w jednoosobową
spółkę Skarbu Państwa o nazwie Petro−
chemia Płock S.A. – opowiadał Sławo−
mir Golonka.

Pięć lat temu – po połączeniu CPN
i Petrochemii – powstał Orlen. W tym

samym roku wypuszczono po raz pier−
wszy akcje koncernu. W ręce inwesto−
rów dostało się 45 proc. całkowitej
emisji akcji. W 2000 roku została prze−
prowadzona druga prywatyzacja zakła−
du; w rękach inwestorów znalazło się
już prawie 72 proc. akcji. 

– Cały czas pracujemy nad rozwojem
firmy – zapewniali prezesi – i poszerza−
my gamę naszych produktów. 

W listopadzie 2000 roku Orlen
uruchomił kompleks instalacji pro−
dukcji paliw, dzięki któremu mógł
wejść na rynek z benzyną bezołowio−
wą. Pod koniec tego samego roku za−
kończyła się produkcja benzyny oło−
wiowej. Koncern sukcesywnie wpro−
wadza na rynek coraz to nowe pro−
dukty, a także programy lojalnościo−
we dla klientów indywidualnych i in−
stytucji. W 2002 roku Orlen kupił za
140 mln euro 484 stacji paliw w po−
łudniowych Niemczech. Dwa lata
później wygrał przetarg na prywaty−
zację czeskiego Unipetrolu. – Tran−
sakcja powinna zakończyć się naj−
później w listopadzie – zapewniał wi−
ceprezes. 

Z okazji jubileuszu pięciolecia był
szampan i tort oraz gratulacje od par−
lamentarzystów, władz miasta, służb
bezpieczeństwa, kadry kierowniczej
oraz związków zawodowych. Prezy−
dent Mirosław Milewski przekazał na
ręce zarządu obraz Małgorzaty Pia−
seckiej wykonany techniką cyfrową.
– Trudno dziś sobie wyobrazić Płock
bez rafinerii, która nie tylko daje za−
trudnienie wielu mieszkańcom nasze−
go miasta, ale jest również partnerem
wspólnych przedsięwzięć, takich jak:
Płocki Park Przemysłowo−Technolo−
giczny, Forum dla Płocka, UNITAR
– mówił. – Jestem przekonany, że
przed nami jeszcze wiele jubileuszy
Orlenu i – mam nadzieję – długie la−
ta wzajemnej współpracy. M.D.

Jubileuszowa kasa
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Uwaga mieszkańcy Starego Miasta,
Wyszogrodzkiej i Radziwia! Od
września wasi dzielnicowi zmienili sie−
dzibę. Obecnie można ich znaleźć przy
1 Maja 3/5 (wejście od ul. Sienkiewi−
cza), w dawnej komendzie wojewódz−
kiej. Przeprowadzka z ul. Słowackiego
była konieczna ze względu na brak tam
odpowiednich pomieszczeń. Dziewię−
ciu policjantów II rewiru i ich kierow−
nika można zastać pod numerami tele−
fonów: 266 13 26 – kierownik Sławo−

mir Orliński; 266 16 17 i 266 16 27
– dzielnicowi. Starym Miastem opie−
kują się: Sławomir Bogiel, Waldemar
Świerczewski, Mirosław Girek, Mar−
cin Bralski i Robert Myczka. W przy−
padku kłopotów mieszkańcy osiedla
Radziwie mogą zgłaszać się do Zbi−
gniewa Śmigrodzkiego i Mirosława
Lewandowskiego, a osiedla Wyszo−
grodzkiej (do skrzyżowania z ul. Gra−
niczną) do Piotra Gajewskiego i Roma−
na Kinalskiego. (m.d.)

Dzielnicowi 
gdzie indziej

Straż Miejska zamierza kupić fotoradar.
Na razie przygląda się urządzeniom róż−
nej jakości. 8 września do Płocka przyje−
chali przedstawiciele firmy Kanak z Sos−
nowca. W komendzie zaprezentowali spe−
cjalistyczny miernik prędkości zamonto−
wany w samochodzie. Niestety, jego cena
jest wysoka – wynosi ok. 178 tys. zł. Po−
przednie wideoradary, które testowała
straż były tańsze, bo kosztowały ok. 120−
150 tys. zł. 

– Ale nasz sprzęt ma wiele zalet – prze−
konywał przedstawiciel firmy Robert
Grzegrzółka. – Przede wszystkim urządze−
nie wykonuje zdjęcia podczas jazdy. Po−
nadto wykonuje zdjęcia samochodom za−
równo tym, które jadą z naprzeciwka, jak
i tym które poruszają się w tym samym
kierunku, co pojazd z urządzeniem. Jeśli
na ekranie zostanie zarejestrowane auto,
którego kierowca przekroczył prędkość
i jedzie on w tym samym kierunku, poli−
cjanci lub strażnicy natychmiast go za−
trzymują i wystawiają mandat. Gdy na
zdjęciu widać sprawcę, mandat dociera
do niego w ciągu siedmiu dni. 

Urządzenie posiada opcję, która poz−
wala na archiwizację wszystkich przejeż−

dżających samochodów. Dzięki temu
można ustalić, jaka prędkość na danej uli−
cy jest najbardziej optymalna. Ponadto ist−
nieje możliwość zainstalowania GPS.
– Radar można ustawić w taki sposób, że
będzie rejestrował prędkość inną dla sa−
mochodów osobowych i inną dla ciężaro−
wych – mówił.

Dzięki urządzeniu zamontowanemu
w samochodzie możliwe jest rejestrowa−
nie także innych wykroczeń popełnianych
przez kierowców, np. wyprzedzanie na
przejściu dla pieszych czy przekraczanie
linii ciągłej. 

W cenie fotoradaru jest także jedno sta−
nowisko do obróbki zdjęć: komputer
z drukarką. Podczas obróbki można ro−
zjaśniać lub ściemniać, przybliżać lub od−
dalać obraz. Płocka Straż Miejska planuje
przeszkolić do obsługi fotoradaru 3−4
strażników. Jaki radar będą mieli płoccy
strażnicy rozstrzygnie przetarg. Jedno jest
wiadome: pieniądze z mandatów zasilą
budżet miasta. – W Warszawie wersja sa−
mochodowa radaru zwróciła się po
dwóch tygodniach, w innych miastach po
miesiącu lub dwóch – mówił 
Robert Grzegrzółka. M.D.

Wydatek się opłaca

* Z mieszkania przy ul. Skłodowskiej
zginął komputer i wieża stereofo−
niczna. Złodzieje dostali się przez
okno. Straty – 3 tys. zł. 

* Na ul. Krótkiej mężczyzna zaatako−
wał 71−letnią kobietę wyrwał jej to−
rebkę z pieniędzmi i rzeczami oso−
bistymi. Straty wyniosły 5,6 tys. zł. 

* Z kasy fiskalnej sklepu przy ul. Mio−
dowej zginęło 500 zł. 

* Złodzieje, przez otwarte drzwi gara−
żowe, dostali się do domku rodzin−
nego przy ul. Zaścianek i skradli
portfel z 1 tys. zł. 

* Z lady zginął portfel z dokumentami,
kartą bankomatową i pieniędzmi.
Do zdarzenia doszło w sklepie przy
ul. Wyszogrodzkiej. Straty – 1,4
tys. zł. 

* Złodziej wykorzystując wymianę
koła w Oplu Corsa przez kierowcę,
skradł saszetkę z 1 tys. zł i doku−
mentami. Do zdarzenia doszło przy
ul. Tysiąclecia.

* Dwaj złodzieje włamali się do Rena−
ult Megane i skradli 370 paczek pa−
pierosów o wartości ok. 2 tys. zł.
Podczas pościgów policjanci złapa−
li 18−letniego płocczanina, który
trafił do aresztu. Towar odzyskano.

* Z ul. Zduńskiej zginął motocykl
WSK o wartości 800 zł. 

* Z gabinetu lekarskiego przy ul. Sło−
necznej złodzieje zabrali torebkę
z dokumentami, pieczątką, telefo−
nem komórkowym i pieniędzmi.
Straty – 700 zł. 

* Z ul. Mazura zginęła Toyota Yaris
o wartości 33 tys. zł. 

* 45−letnia kobieta kierująca Fordem
Escortem podczas parkowania swo−
jego samochodu potrąciła 56−letnią
pieszą, która trafiła do szpitala. Do
zdarzenia doszło przy ul. Króle−
wieckiej.

* Z domku jednorodzinnego przy ul.
Warmińskiej złodzieje zabrali złotą
biżuterię oraz pieniądze. Straty
– 1150 zł. 

* Złodziej, wykorzystując nieuwagę
płocczanki, skradł jej z kieszeni
marynarki telefon komórkowy
o wartości 700 zł. 

* Dwóch sprawców dusząc 16−latka,
zabrało mu telefon komórkowy
o wartości 450 zł. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Czwartaków.

* Z ul. Tysiąclecia złodzieje ukradli
Citroena C15, w którym znajdo−
wały się dokumenty, laptop, dru−
karka oraz telefon komórkowy.
Właściciel ocenił straty na prawie
21 tys. zł. 

* Złodzieje wybili szybę w VW Golfie
i skradli radio wraz z panelem.
Straty – 2,7 tys. zł. 

* Z mieszkania przy ul. Bielskiej zgi−
nęły dwa telefony komórkowe
i karty bankomatowe. Złodzieje
weszli do lokalu po wypchnięciu
okna.

* Podczas rutynowej kontroli u 15−
letniego płocczanina znaleziono
torebkę foliową z suszem roślin−
nym. Po badaniu okazało, że jest
to marihuana. Chłopak trafił do
policyjnej izby dziecka.

(m.d.)

Kronika policyjna

Zwiększenie etatów w Straży Miejskiej,
spowodowało, że przeprowadzamy więcej
kontroli i są one zdecydowanie skuteczniej−
sze – podsumował siedem miesięcy bieżą−
cego roku komendant Zbigniew Tarka. 

Strażnicy przeprowadzili ponad 21 tys.
kontroli (ponad 10 tys. więcej niż w tym
samym czasie 2003 roku), w wyniku któ−
rych ujawniono ponad 3,5 tys. wykroczeń.
– W pierwsyzm półroczu ubiegłego roku
nie było ich nawet trzy tysiące – mówi ko−
mendant. – Mamy teraz 20 procent więcej
osób, ale niektóre wyniki podwyższyliśmy
nawet o 100 procent. Zwiększenie etatów
spowodowało lepszą organizację pracy.

Przez siedem miesięcy strażnicy pou−
czyli płocczan ponad 2,5 tys. razy, wysta−
wili prawie 700 mandatów na sumę 60 tys.
zł i skierowali 80 wniosków o ukaranie.
– Mieszkańcy nie są aniołkami – mówi
Zbigniew Tarka. – Ale staramy się przede
wszystkim pouczać, a nie od razu karać.
Wbrew obiegowej opinii starsza pani han−
dlująca jajkami i kurą nie jest dla nas prze−
stępcą. Priorytetem jest zapewnienie bez−
pieczeństwa mieszkańcom.

Dużo uwagi strażnicy poświęcają
profilaktyce. Od lutego w komendzie
działa czteroosobowy referat szkolno−
edukacyjny. Jego pracownicy odwie−
dzają dzieci i młodzież w szkołach,
mówiąc o bezpieczeństwie na drodze,
a w starszych klasach o uzależnie−
niach. Strażnicy od tego roku szkolne−
go zaczęli odwiedzać przedszkola,
gdzie prowadzą akcję „Krasnalek”.
Aby urozmaicić dzieciakom zajęcia na
każdą wizytę zabierają zwierzątko
z zoo. 

– Bardzo dobrze układa nam się współ−
praca z innymi służbami – podkreśla ko−
mendant. – W wakacje rozpoczęliśmy pa−
trole wodne wspólnie z policją. W przy−
szłym roku będziemy mieli własną łódź,
dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo
na Wiśle.

Na początku 2005 roku Straż Miejską
czeka przeprowadzka do nowej siedziby
przy ul. Otolińskiej. – Chcemy tam stwo−
rzyć świetlicę środowiskową – opowiada
Zbigniew Tarka. – Pomysł sprawdził się
między innymi w Częstochowie. (m.d.)

Mandaty i profilaktyka

Płocka policja prowadzi akcję, pod−
czas której zwraca szczególną uwagę
na młodzież, która w nielegalnych
miejscach spożywa alkohol. 

Podczas patrolu, na początku wrześ−
nia, w godzinach popołudniowych, na
schodach do amfiteatru, funkcjonariu−
sze zauważyli pięciu chłopców, którzy
na widok policjantów bardzo się zmie−
szali i odwrócili się plecami. Policjan−
ci zobaczyli stojące puszki piwa. We−
dług relacji gimnazjalistów, alkohol
kupili w sklepie przy ul. Grodzkiej.

Sprzedawczyni wprawdzie pytała czy
mają dowody osobiste, ale mimo że
ich nie mieli, sprzedała sześć piw oraz
dodatkowo ostrzegła, żeby uważali na
policję. 

Gdy policjanci pojechali do sklepu
wraz z kupującym piwo chłopakiem,
sprzedawczyni wyparła się sprzedaży
nieletniemu alkoholu. Nastolatek był
tego pewny.

Kobieta będzie odpowiadała za prze−
stępstwo. Grozi jej kara grzywny.

(m.d.)

Nie sprzedawaj
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Potrafił wytargać za włosy kobietę.
Nie znosił pisarzy. W Argentynie, aby
przeżyć, pożywiał się na stypach i pro−
dukował „maryjki” – figurki Matki Bo−
żej. Przyznawał się, że chce dostać No−
bla i próbował go sobie załatwić. Te
i wiele innych historii związanych z ży−
ciem pisarza mogli usłyszeć licealiści
podczas sesji popularnonaukowej
w Muzeum Mazowieckim.

„Gombrotrendy” to druga, po zorga−
nizowanej w czerwcu w TNP, sesja na
temat autora „Ferdydurke” i „Transat−
lantyku”. Z założenia skierowana do
młodych ludzi, miała przybliżyć im nie
pisarza, ale człowieka. 

Gombrowicz jest dziś trendy; rok
gombrowiczowski, wznowienia dzieł,
odczyty, imprezy towarzyszące. Przyz−
nać się w tych czasach, że nie zna się
chociażby „Ferdydurke” to straszny
„obciach”. Czy przez to staje się on jed−
nak bardziej zrozumiały dla licealisty?
Czy można zrozumieć Gombrowicza
mając naście lat? Dr Paweł Ćwikła
z Uniwersytetu Śląskiego, który przyz−

naje się do nieczytania Gombrowicza
za młodu, uważa, że jest to niemożliwe
(patrz „SP” nr 11).

Joanna Siedlecka, autorka biografii
mistrza, która przyjechała do Muzeum
Mazowieckiego na spotkanie z młody−
mi ludźmi, nie jest tak kategoryczna
w sądach, ale również im współczuje.

– Macie święte prawo go nie znosić.
Macie go w lekturach. To jest bardzo
zły punkt wyjścia do zainteresowania
się Gombrowiczem, zwłaszcza w mło−
dym wieku – kontestacji i buntu – mó−
wiła. – Ukanonicznienie literatury, któ−
ra powinna być żywa, zakazana, czyta−
na pod kołdrą, jest jej zabójstwem. 

Autorka „Jaśnie Panicza” opowiada−
ła o swojej fascynacji pisarzem, poszu−
kiwaniach i kontaktach ze wszystkimi,
którzy chociażby „otarli się” o Gom−
browicza. Mówiła o pierwszej podróży
do Małoszyc, Bodzechowa, Soli
(miejsc rodzinnych). Ze wzruszeniem
wspominała pierwsze spotkanie z Zofią
Chodzyńską, poszukiwanie Anieli
Brzozowskiej – służącej młodego Wi−
tolda oraz jego pierwszej miłości. Czy−
tając jego „Dzienniki”, śledząc biogra−
fię chciała dotrzeć do wszystkich
i wszędzie. – Kiedy ja pisałam książkę
miałam to ogromne szczęście, że jesz−
cze żyła rodzina Gombrowicza. Oczy−
wiście w potwornej nędzy. Zaczęłam
spisywać relacje ocalające pamięć
o nim. Ustaliłam, że oddam głos wszyst−
kim żyjącym jej członkom – mówiła Sie−
dlecka. O Argentynie Gombrowicza
opowiadał podczas sesji prof. Jerzy Ja−
rzębski z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który przepłyną Atlantyk, aby odwie−
dzić miejsca opisane w „Dzienniku”,
a o filozofii Gombrowicza mgr Alek−
sander Zbrzezny z Uniwersytetu War−
szawskiego. Dodatkową atrakcją spot−
kania była możliwość wysłuchana gło−
su Gombrowicza, pochodzącego z au−
dycji w Radiu Wolna Europa, emitowa−
nej w latach sześćdziesiątych. (rł)

Rok gombrowiczowski
Międzyszkolny Klub Humanisty ART podjął się rzeczy karkołomnej,
pokazania Gombrowicza z ludzką twarzą, bez dorabiania mu gęby.

Dla chłopiąt i dziewcząt

Tygodnik „Przekrój” ogłosił, że jego
śmierć jest prawdziwym końcem XX
wieku. Adam Michnik napisał: „Nie
było od czasu Kochanowskiego, a po−

tem od czasów Mickiewicza pisarza,
który by bardziej odcisnął się na pol−
skiej kulturze.” Wielkim Świadkiem
Koronnym XX w. nazwał go Adam Za−
gajewski a Leszek Kołakowski najwy−
bitniejszym poetą polskim minionego
stulecia. Cóż można powiedzieć o poe−
cie, który żył 90 lat? – pytał retorycznie
dr Waldemar Smaszcz, krytyk literacki
i eseista, który o zamkniętym dziele
i życiu Czesława Miłosza mówił
w czwartek, 9 września w Książnicy
Płockiej długo i ciekawie. 

Miłosz zawsze opowiadał się po stro−
nie sensu, nadziei. Sięgał głęboko
w przeszłość naszej kultury literackiej,
był mistrzem poetyckiej frazy. Każde je−
go dzieło jest całością i to jest niesamo−
wite – dodał. (r. ł.)

Zamknięte dzieło
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PPoożżeeggnnaalliiśśmmyy  llaattoo
(12 września nad Wisłą)

Rycerze zmagali się pieszo i konno
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Zespół Farba, który wspaniale rozgrzał publiczność

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Kabaret „Ani Mru Mru”
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Kasia Kowalska − gwiazda wieczoru
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Najmłodszy adept rycerskiego rzemiosła
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Tak zatytułowanym festynem rodzin−
nym brać bibliotekarska i czytelnicza po−
żegnała 4 września tegoroczne wakacje.
Pożegnała z fasonem i szeroko uśmiech−
niętymi buziami, tak jak je rozpoczęła.
A wszystko za sprawą Książnicy Płoc−
kiej, która o swoich młodych czytelni−
kach myśli nie tylko podczas dni nauki,
a na całe tegoroczne lato miała dla nich
w zanadrzu intensywne „Wakacje w mie−
ście”.

Biblioteczne lato w mieście zaczęło się
26 czerwca na placu przy Szkole Podsta−
wowej nr 23 na północnych Podolszy−
cach. Przy funkcjonującej tam filii biblio−
tecznej odbyło się wielkie „Rodzinne po−
południe z książką, czyli piknik z Joanną
Papuzińską”. Atrakcji było wiele i wzbu−
dzały, żywe zainteresowanie. Podobnie
zresztą jak na festynie kończącym lato –
tym razem na osiedlu Skarpa. Uczestnicy
bawili się tam pod okiem harcerzy z Zes−
połu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, ma−
jąc przy tym okazję poznania nowych,
oryginalnych zabaw, tańców i przyśpie−
wek, tych harcerskich i regionalnych.
Chętni mieli do wyboru rozliczne działa−
nia plastyczne, konkursy, a nawet współ−
redagowanie festynowej gazetki. Był
oczywiście – nieodłączny przy takich
okazjach – kiermasz książki. Oba festyny
dofinansowane zostały m. in. przez Wy−
dział Zdrowia i Spraw Społecznych UM
oraz Rady Mieszkańców Osiedli na tere−
nie których się odbywały.

Pomiędzy piknikami natomiast, przez
całe dwa wakacyjne miesiące, w filiach

Książnicy wiele się działo. Dzieci, które
nigdzie nie wyjeżdżały w bibliotekach
nie nudziły się ani przez chwilę. W ra−
mach „Lata z książką” w filii nr 8 prowa−
dzono interesujące cykle zajęć: „Pyza
zwiedza Europę” oraz „Pyza i Syriuszek
na polskich dróżkach” w lipcu, a „Za pan
brat z drogówką – bezpieczna ulica”
w sierpniu. Zabawę połączono z eduka−
cją. Zainteresowanie dzieci i efekty zajęć
zaskoczyły zaproszonych gości – przed−
stawicieli Centrum Informacji o UE
i płockich policjantów. Na pamiątkę i do
dalszego wykorzystania dzieci wykonały
ogromne makiety – mapę Europy, po któ−
rej oprowadzała Pyza i miasteczko ruchu
drogowego. Udało się też podszkolić
dzieci w korzystaniu z internetu.

Biblioteka dla Dzieci przez całe lato
udostępniała swoje zasoby małym bywal−
com. Odbywały się tam warsztaty interne−
towe i plastyczne. Na koniec pożegnano
wakacje wielkim „Balem na sto par”.
Wszystkie filie Książnicy Płockiej prowa−
dziły różnorodne zajęcia przedpołudnio−
we. Konkursy i zajęcia plastyczne cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem, organi−
zowano też działania animacyjne z książ−
ką, konkursy literackie, czytano głośno
fragmenty książek zaliczonych do kanonu
literatury dziecięcej. Wszędzie dostępne
były księgozbiory, okazjonalne wystawy
i... panie bibliotekarki, które podpowiada−
ły, jak ciekawie wypełnić wolny czas.

„Lato z książką” wróci niedługo – ra−
zem z kalendarzowym. Już za rok! 

El mat 

Żegnaj lato na rok!

Wsobotę na Starym Rynku swoje
wypieki prezentowały piekarnie

i zakłady, które na co dzień dostarczają
mieszkańcom Płocka świeży chleb i cia−
sta. Można było skosztować chleba ze
smalcem, zjeść pyszny sernik i pachną−
cą jagodziankę. Organizatorzy „Święta
chleba” (POKiS, Cech Rzemiosł
Różnych, Hurtownia Maryna) ogłosili
konkurs na najlepsze stoisko. Wygrał
Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „Aga
– Jan” z Płocka. Wszystkiego można by−
ło spróbować za darmo. Wystawcy
przyjmowali jedynie dobrowolne datki
na rzecz Domu Małego Dziecka przy ul.
Mościckiego 6. 

Na scenie wystąpiły, m. in. Płocka
Kapela Podwórkowa, Kameralny Zes−
pół Wokalny, Masovia i formacja ta−
neczna Mark Dance. (rł) JA
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„W małym dworku” Stanisława
Ignacego Witkiewicza – to pierwsza
premiera nowego sezonu. To historia
dziejąca się gdzieś pod Sandomierzem. 

Pewnego dnia zjawia się widmo żony
Anastazji. Nikt – ani jej mąż, ani córki,
byli kochankowie, kuzynka, kucharka,
ani chłopiec kuchenny – nie są tym spe−
cjalnie zaskoczeni. 12−letnia Zosia i 13−
letnia Amelka cieszą się, że znów mogą
bawić się z matką. Widmo pani domu
zachowuje się jak żywa osoba: pije ka−
wę, wódkę, drwi z kochanka, którego
nie pamięta (młodego poety Jęzorego
Pasiukowskiego), przyznaje się do ko−
lejnego długoletniego romansu z Igna−

cym Kozdroniem i jest przekonane, że
zmarło na raka wątroby. O wszystkim
dowiaduje się pan domu – Diapanazy
Nibek – ale zbytnio się tym nie martwi,
a nawet próbuje zaprzyjaźnić się z by−
łymi kochankami żony. Przyznaje nato−
miast, że to on zamordował Anastazję.
Dlaczego żona tego nie pamięta? Bo

oprócz pisania dziennika i zabawy,
uwielbiała zażywać opium. I jak to
u Witkacego bywa, koniec okazuje się
dramatyczny: zmarła matka namawia
córki do samobójstwa poprzez wypicie
trucizny. Ojciec nie może się z tym po−
godzić i „strzela sobie w łeb”. Anasta−
zja jest szczęśliwa – zabiera najbliż−
szych z radością w zaświaty. I znów
– co charakterystyczne dla Witkacego
– nikt się tym zbytnio nie przejmuje;
mało tego – Jęzory z kuzynką Anetą są
szczęśliwi, bo w całej tej dramatycznej
sytuacji odnajdują miłość.

Na sztukę wybrać się można, choć
niczym płoccy aktorzy nie zaskakują;
brakuje tempa i nastroju. Nawet potrój−
ne samobójstwo bohaterów na widzach
nie robi żadnego wrażenia. Pochwalić
natomiast trzeba scenografię Wojciecha
Stefaniaka. I mimo tego, że jest skrom−
na (szczególnie wystrój pokoju
w dworku), to gdy postacie wybiegają
przez drzwi salonu do ogrodu, to fak−
tycznie w jednej chwili salon zmienia
się w ogród, dzięki obrotowej scenie.
W spektaklu wykorzystano muzykę Ki−
taro i Sergey’a Kuryokhina, co na pew−
no też jest dużym plusem. 

„W małym dworku” reżyserował
Zbigniew Marek Hass, a w obsadzie
można zobaczyć: Krystynę Michel
(widmo matki), Henryka Jóźwiaka
(Dyapanazy Nibek), Dorotę Cempurę
(Zosia), Barbarę Misiun (Amelka), Pa−
wła Gładysia (Jęzory Pasiukowski),
Magdalenę Bogdan (Aneta Wasiewi−
czówna), Piotra Bałę (Ignacy Kozdroń),
Magdalenę Tomaszewską−Karbowską
(kucharka), Jerzego Wieczorka (Józef
Maszejko) oraz Marcelego Stęporka
(chłopiec kuchenny). M.D. 

KryminałKryminał
z happy end’em
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Już w 1237 r. w Płocku istniało osie−
dle żydowskie. W XV w. Żydzi, żyli
w 15 miastach Mazowsza. – Skąpe da−
ne dotyczące niektórych skupisk żydow−
skich pozwalają nam pokusić się o pró−
bę oszacowania całej populacji Żydów
na Mazowszu – mówił podczas sesji na−
ukowej w TNP dr Paweł Fijałkowski,
adiunkt w Żydowskim Instytucie Histo−
rycznym w Warszawie. – W tym okre−
sie było ich ok. 400. Byli więc społecz−
nością stosunkowo nie wielką, ale jed−
nocześnie bardzo znaczącą, ze względu
na swoją rolę jaką odgrywali w życiu
gospodarczym. 

Towarzystwo Naukowe Płockie zor−
ganizowało 9 – 10 września sesję po−
święconą „Kulturze żydowskiej na Ma−
zowszu”. W gronie wykładowców,
głównie z Żydowskiego Instytutu Hi−
storycznego, znalazł się m. in.: dr Jan
Przedpełski – znawca historii regionu
płockiego i dziejów narodu żydowskie−

go na tym terenie, autor książki „Żydzi
płoccy. Dzieje i martyrologia 1939 –
1945”. Sesji towarzyszyła wystawa ju−
daików ze zbiorów TNP oraz wystawa
prac malarskich o tematyce żydowskiej
autorstwa Sylwestra Piędziejewskiego,
asystenta na Wydziale Malarstwa ASP
w Warszawie. (rł)

Sesja naukowa w TNP

Bliskie sąsiedztwo
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Narody niepomne swojej historii tra−
cą swoją tożsamość i umierają, tak
w świadomości własnej jak i obrazie,
oraz pamięci innych narodów. Nie tylko
my – mieszkańcy Płocka, naród nasz
Polski, ale i cała Europa winna jest zło−
żyć hołd obrońcom Płocka 1920 roku
– hołd za ich ofiarność, poświęcenie
i bezinteresowność w obronie najświęt−
szych wartości. 

Nie pozwólmy zatem, aby pamięć
czynów i poświęceń dziadów i ojców
naszych z biegiem czasu była zapomi−
nana, aby pamiątki tego czasu – tak
ważnego dla nowożytnej historii – nie
zostały zapomniane i aby nie zginęły

w zamęcie narodowych spraw. „Cud
warszawski”, którego częścią jest nie−
wątpliwie obrona Płocka 1920 roku,
cały świat uznaje jako najważniejszą
bitwę dla historii świata. 

Mamy zatem, my wszyscy – jako
mieszkańcy Płocka, obowiązek i zasz−
czyt dbania o pamiątki tych czasów. 

Prosimy zatem wszystkich o podjęcie
trudu wspólnego dzieła stworzenia mu−
zeum Obrony Płocka 1920 r. – aby za
rok 85 rocznicę tych dni uczcić ze spo−
kojem sumienia naszego, by chwała ich
nie została zapomniana przez naszych
potomnych. 

Krzysztof Lewandowski

List otwarty

Szanowni Państwo 

Zapomniana Jaśminowa
To jedyna w rejonie tzw. słodkich

ulic bez trwałego chodnika, mimo, że
od czasu wybudowania Kauflandu sta−
ła się ulicą bardzo ruchliwą, przeloto−
wą. Inne ulice – choć ślepe (Bartnicza,
Pszczela, Skłodowskiej) – mają przyz−
woite i bezpieczne chodniki dla pie−
szych. Na Jaśminowej stare, wąskie,
asfaltowe wylewki wysłużyły się i przy
ruchu dwustronnym nie gwarantują
pieszym bezpieczeństwa. Przy bloku
nr 3 w ogóle brakuje chodnika na dłu−
gości kilkunastu metrów (od ul. Gał−
czyńskiego). Niedawno, od supermar−

ketu Kaufland do budynku politechniki,
wykonano drogę wewnętrzną o wyso−
kim standardzie, z szerokimi chodnika−
mi z polbruku. Chciałbym wiedzieć kto
i z jakich środków wybudował tę drogę,
stanowiącą obecnie tak duży kontrast
z zapomnianą Jaśminową.

I jeszcze jedna uwaga do ul. Jaśmi−
nowej; wejście do altanki śmietnikowej
usytuowane jest tuż przy krawędzi
jezdni, tak że osoba wyrzucająca
śmieci musi uważać, by nie potrącił jej
samochód. Czy nie można tak proza−
icznej czynności uczynić bezpieczniej−
szą? A.M.

(nazwisko do wiadomości redakcji)

z redakcyjnej poczty

Ocenią nas mieszkańcy

Nawiązując do artykułów Radnego
Osiedlowego, chciałbym podzielić się
kilkoma uwagami.

Jestem zmartwiony, że nikt nie
podjął dyskusji merytorycznej – pisze
Radny Osiedlowy. A jak można taką
dyskusję podjąć z kimś, kto jest anoni−
mowy, kto nie ma elementarnej wiedzy
na ten temat? (...) W jaki sposób zna−
lazł się w swojej Radzie Osiedla?

Dziwne, że członek Rady Osiedla
nie wie o zebraniu Rady. Żadna Rada
Osiedla nie działa anonimowo. Kto
chce, może zawsze przyjść na zebra−
nie, zabierać głos, zgłaszać problemy.
Nie tylko członek Rady, ale każdy
mieszkaniec. Zarządy natomiast reali−
zują program całej Rady i nie zawsze
uczestniczą w ich posiedzeniach wszy−
scy członkowie Rady. Śmieszne są
twierdzenia anonima, że Rady to zam−
knięty świat, eliminacja konkurencji,
aby tylko wygrać wybory, mieć władzę
i pieniądze. Według anonima winni są
obywatele, bo wybierają tych samych
z kliki i układów.

Podam przykład: jest w mieście ta−
kie osiedle, gdzie frekwencja w wybo−
rach była ponad 20%. To właśnie spo−
wodowało, że mieszkańcy nie pozwo−
lili aby została „stara rada”, prawie
w całości ją wymienili. Znaczy to, że
ze społeczeństwem nie jest tak źle,
potrafią Radę ocenić, a następnie roz−
liczyć.

Na temat, co robią Rady Osiedli, ja−
kimi pieniędzmi obracają, jak są opła−
cani, zgadzam się z p. Grażyną Tu−
cholską – przewodniczącą RMO Po−
dolszyce Południe. Wszystkie doku−
menty są jawne i dostępne. W odróż−
nieniu od p. Grażyny, nie czuję się ura−
żony krytyką jednego anonima. Oce−
niać nas będą mieszkańcy, którzy wy−
bierają Radę Osiedla.

Robimy to, co możemy i to, co chcą
wyborcy. Chcielibyśmy robić więcej
i skuteczniej. Wyborcy ocenią Rady
pozytywnie, kiedy będą skuteczne, je−
żeli potrafią rozwiązywać problemy.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że aby
rady osiedli były skuteczne muszą ści−
śle współpracować z radnymi, Radą
Miasta, władzami samorządowymi
i porządkowymi. Rady nie mogą być
ignorowane, czy wręcz traktowane jak
piąte koło u wozu. Przykład: pismo
z rady – odpowiedź urzędu – zobowią−
zania... z których władze miasta nie
wywiązują się. Jaka jest wtedy ocena
Rady? – na pewno nie pozytywna.

W Radzie Osiedla działam od kilku−
nastu lat – nie dla pieniędzy i przyjem−
ności. Zostałem wybrany, bo moja pra−
ca została oceniona pozytywnie. Robię
wszystko, aby móc wszystkim spojrzeć
w oczy. Zawsze chętnie porozmawiam
na temat pracy Rady Osiedla.

RMO „Winiary”
(nazwisko i adres 

do wiadomości redakcji)

Zwycięski Zespół Otolińska (II grupa) z pucharem prezesa Wisły K. Dmoszyńskiego

Wszystkiemu można się oprzeć, tylko
nie dobroci napisał J.J. Rousseau – my
chcemy tę piękną myśl realizować na co
dzień – deklaruje Jan Wasilewski z Rady
Mieszkańców Osiedla „Dworcowa”.
Dlatego m.in. na zakończenie wakacji
osiedlowy samorząd zorganizował tur−
niej „dzikich drużyn” dla początkujących
piłkarzy z trzech osiedli: Dobrzyńska,
Kochanowskiego i Dworcowa.

30 sierpnia na boisko Zespołu Szkół nr
2 przy ul. Chopina stawiła się setka tram−
pkarzy (jedną drużynę wyeliminowano,
bo nie mieli dokumentów tożsamości).
W turnieju piłki nożnej wzięło udział 12
drużyn, które podzielono na 3 kategorie
wiekowe: klasy I – III, klasy IV – VI
i gimnazja. Emocji było co niemiara, bo
wszyscy chcieli wygrać którąś z licznych
nagród; oprócz dyplomów i pucharów na
zwycięzców czekały koszulki, piłki, albu−
my i inne gadżety. Zawody otworzył pre−
zes KS Masovia Bogusław Gostomski,

a mecze nadzorowali sędziowie z OZPN.
Wśród najmłodszych triumfowali

piłkarze Real Dworcowa, II miejsce
zajęła drużyna Nasz Domek Stanisła−
wówka. W drugiej grupie najlepszy
był Zespół Otolińska, następnie FC
Dynamo Dworcowa, a III zajęli piłka−
rze z Klubu Dworcowa. Zwycięzcami
turnieju wśród gimnazjalistów została
drużyna FC Snikersy Osiedla Dworco−
wa, II miejsce przypadło piłkarzom
z Osiedla Dobrzyńska, a trzecie Zes−
połowi Mickiewicza. Królami strzel−
ców zostali: Kamil Stefański (w młod−
szej grupie) i Tomasz Zych (w star−
szej). Najlepszym bramkarzem był Ja−
kub Samelski, a miano najlepszego za−
wodnika zdobył Kamil Piszczyński.

RMO „Dworcowa” chętnie udostęp−
ni regulamin turnieju innym radom,
które chciałyby podobną imprezę zor−
ganizować u siebie – może zawody
międzyosiedlowe? (j)

Kronika osiedli

Wakacje na sportowo

Zachmurzone niebo i padająca chwila−
mi mżawka nie były wymarzoną pogodą
na rodzinny piknik. Ale bardzo udana
impreza na stadionie Stoczniowca w Ra−
dziwiu, jaka miała miejsce w odpust św.
Benedykta (11 lipca), zachęciła Radę
Mieszkańców Osiedla do zorganizowa−
nia kolejnej imprezy w sobotę, 28 sier−
pnia. Zaproszono także gości m.in. mar−
szałka województwa mazowieckiego
Adama Struzika, wiceprezydenta Dariu−
sza Zawidzkiego, dyrektora płockiej de−
legatury Urzędu Marszałkowskiego Pio−
tra Zgorzelskiego, radnych: Elżbietę
Popczuk i Zbigniewa Nowaka.

Dorosłych było mniej niż poprzed−
nio, ale najmłodsze pokolenie miesz−

kańców tej dzielnicy dopisało. Nie−
wątpliwą zachętę stanowiły zapewne
liczne konkursy i zabawy, premiowa−
ne atrakcyjnymi nagrodami m.in. 2 ra−
diomagnetofonami, aparatami foto−
graficznymi, kalkulatorami, piłkami,
światełkami odblaskowymi do rowe−
rów itp. Rozbawionej dzieciarni ro−
zdano 100 jagodników. Był turniej
wiedzy pt. „Bezpieczna droga do
szkoły” (na zdjęciu), konkurs rysun−
kowy, żonglowanie piłką, biegi
w workach i z balonami napełnionymi
wodą itd. Starsi próbowali swych sił
na ergowiosłach, a wszystkim do za−
bawy przygrywał zespół Avans z Go−
zdowa. (j)

Pożegnali lato

E
W

A
 J

A
SI

Ń
SK

A



11Sygnały Płockie

Płockie archiwum należy do najstar−
szych, utworzonych krótko po odzyska−
niu przez Polskę niepodległości. Już 7 lu−
tego 1919 roku naczelnik Józef Piłsudski
podpisał dekret o organizacji archiwów
państwowych i opiece nad archiwaliami,
którego art. 44 mówi: (...) Do czasu prze−
prowadzenia reorganizacji archiwów
Państwa Polskiego czynne będą następu−
jące archiwa państwowe:

1. Archiwum Główne Akt Dawnych
2. Archiwum Akt Dawnych
3. Archiwum Skarbowe
4. Archiwum Ministerstwa Wyznań

Religijnych i Oświecenia Publicznego
5. Archiwum Wojskowe
6. Archiwa miejscowe w Lublinie,

Piotrkowie i Płocku
7. Archiwum Państwowe we Lwowie.
Widoczna to oznaka, że władze pań−

stwowe doceniały wagę wiedzy o na−
szej przeszłości, zawartej w dokumen−
tach, których część udało się ocalić
z wojennej zawieruchy. Jak mówił pod−
czas uroczystego jubileuszowego spot−
kania w siedzibie archiwum przy ul.
Kazimierza Wielkiego ks. prof. Michał
Żebrowski, archiwa są skarbnicą wie−
dzy, prawdy i pamięci. Dostarczają
nam wiedzy o wielkich postaciach i wy−
darzeniach, decydujących o losach na−
szego kraju, ale i życiu codziennym Po−
laków, codziennych troskach, zmaga−
niach z przeciwnościami, narodzinach
i śmierci. Nagrodą i karą historii jest
pamięć; nagrodą za czyny dobre, kara
za czyny złe. A pamięć o jednych i dru−
gich jest w dokumentach archiwalnych.

Dyrektor płockiego archiwum Le−
szek Franciszkiewicz, nie bez dumy, in−
formował gości, że w swoich zbiorach
placówka (której podlegają oddziały
w Kutnie i Łęczycy) posiada 2,5 km akt
na które składa się około 200 tysięcy
jednostek. Zbiory są ciągle gromadzo−
ne, opracowywane i w coraz szerszym
stopniu udostępniane. Z archiwalnych

dokumentów korzystają nie tylko pra−
cownicy naukowi ale coraz częściej
mieszkańcy, szukający śladów po swo−
ich przodkach. Kilka lat temu w archi−
wum rozpoczęto proces mikrofilmowa−
nia najcenniejszych akt, by można było
z nich korzystać do woli, bez szkody
dla oryginału. Niebawem zbiory czeka
kolejna modyfikacja – zapis cyfrowy.

Goście gratulowali placówce dorobku,
życzyli dalszego rozwoju. Naczelny dy−
rektor Archiwów Państwowych doc. dr
hab. Daria Nałęcz podkreśliła, że archi−
wum jest placówką, pomagającą budo−
wać świadomość narodową. Obiecała
przekazanie do Płocka akt miejskich
i powiatowych z naszego rejonu, znajdu−
jących się jeszcze w archiwach warszaw−
skich. Zastępca prezydenta Piotr Kubera
przekazał archiwum pięknie wydany
„Zbiór widoków Płocka” i potwierdzenie
dofinansowania przez Urząd Miasta, wy−
dania multimedialnego ponad 400
„Pocztówek płockich do roku 1945”, po−
chodzących ze zbiorów Lecha Borzyma.

Jubieluszowi placówki towarzyszy
wystawa najcenniejszych dokumentów
zgromadzonych w Archiwum Państwo−
wym w Płocku. E. Jasińska

... bez archiwów nie byłoby historii, gdyż nie z czyjejś fantazji, nie
z opowiadań powstaje historia, ale z głębin archiwalnych wydobywa
się prawda dziejowa. ks. Władysław Mąkowski

85 lat Archiwum Państwowego w Płocku

Magazyny pamięci
Dzięki Agencji Rewitalizacji Starów−

ki trzy kamienice przy ul. Jerozolim−
skiej będą wyglądały jak nowe. – Far−
by dostaliśmy od Wytwórni Farb i La−
kierów Nobiles Włocławek oraz płoc−
kiej hurtowni Oliva – mówi wiceprezes
ARS−u Dariusz Sztanderski. 

Firmy te przekazały 225 litrów farby
i ok. 140 litrów podkładu za ponad 6
tys. zł. 

Nowy wygląd będą miały kamienice
przy ul. Jerozolimskiej 3, 12 i 20. Płoc−
ka firma Kalwin najpierw zajmuje się
zeskrobaniem starej farby z elewacji
i wykonuje przecierkę tynków zew−
nętrznych. Następnie, tam gdzie
potrzeba, tynki zostaną uzupełnione
i zagruntowane koncentratem silikono−
wym, który odporny jest na alkalia. Na
końcu, robotnicy dwukrotnie pomalują
elewację farbą, która zapobiega pene−
tracji wody i ma dobrą przepuszczal−
ność, dzięki czemu będzie możliwe
tzw. oddychanie ścian. Zakres robót
obejmuje także wymianę podokienni−
ków zewnętrznych, wymianę i wykona−
nie pasów gzymsowych z blachy po−
wlekanej. Wszystkie szczegóły prac

uzgadniane są na bieżąco z konserwato−
rem zabytków.

– Koszty robót wyniosą około 20 ty−
sięcy złotych – mówi Dariusz Sztander−
ski. – Przewidujemy, że kamienice wró−
cą do świetności z końcem września.

Kamienica przy ul. Jerozolimskiej 3
pochodzi z połowy XIX wieku. Data
powstania kamienic nr 12 i 20 nie jest
znana. Wiadomo jedynie, że po wojen−
nych zniszczeniach, zostały one zre−
konstruowane w latach 50. ubiegłego
stulecia. Projekt rekonstrukcji wykonał
inż. architekt Marian Laurman w 1954
roku. 

Prace, które trwają przy ul. Jerozo−
limskiej, nie są jedynymi jakie prowa−
dzi ARS. Spółka wyburzyła ostatnią
grożącą zawaleniem kamienicę przy ul.
Małachowskiego. W planach ARS ma
postawienie w tym miejscu nowoczes−
nego budynku, gdzie znajdą się lokale
użytkowe i mieszkania. 

– Trwają także prace projektowe zwią−
zane z przyszłym remontem zabytkowej
kamienicy przy Starym Rynku 7 – opo−
wiada wiceprezes. – Rozpoczęcie remon−
tu planujemy jeszcze w tym roku. (m.d.)

Kolorowe elewacje

Urząd Miasta ogłosił przetarg na rea−
lizację inwestycji związanej z umocnie−
niem skarpy wiślanej na odcinku od
Hotelu Starzyński do katedry wraz
z budową amfiteatru. Termin składania
ofert mija 23 września.

O zamówienie publiczne mogą się
ubiegać wykonawcy, którzy m.in.
w ciągu pięciu lat wykonali przynaj−
mniej jeden budynek o konstrukcji mo−
nolitycznej lub prefabrykowanej, o ku−
baturze minimum 2,5 tys. m.sześc.
wraz z drogami oraz infrastrukturą
techniczną i instalacjami wewnętrzny−
mi. Ponadto wykonawca musi mieć do−
świadczenie przy realizacji skompliko−
wanych budowli geotechnicznych oraz
obiektów o konstrukcji stalowej oraz li−
nowej. Nie może to być firma, która
w 2003 roku zatrudniała mniej niż 50
pracowników.

Gwarancja na wykonane prace bę−
dzie wynosić 36 miesięcy. 

Ideą planowanej inwestycji jest
wkomponowanie amfiteatru w układ
skarpy, w taki sposób, aby jak najmniej
w nią ingerować. Dlatego m.in. trybuny
mają być poprowadzone eliptycznie
zgodnie z kierunkami opadania zbocza.
Głównym elementem obiektu ma być
dach z membran rozpięty wachlarzowo
nad stokiem. Proscenium będzie się
rozszerzać delikatnie w kierunku
wyjść. Centralnym punktem amfiteatru
będzie scena o pow. 238 mkw. i wyso−
kości 10 metrów. W projekcie uw−
zględniono także otwarte, zadaszone
trybuny. Budynek zaplecza będzie
okrągły. Część kondygnacji piwnicz−
nej, widoczna od strony ul. Rybaki, bę−
dzie nawiązywać w swej formie do
obiektów znajdujących się u szczytu
skarpy.

Na parterze amfiteatru znajdą się
m.in. biura, portiernie, garderoby i sani−
tariaty. Większość dużych garderób

(30−osobowych) powstanie jednak
w piwnicy. Znajdą się tam również po−
mieszczenia techniczne, magazyn oraz
sanitariaty dla widzów. Na pierwszym
piętrze przewidziano garderoby 10−
osobowe oraz indywidualne, charakte−
ryzatornie i pomieszczenia gospodar−
cze. Na drugim piętrze znajdzie się ba−
rek z zapleczem oraz taras widokowy
na Wisłę. 

Amfiteatr wraz z zapleczem będzie
miał powierzchnię 3832 mkw. Obiekt
pomieści jednorazowo ponad 3,5 tys.
widzów. Na zapleczu będzie mogło
przebywać 200 artystów i 30 osób ob−
sługi technicznej.

Budowa nowego obiektu powinna
rozpocząć się jeszcze w tym roku.
W budżecie 2004 r. na ten cel zarezer−
wowano 4 mln zł. Prace zakończą się
w połowie 2006 roku. M.D.

Kto wybuduje?
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Ulice jak nowe
Z telefonu do redakcji: W ostatnich „Sygnałach” przeczytałam, że na ulicy

Saperskiej, która była niedawno remontowana, znajdują się słupki przeszko−
dowe. Mieszkam tam i na pewno takich słupków nie ma.

Wyjaśniamy, że słupki zostały zamontowane w łączniku ul. Saperskiej
z Lenartowicza. (m.d.)
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Prawie 80 proc. płockich uczniów de−
klaruje, że przynajmniej raz w życiu piło
alkohol, a 24 proc. spróbowało narkoty−
ku. Takie są wyniki ankiety nt. postaw
młodzieży wobec uzależnień i zagrożeń
społecznych, którą przeprowadziła Pra−
cownia Badań Społecznych na zlecenie
Urzędu Miasta. W badaniu wzięli ucznio−
wie szóstych klas szkół podstawowych
i wszystkich gimnazjalnych. Łącznie
przebadano młodzież z 91 klas. Celem
było zdiagnozowanie zagrożeń z jakimi
spotykają się płoccy uczniowie, m.in. czy
i jak często palą papierosy, spożywają al−
kohol, zażywają narkotyki.

Płocką ankietę porównano z wynikami
ogólnopolskimi. Według badań płocka
młodzież częściej pali papierosy niż ich
rówieśnicy z małych i dużych miasteczek
oraz wsi. Częściej również sięga po nar−
kotyki. 

– Najpopularniejszymi używkami są al−
kohol i papierosy – mówiła na sesji Rady
Miasta Beata Włochal z sopockiej PBS.
– Starsi uczniowie, szczególnie z pier−
wszych i drugich klas gimnazjum, twier−
dzą, że nie mają kłopotów ze zdobyciem
narkotyków.

Badania wykazały, że w Płocku nielet−
nim stosunkowo trudno jest kupić piwo;
łatwiej wino i wódkę. – Ale z drugiej stro−
ny młodzież najchętniej pije piwo – wy−
jaśnia Beata Włochal. 

Uczniowie z używkami spotykają się
już w szkole podstawowej, ale w momen−
cie przejścia do gimnazjum rośnie staty−
styka palenia, picia i zażywania narkoty−
ków. – Sięgają w tym czasie po marihua−
nę, amfetaminę, heroinę oraz środki us−
pokajające – opowiada. – Nadal pokutuje
przekonanie, że marihuana jest nieszko−
dliwa. Częściej po nią sięgają dziewczęta
niż chłopcy.

Pierwszy kontakt z narkotykami mają
zazwyczaj 15−latkowie. Wielokrotne za−
życie narkotyku (minimum 20 razy) de−
klaruje 7 proc. uczniów drugiej klasy gim−
nazjum. Badani twierdzą, że w Płocku
trudno jest zdobyć narkotyki, zwłaszcza
„twarde”. Najłatwiejszym sposobem jest
zakup używek od dilerów lub kolegów. 

30 proc. uczniów, spośród prawie 80
proc., którzy przynajmniej raz w życiu
spróbowali alkoholu, zrobiło to mając
mniej niż 11 lat. Dwa, trzy lata po spróbo−
waniu alkoholu po raz pierwszy się upiją,
najczęściej w swoim lub kolegi domu.

– Znając te wyniki podejmiemy rady−
kalne kroki – zapowiedział zastępca pre−
zydenta Piotr Kubera. – Potrzebny jest
duży scalony program profilaktyczny.

– Musimy mieć pomoc, między innymi
od sprzedawców alkoholi – mówi Kata−
rzyna Michalska, dyrektor Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych. – W
ubiegłym roku chcieliśmy zorganizować
dla nich szkolenie, nauczyć jak odmawiać
nieletnim sprzedaży alkoholu i papiero−
sów, ale nikt się nie zgłosił. 

Piotr Kubera zapowiedział, że miasto
zrobi wszystko, aby w przyszłym roku
wyniki badań były zdecydowanie lepsze.

– Na pewno więcej funduszy przeznaczy−
my na pracę z rodzicami – mówi. – Muszą
wiedzieć, jak rozpoznawać zagrożenia,
jak rozmawiać o nich z dziećmi. Próbuje−
my kontrolować także puby, ale niewiele
możemy zrobić, gdyż prawo nakazuje, aby
na kontrolę szedł strażnik miejski w mun−
durze. Ale będziemy intensywnie praco−
wać nad bezpieczeństwem młodzieży
w szkołach. Małgorzata Domańska

Pomysłodawcą badań był zespół edukacyjno−
profilaktyczny „W domu, szkole, na ulicy”, powo−
łany przez Prezydenta Miasta w grudniu ubiegłego
roku w celu integracji działań podejmowanych
przez różne służby i instytucje na rzecz szeroko ro−
zumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
W jego skład wchodzą przedstawiciele: ratusza,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Al−
koholowych, policji, straży miejskiej i pożarnej, ku−
ratorium oraz Powiatowej Stacji Sanitarno−Epide−
miologicznej. Przykładem działań mogą być akcje:
„Bezpieczna droga do szkoły”, Turniej o Bezpie−
czeństwie Ruchu Drogowego, Turniej Wiedzy Po−
żarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Od mar−
ca br. działa Policyjny Punkt Informacyjno−Konsul−
tacyjny w Klubie Łukasiewicza, w którym udzielane
są porady prawne. W szkołach przeprowadzane są
pogadanki i prelekcje przez policjantów, strażaków
i strażników miejskich. Ważną inicjatywą jest orga−
nizacja oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci
i młodzieży z rodzin alkoholowych, a także z rodzin
prawidłowo funkcjonujących (kolonie profilak−
tyczn−edukacyjne, obozy szkoleniowe).

* * *
Czy wyniki tych badań są dla Pani

zaskoczeniem?
Przyznam, że nie. Obserwujemy

zwiększanie się grup ryzyka wśród
młodzieży i dzieci sięgających po
narkotyki, alkohol czy papierosy. Ob−
niża się także wiek inicjacji alkoholo−
wej.

Jakie są przyczyny takiego zjawi−
ska?

Rośnie procent młodzieży, która
z różnych powodów bierze; kłopoty
w szkole, w rodzinie. Jednocześnie
jedynie dwa procent młodzieży mówi,
że właściwe wychowanie czy zwraca−
nie uwagi przez rodziców byłoby
właściwą profilaktyką. To jest bardzo
ważny sygnał, jeśli chodzi o działania
profilaktyczne, na kogo mają być
ukierunkowane. Jeżeli rodzina jest
postrzegana jako niewydolna wycho−
wawczo, która nie może nic zrobić, to
możemy mieć najlepsze programy,
ale bez rodziców nie ruszymy.

Czy to nie jest trochę tak, że dostęp
do narkotyków, czy w ogóle używek,
jest dziś łatwiejszy? 

To jest drugi problem. Branie jest
modne, jest cool i właściwie przestaje
być... problemem, szczególnie w przy−
padku marihuany. Wszystkie dyskusje,
które w ciągu ostatnich kilku lat toczy−
ły się na ten temat, nawet na poziomie
specjalistów, sprawiły, że problem libe−
ralizacji dotarł do Polski. Młodzi ludzie
wyedukowani przez internet, przez
obiegowe hasła o dobroczynnych wła−
ściwościach marihuany i wprowadza−
niu jej do medycyny, skutecznie zbijają
wszelkie argumenty rodziców. W dużej
mierze winę za to ponoszą media.

Być może programy profilaktyczne
przestały być skuteczne?

Tak naprawdę, żeby profilaktyka mo−
gła być skuteczna, to trzeba wiedzieć,
jakie są potrzeby młodych ludzi.
W szkołach tego brakuje. W raporcie
UMP z 2004 r., dotyczącym proble−
mów narkotyków, zamieszczono odpo−
wiedzi młodzieży na pytanie: „z kim
chciałbyś się podzielić problemem
związanym z narkotykami”. Nauczyc−
iele i wychowawcy są na szarym końcu.
I tu tak naprawdę rodzi się poważne py−
tanie: jaka powinna być współczesna
profilaktyka?

Młodzież ma po dziurki w nosie tego,
co nazywa się profilaktyką. Prawie 40
proc. dzieci i młodzieży uważało, że
profilaktyka szkolna była nieskuteczna. 

Dziś nie można już tylko mówić o za−
grożeniach, ale skupić się trzeba na in−
nych aspektach, czynnikach chronią−
cych, które należałoby wzmacniać
w rodzicach czy w dzieciach.

To znaczy...
Ze swojego podwórka mogę powie−

dzieć, że brak jest w Płocku placówki ko−
ordynującej działania, a jednocześnie bę−
dącej zapleczem dla nauczycieli i rodzi−
ców dzieci dopiero eksperymentujących
z narkotykami. Trzeba prowadzić działa−
nia służące wzmacnianiu rodziny.

Z Joanną Łukjaniuk, 
prezesem Stowarzyszenia 

Kai Kairos 
rozmawiał Radosław Łabarzewski

Palą, piją, zażywają
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Lato niepełnosprawnych

Było super
Uśmiech, nowe znajomości i wra−

żenia, które owocować będą jeszcze
długo po zakończeniu akcji „Lato
2004”, przygotowanej przez Stowa−
rzyszenie „Kolory życia”, to tylko
część korzyści ze zorganizowanego
wypoczynku prawie 200 płockich
niepełnosprawnych. 58 osób (z opie−
kunami) przebywało dwa tygodnie na
turnusie rehabilitacyjnym w Ustce,
inni korzystali ze świetlicy w Spe−
cjalnym Ośrodku Szkolno−Wycho−
wawczym, wiele spośród 54 niepeł−
nosprawnych widziało z bliska (i
mogło dotknąć) krowę, konia, pod−
czas wycieczki do gospodarstwa
agroturystycznego, 48 osób spędziło
dzień w sierpeckim skansenie, a 56
nad jeziorem Białym.

Podczas tegorocznych wakacji obja−
wiło się też wiele nowych talentów –
plastycznych, poetyckich. Jacek Jasiń−
ski z DPS „Przyjaznych serc” napisał
nawet całą kronikę z pobytu w Ustce,
odnotowując w niej wszystkie wyda−
rzenia m.in. rejsy statkiem, pływanie
na pontonie, quiz wiedzy o alkoholiz−
mie, wieczorki taneczne, wyjście do
kina, a nawet pałaszowanie ryb
w ulicznej smażalni.

Podczas podsumowania akcji, szefo−
wa „Kolorów życia” – Hanna Maków−
ka dziękowała wolontariuszom za
ogromną pomoc w zorganizowaniu
i przeprowadzeniu akcji. Bez nich i do−
finansowania z Funduszu Grantowego,
lato dla niepełnosprawnych byłoby
znacznie smutniejsze. (j)

DPS się
zmieni

Jeszcze do 23 września można
składać oferty przeragowe na kolejny
etap przebudowy Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaznych serc” przy
ul. Krótkiej. 

Według planów ma być przebudo−
wane dojście główne do budynku.
Dolny taras (od frontu) zostanie za−
murowany. Dzięki temu uda się uzy−
skać nowe pomieszczenia magazyno−
we. Natomiast na górnym tarasie po−
jawią się nowe barierki i terakota. Ta−
rasy od strony południowej, czyli od
Wisły, mają być poszerzone i zada−
szone. Prace obejmą również wymia−
nę terakoty w holu głównym. Na
ścianach korytarza będzie położony
tynk mineralny. Zamiast izolatki i ła−
zienki powstaną dwa samodzielne
mieszkania dla pensjonariuszy. W za−
mian łazienka będzie w dawnym ga−
binecie lekarskim. 

W 2000 roku w DPS−ie utworzono
oddział dla osób dorosłych psychicz−
nie chorych. W związku z tym ko−
nieczne stało się przeorganizowanie
terenu wokół budynków z uwzględ−
nieniem potrzeb zarówno dzieci, jak
i dorosłych. Planowane roboty obej−
mą budowę alejek i placu zabaw.
Wiosną zostaną również wykonane
nowe nasadzenia. (m.d.)
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Przedstawiciele ratusza, UNDP (Orga−
nizacji Narodów Zjednoczonych ds. Roz−
woju), Orlenu, Levi’sa dyskutowali na te−
mat trzeciej edycji Funduszu Grantowe−
go. Przypomnijmy, że zajmuje się on ro−
zdzielaniem pieniędzy dla organizacji po−
zarządowych. 

Obradujący doszli do wniosku, że ko−
lejna jego edycja odbędzie się w listopa−
dzie. Najpierw UNDP chce zorganizować
szkolenie dla organizacji pozarządowych. 

Na spotkaniu zapoznano się z raportem
„Organizacje pozarządowe w Płocku
– diagnoza obecnej sytuacji oraz propo−
zycje możliwych form wsparcia”, sporzą−
dzonego przez Lidię Kuczmierowską
– dyrektorkę programów krajowych Fun−
dacji im. Stefana Batorego. Raport wyko−
nano na zlecenie UNDP. Dokument pow−
stał na podstawie analizy informacji ze−
branych w czerwcu i lipcu br., których
dostarczyły m.in. wnioski z dwóch po−
przednich edycji oraz anonimowe ankiety
wypełniane przez organizacje.

W Płocku zarejestrowanych jest ponad
200 organizacji, czyli na tysiąc mieszkań−
ców przypada 1,6. Podobny wskaźnik
jest w innych miastach. Nie wszystkie
jednak organizacje prowadzą działalność;
szacuje się, że jest ok. 60−80. To, co wy−
różnia Płock na tle innych miast w Pol−
sce, to stosunkowo duża liczba „starych”
organizacji (zakładanych po wojnie i ta−
kich, które tradycje sięgają okresu mię−
dzywojennego, a nawet XIX wieku). – To
niewątpliwie silny atut płockiego środo−
wiska, zupełnie niewykorzystany ani
w bezpośrednich działaniach na rzecz
wzmocnienia organizacji, ani dla promo−
cji miasta – czytamy w raporcie.

Ankietowani stwierdzili, że brak jest
współpracy pomiędzy organizacjami.
Narzekali, że brak jest podstawowej wie−
dzy o innych organizacjach, zwłaszcza
tych działających w podobnych obsza−
rach tematycznych.

Społeczny odbiór idei Funduszu Granto−
wego jest pozytywny. Lidia Kuczmierow−
ska przyjrzała się także warunkom i zasa−
dom ubiegania się o dotacje. W obu edy−
cjach zastosowano dwuetapowy proces: zło−
żenie listu intencyjnego, a następnie w przy−
padku akceptacji koncepcji projektu – złoże−

nie pełnego wniosku. – Harmonogram tej
procedury w drugiej edycji był bardzo na−
pięty, co dla wielu grantobiorców mogło
stanowić poważne utrudnienie – czytamy. 

Kuczmierowska zaproponowała roz−
wiązania, które należałoby wykorzystać
w przyszłej edycji. – W najbliższym cza−
sie należałoby się skupić na dwóch zada−
niach: udoskonaleniu zasad konkursów
grantowych oraz wypracowaniu formuły
funkcjonowania funduszu w przyszłości
– proponuje Lidia Kuczmierowska.

Ponadto według raportu korzystniej−
szym rozwiązaniem byłoby zróżnicowa−
nie ścieżek grantowych. – Warunki kon−
kursu mówią wprawdzie o dwóch rodza−
jach dotacji: zwykłych do 40 tys. zł i tzw.
dużych grantach, do 80 tys. zł., jednak nie
wiadomo, w jakich konkretnie sytuacjach
organizacja może ubiegać się o tę wię−
kszą kwotę – czytamy.

Kuczmierowska zaproponowała, że
aby lepiej wykorzystać środki Funduszu,
należałoby zróżnicować formułę konkur−
su wprowadzając dodatkowe ścieżki, np.
konkurs małych grantów (o uproszczonej
procedurze dla organizacji młodych lub
takich, które prowadzą swoją działalność
na niewielką skalę), konkurs podstawowy
(prowadzony na dotychczasowych zasa−
dach) oraz konkurs dla partnerstw (zachę−
tą do działań razem z partnerem byłaby
możliwość uzyskania znacznie większej
dotacji niż w konkursie podstawowym).

Raport sugeruje, aby konkurs składał
się tylko z jednego etapu, a minimalny
okres realizacji projektu powinien wyno−
sić przynajmniej rok. Kuczmierowska
wypowiedziała się także na temat przy−
szłości Funduszu: obecnie nie ma on oso−
bowości prawnej, lecz jest wspólnym
przedsięwzięciem partnerskim. Jeśli jed−
nak miałby stać się trwałym elementem
wspierania inicjatyw społecznych w mie−
ście, niezależnym od zawirowań politycz−
nych, zmian we władzach partnerskich in−
stytucji czy dziur budżetowych, musi opie−
rać się na równie trwałych podstawach
prawnych i organizacyjnych. Prowadzi to
do prostego wniosku o ewentualnym zało−
żeniu odrębnej fundacji – formy prawnej,
która najlepiej przystosowana jest do peł−
nienia funkcji grantodawczych. M.D.

O przyszłości Funduszu

Myśl o utworzeniu organizacji spo−
łecznej, czynnej na polu ochrony dzie−
dzictwa narodowego w Płocku, zrodziła
się z potrzeby serca grupy osób, którym
nieobojętna jest spuścizna – dziedzictwo
kulturowe po naszych przodkach. Wyra−
żamy dezaprobatę wobec stosunków for−
malno−prawnych w odniesieniu do dzia−
łalności terytorialnej mazowieckiego wo−
jewódzkiego konserwatora zabytków,
podległego Warszawie. Ten stan prawno−
administracyjny nie sprzyja właściwej
opiece konserwatorskiej w naszym mie−
ście. Powodowani troską o stan zagrożo−
nych obiektów historycznych, będziemy
żądać zmian legislacyjnych, powodują−
cych wyodrębnienie Płocka spod kurateli
wojewódzkiego konserwatora i powoła−
nia na ten odpowiedzialny urząd konser−
watora miejskiego, podległego Prezyden−
towi Miasta. Płockie Stowarzyszenie
Ochrony Dziedzictwa Narodowego stoi
na stanowisku, że takie rozwiązanie mia−
łoby pozytywny wpływ na uratowanie hi−
storycznej substancji, którą można jesz−
cze ocalić. Oto kilka przykładów:

– wieża ciśnień, prawie wszystkie
otwory okienne pozbawione są szyb, opa−
ska w przyziemiu pęka, w caliźnie muru
ubytki są coraz bardziej widoczne, zacho−
dzi obawa iż wieża przechyla się

– kaplica ariańska (grzybek) na tere−
nie szpitala miejskiego, XVIII−wieczny

budynek, w którym obecnie mieści się
sklepik, jest zalewany przez wody desz−
czowe, pęka tynk, odsuwa się opaska be−
tonowa, tworząc szczeliny, 8 sierpnia
spadła dachówka

– ceglany budynek z wieżyczką, rów−
nież na terenie szpitala miejskiego, pilnie
wymaga wymiany pokrycia dachowego
i założenia rynien, które przynajmniej
spowolniłyby wdzieranie się wilgoci
w dolne partie obiektu

– kaplica królewska, polichromia 
Cz. Idźkiewicza nie odnawiana od lat,
brudna, w dolnej części przy wezgłowiu
sarkofagu dekoracja malarska zniszczona
wraz z częścią podłoża

– balustrada w katedrze, kto pozwo−
lił na pocięcie i rozczłonkowanie niepow−
tarzalnej szyllerowskiej marmurowej ba−
lustrady, oddzielającej prezbiterium od
nawy głównej?

– wieże katedry, lico cegieł od strony
południowo−zachodniej kruszeje, pęka,
liczyć się trzeba z ich odpadaniem.

Pragnęlibyśmy, aby skala zatroskania
i merytorycznego działania dla dobra
dziedzictwa kulturowego u naszych
władz samorządowych przynajmniej
zbliżała się do wysokiego poziomu utrzy−
mywanego przez władze Torunia czy
Krakowa. Marian Wilk

Płockie Stowarzyszenie Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

Chrońmy nasze dziedzictwo

Pamiątkowe zdjęcie na tle pomnika Broniewskiego
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Ponad 300 harcerek i harcerzy spot−
kało się w Płocku (26−29 sierpnia) na
dorocznym Złazie Seniorów ZHP.
Przyjechali z najdalszych zakątków
Polski, a także z zagranicy. Zakwatero−
wali się w trzech internatach i nie dając
sobie czasu na odpoczynek, rozpoczęli
realizacje ciekawego i napiętego pro−
gramu, przygotowanego przez gospo−
darzy, czyli Chorągiew Mazowiecką
ZHP. Harcerzom−seniorom prawie cały
czas towarzyszyli ich znacznie młodsi
następcy.

Uczestnicy Złazu zwiedzili Płock, je−
go zabytki, spotkali się z prezydentem
Mirosławem Milewskim, uczestniczyli
w koncercie „Dzieci Płocka” w Teatrze
Dramatycznym

Harcerze−seniorzy spotykają się co
roku w innym mieście od 13 lat. (j)

Czuwaj! – jak przed laty

Najstarsza uczestniczka Złazu Elżbieta
Andrzejowska przyjechała do Płocka
z Londynu (była naczelnikiem ZHP na
obczyźnie)
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Więcej uprzejmości
Po przeczytaniu publikacji pt. „Wyrósł

grzyb” w sierpniowych Sygnałach Płoc−
kich, chciałbym dorzucić kilka uwag.

O postawienie tego przystanku sta−
raliśmy się (mieszkańcy i działkowicze
z 3 ogrodów) ponad rok. Dopiero gdy
zwróciliśmy się do p. radnej Violetty
Kulpy sprawa ujrzała światło dzienne,
za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni.

Ale przystanek jest tylko dla pasaże−
rów wsiadających, a niektórzy chcieliby
dojechać do końca, do pętli. Niektórzy
kierowcy realizują te prośby pasażerów
(przecież to żaden kłopot – autobus i tak
jedzie na pętlę), ale inni niegrzecznie,
a nawet wulgarnie, wypraszają z wozu.
Apeluję do panów kierowców autobusów
o więcej kultury w stosunku do pasaże−
rów. Tadeusz Gajewski

POD „Powstańców”

z redakcyjnej pocztyTurniej piłkarski
W hali sportowej Borowiczki 8 paź−

dziernika rozegrany zostanie turniej
piłki nożnej dla szkół podstawowych
o puchar Komendanta Straży Miej−
skiej. Składy drużyn, które chcą wziąć
udział w turnieju, wraz ze zgłoszeniem
należy dostarczyć do siedziby Straży
Miejskiej przy ul. Piekarskiej 16 do 24
września. 

Rozgrywki rozpoczną się o godz. 9
losowaniem grup. Zespoły 6−osobowe
(mogą być także dziewczyny) grać bę−
dą na boisku do piłki ręcznej w czasie
ustalonym przed zawodami. Zawodni−
cy powinni występować w jednolitych
strojach.

Na zwycięzców czekają puchary,
dyplomy i nagrody, a w przerwach tur−
nieju grochówka, napoje i słodycze.

Szczegółowe informacje pod tel.
366 03 10. (j)
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Footbag? A cóż to? Termin ten nie−
wiele mówi. Ale starsi czytelnicy za−
pewne pamiętają grę „zośka”. Znów
staje się coraz popularniejsza w Polsce.
W naszym mieście również; powstał
nawet formalny klub miłośników gry
w zośkę pod nazwą „Sidewalk Footbag
Club”. Działa od dwóch lat. Należą do
niego osoby w wieku 14−21 lat. – Spo−
tykamy się trzy, cztery razy w tygodniu
na dwie, trzy godziny – opowiada zało−
życiel klubu Łukasz Garstka, na co
dzień uczeń trzeciej klasy IV LO.

Korzenie footbagu wywodzą się
z Azji Wschodniej. Według World Fo−
otbag Association (Światowego Stowa−
rzyszenia Footbagu) rozwój tego specy−
ficznego rodzaju sportu datuje się na
1972 rok, kiedy to dwaj przyjaciele Mi−
ke Marshall i John Stallberger z Por−
tland w stanie Oregon, w USA, opraco−
wują nową grę, która polega na nożnym
żonglowaniu małą piłeczką. Pierwsze
zawody w tej dyscyplinie odbyły się
osiem lat później.

Gra w zośkę polega – w najwię−
kszym skrócie – na odbijaniu specjalnej
piłki. Waży 30 lub 50 gramów i jest
wypełniona piaskiem lub granulatem.
Składa się z paneli (od 4 do ponad 200),
co umożliwia manewrowanie kształtem
woreczka, dopasowanie do obiektu od−
bijającego, szybkości i toru lotu. Ideal−
nie okrągły kształt ma footbag z 32 pa−
nelami. Dla początkujących zalecane są
cztero−, ośmio− lub 12−panelowe foot−
bagi z piaskiem, średnio zaawansowani
mogą używać piłki 14−panelowej,
a profesjonaliści zaś 32−panelowej
i więcej, zależy, jak komu wygodniej.
Nie ma żadnej reguły, która mówiłaby,
że nowicjusze grają takimi, zawodowcy
innymi itd. Zależy to tylko i wyłącznie
od inwencji gracza.

Do gry w zośkę potrzebne są także
specjalne buty. Niestety, z ich naby−
ciem może być pewien kłopot, gdyż są
drogie i trzeba je sprowadzać z zagrani−
cy. Za najbardziej odpowiednie uważa

się niektóre typy butów do tenisa, tylko
i wyłącznie z materiału, w żadnym
przypadku nie ze skóry. Ale w ostatecz−
ności mogą być zwykłe tenisówki. 

Czym charakteryzują się buty do gry
w zośkę? Mają płaską podeszwę, są
lekkie, nie mają „wcięcia” od wew−
nętrznej strony i mają odpowiednie
wiązania. 

Ale gra w zośkę to nie tylko samo od−
bijanie piłki. Żeby nie było łatwo, wy−
myślono cztery konkurencje: freestyle,
cztery kwadraty, w okręgu oraz net. Fo−
otbag Freestyle jest artystyczną formą
tego sportu. – Może to być kombinacja
trudnych ruchów wykonywanych tak
szybko, że oko z ledwością za nimi na−
dąża – opowiada Łukasz Garstka – lub
też kombinacja ruchów płynnych i deli−
katnych, jakby w zwolnionym tempie.
Ta różnorodność sprawia, że freestyle
jest bardzo trudny do oceny. Na zawo−

dach bierze się pod uwagę: choreogra−
fię, stopień trudności, zróżnicowanie
ruchów i wykonanie.

Aby zróżnicować swój układ, gracz
musi wykonywać ruchy, które zawiera−
ją elementy z głównych kategorii:
zręczności nóg (okrążanie piłki stopą),
zatrzymań (łapanie footbag’a), zawiro−
wań, „ślepych ruchów”, nietypowych
powierzchni (np. pięta, łydka, głowa)
oraz ruchów na krzyż.

Kategoria net łączy kortową strategię
tenisa ze strategią serw−ścięcie, znaną
z siatkówki. Rozgrywa się ją na boisku
o wymiarach 6x13 metrów, podzielo−
nym siatką. 

Najprostsze zasady ma konkurencja
„w okręgu”. Tu trzeba podawać zośkę
do kolejnej osoby bez dotykania jej rę−
kami.

Co roku organizowanych jest coraz
więcej turniejów footbag’a. Płocczanie
mają już na swoim koncie sukcesy. Łu−
kasz Garstka zdobył srebrny medal na
Otwartych Mistrzostwach Warszawy,
a na zawodach we Wrocławiu drużyna
zdobyła złoty medal w necie. – Do gry
w zośkę nie potrzeba specjalnych pre−
dyspozycji, wystarczy chęć i cierpli−
wość – zapewnia Łukasz Garstka. 

Wszyscy, którzy chcieliby nauczyć
się technik gry w footbag’a, powinni
skontaktować się z Łukaszem Garstką,
tel. 0 693 422 225 lub e−mail: foot−
bag@op.pl. Małgorzata Domańska

Podbij, zakręć, 
zatrzymaj i podaj

Zawodnicy płockiej Wisły już tradycyjnie nie rozpieszczają swoich kibiców na
początku rozgrywek ligowych. Mimo – teoretycznie – cennych wzmocnień zespo−
łu w postaci chociażby reprezentanta Polski Patryka Rachwała czy też ligowego
rutyniarza Mamiji Dżikiji oraz Nenada Studena, zespół gra poniżej oczekiwań nie
tylko kibiców, ale również samego szkoleniowca Mirosława Jabłońskiego. 

Inauguracyjne spotkanie w Płocku z zabrzańskim Górnikiem miało dać wiele ra−
dości licznie zgromadzonym kibicom na stadionie przy ulicy Łukasiewicza, ponie−
waż goście nie zachwycali swoją grą w poprzednim sezonie, a w okresie transfe−
rowym nie dokonali spektakularnych zakupów. Niestety, rywal okazał się dla
płocczan zbyt trudny i kibice nie zobaczyli nawet jednego gola w tym meczu. Wy−
nik 0:0 wszyscy przyjęli jako wypadek przy pracy nafciarzy, lecz każdy miał świa−
domość trudnych kolejnych spotkań, jakie czekają naszych piłkarzy. 

Kolejny rywal obnażył wszystkie słabe punkty Wisły. Drużyna poznańskie−
go Lecha grając na własnym obiekcie, zawsze była groźnym i wymagającym
przeciwnikiem. Przekonali się o tym nasi zawodnicy przegrywając 4:2. Za−
wiodły praktycznie wszystkie formacje włącznie z bramkarzem Jakubem
Wierzchowskim, który po kontuzji chyba nie odzyskał jeszcze pełnej dyspo−
zycji. Bramki strzelone przez Wiślaków były raczej wynikiem dekoncentracji
zawodników Lecha, którzy byli uśpieni wysokim prowadzeniem a nie efek−
townym zakończeniem akcji płockiego zespołu. 

Lekko zdegusto−
wana wynikami
swoich pupili, płoc−
ka publiczność w na−
dziei oczekiwała na
trzecią kolejkę spot−
kań. Tym razem do
Płocka przyjechała
drużyna Groclinu
Dyskoboli Grodzisk
Wielkopolski. Dla
tych, którzy pamię−
tają ubiegłoroczne
rozgrywki europej−
skich pucharów, by−
ło jasne że goście nie
przyjechali „tanio
skóry sprzedać”. Po−
czątek meczu nie
zwiastował jednak
żadnego z czarnych
scenariuszy. Nafcia−

rze, mimo braku kontuzjowanego Wahana Geworiana i w bramce z rezerwowym
Robertem Gubcem, radzili sobie całkiem nieźle z obroną gości. Kilkakrotnie uda−
nymi wejściami popisał się Nenad Studen. Groźnie strzelał również Patryk Rach−
wał oraz Paweł Sobczak, jednak wszystkim dobrze wyprowadzanym akcjom to−
warzyszył kompletny brak precyzji. 

Pod koniec pierwszej części spotkania na boisku pojawił się w drużynie gości
Radosław Sobolewski, który nie tak dawno występował w drużynie Wisły Płock.
Niestety, atmosfera w jakiej odszedł do Groclinu spowodowała, że został przywi−
tany gwizdami. Na przerwę do szatni bramkarze obu drużyn schodzili z czystymi
kontami, z czego bardziej powinni cieszyć się goście, ponieważ Wisła zaprezento−
wała całkiem niezły futbol. Druga odsłona tego spotkanie to, niestety, żenada
w wykonaniu nafciarzy. Jeżeli dołożymy do tego gola dla Dyskoboli w 66. minu−
cie po uderzeniu Sebastiana Mili, to mamy pełne wytłumaczenie dla płockiej pub−
liczności, która użyła niecenzuralnych słów i gwizdów dla wyrażenia swoich od−
czuć wobec mało ambitnej postawy płockich zawodników. Po raz kolejny zawio−
dła formacja pomocy, która nie potrafiła wykorzystać szybkości Pawła Sobczaka
i Irka Jelenia. Obrońcy próbowali wrzucać piłkę z pominięciem drugiej linii, ale
nie przynosiło to żadnego efektu. W rezultacie płocki zespół przegrał to spotkanie
0:1, a styl w jakim to zrobił nie pozostawiał nadziei na korzystny rezultat w kolej−
nym spotkaniu wyjazdowym z Wisłą Kraków. 

I faktycznie, również w tym meczu nie zobaczyliśmy metamorfozy płocczan.
Podeszli do potyczki z aktualnym mistrzem Polski zupełnie bez wiary w zwycię−
stwo, co zaowocowało prowadzeniem krakowian już w 4. minucie po strzale Da−
miana Gorawskiego. Jednak najczarniejsze momenty tego spotkania dla płockich
kibiców rozegrały się pomiędzy 27 a 32 minutą spotkania. Pięć minut, które roze−
grali między sobą Żurawski, Frankowski i Zieńczuk to szkolne akcje, które zao−
wocowały trzema bramkami. Wynik zatem ustalony został już do przerwy i nawet
fakt, że trener gospodarzy Henryk Kasperczak skorzystał po przerwie z młodych
zawodników rezerwowych, nie zmobilizował nafciarzy do strzelenia choćby hono−
rowego gola. Rezultat końcowy 4:0 ostatecznie sprowadził wszystkich na ziemię.
Nie będziemy walczyć o czołowe lokaty w ligowej tabeli. Czeka nas raczej trudna
batalia o pozostanie w ekstraklasie piłkarskiej. Płocczanie zajmują przedostatnie
miejsce z jednopunktowym dorobkiem i wyprzedzają GKS Katowice, który jesz−
cze nie zdołał zdobyć żadnego punktu. P.N.

Falstart nożnych
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Poniedziałek, 2 sierpnia, 2004 roku,
był wyjątkowym dniem dla nas, Polonii
w Cleveland w stanie Ohio. Najwię−
kszy dziennik miasta, The Plain Dealer,
umieścił na pierwszej stronie zdjęcie
grupy sportowców polskich podrzuca−
jących w góre Piotra Szulińskiego, zdo−
bywcę złotego medalu w skoku wzwyż.
„Mała olimpiada”, „Olimpiada mło−
dzieży” – tak często nazywano Interna−
tional Children Games, które odbyły się
w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia
w Cleveland. W tych dniach nasze mia−
sto stało się centrum świata, tak jak
w dwa tygodnie później stały się nim
Ateny.

Pierwsze zawody młodzieżowe od−
były się w 1968 roku w Celje w Słowe−
nii. Profesor Metod Klemenc chciał zo−
baczyć, czy Praska Wiosna dała wystar−
czająco dużo nadziei ludziom, żeby
zrobili coś razem. Uznał, że nowy
wspaniały świat może powstać tylko
przy udziale młodzieży. Powiedział:
„Jeżeli jesteś szaleńcem, to możesz coś
osiągnąć. Jeżeli idea jest prosta, będzie
rozwijać się.” I się rozwija. Mimo, że
dwa miesiące po pierwszych zawodach
rosyjskie czołgi weszły do Czechosło−
wacji, Klemenc powiedział: „Wierzę
w ludzi. To jest moja religia”.

Następne zawody odbyły się
w 1970 roku we włoskim Udine, a po−
tem co roku w różnych miastach Euro−
py. Na miejsce pierwszych Igrzysk
w Stanach wybrano Cleveland. To
właśnie Cleveland jest najbardziej
znane z wielokulturowości jego
mieszkańców. Mamy tutaj części mia−
sta, które nazywają się Małe Włochy,
Miasteczko Słowiańskie, dzielnice
węgierskie, niemieckie, greckie, laty−
noskie i wiele innych. Oczywiście, są
i inne podziały, dzielnice Białe i Czar−
ne, bogate i biedne, wschód i zachód,
dzielnice muzeów i uniwersytetów,
oraz dzielnice, które się wyludniają. 

Do Igrzysk przygotowano sie z wiel−
ką pompą. W centrum miasta, na plan−
tach, zorganizowano miasteczko olim−
pijskie. W budynku, w którym odbywa−
ją się wszystkie zjazdy i konferencje,
zbudowano centrum przedstawicielstw

poszczególnych kultur. Były tam stoi−
ska urządzone przez społeczności Cle−
veland, reprezentujące zarówno miesz−
kanców, jak i kraje uczestniczące
w Igrzyskach. Były stoiska Chin, Wiet−
namu, Indii, również Polski, Węgier –
całego świata. Polskie stoisko obsługi−
wane było przez nas, ubranych w stroje
regionalne. Prezentowaliśmy w nim
wszystko co ma charakter pamiątek
z Polski: wyroby ludowe, książki, zdję−
cia oraz informacje o Polonii.

Na zawody w Cleveland przyjechało
okolo 3000 sportowców z ponad 120
miast z około 60 krajów. Były duże eki−
py z Kanady i Meksyku, ale były też
małe, jak dwuosobowa reprezentacja
Etiopii. Z Polski przyjechali zawodnicy
z trzech miast: Płocka, Krosna i Sopotu.
Sopot reprezentował Trójmiasto, w któ−
rym Gdańsk ma status miasta siostrza−
nego Cleveland. Codziennie do miaste−
czka olimpijskiego przychodziło około
15−20 tysiecy widzów.

Gdy dowiedzieliśmy się, że na Igrzy−
ska przyjedzie dużo dzieci z Polski, za−
częliśmy tworzyć plany, jak zorganizu−
jemy im pobyt. Wkrótce okazało się, że
niestety nie mamy dużego pola do popi−
su. Warunki bezpieczeństwa są ściśle
określone i swoboda poruszania się
i kontaktów poza terenami olimpiady
będzie bardzo ograniczona. W tych wa−
runkach postanowiliśmy sami stać się
częścią olimpiady. Zgłosiliśmy się jako
ochotnicy do pomocy w organizacji
olimpiady. Musieliśmy złożyć podania,
przejść kontrolę FBI, jak i specjalne
szkolenie, po czym mogliśmy dołączyć
do grupy 1700 ochotników.

Igrzyska rozpoczęły się na najwię−
kszym stadionie drużyny futbolowej
Browns w Cleveland. Niewielu miesz−
kańców Cleveland o tym wiedziało.
Było to jakby prywatne spotkanie za−
wodników z całego świata z prezyden−
tem Stanów Zjednoczonych, Georgem
Bushem. Dopiero parada sportowców
ze stadionu do miasteczka olimpijskie−
go w centrum byla oglądana przez tłu−
my. Później polskie dzieci mówiły mi,
jak bardzo były zaskoczone i szczęśli−
we, gdy w tłumie zobaczyły polskie fla−

gi i usłyszeli polskie powitania. To Po−
lonia wiwatowała Biało−Czerwonym. 

Mistrzami ceremonii otwarcia byli
olimpijscy złoci medaliści: Nadia Coma−
neci i jej mąż Bart Conner. Nadia sama
osiągnęła najwyższe sukcesy olimpijskie
właśnie w wieku 14 lat w 1976 roku na
olimpiadzie w Montrealu. Podczas cere−
moni otwarcia igrzysk oprócz Nadii prze−
mawiało wiele dostojnych osób, a potem
były koncerty, tańce i fajerwerki. Dużą
część miasteczka olimpijskiego stanowiły
kuchnie wielu narodów. Tam można było
znaleźć dania ze wszystkich kontynen−
tów. Można było zjeść schaboszczaka
z chińskimi warzywami i arabskim dese−
rem. Jednak największa kolejka ustawia−
ła się do pizzy.

Każdego dnia wieczorem wszyscy
zawodnicy spotykali się w miasteczku
olimpijskim. Były tam dwie sceny,
z wykonawcami takimi jak: Little Ri−
chard na jednej, podczas gdy na drugiej
scenie prezentowano tańce ludowe
z różnych krajów, w wykonaniu głów−
nie dzieci i młodzieży. Dzieci z Holan−
dii tańczyły oczywiście w drewniakach.
Było również miejsce dla pokazów
sportowych. W jednej z wypowiedzi
prasowych organizator igrzysk powie−
dział, że z dużą satysfakcją przyglądał
się grupce czarnej młodzieży tańczącej
z młodym chłopcem z Polski. Polak
z wielką radością pokazywał swoje
zdolności w hip−hopowym tańcu.

Któregoś wieczoru stanąłem w środ−
ku miasteczka i chciałem wchłonąć je−
go nastrój. Zobaczyłem wieżowce cen−
trum na tle granatowego nieba oraz za−
wieszony nisko, jak w amerykanskiej
tandetnej dekoracji, księżyc w pełni. Za
sobą miałem przestrzeń jednego
z Wielkich Jezior. Dookoła tłum i gwar
młodzieży z całego świata, zapachy
kuchni. I wtedy też zdałem sobie spra−
wę, że dachy wszystkich domów ota−
czających miasteczko obsadzone są
przez komandosów, że miłe pieski, któ−
re młodzież głaszcze, to psy policyjne
przeszkolone do wyszukiwania bomb,
i że ci panowie dookoła mnie ze słu−
chawkami na uszach wcale nie słuchają
muzyki rockowej.

Problemy zmieniają się; kiedyś były
to rosyjskie czołgi, teraz terroryzm.
Największymi bohaterkami Igrzysk
w tym roku były uczestniczki turnieju
piłki nożnej, które przyjechały z Afga−
nistanu. 

W Cleveland jest dzielnica ogrodów
różnych krajów i kultur. Jest ogród pol−
ski i ogród słoweński. Przed zawodami
odbyło się spotkanie w ogrodzie sło−
weńskim, na którym kilkaset ludzi uho−
norowało ideę Klemenca. Wszystkie
dzienniki Cleveland codziennie opisy−
wały zawody. Przypominano o bogac−
twie miasta, jakim są jego mieszkańcy
– przybysze z całego świata, którzy ra−
zem tworzą to miasto.

A zawody? To właśnie na boiskach,
basenach i w salach sportowych mło−
dzież pokazała swoje umiejętności.
Zawody odbywały się na terenach
uniwersyteckich. Uczelnie nie ukry−
wały, że jednym z ich celów było roz−
budzenie w młodzieży chęci dalszego
studiowania, a w szczególności stu−
diowania właśnie u nich. Wiele orga−
nizacji i instytucji biorących udział
w Igrzyskach ma nadzieję, że znajo−
mości zawarte podczas zawodów będą
utrzymywane później, że idea współ−
pracy międzynarodowej będzie pod−
trzymana w przyszłości przez uczest−
ników Igrzysk. 

Po zawodach mieliśmy spotkanie Po−
lonii z organizatorami przyjazdu pol−
skich dzieci. Na spotkanie przyszli pre−
zydenci i delegaci władz miast Płocka,
Krosna i Sopotu. Jeszcze raz wymienia−
liśmy się wrażeniami z Igrzysk. Naj−
więcej wspomnień wzbudzał mecz Pol−
ski z drużyną Izraela, gdzie na jedną
minutę przed końcem meczu Polacy
z 4:5 doprowadzili do wygranej 6:5.
Pech: przegrana z Grecją i remis z Taj−
landią uniemożliwiły nam wejście do
finałów, które zakończyły się wygraną
właśnie Grecji przed Tajlandią. 

W prasie ukazało się zdjęcie Maćka
Filara dzielnie broniącego polskiej
bramki. Dramatyzmu dodaje fakt, że
bramkarz był skąpany w błocie, którym
pokryte było boisko po fali deszczów,
jakie tuż przed Igrzyskami przeszly
przez Cleveland. Potem dowiedziałem
się, że Maćka co chwilę wycierał z bło−
ta jego ojciec, który specjalnie na mecz
syna przyjechał z Chicago. Nie widział
syna od czasu, gdy ten miał trzy lata.
Myślę, że Maćkowi gra w błocie
w ogóle nie przeszkadzała.

Mała Olimpiada skończyła się. Za−
wodnicy są już w kraju. Przeglądam lo−
kalne gazety, oglądam telewizję. W ga−
zetach doniesienia z Polski o obcho−
dach rocznicy zagłady Romów
w Oświęcimiu. W telewizji w progra−
mie CNN premier Polski Marek Belka
mówi o udziale Polaków w walkach
w Iraku. Wieczorem pokazano film
o Powstaniu Warszawskim. To tylko
pierwsze dni sierpnia. Zaraz będzie Du−
ża Olimpiada. Myślę, że nam wszyst−
kim coraz bardziej jest potrzebna szalo−
na idea Metoda Klemenca.

Richard Romaniuk
* autor jest pracownikiem naukowym
CASE WESTERN RESERVE
UNIVERSITY, członkiem zarządu
Polsko−Amerykańskiego Centrum
Kulturalnego
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Fanatyzm polega na
podwojeniu wysiłku,
gdy zapomnieliśmy
o celu.

G. Santayana

Mariusz Pudzianowski i Jarosław
Dymek zostali Mistrzami Świata
Strong Man w rywalizacji drużynowej.
Polacy zdeklasowali rywali. Na 64
możliwe punkty zdobyli aż 61. Zawody
po raz pierwszy odbyły się na nadwi−
ślańskiej plaży (5 września). Kibice nie
zawiedli. Na trybunach zasiedli nie tyl−
ko płocczanie; najsilniejszych ludzi
świata dopingowali kibice z całej Pol−
ski. Honorowym gościem była mistrzy−
ni olimpijska Otylia Jędrzejczak. Od si−
łaczy otrzymała honorowy medal
Strong Man, a od publiczności gromkie
brawa i setki gratulacji.

Gdy Otylia rozdawała autografy, naj−
silniejszy mężczyźni świata zmagali się
z wielkimi ciężarami. Dodatkowo, mu−
sieli zmagać się z piachem. – To spe−
cjalny piasek z pustyni Kalahari – żar−
tował prowadzący zawody Irek Bieleni−
nik.

Ale siłacze wcale nie byli skorzy do
żartów. Mimo, że wszyscy ważyli gru−
bo ponad 100 kilogramów, to musieli
dźwigać, nosić i przetaczać dużo wię−
ksze ciężary. Do tego doszła jeszcze
przewaga psychologiczna Polaków nad
konkurentami. Już w pierwszej konku−
rencji Pudzianowski i Dymek zanieśli
lektykę z czterema hostessami najdalej
i zdobyli maksymalną liczbę punktów
(osiem). Przeciwnicy się nie poddawali
i w trzech kolejnych konkurencjach:
wyciskaniu belki, uchwycie Herkulesa
i martwym ciągu pokonali Polaków,
którzy zajęli drugie miejsca. Mimo
wszystko, przed przerwą Polacy mieli
siedem punktów przewagi nad Anglika−
mi oraz siedem i pół nad trzecimi w kla−
syfikacji Litwinami. 

Dwie godziny odpoczynku Dymkowi
i Pudzianowskiemu dobrze zrobiły.
W czterech kolejnych rundach pokazali
rywalom, gdzie ich miejsce. Najlepsze
czasy uzyskali w tzw. konkurencji wią−
zanej (noszenie 210 kg herbu, ładowa−
nie na podest czterech stukilogramo−
wych worków i noszenie 340−kilogra−
mowej bramki na barkach) oraz zała−
dunku piekielnie ciężkich kul. Przedo−
stania runda – przetaczanie specjalnie
przygotowanego malucha obciążonego
dodatkowo 300 kg – miała rozstrzygnąć
wszystko. Wcześniej jednak zawodnicy
(szczególnie Amerykanie) dziwili się,
że po polskich ulicach jeżdżą tak małe
samochody. – Naprawdę takim czymś
jeździcie? – dopytywali siłacze. 

Ale gdy mieli sześć razy postawić
fiata na kołach już wcale nie było im do

śmiechu. Natomiast doping publiczno−
ści był tak wielki, że Pudzianowski
i Dymek nie mieli innego wyjścia, jak
tylko wygrać. Gdy przeciwnicy potrze−
bowali na przeturlanie malucha ponad
minutę, to Polacy tylko nieco ponad 54
sekundy. Nikt już nie mógł im odebrać
zwycięstwa, ale rywalizowali do końca.
Ostatnią konkurencję – wnoszenie
trzech „ciężarków” o wadze 250, 275
i 320 kg na specjalne schody – również
wygrali. Na podium, oprócz Polaków,
znaleźli się Litwini i Łotysze, ale grom−
kie brawa były przeznaczone praktycz−
nie dla Mariusza Pudzianowskiego i Ja−
rosława Dymka. 

Organizatorami mistrzostw byli: Strong
Man Spółka z o.o., Kombinat Artystycz−
ny oraz Urząd Miasta Płocka. M.D.

Fot. Krzysztof Kaliński

Herkules był Polakiem?
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... twórczyni minispódniczki Ma−
ry Quant otrzymała Order of Bri−
tish Empire w uznaniu jej zasług
dla brytyjskiego handlu zagranicz−
nego?

Przyjmując to zaszczytne wyróż−
nienie w Buckingham Palace, pro−
jektantka miała na sobie... miniskirt.
Tworząc spódnicę odsłaniającą nogi
wysoko powyżej kolan, Quant wy−
warła wręcz rewolucyjny wpływ na
świat mody i wzbudziła jednocześnie
wiele emocji. Mimo krytyki w me−
diach („strój dla dziwek”) minispód−
niczka zawojowała Europę, a w 1965
roku podbiła także USA. Po tym suk−
cesie butik „Bazaar”, założony
w 1955 roku przez Mary Quant przy
londyńskiej Kings Road, stał się
prężnie działającym światowym im−
perium mody.

... George Sand (1804−1876) jest
autorką około 180 książek (powie−
ści, bajek i relacji z podróży), napi−
sała też tysiące artykułów do gazet
oraz około 40 tysięcy listów?

Dzięki swojej twórczości i działal−
ności publicystycznej odegrała zna−
czącą rolę w życiu literackim, arty−
stycznym i społecznym epoki. Wy−
dana w młodym wieku za mąż
wbrew swej woli za starszego od niej
mężczyznę, stała się zagorzałą prze−
ciwniczką instytucji małżeństwa.
Znalazło to odbicie w wielu jej po−
wieściach, mających za temat bunt
kobiety przeciw nakazom obyczajo−
wym. Podobnie jak Lelia, tytułowa
bohaterka jednej z jej powieści, Sand
była kobietą wrażliwą i uwodziciel−
ską. Bliskie stosunki łączyły ją z Al−
fredem de Mussetem, Pierre’em Le−
roux i Chopinem. Szukając zmysło−
wej rozkoszy, często lekceważyła za−
sady moralne i społeczne.

... sygnał SOS został zapropono−
wany jako sygnał oznaczający wez−
wanie pomocy lub ratunku już
w 1906 roku?

Międzynarodowa Konferencja Ra−
diotelegraficzna wybrała właśnie
SOS ze względu na prostotę jego za−
pisu w alfabecie Morse’a: trzy krop−
ki, trzy kreski, trzy kropki. Często
jest on interpretowany jako skrót od
słów Save our Souls (ang. ratujcie
nasze dusze). Ta interpretacja słowna
sygnału SOS powstała dopiero
w 1912 roku. opr. (m.d.)

wiecie, że...Czy


