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– Wi dzia łaś Płock? Nie? Jest fan ta stycz ny. Mu sisz go zo ba czyć – mó wił Piotr Bo gu sław Ję drzej czak,
po my sło daw ca i dy rek tor ar ty stycz ny I Tran sgra nicz ne go Fe sti wa lu Sztuk im. Ste fa na The mer so na 
(2-5 września) do ak tor ki Mi ro sła wy Ol biń skiej ze Sto wa rzy sze nia Te a tral ne go Ba dów, któ ra gra ła 
w ostat nim fe sti wa lo wym spek ta klu „Pę drek Wy rzu tek”. Zresz tą mó wił to każ de mu. – To pięk ne mia s-
to, któ re war to po ka zy wać świa tu, we dług mnie naj le piej przez The mer so na, bo on jest już zna ny na
świe cie – tłu ma czył Ję drzej czak. Swym en tu zjaz mem za ra żał wszyst kich. – Pe Be Jot? Jest wspa nia ły –
opo wia da ła o nim sio strze ni ca Fran cisz ki The mer son Jo a sia Re i chardt – spad ko bier czy ni the mer so -
now skie go ar chi wum w Lon dy nie. I trud no się z nią nie zgo dzić, kie dy my śli się o przed sięw zię ciu, 
któ rym kil ka mie się cy te mu za ra ził Płock, a teraz wpro wa dził w czyn. Przez trzy dni obej rze liś my trzy
bar dzo do bre spek ta kle, któ re the mer so now ską fi lo zo fię i idee po da ją na ży wo, wy kła dy i wy sta wy –
przyb li ża ją ce oso bo wo ści i do ko na nia Fran cisz ki i Ste fa na. Przy je cha ły oso by, któ re twór czość au to ra
„Wy kła du prof. Mmaa” ana li zu ją, pro mu ją, wy da ją. Daw no nie mó wi ło się o The mer so nie w je go ro -
dzin nym mie ście tak du żo i tak cie ka wie. Wszyst ko od po wied nio po da ne i przy pra wio ne. Sło wem,
przed sięw zię cie – am bit ne i co tu kryć: nie dla każ de go – moż na uz nać za uda ne. Oka za ło się, że jest
pub licz ność, któ ra ta kiej bez kom pro mi so wo ści po trze bu je. Mo że niez byt licz na, ale to do pie ro po czą tek.

Kot le ty w te a trze
– Daw no nie by łam w płoc kim te a trze. Cie szę się, że się zmie nił – po wie dzia ła mo ja zna jo ma po obej-

rze niu ope ry „Św. Fran cisz ka z Gub bio” w reż. P. B. Ję drzej cza ka (i nie mia ła na my śli prze bu do wa ne -
go obiek tu). To praw da, ta kie go wy da rze nia daw no nie by ło w na szym te a trze i za pew nie niepręd ko się
pow tó rzy (choć sam dy rek tor Ma rek Mo kro wiec ki śmiał się naj głoś niej). Zro bio ne ze swa dą i – jak by
to na pi sał Ber trand Rus sell – „jędr ne, peł ne wy ra zu, po lo tu i zja dli we go hu mo ru”, choć dla niek tó rych
kot le ty z Gub bio mog ły być cięż ko straw ne. Bo nie dość, że ope ra, to jesz cze se man tycz na, trak tu ją ca
do słow nie i w prze noś ni o kot le tach, śpie wa na czę sto wspak, ato nal nie, peł na pow tó rzeń i dzi wactw jest
tym, cze go w płoc kim te a trze czę sto bra ku je – za ba wą for mą, trak to wa ną na rów ni z tre ścią. 

Do koń cze nie na str. 11

Awan gar do wy fe sti wal
Fe sti wal The mer so now ski bę dzie miał swo ją kon ty nu a cję. Jest też szan sa 
na stwo rze nie Mu ze um The mer so nów w Płoc ku. 

Sce na ze spek ta klu „Wy kład pro fe so ra MMaa”. Na zdję ciu Ma rek Wal czak i Piotr Ba ła.
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Oka zją do spot ka nia lu dzi związ ku z mło dzie żą by ła
kon fe ren cja po pu lar no na u ko wa pt. „So li dar ność – 30 lat
póź niej”. Ta kich tłu mów au la płoc kie go ra tu sza daw no nie
wi dzia ła. I choć niek tó rzy przysz li „bo na u czy cie le ka za -
li”, to wie lu by ło za in te re so wa nych wy da rze nia mi, któ re
mia ły miej sce, gdy nie by ło ich jesz cze na świe cie. 
7 wrześ nia mo gli po słu chać re la cji z ust lu dzi, któ rzy two -
rzy li płoc ką „So li dar ność”.

Mie szan ka wy bu cho wa
O hi sto rii pow sta nia „S” w Pol sce opowiadał prof. 

An to ni Du dek z In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. – Po czą tek
te go ru chu to nie 1980 rok, ale la ta 1944-45, kie dy zie mie
pol skie za ję ła Ar mia Czer wo na, gdy Pol ska sta ła się kra-
jem ko mu ni stycz nym – mó wił. – PRL był bar dzo róż ny,
prze cho dził fa zę zbrod ni czą, ale i etap, kie dy zwy kłym oby-
wa te lom ży ło się do brze. W la tach 70. do cho dy lu dzi szyb -
ko ro sły, mło dzi do sta wa li miesz ka nia, bo bu do wa ło się
ich wie le, roz po czę ła się era mo to ry za cji – na uli cach za -
czę ły jeź dzić „ma lu chy”, a w skle pach po ja wi ła się co ca -
co la i pep si. Wszyst ko to ład nie wy glą da ło, ale by ło na
kre dyt, któ ry trze ba by ło za cząć spła cać. Gdy og ło szo no
pod wyż kę żyw no ści, lu dzie za czę li się bun to wać. I to był
pier wszy ko rzeń pow sta nia „So li dar no ści”.

We dług Dud ka dru gim ko rze niem był wy bór Ka ro la
Woj ty ły na pa pie ża. Za czął się wte dy prze łom du cho wy,
któ ry uwi docz nił się, gdy w czer wcu 1979 ro ku Jan Pa weł
II przy je chał z piel grzym ką do Pol ski. – Mi lio ny lu dzi wy -
szły na uli ce, aby przy wi tać pa pie ża – opo wia dał Du dek. 
– Oka za ło się, że nie tyl ko par tia ko mu ni stycz na mo że
zjed no czyć lu dzi. Nie za do wo le nie eko no micz ne i du cho -
wość to mie szan ka wy bu cho wa. dokończenie na str. 6

Hi sto ria pani „S”
W la tach 80. lu dzi łą czy ła ta ka więź jak ni gdy przed -
tem i ni gdy po tem. Stan wo jen ny ją zep suł. I to by ło
naj gor sze – mó wi ła Gra ży na Przy byl ska -Wendt, 
któ ra ja ko je dy na ko bie ta za sia da ła w pre zy dium
„So li dar no ści” w tam tym cza sie. 

To tyl ko in sce ni za cja z cza su sta nu wo jen ne go
pod czas pre mie ry „Dwu na sty trzy na sty” 

G. Przy byl skiej -Wendt
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Wy pra wa do sto li cy
Płoc ki od dział Pol skie -

go To wa rzy stwa Tu ry -
stycz no -Kra joz naw cze go
or ga ni zu je 31 paź dzier ni -
ka jed nod nio wą wy cie -
czkę do War sza wy. 

W pro gra mie zwie dza -
nie Cmen ta rza Po wąz -
kow skie go (z prze wod ni -
kiem), Mu ze um Pow sta -
nia War szaw skie go i Mu -
ze um Ge o lo gicz ne go.
Koszt wy pra wy wy no si
85 zł. Zgło sze nia przyj-
mo wa ne są do 5 paź -
dzier ni ka w biu rze PTTK
przy ul. Tum skiej 4 
(w bu dyn ku Od wa chu),
te le fo nicz nie 24/ 262 26
00 lub ema i lem: pttk-
plock@wp.pl. (ab)

Książ ki dla ro da ków 
Pa ra fial no -Ucz niow ski

Klu bu Spor to wy „Vik to -
ria” Płock or ga ni zu je
zbiór kę ksią żek do na u ki
ję zy ka pol skie go, któ re
zo sta ną prze ka za ne Sto-
wa rzy sze niu „Dom Pol -
ski” w Ro sji. – My śle liś -
my o po dręcz ni kach dla
klas I-III szko ły pod sta -
wo wej, naj le piej jed ne go
au to ra. Mo że ro dzi ce
ucz niów ja kiejś kla sy, je -
że li książ ki nie są już im
po trzeb ne, prze ka za li by
je dla na szych ro da ków –
ape lu je Le szek Brze ski,
pre zes sto wa rzy sze nia.
Kon takt z or ga ni za to ra mi
zbiór ki pod nr tel. 604
976 123. (ab)

Na Dzień Dziec ka
Pię ciu ucz niów z Gim na zjum nr 8 wraz z na -

u czy cie lem wy je cha ło do Lin den fels k. Dar m-
stadt. Oka zją do wi zy ty, któ ra po trwa sie dem
dni, jest udział w mię dzy na ro do wym obo zie
dzie cię cym zor ga ni zo wa nym w ra mach ob cho -
dów Dnia Dziec ka w Niem czech. Ucz nio wie
wez mą też udział w cen tral nych ob cho dach
świę ta, któ re w tym ro ku przy pa da 19 wrześ nia.
W tym dniu w Dar mstadt od by wa się fe styn dla
dzie ci. W je go or ga ni za cję włą cza się wie le in -
sty tu cji, m.in. szko ły, przed szko la oraz sto wa -
rzy sze nia dzia ła ją ce na rzecz dzie ci i mło dzie ży. 

Dla po rząd ku
Wpro wa dzo ny zo stał Re gu la min im prez kul tu -

ral nych i spor to wych or ga ni zo wa nych na Sta rym
Ryn ku. Re gu lu je on spra wy zwią za ne m.in. 
z okre śle niem go dzin im prez, na tę że niem ha ła su,
mon ta żem i de mon ta żem sce ny oraz utrzy ma nia
po rząd ku na te re nie, gdzie od by wa ją się im pre zy. 

Do Ro sji
Płoc ka de le ga cja od 10 do 12 wrześ nia prze-

by wa ła w My tisz czi. W tych dniach w na szym
par tner skim mie ście w Ro sji od by wa ły się uro -
czy sto ści zwią za ne z 85-le ciem mia sta. 

O pom ni ku Księcia
Po wo ła ny zo stał pię cio o so bo wy zes pół opi -

niu ją cy mo del pom ni ka Bo le sła wa Krzy wo u ste -
go. Kon sul tan tem zo stał ar ty sta rzeź biarz – prof.
An to ni Pa stwa. 

Pod dro gę
Mia sto ku pi dział kę o pow. 8 mkw., po ło żo ną

przy ul. Ci so wej. Te ren po trzeb ny bę dzie do zre a -
li zo wa nia in we sty cji pn. „Bu do wa uli cy Ci so wej
wraz z in fra struk tu rą i oświet le niem”. 

Ten sam dyrektor
Mi ko łaj Bu ra kow ski, do tych cza so wy dy rek tor

Ogól noksz tał cą cej Szko ły Mu zycz nej I stop nia
przez naj bliż szych pięć lat bę dzie spra wo wał
swo je obo wiąz ki. Ta ka de cy zja za pa dła po roz -
strzy gnię ciu kon kur su. (m.d)

P R E Z Y D E N T  Z A R Z Ą D Z I Ł

Moż na by ło obej rzeć wy sta wę kse ro ko pii ar chi wal nych do ku men tów, zdjęć i ar -
ty ku łów pra so wych, któ re przyb li ża ły róż ne wy da rze nia z hi sto rii za kła du, np.
suk ce sy spor to we pra cow ni ków KM, dzia łal ność za kła do wej „So li dar no ści”, ob -
cho dy wcześ niej szych ju bi le u szy, udział w ak cjach or ga ni zo wa nych przez PCK
czy pla ców ki oświa to we. Dla dzie ci zor ga ni zo wa no kon kur sy, w któ rych mog ły
wy ka zać się swo i mi uzdol nie nia mi pla stycz ny mi i wy grać na gro dy. 

Naj wię ksze jed nak za in te re so wa nie zwie dza ją cych wzbu dza ły ek spo na ty – au -
to bu sy. Młod si z cie ka wo ścią, a star si z sen ty men tem wsia da li do za byt ko we go
„ogór ka”, czy li sta re go jel cza. – Ja kie ma mię ciut kie sie dze nia, móg łbym ta kim jeź -
dzić – mó wił zach wy co ny Ma ciek Gar lic ki, szó sto kla si sta z SP nr 1. – Ale za wy -
so kie scho dy – ko men to wa ła pię cio let nia „pa sa żer ka”. W pob li żu sta ły dwa no wo -
czes ne au ta – so la ris ur bi no i man, któ ry mi wy jeż dża w dłu gie tra sy zes pół „Dzie -
ci Płoc ka”. Da wa ło to moż li wość na ma cal ne go po rów na nia daw ne go „kom for tu”
ja zdy i dzi siej szych stan dar dów. 

Pod czas fe sty nu moż na by ło wy grać wie le atrak cyj nych na gród – za rów no w
kon kur sach, jak i lo te rii. Aby wziąć w niej udział trze ba by ło na spe cjal nych ku -
po nach, w for mie bi le tów au to bu so wych, zdo być trzy pie cząt ki na róż nych „przy -
stan kach”. Or ga ni za to rzy po sta ra li się, aby za pew nić „hi sto rycz ny” kli mat pik ni -
ku, do cze go przy czy nił się tak że wy stęp Płoc kiej Ka pe li Pod wór ko wej. (ab)

Je den z przy stan ków przy za byt ko wym „ogór ku” 

Pół wie ku na tra sie
Z wiel ką pom pą świę to wa no 50. uro dzi ny Ko mu ni ka cji Miej skiej 
w Płoc ku. Pod czas fe sty nu na sta dio nie miej skim zor ga ni zo wa no
„przy stan ki”, przy któ rych na uczest ni ków cze ka ło wie le atrak cji.

Sza now ni Czy tel ni cy
Przy po mi na my, że ak tu al ne i ar chi wal ne 
wy da nia „Sy gna łów Płoc kich” do stęp ne są 
na stro nie in ter ne to wej www.plock.eu.

Re dak cja
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Pra ce obej mu ją re mont ele -
wa cji od stro ny wschod niej,
czy li od ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go. Naj pierw zbi ja ny jest
tynk, a na stęp nie wy ko ny wa ne
są ba da nia kon ser wa tor skie.
Na ko niec zo sta nie po ło żo ny
no wy tynk. – To spe cjal ny ma -
te riał, któ ry sta no wi jak by le -
kar stwo na mu ry – mó wi ks.
Wie sław Gu tow ski, pro boszcz
Pa ra fii św. Bar tło mie ja. – No -
we tyn ki za po bie gać bę dą wni -
ka niu wil go ci do środ ka. Po-
nad to mo gą wy cią gać wil goć 
z wew nątrz na zew nątrz. 

Pie nią dze na re mont po cho -
dzi ły czę ścio wo z bu dże tu
mia sta. Od kil ku lat in sty tu cje
oraz pry wat ni wła ści cie le mo -
gą sta rać się o przyz na nie do -
ta cji ce lo wych na pra ce kon-
ser wa tor skie, re sta u ra tor skie 
i ro bo ty bu do wla ne przy bu -

dyn ku, któ ry wpi sa ny jest do
re je stru płoc kich za byt ków. 

Na czer wco wej se sji rad ni
pod ję li uch wa łę, aby na re mont
ele wa cji fa ry od stro ny
wschod niej prze ka zać przez pa -
ra fię 200 tys. zł. Po prze pro wa -
dza niu prze tar gu oka za ło się, że
ca ły re mont bę dzie kosz to wał
ok. 210 tys. zł. Oz na cza ło to, że
część do ta cji mu sia ła by być
zwró co na do bu dże tu mia sta. 

Jed nak re mon tu wy ma ga
rów nież ele wa cja ko ścio ła od
stro ny po łud nio wej, czy li od
ul. Pie kar skiej. Dla te go pa ra fia
zwró ci ła się z proś bą o moż li -
wość wy ko rzy sta nia po zo sta -
łych z do fi nan so wa nia pie nię -
dzy  na ten cel. Na ostat niej se -
sji rad ni zgo dzi li się na ta kie
roz wią za nie. Pro boszcz fa ry
pla nu je, że pra ce roz pocz ną się
jesz cze w tym ro ku. (m.d.)

Le kar stwo na mu ry
Do koń ca wrześ nia po trwa re mont ele wa cji fron to wej
płoc kiej fa ry.

Obiekt usy tu o wa ny zo sta -
nie w miejscu, gdzie 19 lat te -
mu stał oł tarz, przy któ rym
pa pież od pra wił mszę św., tuż
ko ło no wej ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej, Pro jekt wy-
ko na ło kon sor cjum firm: 
Mo dern Con struc tion De sign 
z Poz na nia oraz płoc kie
przedsiębiorstwa Be tek -Nie -
ru cho mo ści i Zep -In pro. 

Jak roz sy pa ne kar tki
Obiekt bę dzie skła dał się 

z uło żo nych po zio mo na trzy -
me tro wym na sy pie 10 płyt.
Wy ko na ne one bę dą z żel be -
tu, ale obło żo ne zo sta ną pły ta -
mi gra ni to wy mi. Pły ty o po -
wierz chni od 32 do 62 mkw.
roz miesz czo ne zo sta ną ka ska -
do wo i nie sy me trycz nie. Ca -
łość zwień czą dwie pio no we
ścia ny wy ko na ne z li tych ele-
men tów gra ni to wych, z ażu -
ro wym wcię ciem w for mie
krzy ża ła ciń skie go. Bę dzie to
swo je go ro dza ju oł tarz. Ostat-
nie dwie pły ty o kształ cie gra-

nia sto słu pów trój kąt nych bę -
dą prze su nię te wzglę dem sie -
bie, a ich wy so kość wy nie sie
czte ry me try.

Zna mien ne cy ta ty
Od stro ny ul. Łu ka sie wi -

cza, po le wej stro nie, znaj -
dzie się na nich cy tat z ho mi -

lii Ja na Pa wła II: „Pra gnę po -
zdro wić ca łe Ma zo wsze, oga-
r nia jąc je go wie lo wie ko wą
prze szłość, je go te raź niej -
szość i przy szłość, to miej -
sce, ja kie ma w dzie jach na -
szej Oj czyz ny, w dzie jach
Ko ścio ła, w dzie jach świę to -
ści”. Po dru giej stro nie in ny
cy tat: „Wy star czy wspom-
nieć św. Sta ni sła wa Kost kę 
z Rost ko wa, wa sze go ro da ka,
trze ba pa mię tać o sio strze Fa -
u sty nie”. I pod pis – Jan Pa -
weł II. Ni żej bę dzie do 
od czy ta nia ca ły tekst ho mi -
lii, przy go to wa na ma być
pre zen ta cja mul ti me dial na 
ze zdję cia mi wy ko na ny mi 
w cza sie wi zy ty pa pie ża 
w Płoc ku, m.in. pod czas
spot ka nia w Za kła dzie Kar -
nym, na bo żeń stwa w ka te -
drze i roz mo wy z mło dzie żą
pro wa dzo nej z ok na do mu bi -
sku pie go. 

Obiekt oto czo ny zo sta nie
chod ni ka mi i scho da mi, umo-
ż li wia ją cy mi bez poś red nie
wej ście na niek tó re pły ty. 

Wy ko na ne zo sta ną one 
z kost ki bru ko wej lub gra ni -
to wej w ko lo rze moc no kon-
tra stu ją cym z ko lo rem gra ni tu
uży te go do bu do wy obiek tu.

Od stro ny ul. Łu ka sie wi cza,
na po zio mie pią tej pły ty znaj -
dzie się oczko wod ne, do któ -
re go ka ska do wo spod dzie wią -
tej pły ty bę dzie spły wa ła wo -
da. Bę dzie ono mia ło po wierz -
chnię 67,5 mkw. 

Przed pły tą zo sta nie wy -
gos po da ro wa ny plac, na któ -
rym bę dą mog ły zbie rać się
gru py wy cie czko we czy piel-
grzym ko we.

Małgorzata Danieluk

Monumentalna pamięć
Sie dem me trów wy so ko ści i pra wie czter dzie ści me trów dłu go ści bę dzie miał
pom nik, któ ry upa mięt ni wi zy tę Ja na Pa wła II w Płoc ku.

Wi zu a li za cja pom ni ka od ul. Łukasiewicza

10 płyt umieszczone będzie na trzymetrowym nasypie

To masz Kol czyń ski
za stêp ca Pre zy den ta

Z pew no ścią bę dzie to miej -
sce szcze gól ne dla płoc czan 
i osób od wie dza ją cych na sze
mia sto. Po cząt ko wo obe lisk

miał wy glą dać jak książ ka. Ale
po kon sul ta cjach dosz liś my do
wnio sku, że ta ka for ma mog ła by
być trud na w utrzy ma niu. Cho -
dzi o szcze li ny, w któ rych zbie -
ra ły by się li ście, śnieg czy wo -
da. Zde cy do wa liś my się więc na
in ny kształt. Uzgad nia liś my tak -
że do bór od po wied nich tek stów,
ja kie po ja wią się na pio no wej
pły cie.

Od sło nię cie i po świę ce nie
pom ni ka pla nu je my na 7 czer w-
ca przy szłe go ro ku, czy li w 20.
rocz ni cę wi zy ty Ja na Pa wła II 
w Płoc ku. (not. m.g)

K O M E N T A R Z
Re mont fa ry do fi nan so wa no z bu dże tu mia sta
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Od 19 wrześ nia zam knię ta
bę dzie al. Pił sud skie go. Pra -
ce po trwa ją sześć dni, po
trzy na każ dej jezd ni. Naj -
pierw zo sta nie zam knię ta
jezd nia pół noc na; ruch bę -
dzie się od by wał po przez
jezd nię po łud nio wą – je den
pas ru chu dla po ja zdów ja dą -

cych do mia sta a dwa pa sy
ru chu dla ja dą cych w kie run -
ku War sza wy. Ana lo gicz ne
za sa dy obo wią zy wać bę dą
przy zam knię ciu jezd ni po -
łud nio wej. 

Na to miast od 27 wrześ nia
przez osiem dni po trwa ją pra -
ce na ul. Oto liń skiej. (m.d.)

Zam knię te prze ja zdy
Przy po mi na my, że PKP prze bu do wu je prze ja zdy ko le -
jo we. W związ ku z tym kie row cy i pa sa że ro wie au to -
bu sów mu szą li czyć się z utrud nie nia mi.
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W la tach 2004 – 2006 gmi na
Płock zre a li zo wa ła 18 pro jek -
tów, na któ re otrzy ma ła po nad
142 mln 827 tys. zł do fi nan so -
wa nia ze środ ków po cho dzą -
cych z Unii Eu ro pej skiej. War -
tość cał ko wi ta tych pro jek tów
wy nio sła po nad 218 mln 712
tys. zł. W per spek ty wie na la ta
2007-2013 do czer wca 2010 r.
zło żo no 72 pro jek ty o cał ko wi -
tej war to ści prze kra cza ją cej 
1 mld 187 mln zł. Wnio sko wa -
ny po ziom do fi nan so wa nia to
po nad 840 mln 522 tys. zł. 

Pie nią dze z Unii
Wśród pro jek tów in we -

sty cyj nych zło żo nych przez
gmi nę Płock oraz spół ki, 
w któ rych mia sto ma udzia -
ły, w la tach 2008-2010
umo wę o do fi nan so wa niu
pod pi sa no na dwa pro jek ty.
Je den z nich to prze bu do wa
ul. Mic kie wi cza (cał ko wi ta
war tość bli sko 4 mln zł, do fi -
nan so wa nie po nad 3 mln 300
tys. zł), a dru gi to „Upo rząd ko -
wa nie gos po dar ki ście ko wej
na te re nie mia sta Płoc ka, etap
I”, pro wa dzo ny przez Wo do cią -
gi Płoc kie (do fi nan so wa nie po -
nad 76 mln zł, ca ła in we sty cja
kosz to wać ma po nad 175 mln
zł). Do fi nan so wa nie otrzyma ły
też in ne pro jek ty, dla któ rych
trwa obec nie pro ce du ra przy-
go to wa nia umów, m.in. Płoc ka
Plat for ma Te le in for ma tycz na e
– Urząd (war tość pro jek tu bli -
sko 6 mln zł, do fi nan so wa nie
pra wie 5 mln 100 tys. zł), re -
kul ty wa cja skła do wi ska w Ko -
bier ni kach z wy ko na niem in -
sta la cji od ga zo wa nia skła do -
wisk i za gos po da ro wa nia bio -
ga zu na ce le pro duk cji ener gii
elek trycz nej (war tość pro jek tu
6,5 mln zł, do fi nan so wa nie 
4 mln 600 tys. zł), czy re a li zo -
wa ny w par tner stwie pro jekt,
któ re go li de rem jest Mu ze um
Ma zo wiec kie „Roz bu do wa 
i adap ta cja ka mie ni cy przy uli -
cy Tum skiej dla po trzeb Mu -
ze um Ma zo wiec kie go” o war -
to ści niecałe 20 mln zł (wkład
mia sta to nie ca łe 6 mln zł, 
z cze go re fun da cja bę dzie wy -
no sić 5 mln zł). 

W su mie pro jek ty, któ re
otrzy ma ły do fi nan so wa nie, 
a ocze ku ją na pod pi sa nie umo -
wy opie wa ją na kwo tę 120
mln, a war tość do fi nan so wa nia
wy no si pra wie 90 mln zł.

Pro jek ty klu czo we
Na pod pi sa nie umów o do fi -

nan so wa nie cze ka ją też pro jek -
ty z tzw. li sty in dy ka tyw nej,
czy li pro jek ty klu czo we. Są to
dwa za da nia, któ re bę dzie re a li -
zo wał Płoc ki Park Prze my sło -
wo – Tech no lo gicz ny: je den na
ob szar biz ne so wy (ca łość in we -
sty cji pra wie 199 mln zł, do fi -
nan so wa nie po nad 65 mln zł)
oraz dru gi na ob szar la bo-
ra to ryj no-ba daw czy (cał ko wi ty
koszt 91,5 mln zł, do fi nan so -
wa nie 30 mln zł) oraz bu do wa

ul. Oto liń skiej wraz z in fra -
struk tu rą (ca łość po nad 42 mln
zł, do fi nan so wa nie 25 mln zł).
W su mie pro jek ty z li sty in dy -
ka tyw nej to kwo ta 332 mln 566
tys. z cze go do fi nan so wa nie
prze kro czy 120 mln zł. 

Wie le pro jek tów uzy ska ło
po zy tyw ną oce nę me ry to rycz -
ną i zo sta ło re ko men do wa nych
do do fi nan so wa nia, jed nak 
z po wo du wy czer pa nej alo ka cji
środ ków nie uzy ska ło do fi nan -
so wa nia, m.in. „Prze bu do wa
bu dyn ku dy dak tycz ne go dla
po trzeb utwo rze nia uni kal nej
ek spo zy cji ter ra riów i ak wa -
riów w płoc kim ogro dzie zo o -
lo gicz nym”, czy „Upo rząd ko -
wa nie prze strze ni miej skiej 

w ob sza rze Sta re go Mia sta
Płoc ka po przez utwo rze nie no -
wej stre fy par kin go wej”. 

Cze ka ją na de cy zję
Z ko lei 9 pro jek tów zo sta ło

zło żo nych pod ko niec mar ca br.
do Urzę du Mar szał kow skie go
woj. ma zo wiec kie go w ce lu
wpi sa nia na li stę pro jek tów klu -
czo wych w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
2007-2013. Są wśród nich m.in.
„Roz bu do wa i za gos po da ro wa -

nie Płoc kie go Na brze ża Wi -
śla ne go na ce le tu ry stycz no -
re kre a cyj ne”, „Bu do wa kom-
plek su oświa to we go przy ul.
Har cer skiej”, „Bu do wa po łą -
cze nia pół noc nej i za chod niej
czę ści mia sta Płoc ka na od -
cin ku od ul. Szpi tal nej do
Węz ła Biel ska. Etap I. Od ci -
nek od Węz ła Dłu ga do Węz -
ła Biel ska”. Pro jek ty te cze ka -

ją na de cy zję mar szał ka woj.
ma zo wiec kie go. 

W ma te ria łach przy go to wa -
nych na sier pnio wą se sję zna -
laz ła się też in for ma cja o pro-
jek tach spo łecz nych zło żo nych
przez gmi nę Płock w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go, Fun du szu Spój no ści
lub in nych fun du szy i pro gra -
mów unij nych w la tach 2008-
2010. Są tu pro jek ty re a li zo -
wa ne m.in. przez Miej ski
Urząd Pra cy, Miej ski Oś ro dek
Po mo cy Spo łecz nej, Zes pół
Szkół Bu do wla nych nr 1.
Szcze gó ło wy wy kaz na stro nie
www.ump.pl w za kład ce Ra da
Mia sta (pro jek ty uch wał na
LV se sję). (ab)

Rad ni na sier pnio wej se sji
zgo dzi li się na za mia nę dzia łek
po mię dzy mia stem Płock a Or -
bi sem S.A. Ini cja ty wa wy szła
ze stro ny Urzę du Mia sta. 

– O za mia rach Or bi su do -
wie dzie liś my się, gdy zło żo ny
zo stał wnio sek o roz biór ce bu -
dyn ku Pe tro po lu i po sta wie nia
na tym sa mym miej scu ho te lu
kla sy Ibis – wy jaś niał na se sji
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski.
– Stąd na sza, a głów nie mo ja

ini cja ty wa, aby nie bu rzyć te go
obiek tu, któ ry tech nicz nie jest
w do brym sta nie. 

Mia sto w za mian za dział kę 
o pow. ponad 5 tys. mkw. z bu -
dyn kiem prze ka że Or bi so wi
nie za bu do wa ną dział kę o pow.
pra wie 3 tys. mkw. po ło żo ną
przy ul. No wy Ry nek. – To do -
bry biz nes dla mia sta – prze ko -
ny wał pre zy dent. W gło so wa -
niu 13 rad nych po par ło pro po -
zy cję, a 12 by ło prze ciw. (ab) 

Kul tu ra w Pe tro po lu
Bu dy nek po daw nym ho te lu Pe tro pol nie zo sta nie zbu r-
zo ny. Znaj dą w nim swo je miej sce miej skie in sty tu cje kul-
tu ry pra cu ją ce m.in. z dzieć mi i mło dzie żą, a tak że or ga ni -
za cje po za rzą do we. 

Spo łecz na Straż Ry bac ka de cy zją Ra dy Mia sta zo sta ła do pusz -
czo na do dzia ła nia na te re nie gmi ny Płock. Na ra zie na przez rok.
SSR zo sta ła po wo ła na uch wa łą Ra dy Po wia tu w 2007 r. przez Ma -
zo wiec ki Okręg Pol skie go Związ ku Węd kar skie go w War sza wie 
i Płoc ko -Wło cław ski Okręg PZW we Wło cław ku. Do tąd dzia ła ła na
te re nie po wia tu płoc kie go. – Z pun ktu wi dze nia efek tyw no ści i sku -
tecz no ści dzia ła nia kon trol ne i ope ra cyj ne nie po win ny koń czyć się
na gra ni cy po wia tu – na pi sa no w uza sad nie niu do uch wa ły. (ab)

Straż ry bac ka w mie ście

Duża kasa z Unii 
Ra da Mia sta na sier pnio wej se sji przy ję ła in for ma cję o wy ko rzy sta niu środ ków
zew nętrz nych – unij nych, z bu dże tu pań stwa i in nych źró deł – na re a li za cję 
in we sty cji w Płoc ku. 

Na prze bu do wę ul. Mic kie wi cza 
Unia do ło ży po nad 3 mln zł 
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Bu dy nek Pe tro po lu na dal bę dzie słu żył mia stu 
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W cią gu ostat nich trzech lat 
zło żo no 72 pro jek ty, 

dla któ rych wnio sko wa ny 
po ziom do fi nan so wa nia 
prze kra cza 840 mln zł 

W gło so wa niu nad uch wa łą
12 rad nych by ło za, 12 prze ciw,
je den wstrzy mał się od gło su.
De cy zja by ła za sko cze niem,
gdyż radni przy ję li w ubieg łym
ro ku bu dżet mia sta na 2010 r., 
w któ rym okre ślo ne by ły m.in.
wy dat ki na in we sty cje i wiel -
kość de fi cy tu bu dże to we go. 

Za dłu że nie Płoc ka na ko niec
2010 r. wy nie sie 312 mln zł,
czy li wskaź nik za dłu że nia 
w sto sun ku do do cho du wy nie -
sie 49 proc. (przy do pusz czal -
nych 60 proc.). Te wskaź ni ki
mo gą być niż sze, gdyż jak po -
wie dział pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski, są du że szan se na
otrzy ma nie przez gmi nę Płock
jesz cze jed nej do ta cji z Unii

Eu ro pej skiej. Dla po rów na nia
za dłu że nie To ru nia wy no si 58
proc., Lub li na 54 proc., Ryb ni -
ka 56 proc. Płock ma tak że wy -
so ką oce nę wia ry god no ści fi -
nan so wej, któ rą wy da je nie za -
leż na in sty tu cja – Fitch Ra tings
(oce na BBB+ na po zio mie mię -
dzy na ro do wym i AAA- na po -
zio mie kra jo wym). – Je steś my
w gro nie kil ku sa mo rzą dów
pol skich, któ re ma ją tak wy so -
kie wskaź ni ki fi nan so we – pod-
kre ślał pre zy dent. 

Nie przy ję cie uch wa ły sta -
wia pod zna kiem za py ta nia re -
a li za cję bu dże tu, w tym np.
ter mi no we re gu lo wa nie zo bo -
wią zań mia sta z ty tu łu pro wa -
dzo nych już in we sty cji. (ab)

Za gro żo ne in we sty cje
Na sier pnio wej se sji Ra da Mia sta nie przy ję ła uch wa ły 
o emi sji ob li ga cji ko mu nal nych na kwo tę 80 mln zł. 
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Pro gram opra co wa ny w 2000
ro ku przez zes pół au tor ski In -
sty tu tu Tu ry sty ki, Za kład Na u -
ko wo Ba daw czy w To ru niu, za -
kła da re a li za cję dzia łań zwią za -
nych z przed sięw zię cia mi i in -
we sty cja mi tu ry stycz ny mi. 

Wspól nie dzia ła nie
Jed nym z pun któw do re a li za -

cji by ło utwo rze nie Płoc kie go
Cen trum Tu ry sty ki, któ re po -
win ny two rzyć pod mio ty
gos po dar cze, in sty tu cje oraz
oso by fi zycz ne za in te re so -
wa ne roz wo jem tu ry sty ki 
w Płoc ku. W kwiet niu 2009
r. pow stał ta ki pod miot – sto-
wa rzy sze nie Płoc ka Lo kal na
Or ga ni za cja Tu ry stycz na. 
W tej chwi li na le ży do niej
30 człon ków – mia sto Płock,
or ga ni za cje po za rzą do we dzia -
ła ją ce w dzie dzi nie tu ry sty ki,
przed sta wi cie le bran ży tu ry -
stycz nej i oso by fi zycz ne.

Ce lem dzia łal no ści PLOT jest
wspie ra nie roz wo ju tu ry sty ki 
w re gio nie, kre o wa nie po zy tyw -
ne go wi ze run ku Płoc ka, ja ko
mia sta atrak cyj ne go dla tu ry stów
oraz in te gra cja osób, in sty tu cji 
i or ga ni za cji za in te re so wa nych
roz wo jem tu ry stycz nym mia sta.
Płoc ka LOT bę dzie pra co wać
m.in. nad wy dłu że niem se zo nu
tu ry stycz ne go oraz zwię ksze -
niem licz by tu ry stów od wie dza -
ją cych na sze mia sto, jak rów nież
bę dzie po dej mo wać dzia ła nia,
któ re przy czy nią się do wzro stu
wpły wów z tu ry sty ki. 

W peł nym bla sku
Pro gram za kła da tak że dal-

sze kom plek so we za gos po da -
ro wa nie płoc kiej sta rów ki pod
ką tem ob słu gi ru chu tu ry stycz -
ne go, w tym prze de wszyst kim
wy ek spo no wa nie za byt ków.
Mia sto od kil ku lat re a li zu je
pro gram oz na ko wa nia i oświe-
t le nia wy bra nych ob sza rów 
i obiek tów. By ło za to czte ro -
krot nie na gra dza ne bądź wy -
róż nia ne w kon kur sach na naj -
le piej oświet lo ną gmi nę. 

Do tych czas oświet lo no ka -
te drę, od wach, opac two po be -
ne dyk tyń skie z daw nym zam -
kiem ksią żę cym, Wie żę Ciś -
nień, ko ściół po do mi ni kań -
ski, am fi te atr, ko ściół far ny 
z dzwon ni cą, gmach daw nej
Ka me ry Pru skiej, pom nik mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, 
a tak że dro go wo -ko le jo wy most
im. Le gio nów Jó ze fa Pił sud -

skie go, któ ry mie ni się trze ma
ko lo ra mi na wią zu ją cy mi do
barw fla gi miej skiej: żół tym,
czer wo nym i nie bie skim. 

Fe sti wa lo we dni i no ce
W pro gra mie za pi sa no tak że

po dej mo wa nie dzia łań w sfe -
rze pro mo cji mia sta. Re a li za -
cją te go za ło że nia jest m.in.
pro wa dze nie kam pa nii re kla -
mo wej „Fe sti wa lo wy Płock”.

Po cząt ki w pro mo cji tu ry -
stycz nej by ły bar dzo trud ne.
Oso by, któ re ni gdy w Płoc ku
nie by ły, po strze ga ły go ja ko
sto li cę prze my słu che micz ne -
go. W ce lu zmia ny wi ze run ku
mia sta za czę to pro mo wać je

po przez kon cer ty i fe sti wa le,
któ rych ofer ta każ de go ro ku
jest bar dzo bo ga ta. 

Wśród im prez or ga ni zo wa -
nych cy klicz nie w Płoc ku, 
w 2009 ro ku był Fe sti wal
Świa ta Nie za leż ne go Au dio ri -
ver, Mię dzy na ro do wy Fe sti -
wal Ci ne ma gic po ka zu ją cy
ma gię pow sta wa nia fil mu „od
kuch ni”, Pik nik Cy gań ski,
Reg ga e land, Płock Co ver Fe s-
ti wal, Płoc ka Noc Ka ba re to -
wa. Od 2009 ro ku roz sze rzo -
na zo sta ła for mu ła spot ka nia z
naj pięk niej szy mi ko bie ta mi.
Po raz pier wszy zor ga ni zo wa -

no Fe sti wal Pięk na, któ ry
two rzą trzy wy da rze nia: Wy -
bo ry Miss Pol ski, mię dzy na -
ro do we Miss Su pra na tio nal
oraz Miss Na sto la tek.

Czas na ak tu a li za cję
Im pre zą, któ rej głów nym ce -

lem jest pro mo cja hi sto rii mia s-
ta, ja ko głów ne go czyn ni ka kul-
tu ro twór cze go i in te gra cyj ne go
są Dni Hi sto rii Płoc ka – Dzień

Che mi ka, od 2004 r. or ga ni -
zo wa ne wspól nie z PKN Or -
len. Im pre za ta ma cha rak ter
edu ka cyj no – hi sto rycz no –
ar ty stycz ny, od lat or ga ni zo -
wa na jest przez płoc kie śro -
do wi sko kul tu ral ne. 

Ko lej nym wy da rze niem,
ma ją cym na ce lu kul ty wo -
wa nie tra dy cji hi sto rycz -

nych mia sta są Eu ro pej skie
Dni Dzie dzic twa. 

– W związ ku ze zmia na mi,
ja kie na stą pi ły w cią gu 10 lat
re a li za cji pro gra mu, m.in.
wstą pie nie Pol ski do Unii Eu -
ro pej skiej i przy stą pie nie do

stre fy Schen gen, co zmie ni ło
układ ru chu tu ry stycz ne go, 
w przy szłym ro ku za kła da my
ak tu a li za cję te go pro gra mu –
za po wie dział To masz Kol-
czyń ski, za stęp ca pre zy den ta
Płoc ka. – Ofer ta mia sta jest
już in na, po ja wi ły się też pro -
po zy cje od sta ro stwa po wia -
to we go, aby uzu peł nić ją 
o atrak cje znaj du ją ce się 
w oko li cach Płoc ka i wspól nie
je pro mo wać. 

Ca ły ra port do stęp ny jest na
stro nie ump.pl w za kład ce Ra -
da Mia sta (pro jek ty uch wał na
sier pnio wą se sję). (opr. ab)

Fron tem do tu ry sty
Na sier pnio wej se sji rad ni przy ję li spra wo zda nie na te mat re a li za cji pro gramu
Roz wo ju Tu ry sty ki w Płoc ku w ubieg łym ro ku. 

Do pa la cze to ogrom ny prob lem ogól no pol ski, ich dy stry bu cja 
w co raz czę ściej pow sta ją cych tzw. smart sho pach, wiel ki obrót
ni mi w In ter ne cie i po ja wia ją ce się już pier wsze au to ma ty z ty mi
spe cy fi ka mi nio są wiel kie nie bez pie czeń stwo dla zdro wia i ży cia
prze waż nie mło dych lu dzi. Sub stan cje te, za wie ra ją ce ben zy lo pi -
pe ra zy nę, któ ra po dob nie jak am fe ta mi na dzia ła po bu dza ją co na
oś rod ko wy układ ner wo wy oraz uza leż nia są le gal nie sprze da wa -
nym za mien ni kiem nar ko ty ków w Pol sce. Mo gą za bić lub cięż ko
usz ko dzić mózg i na rzą dy wew nętrz ne, wy wo łać psy cho zy i hi per -
ter mię. Za ży wa ją cy do pa la cze mo gą też sta no wić po waż ne za gro -
że nie dla in nych osób w przy pad ku pro wa dze nia po ja zdów me -
cha nicz nych.

Prob lem do pa la czy sta no wi kla sycz ny przy kład nie sku tecz no -
ści i bez rad no ści pol skie go pra wa. Wie le z tych sub stan cji za w-
ie ra le gal nie sto so wa ne skład ni ki chwa sto- lub grzy bo bój cze,
ma ją też czę sto sta tus ar ty ku łów ko lek cjo ner skich nie do spo ży -
cia przez lu dzi, dla te go też nie po dle ga ją od po wied nim re gu la -
cjom praw nym do ty czą cym le ków czy żyw no ści. 

W ubieg łym ro ku Sejm RP zno we li zo wał usta wę o prze ciw -
dzia ła niu nar ko ma nii wpro wa dza jąc za kaz obro tu 17 sub stan cja -
mi, któ re wcześ niej Ra da Unii Eu ro pej skiej uz na ła za sub stan cje
psy cho tro po we. Po ja wi ły się jed nak no we pre pa ra ty spro wa dzo -
ne z Azji, za wie ra ją ce sub stan cje nie wy mie nio ne w usta wie. Po -
now na no we li za cja pra wa z czer wca br. do pi su ją ca ko lej ne
skład ni ki do pa la czy do li sty pro duk tów za bro nio nych na dal
prob le mu nie wy e li mi no wa ła.

Po nie waż sa mo rzą dy nie po sia da ją żad nych in stru men tów
praw nych, któ re za bro ni ły by pro wa dze nia te go ty pu dzia łal no -
ści, czę sto w bli skim są siedz twie pla có wek oświa to wych, Ra da
Mia sta Płoc ka w po czu ciu od po wie dzial no ści za zdro wie i do bro
miesz kań ców na sze go mia sta wy ra ża sta now czy sprze ciw wo bec
sprze da ży w/w środ ków i wno si o przys pie sze nie pro ce du ry le g-
is la cyj nej pro wa dzą cej do za ka zu sprze da ży, za ży wa nia oraz re -
kla my tzw. do pa la czy. 

Sta no wi sko zo sta ło prze ka za ne Pre ze so wi Ra dy Mi ni strów RP,
Mar szał kom Sej mu i Se na tu oraz par la men ta rzy stom z płoc ko -
cie cha now skie go okrę gu wy bor cze go. 

Sta no wi sko 
Ra dy Mia sta Płoc ka

wy ra ża ją ce sprze ciw wo bec obro tu tzw. „do pa la cza mi” 
na te re nie mia sta Płoc ka

Na fe sti wa le do Płoc ka przy jeż dża ją tłu my 
fa nów mu zy ki, w tym przy pad ku reg gae
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Dla na szych Czy tel ni ków ma my bi le ty na kon cert Je an
Mi chel Jar re’a w Or len Are nie. Ar ty sta wy stą pi w Płoc ku 13
li sto pa da. Oso by, któ re od po wie dzą po praw nie na py ta nie
wez mą udział w lo so wa niu na gro dy – pod wój ne go za pro -
sze nia na kon cert me ga gwia zdy mu zy ki elek tro nicz nej.

Na odpowiedzi czekamy do 23 września br.

Jed ny mi z pier wszych zes po łów J.M. Jar re’a by ły „My s-
te res IV”, z któ rym zdo był pier wszą na gro dę na Fo i re 
de Pa ris oraz „Les Dust bins” („Śmiet ni ki”), z któ rym wy s-
tą pił w fil mie fa bu lar nym. Pro szę po dać ty tuł i re ży se ra fil mu.

ROZ STRZY GNIĘ CIE KON KUR SU 
Z NR 15 „SY GNA ŁÓW PŁOC KICH”

Tuż przed woj ną dzia dek J. M. Jar re’a wy na lazł pier wszy
mik ser (kon so lę) dla Ra dio Ly on, a po woj nie prze noś ny adap -
ter Tep pez w sty lu na sze go Bam bi no. Za po da nie po praw nej
od po wie dzi na gro dę – pod wój ne za pro sze nie na kon cert Jar re’a
w Płoc ku wy lo so wał Mi chał Po inc. Po od biór bi le tów za pra -
sza my do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” do 1 paź dzier ni ka.

(ab)

Wy graj bi let na Jar re’a

Aby zmienić wi ze run ek mia sta 
za czę to pro mo wać je 

po przez kon cer ty i fe sti wa le, 
któ rych ofer ta każ de go ro ku 

jest bar dzo bo ga ta
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– Gwał tow ny roz wój mo to -
ry za cji na świe cie w ostat nich
la tach, w tym tak że w Eu ro pie
Środ ko wej i Wschod niej, czy ni
ten te mat niez wy kle istot nym
dla władz i spo łecz no ści miast
– mó wił pod czas ina u gu ra cji
Mi ro sław Mi lew ski, pre zy dent
Płoc ka. 

W kom pe ten tnym gro nie
Wśród po nad 80 uczest ni -

ków kon fe ren cji, któ ra trwa ła
od 30 sier pnia do 1 wrześ nia,
by li przed sta wi cie le sa mo -
rzą dów pol skich miast oraz
spe cja li ści z kra jów Eu ro py
Środ ko wej i Wschod niej: Al -
ba nii, Bia ło ru si, Buł ga rii, Li -
twy, Ru mu nii, Ser bii, Sło wa -
cji i Wę gier. W tym gro nie
zna le źli się tak że naj wy bit -
niej si przed sta wi cie le sek to ra
aka de mic kie go z Eu ro py Za -
chod niej, prak ty cy z miast
eu ro pej skich i spe cja li ści 
z Mię dzy na ro do wej Or ga ni -
za cji Tran spor tu Pub licz ne go,
La bo ra to rium Ba dań Tran s-
por to wych czy Lon dyń sko -
E u ro pej skie go Par tner stwa na
rzecz Tran spor tu. Spe cjal nym
go ściem im pre zy by ła przed-
sta wi ciel ka no wo pow sta łe go
cen trum CI FAL Je ju w Ko rei
Po łud nio wej – Ji Eun Lee,
któ ra po ja wi ła się w Płoc ku,
aby pod pa try wać, w ja ki spo -
sób na sze cen trum or ga ni zu je
te go ty pu spot ka nia. 

Pier wsze go dnia pod czas
se sji oma wia no m.in. stan ko -
mu ni ka cji eko lo gicz nej w
mia stach na do świad cze niach
me tro po li tal ne go Łódz kie go
Tram wa ju Re gio nal ne go czy

au to bu sów na pę dza nych bio -
ga za mi w Gdy ni czy Sztok -
hol mie. Na przy kła dzie Ber -
li na i Poz na nia za pre zen to -
wa no pro jek ty pro mu ją ce
dzia ła nia uczy nie nia prze -
strze ni miej skiej bar dziej
przy jaz nej lu dziom (EL TIS),
a tran spor tu pub licz ne go do -
stęp niej sze go dla ogó łu
miesz kań ców. 

Spo sób na kor ki
Ko lej ne dwa dni przy bra ły

for mę war szta tów, pod czas
któ rych swą wie dzą i do -
świad cze niem dzie li ła się
gru pa spe cja li stów z sa mo -
rzą dów oraz or ga ni za cji eko-
lo gicz nych kra jów Eu ro py
Środ ko wej i Wschod niej, w
tym Pol ski. Oma wia no nie
tyl ko kon kret ne stu dia przy-
pad ków, ale tak że za pre zen -
to wa no cie ka we pro jek ty do -
ty czą ce po mia rów na tę że nia
ru chu, po ma ga ją ce w roz ła -
do wa niu kor ków na dro gach
(np. me to do lo gia po mia ro wa
w Bra ty sła wie czy dłu go dy -
sku to wa na tak ty ka, ja ką
wpro wa dza u sie bie bia ło ru -
ski Mińsk). 

Zor ga ni zo wa nie kon fe ren -
cji wsparł In sty tut ONZ ds.
Ba dań i Szko leń UNI TAR,
fir ma Con Vo co oraz Fun da -
cja Par tner stwa Pub licz no -
Pry wat ne go, a honorowym
patronatem objęły ministerst-
wa – gospodarki i infrastruk-
tury. Szcze gó ło wy pro gram
szko le nia oraz po zo sta łe ma -
te ria ły do stęp ne są na stro nie
ci fal plock.ump.pl.

Pa weł Joń ca

Eko lo gicz ny i przy jaz ny
Kon fe ren cja oraz szko le nie na te mat zrów no wa żo ne go
tran spor tu i mo bil no ści w mia stach by ło ko lej nym, pięt-
na stym już wy da rze niem zor ga ni zo wa nym przez płoc kie
Mię dzy na ro do we Cen trum Roz wo ju Lo kal ne go CI FAL. 

W mię dzy na ro do wym szko le niu wzię ło udział 
po nad 80 osób
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– W 1980 ro ku roz po czę ły się
straj ki i wal ka o zmia ny. Gdy
straj ku ją cy wy su nę li swo je po s-
tu la ty, m.in. o pow sta nie wol-
nych związ ków za wo do wych,
wła dze nie do koń ca wie dzia ły
na co się go dzą. W przeciwnym
razie pewnie ni gdy by na to nie
przy sta ły – mówił Dudek. 

We dług hi sto ry ka IPN „So -
li dar ność” 1980/81 ro ku by ła
ru chem spo łecz nym, ale nie
pow stań czym, bo wy rze ka ła
się prze mo cy. Nie by ła rów -
nież re wo lu cją, choć mia ła
ce chy ru chu re wo lu cyj ne go,
gdyż sku pi ła 10 mi lio nów
osób. – „So li dar ność” nie by -
ła ru chem jed no li tym – mó -
wił An to ni Du dek. – Lu dzi
łą czy ła chęć zmia ny PRL-u.
Gdy to na stą pi ło, „So li dar -
ność” się po dzie li ła. Jed no
jest pew ne: „So li dar ność”
lat 80. zmie ni ła bieg hi sto rii
Eu ro py schył ku XX wie ku.
Lu dziom, któ rzy ją two rzy li
na le ży się sza cu nek.

Płoc ka „S”
O po cząt kach „S” w Płoc ku

opo wia dał mło dzie ży Ja cek
Pa wło wicz z IPN. – W sier p-
niu 1980 ro ku w Pol sce pow-
sta wała „So li dar ność”, ale 
w tym cza sie w Płoc ku by ła ci -
sza – mó wił. – Do pie ro 28 sier -
pnia wy buchł strajk w Miej skim
Przed się bior stwie Ko mu ni ka -
cyj nym. Pra cow ni cy za żą da li
pod wy żek płac i po pra wy wa -
run ków pra cy. Po kil ku go dzi -
nach strajk się za koń czył. 

W pier wszych dniach
wrześ nia z Płoc ka na Wy -
brze że po je cha li wy słan ni cy,
któ rzy chcie li się do wie dzieć
jak za ło żyć „So li dar ność”.
By li tam pra cow ni cy m.in.
Pe tro che mii, Fa bry ki Ma szyn
Żniw nych, MPK, szpi ta la. 
– Od 15 wrześ nia za czę ły
pow stać ko mi sje za kła do we –
mó wił Pa wło wicz. 

20 wrześ nia pow sta ła płoc ka
„So li dar ność”. Jej prze wod ni -
czą cym zo stał Woj ciech Wi ś-
cic ki. Zwią zek w ówczesnym
wo je wódz twie płoc kim (bez
Kut na) zrze szał 67,7 tys. osób.
– A PZPR je dy nie nie ca łe 45
ty się cy – mó wił hi sto ryk. 

Do „So li dar no ści” za czę li
lgnąć lu dzie z róż nych op cji
po li tycz nych. Za czę ły pow sta -
wać klu by po li tycz ne, hi sto -
rycz ne, za czę ła dzia łać rów -
nież bib lio te ka, gdzie moż na
by ło czy tać nie za leż ne książ ki. 

Pa cy fi ka cja i re pre sje

Płock w tym cza sie za czął się
zmie niać. Po ja wi ły się pun kty 
z głoś ni ka mi, gdzie moż na by ło
po słu chać m.in. pio se nek Jac ka
Kacz mar skie go. Na mu rach po -
ja wi ły się na pi sy „te le wi zja
kła mie”, „żą da my do stę pu do
ra dia i te le wi zji”. Moż na by ło
do stać pra sę związ ko wą np.
„So li dar ność zie mi płoc kiej” 
i „Mło de go kon fe de ra ta”.

13 grud nia 1981 ro ku oko ło
godz. 11.30 wy łą czo no te le fo -
ny, a kil ka mi nut póź niej roz po -
czę ły się in ter no wa nia. – Prze-
bie ga ły one bar dzo róż nie: al bo
spo koj nie, al bo wy wa ża no
drzwi miesz kań i si łą za bie ra no
lu dzi – mó wił hi sto ryk. 

Naj wię kszą ak cją pro te sta -
cyj ną był strajk w Pe tro che -
mii, któ ry roz po czął się 14
grud nia. Z wy jąt kiem wy dzia -
łów, gdzie pro wa dzo ny mu -
siał być ruch ciąg ły, wię k-
szość pra cow ni ków straj ko -
wa ła. Wła dza ko mu ni stycz na
wez wa ła do za prze sta nia ak cji
straj ko wej, a gdy to nie przy -
nio sło skut ku zde cy do wa no
się na pa cy fi ka cję za kła du. 
W no cy z 14 na 15 grud nia
sco ty wje cha ły na ha lę, gdzie
prze by wa li pra cow ni cy, po tem
do Oś rod ka Ba daw czo -Roz -
wo jo we go. Wie le osób zo sta ło
aresz to wa nych i in ter no wa -
nych. – To był ko niec le gal nej
dzia łal no ści „So li dar no ści”
re gio nu płoc kie go – re la cjo no -
wał Pa wło wicz. – Roz po czął
się czas kon spi ra cji.

Zwią zek prze trwał ogrom ną
ska lę re pre sji, re wi zje, wie le
osób by ło ob ser wo wa nych, 
za kła da no pod słu chy w te le fo -
nach. Na prze ło mie 1984/85 
ro ku na stą pi ło za ła ma nie dzia -
łal no ści po dziem nej. W li sto pa -
dzie 1985 ro ku od two rzo ny zo -

stał za rząd re gio nu płoc kie go
„So li dar no ści”, któ re mu prze-
wod ni czy ła Gra ży na Przy byl -
ska -Wendt. Kil ka ty god ni póź -
niej pow sta ła Ko mi sja In ter -
wen cji i Pra wo rząd no ści na cze -
le z Eli zą Jad czak. – W czer wcu
1989 ro ku „So li dar ność” po -
szła do wy bo rów z wiel kim ba -
ga żem do świad czeń – mó wił hi -
sto ryk. – An drzej Ce liń ski, któ ry
był czło wie kiem z War sza wy,
ale star to wał do Se na tu z Płoc-
ka uzy skał naj wię kszą licz bę
gło sów w Pol sce. 

De fi cy to we to wa ry
Oprócz wy kła dów, mło dzież

mia ła oka zję przy słu chać się
roz mo wom i wspom nie niom
osób dzia ła ją cych w „So li dar -
no ści”. W pa ne lu wzię li udział:
Ja cek Pa wło wicz, Gra ży na
Przy byl ska -Wendt, Je rzy To -
kar czyk i Woj ciech Kęp czyń -
ski. – La ta 80. by ły cza sem to -
tal ne go za u fa nia do lu dzi –
mó wi ła Przy byl ska -Wendt. –
Gdy spot ka ło się na uli cy ob -
ce go czło wie ka, po wie dzia ło
mu, że się je st z So li dar no ści 
i po pro si ło o za nie sie nie pod
wska za nym adres prze sył ki, 
to moż na by ło być pew nym, 
że ona tam do trze. Niepo trzeb ne
by ły stem pel ki i pok wi to wa nia. 

Ja cek Pa wło wicz wspominał
o trud no ści w za o pa trze niu. 
– Zdo by cie pa pie ru to a le to we -
go by ło wiel kim wy czy nem –
mó wił. – Kie dyś rzu ci li kil ka ty -
się cy par bu tów do SDH przy
ul. Tum skiej. Wszyst kie by ły
jed ne go wzo ru. Pro szę so bie
wy o bra zić, że póź niej pół
Płoc ka cho dzi ło w jed na ko -
wych bu tach. Uświadamiał też
młodzieży, że po ma rań cze czy
ba na ny ko ja rzy ły się je dy nie ze
świę ta mi Bo że go Na ro dze nia.

Mał go rza ta Da nie luk

Tak „za o pa trzo ne” by ły skle py w la tach 80. 
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Dokończenie ze str. 1

Hi sto ria pani „S”
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Pre tek stem do pod ję cia
wyz wa nia by ła 70. rocz ni ca
mor du do ko na ne go przez
NKWD na pol skich ofi ce rach
(któ rą ob cho dzi liś my na
wios nę te go ro ku). Wkrót ce,
17 wrześ nia bę dzie ko lej na
rocz ni ca agre sji Ro sji Ra -
dziec kiej na Pol skę. 

– Chcie liś my ucz cić pol s-
kich pa trio tów, któ rzy w be s-
tial ski spo sób zo sta li za mor -
do wa ni i od wie dzić miej sca
za na szą wschod nią gra ni cą
zwią za ne z pol ską hi sto rią –
mó wi Le szek Brze ski, pre zes
Pa  ra  f ia l  no  -Ucz  n iow skie-
go Klu bu Spor to we go „Vik-
to ria” Płock, or ga ni za to ra 
raj du.

Trud ne eta py
Na wy pra wę na po cząt ku

sier pnia wy ru szy ło pię ciu ro -
we rzy stów: Le szek Brze ski,
Jó zef Bie lec ki, Piotr An to sik,
Zbi gniew Choj nac ki, ks.
Adam Brze ziń ski. Do po ko -
na nia na dwóch kół kach mie -
li w su mie 1200 km (z wy pra -
wy wró ci li sa mo cho dem).
Pier wszy etap – z Płoc ka do
Łom ży to oko ło 200 km. Póź -
niej je cha li około 170 km dzi-
en nie.

– Dru gie go dnia ja dąc do
Sejn przez Bie brzań ski Park
Na ro do wy za trzy ma liś my się w
Gi bach pod krzy żem upa mięt -
nia ją cym za mor do wa nie przez
NKWD przy po mo cy pol skiej
bez pie ki wie lu Po la ków. Ich
miej sca po chów ku do dziś nie
są zna ne – mó wi Brze ski.

Póź niej by ło Wil no, gdzie
m.in. uczest ni cy wy pra wy od -
wie dzi li cmen tarz na Ros sie,
miej sce spo czyn ku wie lu Po -
la ków. Tu znaj du je się też
grób mat ki mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go, w któ rym po -
cho wa no je go ser ce. – Rów -
nież zna czą cym miej scem,
któ re od wie dzi liś my był
cmen tarz w Po na rach, gdzie
zgi nę ło 100 tys. lu dzi be stial -
sko za mor do wa nych przez li -
tew ski od dział tzw. Sza u li sów
przy współ pra cy z hit le row -
ca mi – re la cjo nu je Brze ski.

Je steś my, pa mię ta my
Wiel kim prze ży ciem dla

uczest ni ków raj du był po byt
na Bia ło ru si, gdzie spot ka li

się z tu tej szą opo zy cją. – W
Wi teb sku za trzy ma liś my się 
u sze fa Na ro do we go Fron-
tu Nie po dleg łej Bia ło ru si. 
W dniu na sze go przy ja zdu
wy świet la no dla opo zy cji film
„Ka tyń” An drze ja Waj dy.
Po pro szo no mnie o krót kie
wpro wa dze nie przed je go
emi sją – wspo mi na pre zes
„Vik to rii”. 

Ko lej ny etap pro wa dził do
Ro sji – do Smo leń ska (gdzie
tra gicz nie zgi nę ło 96 osób, w
tym pre zy dent Lech Ka czyń -
ski) i Ka ty nia. 

– Na miej scu ka ta stro fy sa -
mo lo to wej to wa rzy szy li nam
człon ko wie Sto wa rzy sze nia
„Dom Pol ski” ze Smo leń ska.
Pa trząc na to miej sce mia łem
przed oczy ma zdję cia z te le -
wi zji z dy mią cym wra kiem
sa mo lo tu tuż po ka ta stro fie.
Miej sce ka ta stro fy nie jest
za bez pie czo ne, wszę dzie moż -
na wejść, te ren nie jest ogro -
dzo ny, cho ciaż sa mo chód mi -
li cji ro syj skiej pil nu je? –
Brze ski za pi sał na go rą co w
dzien ni ku z po dró ży pod da tą
14 sier pnia.

Tak że w Ka ty niu płoc cza -
nom to wa rzy szy li przed sta -
wi cie le „Do mu Pol skie go”.
Po mszy przy że liw nym 
oł ta rzu -sto le od pra wio nej
przez uczest ni ka raj du ks.
Ada ma płoc cza nie zadz wo ni -
li w dzwon, któ ry umiesz czo -
ny w spe cjal nej ni szy po ni żej
po zio mu zie mi, sym bo li zu je,
że praw dy nie moż na ukryć
na wet pod zie mią. – Gong

dzwo nu oz naj mia wszyst kim,
że tu je steś my, że pa mię ta my
– mó wi Le szek Brze ski.

Owoc na wy pra wa
W dro dze po wrot nej w

Miń sku płoc cza nie spot ka li
się z Ale sem Mi cha le wi -
czem. – Bar dzo po ma gał nam
w po dró żo wa niu po Bia ło ru si
– mó wi Brze ski. – To mło dy
czło wiek, wyksz tał co ny, do -
brze zo rien to wa ny w po li ty ce
eu ro pej skiej, mó wią cy po
pol sku. Bę dzie kan dy do wał w
te go rocz nych wy bo rach na
pre zy den ta Bia ło ru si. Ra zem
po je cha li od wie dzić cmen-
tarz w Ku ro pa tach, miej sce
mor du wie lu Po la ków i osób
in nych na cji. – Set ki, a mo że
ty sią ce krzy ży róż nej wiel ko -
ści roz rzu co nych po ca łym le -
sie – wspo mi na Brze ski. 
– Hi sto ria po dob na do tej 
z Po nar, Ka ty nia – śmierć za
pa trio tyzm.

Swo i mi wra że nia mi, do -
świad cze nia mi i zdo by ty mi
ma te ria ła mi uczest ni cy wy -
pra wy chcą po dzie lić się 
z mło dzie żą płoc kich szkół.
W pla nach ma ją zor ga ni zo -
wa nie mul ti me dial nej pre -
zen ta cji, któ ra przyb li ży tę
kar tę pol skiej hi sto rii, ale
tak że po ka że dzień dzi siej szy
miejsc zwią za nych z mę czeń -
stwem Po la ków. 

Zor ga ni zo wa nie raj du
moż li we by ło dzię ki wie lu
dar czyń com, wśród któ rych
był Urząd Mia sta Płoc ka.

Ali na Bo czkow ska

Na ro we rze do Ka ty nia
Sej ny, Wil no, Ka tyń, Smo leńsk – to niek tó re przy stan ki na tra sie ro we ro we go
raj du, na któ ry wy bra ła się gru pa płoc czan. Naj waż niej szym ce lem wy pra wy by -
ło od wie dze nie miejsc pa mię ci na ro do wej – tych upa mięt nio nych, zad ba nych,
jak i tych, któ re jesz cze cze ka ją na god ne ucz cze nie. 

Uczest ni cy raj du na cmen ta rzu na Ros sie w Wil nie
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Na sier pnio wej se sji wrę -
czył je na rę ce prze wod ni czą -
ce go Ra dy Mia sta To ma sza
Kor gi i pre zy den ta Płoc ka
Mi ro sła wa Mi lew skie go pre -
zes płoc kie go ko ła Związ ku
płk. An to ni Je lec.

Po wo dów przyz na nia na sze -
go naj wyż sze go odz na cze nia
by ło wie le, m.in. fakt upa mięt -
nia nia przez wła dze mia sta
wy da rzeń zwią za nych z na szą
hi sto rią i nie sie nie po mo cy or -
ga ni za cjom kom ba tan ckim, jak
i posz cze gól nym kom ba tan tom
– wy jaś niał płk Je lec. Przy-
pom niał też, że wie lu rad nych
i pra cow ni ków Urzę du Mia sta
w ubieg łych la tach otrzy ma ło
już in dy wi du al nie to wy róż -
nie nie. 

Płk. Je lec przed sta wił rów -
nież obec ną sy tu a cję kom ba tan -
tów. – Czas jest nie u bła ga ny. 
W 2000 r. by ło oko ło 780 kom-
ba tan tów i ty le mniej wię cej
wdów po kom ba tan tach. Obec-
nie w mie ście po zo sta ło już tyl ko
140 człon ków zwy czaj nych, czy -
li kom ba tan tów i osób re pre sjo -
no wa nych i po nad 320 wdów. 

Naj młod si kom ba tan ci ma ją
85 lat, każ dy z żoł nie rzy
Wrześ nia 1939 r., któ rych po -
zo sta ło tyl ko 14, prze kro czył
90 lat. – Ostat ni żoł nierz woj ny
z 1920 ro ku Adam Pan kow ski

zmarł 5 lat te mu w wie ku 104
lat – przy pom niał płk. Je lec. –
Dzia łal ność or ga ni za cji kom-
ba tan ckiej ze wzglę du na wiek
człon ków, stan zdro wia i nie u -
nik nio ną śmier tel ność za ni ka.
W stycz niu br. czte ry ko ła
Związ ku po łą czy ły się w jed no.
Kom ba tan ci wy ma ga ją co raz
wię kszej opie ki. (ab)

Wy róż nie ni przez bo ha te rów
Ra da i Urząd Mia sta otrzy ma ły Odz na ki za Za słu gi dla Związ -
ku Kom ba tan tów RP i By łych Więź niów Po li tycz nych.

Je ni dze jest jed nym z naj -
waż niej szych i naj bar dziej ak -
tyw nych miast w Środ ko wej
Ma ce do nii. W ce lu wzmoc nie -
nia wię zi z in ny mi gmi na mi 
w Eu ro pie oraz stwo rze nia ram
współ pra cy i współ dzia ła nia 
w gro nie państw Unii Eu ro pej -
skiej gmi na re a li zu je pro gram
„Eu ro pe for Ci ti zens” (Eu ro pa
dla oby wa te li) fi nan so wa ny
przez Ko mi sję Eu ro pej ską.

Na spot ka niu, któ re od by ło
się na po cząt ku wrześ nia, Płock
re pre zen to wa ła 30-oso bo wa
de le ga cja, zgod nie z wy mo ga -
mi po sta wio ny mi przez Ko mi -
sję Eu ro pej ską. Zna le źli się 
w niej re pre zen tan ci róż nych
śro do wisk i grup wie ko wych
m.in. przed sta wi cie le in sty tu cji
kul tu ry, oświa ty, po mo co wych,
pra cu ją cych z ludź mi nie peł -

no spraw ny mi, wo lon ta riusz,
kom ba tant. W roz pi sa nym na
sie dem dni pro gra mie by ły wy -
kła dy i se mi na ria. De le ga ci
przy go to wa li krót kie pre zen ta -
cje oraz ak tyw nie uczest ni czy li
w dy sku sji. 

Pod czas spot ka nia przed sta -
wi cie le obu gmin mie li moż li -
wość wy mienić do świad czenia
i opi nii na wio dą ce te ma ty
kon fe ren cji, a tak że za ob ser -
wo wać po do bień stwa i róż ni ce
wy stę pu ją ce w co dzien nym
ży ciu w Pol sce i Gre cji. 

Kosz ty po by tu po kry li gos -
po da rze. Oko ło jed na trze cia
kosz tów po dró ży zo sta nie
zwró co na stro nie pol skiej po
prze sła niu od po wied nich do -
ku men tów przez or ga ni za to -
rów do Ko mi sji Eu ro pej skiej.

(ab, pk)

De le ga cja w Ma ce do nii
Pro mo cja kul tu ry i zrów no wa żo ne go roz wo ju oraz me to -
dy i na rzę dzia wal ki z ubó stwem i spo łecz nym wy klu cze -
niem, to głów ne te ma ty spot ka nia w grec kim mie ście 
Je ni dze, na któ re zo sta ła za pro szo na de le ga cja z Płoc ka.

Ta ką odz na ka otrzy ma ły
Ra da i Urząd Mia sta 
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Do tych czas 57 ucz niów
uzy ska ło do dat ko we kwa li fi -
ka cje po twier dzo ne sto so-
w ny mi za świad cze nia mi 
i cer ty fi ka ta mi w za kre sie: 
car ving, ma ni cu re i mo de lo -
wa nie paz nok ci, sty li za cja
paz nok ci, fry zjer stwo, kie -
row ca wóz ka jezd nio we go 
z na pę dem sil ni ko wym, pra -
wo ja zdy ka te go rii A i B.
Niez wy kle istot ne dla szko ły

jest zwię ksze nie licz by osób
zda ją cych eg za mi ny za wo do -
we. W czer wcu spoś ród 17
przy stę pu ją cych, 11 ucz niów
zda ło eg za min i uzy ska ło dy -
plom po twier dza ją cy kwa li fi -
ka cje za wo do we. Waż nym
efek tem pro jek tu jest zwię k-
sze nie mo ty wa cji ucz niów wi -
docz ne w wy ni kach na u cza nia
(wzrost śred niej ocen uzy ska -
nych przez ucz niów) oraz frek-

wen cji na za ję ciach szkol nych
i prak tycz nych (zwię ksze nie
frek wen cji w po rów na niu z ro -
kiem ubieg łym).

– Je steś my dum ni z osią g-
nięć na szych ucz niów. Ma my
am bi cje i pla ny, aby utrzy mać
ta kie ten den cje w cią gu ko lej -
nych lat re a li za cji pro jek tu. –
mówi dyrektor placówki
Robert Kowalski.

Bar ba ra Chy ba

Lep sze oce ny i frek wen cja
Pro jek t „Nie peł no spraw ni rów ni na lo kal nym ryn ku pra cy”, współ fi nan so-
wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej już po pier wszym ro ku re a li za cji przy nió sł
wy mier ne efek ty dla ucz niów i ab sol wen tów Za sad ni czej Szko ły Za wo do-
wej nr 6.

Dwa ist nie ją ce li cea ogól-
noksz tał cą ce: „Ma ła cho wian -
ka” i „Ja giel lon ka” prze sta ły
zas po ka jać po trze by wciąż
ros ną cej licz by płoc czan, to -
też w 1970 r. Ku ra to rium
Oświa ty i Wy cho wa nia w
War sza wie po wo ła ło do ży -
cia III Li ce um Ogól noksz tał -
cą ce, któ re go kie row nic two
od da ło w rę ce mgr. Sta ni sła -
wa Si ko ry.

– Przyj mu jąc no mi na cję
mia łem świa do mość, że pra -
ca bę dzie trud na, wy ma ga -
ją ca po ko ny wa nia wie lu
przesz kód or ga ni za cyj nych
zwią za nych z bra kiem włas-
ne go bu dyn ku, ka dry na u czy -
ciel skiej oraz re kru ta cją ucz -
niów – wspo mi na tam ten
czas pier wszy dy rek tor III
LO Sta ni sław Si ko ra. 

Ist nie ją cy obec nie bu dy nek
szko ły przy zbie gu ulic Łu ka -
sie wi cza i Gał czyń skie go
(naj star szą je go część) za czę -
to bu do wać w 1970 ro ku. Bu -
do wę za koń czo no w 1974 r.,
więc przez 4 la ta szko ła prze -
no si ła się z miej sca na miej -
sce: po czą wszy od bu dyn ku

Stu dium Na u czy ciel skie go
przy Al. Ja cho wi cza, gdzie
roz po czę ły na u kę 3 kla sy 
w li czą ce łącz nie 110 ucz-
niów, po przez trzy let ni po byt
w Szko le Pod sta wo wej nr 7
przy ul. Mio do wej (11 klas),
a na stęp nie rok w bu dyn ku fi -
lii Po li tech ni ki War szaw skiej
przy ul. Łu ka sie wi cza (14
klas). 15 sier pnia 1974 r. III
LO mog ło się wresz cie wpro -
wa dzić do włas nej, no wo wy -
bu do wa nej sie dzi by przy ul.
Łu ka sie wi cza 11. 

– Waż nym wy da rze niem by -
ło wrę cze nie szko le sztan da ru
– 19 kwiet nia 1975 ro ku. Od -
sło nię to rów nież tab li cę pa -
miąt ko wą po świę co ną pa tron -
ce li ce um, Ma rii Dą brow skiej
– mó wi Sta ni sław Si ko ra.

Ka drę pe da go gicz ną no wej
płoc kiej szko ły, któ ra dziś na
trwa łe wpi sa na jest w ma pę
edu ka cyj ną na sze go mia sta,
two rzy li prze de wszyst kim na -
u czy cie le ze zlik wi do wa ne go
w 1969 r. Li ce um Pe da go gicz -
ne go oraz wy kła dow cy ist nie -
ją ce go na dal Stu dium Na u czy -
ciel skie go. kk, esz

40-le cie III LO

Po cząt ki szko ły
Dru ga de ka da lat 70. to burz li wy roz wój Płoc ka zwią za ny
z pow sta niem w 1964 ro ku Ma zo wiec kich Za kła dów Ra fi -
ne ryj nych i Pe tro che micz nych. Przy by wa ło miesz kań ców,
bu do wa no no we osie dla, przed szko la i szko ły. 

In struk tor z gru pą ucz niów, 
któ rzy uzy ska li no we kwa li fi ka cje 
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Ca ła mo ja ka rie ra na u czy -
ciel ska by ła zwią za na z,,Bu -
do wlan ką’’, po nie waż pra co -
wa łam tu od 1969 r. do 2000
r. na peł nym eta cie i 2 la ta na
go dzi nach po przej ściu na
eme ry tu rę. Czę sto mó wię, że
pra co wa łam tu „od mło do ści
do sta ro ści”.

To by ły wspa nia łe la ta od -
po wie dzial nej i su mien nej pra -
cy, bo prze cież by ła to pra ca 
z mło dzie żą róż nie uzdol nio ną
i róż ną pod wzglę dem za cho -
wa nia oraz po stę po wa nia. Jed-
nak za wsze bę dę pa mię ta ła
ucz niów z za wo dó wek i tech-
ni kum, a tak że mło dzież trud-
ną ze szko ły przys po sa bia ją cej
do za wo du tzw. SPZ, w któ -
rych mię dzy in ny mi by łam
wy cho waw cą. 

Pa mię tam wie le spot kań 
z mło dzie żą w świet li cy, w in -

ter na cie, na róż no rod nych im -
pre zach i aka de miach oraz po -
by ty na bi wa kach. Za wsze
przy świe ca ło mi ha sło pe da -
go gicz ne „gdzie uczeń – tam
na u czy ciel”. 

Pa mię tam cu dow ne stud -
niów ki, któ re by ły or ga ni zo wa -
ne wy łącz nie w mu rach szko ły.
Przy go to wy wa li je ucz nio wie
pod kie run kiem wy cho waw cy
da nej kla sy i ro dzi ców. Mło -
dzież de ko ro wa ła szko łę i sa lę,
przy go to wy wa ła część ar ty -
stycz ną, a ro dzi ce szy ko wa li 
w szkol nej kuch ni po sił ki. Naj -
sym pa tycz niej sze by ło to, kie -
dy na u czy cie le wy cho wa nia fi -
zycz ne go za bie ra li mło dzież
klas koń czą cych szkołę do sa li
gim na stycz nej i ćwi czy li po lo -
ne za oraz wal ca... Wte dy ca ła
szko ła wie dzia ła, że zbli ża się
bal stud niów ko wy. 

Sym pa tycz nie i mi ło wspo -
mi nam ko lej ne dy rek cje szko -
ły i gro no pe da go gicz ne.
Przez ty le lat by liś my „jak
jed na wiel ka ro dzi na”. Cho-
ciaż wy ni ka ły ja kieś drob ne
za tar gi (cho dzi ło tyl ko o ucz -
niów) sta ra liś my się za wsze
dojść do po ro zu mie nia, nikt
na ni ko go się nie obra żał. By -
ła wza jem na, ko le żeń ska po -
moc i zro zu mie nie. 

Pra ca w szko le da wa ła mi
wiel ką sa tys fak cje. Pra cu jąc
32 la ta w jed nej szko le przy-
czy ni łam się do wyksz tał ce -
nia ogrom nej licz by ab sol -
wen tów, któ rzy są war to ścio -
wy mi ludź mi. Bę dąc na eme -
ry tu rze czę sto spo ty kam 
ab sol wen tów, któ rzy do brze 
i ciep ło wy ra ża ją się o swo jej
szko le. 

Wan da Rze czkow ska

Przed ju bi le u szem pięć dzie się cio le cia (13)

Bu do wlan ka we wspom nie niach

Od bę dzie się 21 wrześ nia
w obiek cie MZOS przy pl.
Dą brow skie go 2A w godz.
10-16. – Ce lem im pre zy jest
ak ty wi za cja śro do wi ska osób
nie peł no spraw nych po przez
dzia ła nia twór cze, sty mu lu ją -
ce ich roz wój oraz in te gra cję
lu dzi za an ga żo wa nych w dzi-
a ła nia na rzecz osób nie peł -
no spraw nych – mó wi Mał go -
rza ta Ko per, kie row nik Śro -
do wi sko we go Do mu Po mo cy
Spo łecz nej nr 2, po my sło -
daw ca im pre zy. – Po ka że my
m.in. spek takl, któ ry z oso ba -
mi nie peł no spraw ny mi przy-
go to wał Ma riusz Po go now -
ski. Roz strzy gnie my rów nież
kon kurs na lo go na szej pla -
ców ki, w któ rym bra li udział
ucz nio wie płoc kich szkół 

i miesz kań cy do mów po mo cy
spo łecz nej, wszy scy na rów -
nych pra wach. Bę dzie też
pre zen ta cja do ty czą ca sztu ki
osób nie peł no spraw nych 
w kon tek ście ca łej Eu ro py.
Sztu ka jest bli ska każ de mu,
być mo że z uwa gi na swo ją
pro sto tę i prze kaz ar ty sty pły -
ną cy z „głę bi ser ca”.

Im pre za jest or ga ni zo wa na
w ra mach pro jek tu sy ste mo -
we go Miej skie go Oś rod ka Po -
mo cy Spo łecz nej „Dro ga do
ak tyw no ści” współ fi nan so wa -
ne go ze środ ków Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo łecz ne go.
Płoc ka ini cja ty wa otrzy ma ła 
z MPiPS lo go ob cho dów Eu ro -
pej skie go Ro ku Wal ki z ubó st-
wem i Wy klu cze niem Spo -
łecz nym 2010. (rł)

Twór czość z głę bi ser ca
„Aka de mia twór czo ści osób nie peł no spraw nych” to im -
pre za e du ka cyj no -in te gra cyj na, któ ra z jed nej stro ny ma
po ka zać miesz kań com Płoc ka, że ta ka twór czość 
ist nie je, z dru giej zmo ty wo wać wię kszą rze szę osób 
do two rze nia. 
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Na le ży do te go za sto so wać
od po wied nie kry te rium. Ja ko
głów ny ele ment, ma ją cy za -
sad ni czy wpływ na cha rak te ry
stu den tów, wy bra łem trzy
mia sta, w któ rych wie lu płoc-
czan po bie ra na u kę. Ob ser wu -
jąc swo je naj bliż sze oto cze nie,
mo gę zde cy do wa nie stwier -
dzić, że ta ka za leż ność ist nie je. 

Mło dy płoc cza nin po dej mu -
jąc stu dia sta je się:

War szaw skim go ściem 
Ze wzglę du na du żą i zróż ni -

co wa ną licz bę stu den tów, po -
dzie lę ich na dwie gru py. Pier-
wsza to tzw. no wi „war sza wia -
cy”, stu diu ją cy w tym mie ście
głów nie z po wo dów sno bi -
stycz nych, bo to prze cież... sto -
li ca. Ich głów nym „obo wiąz -
kiem” jest wy da wa nie pie nię -
dzy ro dzi ców w sto łecz nych
klu bach i pu bach, cho dze nie po
Kra kow skim Przed mie ściu 
z kub kiem ka wy ze Star bucks’a
oraz op ła ca nie czes ne go. Dru ga
gru pa to stu den ci prak tycz ni –
cho dzą cy sta bil nie po zie mi.
Dla nich li czy się nie tyl ko do -
bra za ba wa, głów nie w kli ma -
tycz nych war szaw skich lo ka -
lach, jak słyn ne ostat nio „Prze -
ką ski za ką ski”, ale tak że na u ka
i roz wój oso bi sty.

To ruń skim pier ni kiem
Nie z ra cji wie ku, lecz swe -

go wy sub li mo wa ne go sma ku.
To ruń ski stu dent ma czas na
na u kę, ale tak że na spa ce ry po
hi sto rycz nej, go tyc kiej sta rów -
ce, przy któ rej znaj du je się kil -
ka dzie siąt klu bów i pu bów. 
Z cze go jed nak sły nie to ruń -
ski, stu den cki kli mat? To stu-
den ckie pi wo za 3 zł oraz 

piz za za 6 zł. Ze staw ten 
w gro dzie Ko per ni ka bi je wszel -
kie re kor dy po pu lar no ści.

Płoc kim pa trio tą
Stu den tem, któ ry uwa ża, 

że wszę dzie do brze, ale w do -
mu naj le piej. Nie na le ży do
naj mo bil niej szych, ale też po -
tra fi się ba wić i ko rzy stać ze
stu den ckich przy wi le jów.
Miej scem, gdzie płoc cy stu-
den ci spę dza ją naj wię cej cza -
su, oczy wi ście po za aka de mic -
ki mi ła wa mi, są le gen dar ne już
scho dy na Tum skim Wzgó rzu.
Ża cy re lak su ją się tam i de lek -
tu ją pięk ny mi wi do ka mi.

Ce chy wspól ne
Pod su mo wu jąc, na le ży pod-

kre ślić, że oprócz róż nic wy s-
tę pu ją tak że ce chy uni wer sal ne
dla wszyst kich stu den tów
(szcze gól nie dla tych z pier-
wsze go ro ku). Ża cy, któ rzy za -
czy na ją stu den cką przy go dę,

czę sto od czu wa ją tzw. „trud ne
po cząt ki”. Są one zaz wy czaj
spo wo do wa ne zbyt du żym
przyp ły wem wol no ści i bra ku
ja kiej kol wiek kon tro li ro dzi -
ców. Oczy wi ście po mi jam ma -
ło sku tecz ny spo sób ro dzi ciel -
skiej kon tro li te le fo nicz nej, bo
każ dy stu dent wie kie dy i dla -
cze go roz ła do wał mu się te le -
fon lub nie ma aku rat w da nym
mo men cie za się gu. Zu peł nie
wol ny i pra wie nie za leż ny (po -
za za leż no ścią fi nan so wą od
głów nych spon so rów, czy taj
ro dzi ców) mło dy czło wiek
mu si mieć jed nak gło wę na
kar ku, aby wo da so do wa nie
ude rzy ła mu do gło wy. Je dy na
re cep ta – to roz są dek i umiar.
Nie moż na za po mi nać o na u ce
(któ ra szcze gól nie w trak cie
se sji jest na jin ten syw niej sza),
jak i o do brej za ba wie – nie o -
dzow nym ele men cie stu den -
ckie go ży cia.

To masz Szczęs ny

Por tret stu den ta
Czy moż li we jest stwo rze nie uni wer sal nej cha rak te ry sty ki stu den ta? Z pew no -
ścią nie, ale war to po ku sić się o do ko na nie ana li zy stu den ckiej spo łecz no ści.

To spo strze że nie Pio tra Na -
gie la, li de ra ka pe li roc ko wej
„Sto pro cent”, pro pa gu ją ce go
wśród mło dzie ży ży cie bez na -
ło gów. Do ze sta wu szko dli -
wych dla zdro wia sub stan cji
do szły ostat nio tzw. do pa la cze.
Są to środ ki psy cho tro po we
sprze da wa ne le gal nie w wys -
pe cja li zo wa nych skle pach. Na
opa ko wa niach do pa la czy, któ -
re ofe ro wa ne są ja ko „pro duk -
ty ko lek cjo ner skie” za miesz -
czo ne są ostrze że nia, „Nie do
spo ży cia przez lu dzi”, a na
niek tó rych zna leźć moż na tak -
że in for ma cję „w przy pad ku
spo ży cia niez włocz nie udać
się do le ka rza”. To czy sta hi -
po kry zja, bo wiem jed no cześ -
nie w skle pach i na stro nach
in ter ne to wych zach wa la ne są
efek ty wy stę pu ją ce po ich spo -
ży ciu, np. „sied mio mi lo we bu -
ty w pi guł ce prze nio są cię po -
za gra ni ce two jej wy o braź ni”. 

Lu ki w pra wie
W Płoc ku dzia ła kil ka skle -

pów ofe ru ją cych te go ty pu „to -
wa ry”, moż na je też za mó wić
jak piz zę, przez te le fon z do -
sta wą do do mu. 

Wła ści cie le firm pro du ku ją -
cych i sprze da ją cych te spe cy fi -
ki z pre me dy ta cją wy ko rzy stu ją
lu ki w pol skim pra wie, dzię ki
cze mu bo ga cą się kosz tem in -
nych lu dzi. Ktoś mo że po wie -
dzieć, że ma my w koń cu wol ny
ry nek, czy li to cze go chcie liś -
my, ale z dru giej stro ny chce my

mieć też dzia ła ją ce i chro nią ce
nas pra wo, któ re w tym przy-
pad ku jest jesz cze bez sil ne. Pro-
du cen ci do pa la czy dzia ła ją bar -
dzo szyb ko. Na wet je że li praw -
nie za bra nia się sprze da wa nia
okre ślo ne go środ ka che micz ne -
go, to zo sta je on za stą pio ny in -
nym, o po dob nym dzia ła niu. 

Trze ba so bie uświa do mić, że
sub stan cje te są bar dzo nie bez -
piecz ne dla zdro wia. Od dzia ły -
wu ją ne ga tyw nie na układ krą -
że nia, ner wo wy i po kar mo wy.
Ich za ży cie mo że po wo do wać
bó le gło wy, wy so kie ciś nie nie,
bó le brzu cha, ko ła ta nie ser ca, 
a na wet drgaw ki czy ha lu cy na -
cje. Szko dli we dzia ła nie nie mu -
si wy stą pić od ra zu, a mo że
ujaw nić się po la tach, z cze go
ama to rzy te go ro dza ju roz ryw ki
czę sto nie zda ją so bie spra wy.

Ry zy kow na gra
Ja rów nież je stem mło dym

czło wie kiem i ni gdy z te go ro -
dza ju uży wek nie ko rzy sta łem,
i nie za mie rzam te go ro bić. Do
do brej za ba wy nie po trze bu ję
wspo ma ga czy. 

Wiem, że mło dzi lu dzie,
szcze gól nie w dzi siej szych
cza sach, są bar dzo po dat ni na
róż ne „mo dy” i po szu ku ją no -
wych „doz nań”, m.in. w nie -
bez piecz nych środ kach che -
micz nych. Każ dy mu si jed nak
za dać so bie py ta nie czy war to
po dej mo wać ta kie ry zy ko?
Mo im zda niem zde cy do wa nie
nie! To masz Szczęs ny, ab

Stop do pa la czom 
Ża den czło wiek nie za czy nał bra nia nar ko ty ków od sta nia
z kar tką na szyi „Je stem nar ko ma nem, zbie ram na je dze -
nie”. W War sza wie jest du żo miejsc, gdzie moż na spot kać
ta kich lu dzi. Niek tó rzy na tych kar tkach ma ją do pi sek
„Mam...na ście lat!”.

Tyl ko od wy o braź ni za le ży,
jak mło dzi au to rzy wy peł nią to
ha sło. Mo gą zro bić to wier-
szem lub pro zą. – Drze wa ży ją
znacz nie dłu żej niż lu dzie i są
świad ka mi róż nych wy da rzeń:
ra dos nych i smut nych, do ko -
nu ją cych się zmian i prze mian
– zwra ca ją się do mło dych
twór ców or ga ni za to rzy. – Ma -

my na dzie ję, że za sta no wi cie
się nad ota cza ją cym świa tem i
zech ce cie poz nać dzie je naj -
bliż szej oko li cy. Li czy my na
wa szą in wen cję twór czą.

Pra ce trze ba na de słać do 25
paź dzier ni ka. Ich au to rzy bę dą
oce nia ni w trzech ka te go riach
wie ko wych: 8 – 10 lat, 11 – 12
lat i 13 – 16 lat. Ju ro ra mi bę dą

po pu lar ni au to rzy ksią żek dla
dzie ci i mło dzie ży. Na zwy -
cięz ców cze ka ją na gro dy
książ ko we. Og ło sze nie wy ni -
ków i wrę cze nie na gród la u re -
a tom od bę dzie się 4 grud nia w
Książ ni cy Płoc kiej.

Kon kurs li te rac ki „Mło dzi
twór cy li te ra tu ry” ma już bo -
ga tą hi sto rię. Pier wsza edy cja
od by ła się w 1991 r. na te re nie
ów czes ne go wo je wódz twa
płoc kie go. Od 2006 r. kon kurs
ma za sięg ogól no pol ski. Każ -
de go ro ku od by wa się pod in -
nym ha słem te ma tycz nym. Re -
gu la min kon kur su na
www.bibl.plock.pl. (ab)

Kon kurs li te rac ki

Mło dzi z in wen cją
Dzie ci i mło dzież w wie ku 8 -16 lat mo gą spró bo wać swo -
ich sił w kon kur sie li te rac kim og ło szo nym przez Książ ni cę
Płoc ką. Te mat prze wod ni brzmi „O czym szu mią drze wa”.
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– Oso by te ubra ne są w
płasz cze od bla sko we, a w rę ku
trzy ma ją tar cze z na pi sem
„stop” – mó wi Jo lan ta Gło -
wac ka, rzecz nik pra so wy Stra -
ży Miej skiej. 

Do nie daw na by li to bez ro -
bot ni, któ rzy zo sta li przesz -
ko le ni z prze pi sów pra -
wa o ru chu dro go wym.
W dni po wszed nie moż -
na ich spot kać w godz.
7.30-9.30 przy ul.: Biel-
skiej (przy pocz cie), 
Do brzyń skiej (ron do),
Brzo zo wej/Sło necz nej,
Wy szo grodz kiej/Wia tra -
ki, Mio do wej, Kor cza -
ka/Har cer skiej, Kor cza -
ka 20, Gra dow skie -
go/Sien kie wi cza oraz
Sier pec kiej (tu pra cu ją
od godz. 11.30 do
13.30). 

Ho no rek na po ste run ku
Spo ro pra cy zwią za -

nych z roz po czę ciem ro -
ku szkol ne go ma ją rów -
nież straż ni cy miej scy. 
– W pier wsze dni wrześ-
nia dzia ła nia mia ły cha -
rak ter pre wen cyj ny –
opo wia da Gło wac ka. – Fun -
kcjo na riu sze po u cza li ro dzi -
ców lub opie ku nów, któ rzy
śpie sząc się z dzieć mi do szko -
ły prze cho dzi li w miej scach do
te go ce lu nie wyz na czo nych.

Straż ni cy zwra ca li rów nież
uwa gę na pra wi dło we par ko -
wa nie sa mo cho dów. – Ro dzi ce
po tra fią zo sta wić au to, np. na
ca łej sze ro ko ści chod ni ka, zmu -
sza jąc tym sa mym pie szych do
wcho dze nia na jezd nię – mó wi
rzecz nik. 

We wrześ niu w oko li ce
niek tó rych „pod sta wó wek” za -
wi tał już po raz ko lej ny Lew
Ho no rek. Naj dłu żej prze by wał
w SP nr 12, gdzie dzie cia ki
wy słu cha ły po ga dan ki na te -

mat bez pie czeń stwa. – Na za -
koń cze nie spot ka nia ucz nio wie
otrzy ma li ma gicz ny Dzien ni -
czek Ucz nia, gdzie za miesz czo -
ny jest m.in. wier szyk o bez pie -
czeń stwie i obraz ki po ka zu ją ce
jak dziec ko po win no pra wi dło -
wo się za cho wy wać w róż nych

sy tu a cjach – opo wia da
Gło wac ka. 

Przysz kol na pre wen cja 
Do 12 wrześ nia w au -

to bu sach Ko mu ni ka cji
Miej skiej roz wie szo ne
by ły pla ka ty „Bez piecz na
dro ga do szko ły ze Stra żą
Miej ską i Lwem Ho nor -
kiem”. Ich ce lem by ło
przy po mi na nie dzie ciom 
i opie ku nom o sto so wa -
niu się do prze pi sów pra -
wa ru chu dro go we go, aby
bez piecz nie do cie rać do 
i ze szko ły.

– Umun du ro wa ni fun -
kcjo na riu sze po ja wia ją
się rów nież w re jo nach
wszyst kich gim na zjów –
mó wi rzecz nik. – Tam
zwra ca ją uwa gę nie tyl ko
na bez pie czeń stwo ucz -
niów, ale tak że zaj mu ją

się prze ciw dzia ła niem zja wi -
skom de mo ra li zu ją cym i pa to -
lo gicz nym. Pa tro le ma ją tak że
za za da nie eli mi na cję czy nów
ka ral nych po peł nia nych przez
nie let nich. (m.d).

Bez piecz nie do szko ły
Moż na ich spot kać co dzien nie przy naj ruch li wszych skrzy żo wa niach pro wa dzą cych 
do szkół. Mo wa o oso bach, któ re za pew nia ją bez piecz ne przej ście ucz niów do pla -
có wek, czy li tzw. prze pro wa dza czach. 

Wy dział Pre wen cji Ko -
men dy Miej skiej Po li cji 
w Płoc ku do cie ra do naj bar -
dziej za gro żo nych do mo wy -
mi kra dzie ża mi grup. Współ -
pra cu je przy tym z Miej skim
Oś rod kiem Po mo cy Spo łecz -
nej, ze szko ła mi pod sta wo -
wy mi, pa ra fia mi Die ce zji
Płoc kiej, Urzę da mi Gmi ny 
i Gminny mi Oś rod ka mi Po -
mo cy Spo łecz nej. Fun kcjo na -
riu sze przy po mi na ją i uczą
bez piecz nych za cho wań, ape -
lu ją o prze zor ność i nie uf -
ność w kon tak tach z ob cy mi
oso ba mi.

Fał szy wy mon ter

W Płoc ku i oko li cach nie
bra ku je oszu stów, któ rzy ła -
two po tra fią zdo być za u fa nie
star szych osób, spra gnio nych
kon tak tu z dru gim czło wie -
kiem. 

Oso by te na da ją się do sko -
na le na ofia ry, bo są sła be fi -
zycz nie, ma ją osła bio ną per-
cep cję, rzad ko za pa mię tu ją
cha rak te ry stycz ne ce chy zło -
dziej skiej szaj ki, któ re by ły -
by przy dat ne po li cji w pro -
wa dze niu po szu ki wań.

Prze stęp cy ucie ka ją się do
co raz no wszych oszu kań -
czych spo so bów. Po da ją się
za han dla rzy, pie lę gniar-
ki, in ka sen tów, ko mi nia rzy,
mon te rów, pra cow ni ków wo -
do cią gów, in sty tu cji Unii Eu -
ro pej skiej, a ostat nio na wet
po li cjan tów. 

Moż na się rów nież spot kać
z prze stęp ca mi, któ rzy mó -
wią, że są zna jo my mi są sia da
i pro szą o ja kąś drob ną po -
moc, o szklan kę wo dy. Uwa -
żaj my, go ścin ność nie za -
wsze pop ła ca. 

Wnu czek lub ga zow nik
Oszu ści dzia ła ją też przez te -

le fon. Na przy kład, dzwo ni
męż czyz na lub ko bie ta i za-
ch ryp nię tym gło sem po da je się
za wnu czka lub wnu czkę. Zło -
dziej „gra” na uczu ciach i pro si
o szyb ką po ży czkę, po któ rą
zgło si się ko le ga lub ko le żan ka. 

W ostat nim cza sie mod na
sta ła się me to da „na ga zow ni -
ka”. Głów nie w po wie cie płoc -
kim, po ja wi li się oszu ści, któ -
rzy po da ją się za przed sta wi cie -
li fir my Czuj -Gaz lub za kła du
ener ge tycz ne go Ener ga. Prze -
stęp cy wy ko rzy stu ją za u fa nie 
i ła two wier ność osób star szych
i miesz ka ją cych sa mot nie, pro-
po nu ją za kup czuj ni ków, któ re
ma ją znacz nie ogra ni czyć ra -
chun ki za gaz i ener gię elek-
trycz ną. Po pod pi sa niu umo wy
i po bra niu za li czki eki pa zni ka
bez śla du. Nie ste ty wy o braź nia
zło dziei jest ogrom na i sta le
przy by wa no wych spo so bów
na moż li wość zdo by cia cu dzej
włas no ści.

Po li cja przy po mi na

Nie ufaj my ob cym, nie
wpusz czaj my ich za próg!
Wszyst kie in sty tu cje wy -
wie sza ją wcześ niej na klat-
kach scho do wych in for ma cje 
o pla no wa nych kon tro lach w
miesz ka niach. Za nim wpu ści -
cie do do mu niez na ną so bie
oso bę, po pro ście o le gi ty ma -
cję. Spraw dźcie czy na do ku -
men cie jest pie cząt ka z te le fo -
nem fir my.

W ra zie wąt pli wo ści dzwoń-
cie pod bez płat ny nu mer alar-
mo wy po li cji – 997.

Ka ta rzy na Sta ni szew ska
Wy dział Pre wen cji KMP 

w Płoc ku

Nie daj się oszu kać
Po raz ko lej ny płoc cy po li cjan ci ape lu ją: nie wpusz czaj cie
do do mów osób, któ rych nie zna cie! Bo mo że się oka zać,
że ta cy nies po dzie wa ni go ście, na wet je śli ofe ru ją usłu gi
czy po moc, po pro stu was okrad ną. 

Był 4 wrześ nia, oko ło go dzi -
ny 1 w no cy. W jed nym 
z miesz kań na par te rze w blo -
ku przy ul. Kre dy to wej wy -
buchł po żar. – W lo ka lu prze-
by wa ły trzy oso by: 31-let ni
męż czyz na, 29-let nia ko bie ta 
i 2-let nie dziec ko – in for mu je
Krzysz tof Pia sek z Ko men dy
Miej skiej Po li cji. 

Na miej scu ja ko pier wsi zja -
wi li się po li cjan ci. Gdy zo ba -
czy li co się dzie je, po sta no wi li
dzia łać nie cze ka jąc na straż
po żar ną. Sier żant szta bo wy
Ro bert Le o nar czyk z Wy dzia -
łu Pa tro lo wo -In ter wen cyj ne go
wy wa żył drzwi wej ścio we do
miesz ka nia. – Gaś ni cą ze służ -

bo we go ra dio wo zu za czął ga -
sić po żar – mó wi Pia sek. –
Jed nak był on już tak du ży, że
nie uda ło się go stłu mić. Ogień
od ciął do mow ni kom wyj ście. 

Pra wie w tym sa mym cza sie
do ak cji przy stą pił dru gi z po li -
cjan tów z te go sa me go wy dzia -
łu – star szy sier żant Ro man
Bień kow ski. Gdy po biegł 
z dru giej stro ny blo ku, zo ba -
czył, że na bal ko nie sto ją męż -
czyz na i ko bie ta z dziec kiem
na rę ku. Nie mo gli się wy do -
stać z pło ną ce go miesz ka nia,
bo bal kon i ok na lo ka lu na par -
te rze by ły za kra to wa ne. – Fun -
kcjo na riusz, wi dząc że pło mie -
nie są już na zew nątrz bu dyn ku

i bez poś red nio za gra ża ją lu -
dziom, zła pał za kra tę i pró bo -
wał ją wyr wać – opo wia da
Krzysz tof Pia sek. – Chwi lę
trwa ło, aby kra ta pu ści ła. Na
szczę ście, uda ło się to na ty le
szyb ko, że lo ka to rzy mo gli bez-
piecz nie opu ścić miesz ka nie.

Nie od nie śli oni żad nych
obra żeń, je dy nie dziec ko zo sta -
ło zo sta wio ne na ob ser wa cji w
szpi ta lu. St. sierż. Ro man Bień -
kow ski wy ry wa jąc kra tę po pa -
rzył so bie dło nie, a sierż. sztab.
Ro bert Le o nar czyk lek ko za truł
się tlen kiem wę gla. Obaj po li -
cjan ci po udzie le niu im po mo -
cy zo sta li zwol nie ni do do mu. 

We dług wstęp nych usta leń
wy ni ka, że przy czy ną po ża ru
mog ło być zwar cie in sta la cji
elek trycz nej. Do kład ne oko -
licz no ści po ża ru zo sta ną wy jaś -
nio ne przez po li cjan tów z płoc -
kiej do cho dze niów ki. (m.d.)

Przy by li na czas
Gdy by nie szyb kie dzia ła nie dwóch po li cjan tów, po żar
miesz ka nia móg łby za koń czyć się tra gicz nie.

Star sze oso by są szcze gól nie na ra żo ne na in try gi oszu stów
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Prze pro wa dza cze po ma ga ją dzie ciom
bez piecz nie przejść przez jezd nię
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Ję drzej czak dwa ak ty ope ry
po prze dził na gra ny mi od gło sa -
mi i obra za mi wiel kie go mia sta,
wy peł nio ne pro jek cja mi ry sun -
ków Fran cisz ki The mer son, mi -
ga ją cy mi w este ty ce te le dy sku.
Ak cja to czy się szyb ko i cie ka -
wie, m.in. dzię ki świet ne mu do -
bo ro wi so li stów (na praw dę ope -
ro wych). Ope ra The mer so na
dość krwa wo roz pra wia się z le -
gen dą św. Fran cisz ka i je go pak -
tu z wil kiem z Gub bio, któ ry po -
zor nie przy sta je na pro po zy cję
świę te go, aby zre zy gno wać ze
swej wil czej na tu ry za kła da jąc 
z nim spół kę. Fir ma jest jed nak
przy kryw ką, bo rzeź, i to na
wię kszą ska lę, ale w spo sób
„hu ma ni tar ny” jest kon ty nu o -
wa na i usan kcjo no wa na przez
imię świę te go. 

The mer son w Płoc ku
– By łam w Płoc ku pięć i trzy-

na ście lat te mu. Wte dy ka mie ni -
ca, w któ rej miesz kał Ste fan sta -
ła pu sta. Chcia łam ją ku pić, ale
nie mia łam pie nię dzy – mó wi ła
Ja sia Re i chardt. Wte dy też nie
uda ło się spro wa dzić do Płoc ka
zbio rów po The mer so nach. Tra -
fi ły do Ka to wic (w 2002 r.
otwarto tam Archiwum The-

mersonów), ale spo ra część pa -
mią tek jest jesz cze w Lon dy nie.
– Mo że nie ma ją ta kiej war to ści
na u ko wej jak te, któ re tra fi ły do
Ka to wic, ale z pew no ścią są
cen ne i jest ich jesz cze spo ro. Są
ry sun ki Ste fa na i Fran cisz ki,
książ ki, fil my, fotogramy, pier-
wszy por tret Ste fa na na ma lo wa -
ny przez Fran cisz kę w 1931 r.
za raz po tym jak się poz na li –
wy li cza Ja sia Re i chardt. Jest też
m.in. od na le zio na nie daw no
nie pub li ko wa na książ ka dla
dzie ci pt. „Żół te zie lo ne czer wo -
ne nie bie skie niez wy kłe przy go -
dy” bę dą ca po łą cze niem „Ma łe -
go Księ cia” z „Ry sun ka mi ry -
sun ko wa ty mi”. Re i chardt, któ ra
za pre zen to wa ła rę ko pis z ry sun -
ka mi Fran cisz ki w Płoc ku, li czy,
że tym ra zem ro dzin ne mia sto
au to ra do spu ściz ny jed ne go 
z naj wy bit niej szych i zna nych
na świe cie płoc czan po dej dzie 
z wię kszym en tu zjaz mem. Op -
ty miz mem na pa wa ją roz mo wa
z wła dza mi mia sta, któ rym po -
mysł z mu ze um The mer so nów
się spo do bał. 

– Umó wi liś my się z pa nią Re i -
chardt i pa nem Wa dle y em, że do
koń ca te go ro ku przy go tu je my
pro po zy cję stwo rze nia ta kie go

miej sca – mó wi Piotr Ku be ra,
za stęp ca pre zy den ta Płoc ka. –
Opra co wa niem kon cep cji zaj mu -
je się PO KiS. The mer son uro dził
się i bli sko 20 lat miesz kał w
Płoc ku. My ślę, że war to go uho -
no ro wać i – nie szu ka jąc da le ko
– po ka zać to, co ma my naj lep sze -
go. Chce my, aby by ła ko lej na
edy cja fe sti wa lu „SkAr Pa”, swo -
je po my sły do ty czą ce The mer so -
na ma rów nież Ma rek Gra la.
My ślę, że je steś my w sta nie przy-
go to wać ofer tę, z któ rej bę dzie my
za do wo le ni za rów no my, jak 
i spad ko bier cy The mer so nów. 

Udo stęp nie nie po wierz chni
na część lon dyń skich zbio rów
za de kla ro wał też Le o nard So -
bie raj, dy rek tor Mu ze um Ma zo -
wiec kie go. W ostat nim dniu fe s-
ti wa lu w no wej czę ści mu ze um
pub licz ność mog ła zo ba czyć
„Pędr ka Wy rzut ka” w cie ka wej
in sce ni za cji Sto wa rzy sze nia Te -
a tral ne go Ba dów. 

Ek spo na ty do wzię cia
Mał go rza ta Sa dy z Ga ber boc -

chus Press, tłu ma czka i po pu la -
ry za tor ka the mer so now skich
dzieł su ge ru je, aby nie ro bić kla -
sycz nej „sa li pa mię ci”, ale mu -
ze um no wo czes ne, mul ti me dial -
ne, gdyż dzie ło The mer so nów –
pio nie rów fil mu awan gar do we -
go, któ rych twór czość by ła jed-
nym wiel kim ek spe ry men tem,

prze kra cza ją cym gra ni ce po mię -
dzy mu zy ką, li te ra tu rą i ki nem –
na da je się do te go wprost ide al -
nie. W ta kim mu ze um moż na
by, np. ek spe ry men to wać na
słyn nym the mer so now skim sto -
le do tric ków, na któ rym pow stał
m.in. film „Ap te ka”. Mał go rza ta
Sa dy obie ca ła, że war szta ty na
tym sto le zor ga ni zu je pod czas II
edy cji fe sti wa lu w 2011 ro ku.
Pod czas swo je go wy kła du 
w Do mu Dar mstadt na jed nym
ze slaj dów po ka za ła sce no gra fię
do „Kró la Ubu” dla Ma rio net te -
a tern ze Sztok hol mu (no ta be ne 
z mu zy ką K. Pen de rec kie go).
Fan ta stycz ne ry sun ki Fran cisz ki
po wię kszo ne do gi gan tycz nych
roz mia rów two rzą ca łe gru py
po sta ci. Wszyst ko wy ko na ne 
i ma lo wa ne ręcz nie przez au tor -
kę. – Te pra ce są w Sztok hol mie.

Ży je jesz cze Mesc hke (re ży ser
spek ta klu). My ślę, że moż na by
je, za nie wiel ką ce nę, zdo być, ale
trze ba się spie szyć – tłu ma czy
Sa dy. To by ła by nie la da grat ka
dla Płoc ka. Pra ce Fran cisz ki zna-
j du ją się w naj wię kszych mu ze -
ach Eu ro py m.in. w: Art Mu se -
um (Bel fast), Mu ze um Sztu ki 
w Ło dzi i Mu ze um Na ro do wym
w War sza wie, a tak że w Bri tish
Mu se um (Lon dyn), Bri tish Film
In sti tu te, Vic to ria and Al bert
Mu se um (Lon dyn), Ma rio net -
tmu se en (Sztok holm). 

Fe sti wal Themersonowski sfi-
nan so wał Urząd Mia sta. Or ga ni -
za to rem był Płoc ki Oś ro dek
Kul tu ry i Sztu ki, któ ry wspar ły
me ry to rycz nie Te atr Dra ma tycz -
ny, Książ ni ca Płoc ka, Płocka
Galeria Sztuki i Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na.  (rł)

Do koń cze nie ze str. 1

Awan gar do wy fe sti wal

O Mat ko! Co to jest? O co
cho dzi? – ta kie uwa gi, wy ma -
wia ne ukrad kiem, al bo wprost,
moż na by ło usły szeć pod czas
an trak tu naj no wszej pre mie ry
Te a tru Dra ma tycz ne go w reż.
Pio tra Bo gu sława Ję drzej cza ka. 

Złud ne ana li zy
A prze cież na po cząt ku

przed sta wie nia prof. Mmaa
(Ma rek Wal czak) wy jaś niał:
Świat wy dał mi się na gle pro sty
i nie skom pli ko wa ny. Za pew -
niam jed nak Pań stwa, że to, czy
wy da ło mi się na gle tak, czy
ina czej, nie bę dzie mia ło wpły-
wu ani na treść, ani na for mę
me go wy kła du, któ re go przed-
miot jest skom pli ko wa ny i zag-
ma twa ny. Co praw da mó wił to
fa cet w bia łym, kos micz no -
szpi tal nym kom bi ne zo nie z pe -
ru ką a’la Lud wik XIV i dziw ną
ma ską z go gla mi na twa rzy
(świet ne ko stiu my Mar go Pro -
kopf), więc trud no brać to na
po waż nie i... o to cho dzi.

Bo prze cież nie o to, że „ja kiś
ko leś” z en to mo lo gicz ną, per w-
er syj ną sa tys fak cją opo wia da
nam o spo łe czeń stwie ter mi tów,
któ re mó wią i my ślą jak lu dzie,
ana li zu ją, ba da ją, wy cią ga ją
wnio ski i two rzą te o rię na te mat
ho mo, czy li ho mo sa piens.
Choć wnio ski te są ar cy cie ka -
we, np. na pod sta wie zna le zio -
ne go gu zi ka z czte re ma dziur -
ka mi ter mi ty wy wo dzą, że dla
ho mo waż na jest „czwór ca”, 
a po dłu gich ba da niach wy ka -
zu ją, że ho mo spę dza nie wiel ką
część swe go ist nie nia w po zy cji
wer ty kal nej w świet le, a po tem
przy bie ra po zy cję ho ry zon tal ną
w ciem no ści – o wie le bar dziej
in te re su ją cą dla ter mi ta. 

Uwa ga, trze ba my śleć!
Tekst The mer so na to za baw -

na sa ty ra na ludz kie przy pa dło -
ści; py chę, du mę, sa mo u wiel -
bie nie, po trze bę ana li zo wa-
nia i opi sy wa nia wszyst kie go
włas ną mia rą, na da wa nia

nazw, bu do wa nia te o rii czę sto
niez wy kle skom pli ko wa nych,
choć wys sa nych z pal ca, po -
trze by two rze nia sym bo li. To
po pro stu za baw na opo wieść 
o lu dziach, zy sku ją ca dzię ki
ter mi ciej per spek ty wie od po -
wied ni dy stans do ana liz ludz-
kich, czę sto ir ra cjo nal nych, za -
cho wań. Po dob nie jak w fil mo -

wej twór czo ści The mer so nów,
to jak wi dzi my da ny przed miot
za le ży od spo so bu je go oświet -
le nia. Przed sta wie nie Ję drzej -
cza ka po dą ża właś nie tą dro gą.
Zmu sza nas do sie dze nia 
w ciem no ściach roz świet lo -
nych nie mal wy łącz nie ul tra -
fio le tem (ter mi ty nie lu bią
świat ła) i słu cha nia dia lo gów
peł nych niez ro zu mia łych słów,
jak ab do me na czy tho rax. Do -
dat ko wo te ter mi ty bie ga ją
nam nad gło wa mi, wła żą i zła -
żą z bal ko nów. Ca ły czas trze-
ba krę cić gło wą. Nie moż na też
do strzec twa rzy ak to rów. Ich

ce chy (nie płcio we, bo te nie są
skon kre ty zo wa ne u ter mi tów)
roz poz na je my po ma skach. To
za da nie trud ne dla ak to rów,
po dob nie jak niez wy kle trud ne
i roz bu do wa ne dia lo gi (z któ ry-
mi, po za tek sta mi po fran cu -
sku, ak to rzy ra dzą so bie świet-
nie). Mę czą się też wi dzo wie,
przy wy kli do – naz wij my to –
„kla sycz ne go” oglą da nia sztuk.
Ale dzię ki te mu przed sta wie -
nie, na wet niez ro zu mia łe, urze-
ka for mą i ba wi, np. w sce nie
po ty czki dy plo ma tycz nej mię -
dzy mrów ką (świet ny w tej
sce nie Piotr Ba ła) a ter mi tem
(Bo gu mił Kar bow ski) i tłu ma -
czem (Ka ta rzy na An zor ge). 
W spek ta klu wy stę pu ją rów -
nież: Han na Zien ta ra, An na Pa -
jąk (go ścin nie). Du żym atu tem
jest sce no gra fia wspom nia nej
Mał go rza ty Ga łaś -Pro kopf 
i mu zy ka (Di gi tal Prin cezz).

Po pre mie rze (2 wrześ nia)
dy rek tor Ma rek Mo kro wiec ki
po wie dział do nie pew nie bi ją cej
bra wo pub licz no ści, że to „sztu-
ka dla osób wraż li wych i wy ra -
fi no wa nych in te lek tu al nie”, co -
kol wiek to zna czy. Pój dźmy da -
lej. Pro po nu ję ha sło na pla kat:
UWA GA! Tu trze ba my śleć. 

Ra do sław Ła ba rzew ski 

Zwą chać The mer so na
Ra dzę szyb ko wy brać się na „Mmaa”. Je stem prze ko na ny, że to przed sta wie nie 
bę dzie mia ło krót ki ży wot, bo jest niez noś nie in ne od wszyst kich płoc kich spek ta kli. 

Katarzyna Anzorge, Anna Pająk i Piotr Bała w „Mmaa”
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Kon kurs – Bo ha te ro wie 1920 r.
Wśród nie peł no let nich bo ha te rów obro ny Płoc ka w 1920 r. przed

bol sze wi ka mi by li m.in.: An to lek Gra dow ski, Jó zef Kacz mar ski, 
Ste fan Za widz ki, Ta de usz Jeziorowski, Piotr Ste fań ski.

Na gro dy wy lo so wa li: książ ki Ce za re go Sup ła „Płock 1920 r.” –
Bo gdan Mi row ski, Je rzy So cha lew ski, An na Mi ko ła jew ska, Alek-
san dra Sa dow ska, Jakub Kubit.

Grę stra te gicz ną „Płock 1920” – Ane ta Tom czyk, Piotr Ziem kie -
wicz, El żbie ta Du biel, Wal de mar Kaź mier ski, Ma ria Kwiat kow ska.
Po na gro dy na le ży zgło sić się do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” z do -
wo dem toż sa mo ści do 10 paź dzier ni ka. (ab) 
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By ła mło dzież, bę dą do ro śli
i oso by nie peł no spraw ne. Sto-
wa rzy sze nie Te atr Per Se przy-
go to wu je no we pro po zy cje.

Ry zy kow ne zmia ny
– Roz po czą łem pra cę z do ro -

sły mi. Dla cze go? Bo mnie o to
po pro si li. Część osób już wy stę -
po wa ła w ra mach wcześ niej -
szych pro jek tów – mó wi ak tor,
re ży ser i szef Sto wa rzy sze nia
Te atr Per Se. – Są wśród
nich pra cow ni cy so cjal ni,
do rad cy fi nan so wi, mu zy cy
czy mło de mat ki oraz je den
poe ta. Pier wsze, wstęp ne
pró by wy pa dły bar dziej niż
za do wa la ją co. – Są bar dzo
do brzy. To moc na gru pa,
któ ra mo że faj nie za ist nieć 
i stwo rzyć ja kiś w mia rę sta -
ły, ama tor ski, ale jak naj -
bar dziej te a tral ny zes pół –
mó wi re ży ser, któ re go ma -
rze niem jest utwo rze nie
ama tor skie go te a tru ze sta -
łym re per tu a rem. – Cho dzi
o to, że by za grać kil ka ra zy
da ny spek takl. Sa mo przy-
go to wa nie jest waż ne, jed-
nak naj wię cej moż na na u -
czyć się wy cho dząc jak naj -
czę ściej na sce nę – tłu ma -
czy Po go now ski. 

Już pi sze dla nich ro le, a ra -
czej luź ne kon struk cje po sta ci,
przy któ rych każ dy z je go ak to -
rów bę dzie mógł so bie po im -
pro wi zo wać. O czym? – Nie
ukry wam, że od daw na in te re -
su ją mnie re la cje mię dzy dwoj -
giem lu dzi – mó wi. – I tu też bę -
dzie o tym, o głę bo kiej po trze -
bie zmia ny par tne ra, ale nie fi -
zycz nie tyl ko „od środ ka”, o
tym czy ta ka zmia na jest moż li -
wa i ja kie są kon sek wen cję ta -

kich prób. Spek ta kle ma ją być
po ka zy wa ne w Płoc kiej Ga le rii
Sztu ki, wte dy, gdy ta przy stę -
pu je do zmia ny ek spo zy cji. 
– Za wsze są ta kie dwa, trzy dni,
że ga le ria mię dzy jed ną a dru -
gą wy sta wą jest pu sta. Wte dy
bę dzie my wcho dzić my – do da -
je. Pier wszy po kaz już w li sto -
pa dzie. Wy stą pią: Mo ni ka Ko -
wal ska, An na Stań czak, Kin ga
Kla rzyń ska, Mar ta Gwa roń ska,

Agniesz ka Stę pień, Agniesz ka
Bo nal ska, Ka mil Brud nic ki,
Adam Bo nal ski, Ar tur Jóź wiak
i Ma ciej Wło dar czyk. Wszyst -
ko w ra mach pro jek tu HU TA
Płock, wspar te go przez Urząd
Mia sta Płoc ka.

Ja cy są
Po do świad cze niach ze spek-

ta kla mi „Ży cie snem” i „Ma -
chi na”, któ re stwo rzył z oso ba -
mi nie peł no spraw ny mi Ma riusz

Po go now ski wy cią gnął wnio s-
ki. – Do tej po ry w pra cy z ni mi
wszyst ko by ło moc no i pre cy zyj -
nie usta lo ne. Te raz wpro wa -
dzam ele men ty za wie ra ją ce
spo ro im pro wi za cji. Do sze dłem
do wnio sku, że bar dziej istot ne
jest, aby po by li na tej sce nie,
po ka za li ja cy są, niż prze cią ga -
nie ich po niej jak po po li go nie
– mó wi. Wkrót ce owoc tych
prze my śleń bę dzie my mo gli zo -

ba czyć w ha li spor to wej
MO SiR, gdzie po ka że „Nie -
bie skie go pta ka” M. Ma e ter -
lin cka (te go sa me go, któ re go
M. To ma szew ska po ka za ła w
„Te a trze Let nim”). – Ostat-
nia sen ten cja tej sztu ki brzmi
na stę pu ją co: „Je że li ktoś z
was zna lazł nie bie skie go pta -
ka, to nam go zwróć cie. Jest
nam po trzeb ny”. To mó wi
wszyst ko o na szym po szu ki -
wa niu szczę ścia – opo wia da
Ma riusz Po go now ski, któ ry
tym ra zem pra cu je z 16 oso -
ba mi, m.in. ze Spe cjal ne go
Oś rod ka Szkol no – Wy cho -
waw cze go nr 2 w Płoc ku,
płoc kie go DPS-u, war szta -
tów te ra pii za ję cio wej TPD 
i Śro do wi sko wych Do mów
Sa mo po mo cy nr 1 i 2. Przy
pra cy re ży ser skiej po ma ga ją

Agniesz ka Puszcz i Alek san dra
Kop czyń ska, a sce no gra fię przy-
go to wa ła Re na ta Znyk. Spek-
takl bę dzie po ka zy wa ny w ra -
mach pro jek tu „Aka de mia
Twór czo ści Osób Nie peł no -
spraw nych”, któ ry re a li zu je
MOPS – ŚDŚ nr 2. Środ ki na
ten cel po cho dzą z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo łecz ne go. Pre-
mie ra 21 wrześ nia o godz.
10.30 w sa li spor to wej przy pl.
Dą brow skie go 2a. (rł)

Szu ka jąc szczę ścia
Spek ta kle dla do ro słych, wię cej im pro wi za cji, a z dru giej stro ny pró ba wy kry -
sta li zo wa nia sta łe go re per tu a ru Te a tru Per Se – to ce le, któ re sta wia so bie
Ma riusz Po go now ski. Po le cam go tym, któ rzy czu -

ją nie do syt po I Tran sgra nicz -
nym Fe sti wa lu Sztuk im. 
S. The mer so na, np. tym, któ -
rzy nie mo gli być na pa ne lu
dy sku syj nym w Do mu Dar m-
stadt. Jest tu ob szer ny tekst 
o Ste fa nie au tor stwa Ni cho la sa
Wa dle ya, któ ry wspól nie z Ja -
sią Re i chardt opie ku je się Ar -
chi wum The mer so nów w Lon-
dy nie. Iwo na Mar kie wicz od -
sła nia ku li sy niech lub nej kar ty
w dzie jach na sze go mia sta, ja -
ką by ło za prze pasz cze nie
przed kil ku na stu la ty szan sy
prze nie sie nia Ar chi wum do
Płoc ka.

Re dak cji uda ło się też za pro -
sić do współ pra cy Wie sła wa
Go dzi ca – słyn ne go znaw cę
me diów, pro rek to ra w Szko le
Wyż szej Psy cho lo gii Spo łecz -
nej, któ ry pi sze o twór czo ści
fil mo wej The mer so nów, a tak -
że prze ło żył z an giel skie go
tekst „Oko i ucho” – na wią zu -

ją cy do fil mu o tym sa mym ty -
tu le. Są rów nież wier sze Ste fa -
na (ze zbio ru Col lec ted
Poems) i ry sun ki Fran cisz ki
„bie ga ją ce” po wszyst kich
stro nach nu me ru. 

An drzej Do ro bek swój tekst
„Psy cho de licz ne ob li cze mu -
zy ki kla sycz nej” po świę ca pa -
mię ci S. The mer so na i E.T.A.
Hof fman na.

Rów nież Da niel Ratz, któ ry
za pra sza nas na spa cer po Płoc -
ku lat sie dem dzie sią tych, „do -
ty ka” au to ra „Pędr ka Wy rzut -
ka”, gdy opi su je ka mie ni cę
przy Grodz kiej 5, w któ rej do
18. ro ku życia Ste fan miesz kał. 

War to tu nad mie nić, że zes -
pół re dak cyj ny „GS” czy ni sta -
ra nia, aby re fe ra ty wyg ło szo ne
pod czas I edy cji fe sti wa lu the-
mer so now skie go w Płoc ku zna -
laz ły się w ko lej nym nu me rze
ma ga zy nu. „Go ści niec Sztu ki”
do stęp ny jest w Płoc kim Oś rod -
ku Kul tu ry i Sztu ki. (rł) 

The mat głów ny
Nie mog ło być ina czej. Naj no wszy „Go ści niec sztu ki” po -
świe co ny jest nie mal w ca ło ści twór czo ści Ste fa na i Fran-
cisz ki The mer so nów.

Fry de ryk Cho pin. Poś ród
nut ry su nek kre ślo ny i sło -
wo… ty tuł wy sta wy szy ko wa -
nej przez Książ ni cę Płoc ką 
w ra mach ob cho dów Ro ku
Cho pi now skie go wska zu je, 
że ek spo zy cja bę dzie swe go
ro dza ju nies po dzian ką.

Nie wszy scy wie dzą, że nasz
ge nial ny pia ni sta i kom po zy tor
po sia dał wszech stron ne ta len ty
ar ty stycz ne i – gdy by nie skon-
cen tro wał się li tyl ko na mu zy -
ce – móg łby od no sić nie mal
rów nie wiel kie suk ce sy na in -
nych po lach twór czo ści. Był też
bo wiem Fry de ryk do sko na łym
ka ry ka tu rzy stą i ry sow ni kiem,
na sce nie i estra dzie nie dość,

że nie ustę po wał po la pro fe sjo -
nal nym ak to rom i ko mi kom, to
jesz cze nie jed ne mu z nich
móg łby ode brać pal mę pier-
wszeń stwa i uwiel bie nie pub-
licz no ści. Wie le za pew ne miał-
by tak że do po wie dze nia na po -
lu zma gań li te rac kich, a i re -
dak tor był prze cież z nie go za -
wo ła ny! Je śli jesz cze do dać do
te go wy ra zi stą oso bo wość
Cho pi na, od dzie ciń stwa po
kres ży cia peł ną ni czym nie -
skrę po wa nej in wen cji twór czej
i tej co dzien nej, ży cio wej, ja wi
nam się obraz nie sły cha nie in -
try gu ją cy. A że te aku rat as pek -
ty z bio gra fii i twór czo ści na -
sze go sztan da ro we go „Poe ty
For te pia nu” nie czę sto są po dej -
mo wa ne, war to nie wąt pli wie
wy sta wę przy uli cy Ko ściusz ki
od wie dzić. Bę dzie jed no cześ -
nie i tre ści wa, i z lek ka kro toch -
wil nie okra szo na… 

Pod czas wer ni sa żu 23
wrześ nia z re ci ta lem pieś ni
Fry de ry ka Cho pi na wy stą pi
Jo lan ta Tysz kie wicz – so pran,
a na pia ni nie akom pa nio wać
jej bę dzie Ma ria Mie czkow -
ska. Or ga ni za to rzy za po wia da -
ją też „Ma zur ki Cho pi na” …
do kon sum pcji! Po czą tek 
im pre zy o godz. 18. Wy sta wa
czyn na bę dzie do 16
października. el.mat.

Cho pi now ska nies po dzian ka

Jest to ga łąź fo to gra fii po le -
ga ją ca na po łą cze niu obra zów
fo to gra ficz nych uło żo nych 
w lo gicz ny ciąg (fa bu łę), 
z dźwię kiem ko res pon du ją -
cym z dra ma tur gią fo to gra -
mów. Dia po ra mę moż na po -
rów nać z udź wię ko wio nym fo -

to re por ta żem, a fo to gra fa do
re ży se ra fil mo we go. Nie na le -
ży my lić dia po ra my z sli des -
how, czy li pre zen ta cją do wol -
nych fo to gra fii z pod kła dem
mu zycz nym.

Płoc kie To wa rzy stwo Fo to -
gra ficz ne po raz pier wszy bie -

rze udział w fe sti wa lu Dia po -
ram Cyf ro wych. W płoc kim ki -
nie Przed wioś nie zo sta ną za pre -
zen to wa ne naj lep sze pra ce wy -
ło nio ne przez ju ry. (dl)

No ve Ki no Przed wioś nie, 22
wrześ nia, go dz. 17, wstęp wol ny.

Oży wio na fo to gra fia
Dzię ki pią te mu Ogól no pol skie mu Fe sti wa lo wi Dia po ram Cyf ro wych, któ ry za go ści 
w płoc kim No vym Ki nie Przed wioś nie, płoc cza nie po raz pier wszy bę dą mo gli zo ba czyć
na du żym ekra nie uni kal ną dzie dzi nę sztu ki fo to gra ficz nej ja ką jest dia po ra ma, 

Cho pin w ka ry ka tu rze
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Ma riusz Po go now ski 
my śli o ko lej nych pro jek tach
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Bar dzo zmie nio ny i jak się
oka za ło wzmoc nio ny skład gos -
po da rzy usta wił wy so ko po -
prze czkę płoc cza nom. Miej sco -
wi od pier wszych mi nut za gra li
bez res pek tu dla uty tu ło wa ne go
i ma ją ce go mi strzow skie as pi ra -
cje ry wa la. Prym w tym wiódł
Se ba stian Rum niak, któ ry jesz -
cze nie daw no wy stę po wał 
w sze re gach płoc czan i bar dzo
chciał udo wod nić, że wło da rze
Or len Wi sły po peł ni li błąd zga -
dza jąc się na je go tran sfer do
Ol szty na. Zna ko mi te za wo dy
ro ze gra li też Ma riusz Guj ski 
i Mar cin Ma lew ski, któ rzy bez l-
i toś nie wy ko rzy sty wa li licz ne
błę dy płoc kiej obro ny, po któ -
rych mnó stwo pra cy miał Mar -
cin Wi cha ry. Płoc ki bram karz
od pier wszej mi nu ty był nie-
z wy kle skon cen tro wa ny. Przy -
no si ło to wy mier ne efek ty, za -
rów no przy rzu tach kar nych,
jak i rzu tach po ak cjach w ata ku
po zy cyj nym kon stru o wa nym
przez gos po da rzy. Płoc cza nie
od po wia da li cel ny mi tra fie nia -
mi z pra we go ro ze gra nia. Bry-
lo wał tam Bo stian Ka vaś, któ ry
udo wod nił, że jest za wod ni -
kiem o ogrom nym po ten cja le 
i do świad cze niu. Od waż ne wyj -
ścia w ol sztyń ską obro nę i je go
pre cy zyj ne rzu ty wal nie przy-
czy ni ły się do jed no bram ko wej
prze wa gi wi śla ków po pier-
wszej czę ści spot ka nia. 

Dru gą po ło wę od cel ne go tra -
fie nia za czął Di ma Ku ze lev, ale
gos po da rze szyb ko odro bi li

stra ty i do 50. mi nu ty wy nik
oscy lo wał wo kół re mi su. Koń -
ców ka spot ka nia na le ża ła jed-
nak do bar dziej do świad czo -
nych za wod ni ków z Płoc ka.
Uda ło im się na 5 mi nut przed
koń cem wyjść na trzy bram ko -
wą prze wa gę, któ rej nie od da li
już do koń ca spot ka nia. W sze -
re gach płoc czan na wy róż nie nie
za słu żył tak że zdo byw ca 8 bra -
mek Ar ka diusz Misz ka. Po me -
czu sztab szko le nio wy Or len
Wi sły w oso bach Krzysz to fa
Ki sie la i Lar sa Wal the ra nie
krył jed nak lek kie go roz cza ro -
wa nia grą swo ich po do piecz -
nych, szcze gól nie w for ma cji
obron nej i za po wie dział wzmo -
żo ną pra cę nad tym ele men tem
gry. Piotr Ma rek No wicki

Piłka ręczna

Or len Wi sła już wy gry wa
Zna ko mi cie za i na u gu ro wa li ro zgryw ki PGNiG Su per li gi szczy pior ni ści Or len 
Wi sły Płock. W pier wszym w tym se zo nie wy stę pie na bar dzo trud nym te re nie
w Ol szty nie po ko na li tam tej szą War mię An ders Gro up Spo łem 30:27. 

Wiślacy pokonali rywali trzema golami
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War mia An ders Gro up
Spo łem Ol sztyn – Or len
Wi sła Płock 27:30 (14:15)

War mia: So ko łow ski,
Bo niec ki – Rum niak 8,
Guj ski 6, Bar tczak 5, Ma -
lew ski 4, Mosz czyń ski 2,
Ćwi kliń ski 1, Jan kow ski
1, Gar ba ce wicz, He gier,
Ko py ciń ski, Kraw czyk,
Mo len da

Wi sła: Wi cha ry – Misz -
ka 8, Ka vas 7, Chrap kow -
ski 4, Ku ze lev 3, Wiś -
niew ski 3, Sam dahl 2,
Twar do 2, Zo ło teń ko 1,
Do bel sek, Pe skov

Po my sło daw cą i głów nym
or ga ni za to rem do tych cza so -
wych 29 edy cji im pre zy był
Sta ni sław Dy mek, wie lo let ni
pre zes To wa rzy stwa Krze wie -
nia Kul tu ry Fi zycz nej w Płoc -
ku, zna ny ma ra toń czyk i triath -
lo ni sta. W tym ro ku głów nym
or ga ni za to rem i dy rek to rem zo -
stał Prze my sław Gi żyń ski, no -
wo wy bra ny pre zes TKKF. 
– W cią gu ostat nich 30 lat sport
bar dzo się zmie nił. Za wod ni cy 
i in sty tu cje pub licz ne sta wia ją
wciąż no we wy ma ga nia or ga -
ni za to rom bie gów. Dla te go po -
sta no wi łem po wie rzyć przed-
sięw zię cie mło dym i pręż nym
na stęp com, któ rzy ma ją wie le
no wych po my słów na for mu łę
za wo dów – ar gu men tu je Sta ni -
sław Dy mek. 

W tym ro ku tra sa wie dzie
pięk nymi duk ta mi leś ny mi
wo kół je zio ra So czew ka. Za -
wod ni cy star tu ją cy w bie gu
głów nym ma ją do po ko na nia

dwa okrą że nia, czy li w su mie
11 km. Kon ku ren cja mi do dat -
ko wy mi bę dą: bie gi dzie ci na
dy stan sach 100, 500 i 1000
metrów oraz nor dic wal king na
5,5 km, czy li po pu lar ny marsz
z kij ka mi. Op ła ta star to wa w
bie gu głów nym wy no si 20 zł.
Dzie ci, za wod ni cy po wy żej
70. ro ku ży cia oraz miesz kań -
cy Płoc ka są zwol nie ni z op łat.
Wszy scy uczest ni cy bie gu
otrzy ma ją pa miąt ko we me da -
le, zaś zwy cięz cy w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej i ka te go riach
wie ko wych atrak cyj ne na gro -
dy fi nan so we i rze czo we. Biu -
ro za wo dów umiej sco wio ne bę -
dzie w So czew ce w Oś rod ku
Wy po czyn ko wym „Nad Skrwą”
– czyn ne w godz. od 9.30 
do 11.00. Pier wszy bieg mło -
dzie żo wy od bę dzie się o godz.
10.30, zaś bieg głów ny roz -
pocz nie się o godz. 11.30. Re -
gu la min bie gu na stro nie
ww.tkkf-plock.pl. (seb)

Bie gi prze ła jo we

Ju bi le u szo wy start 
Trzy dzie sta edy cja Bie gu So czew ki z Ba sell Or len Po ly o le -
fins od bę dzie się w nie dzie lę 10 paź dzier ni ka.

Wie lo krot ny Mistrz Pol ski
w ka te go rii dru żyn mę skich,
ogól ny fa wo ryt, zes pół Sto-
wa rzy sze nia In te gra cyj ny
Klu bu Te ni sa Ziem ne go
(SIKT) z Płock w pół fi na le
nie o cze ki wa nie prze grał ze

Spar ta ku sem Koź min Wiel -
ko pol ski 1-2. Z ko lei w nie -
dziel nym me czu fi na ło wym
Pa weł Miętr kie wicz i Krzysz -
tof Ku sik z IKT Lesz no wy -
gra li 2-1 ze Spar ta ku sem
Koź min Wlkp. i to oni po za -
cię tym, trwa ją cym 5 go dzin
me czu, cie szy li się po raz
pier wszy z ty tu łu Dru ży no -
we go Mi strza Pol ski.

Płoc cy za wod ni cy, dzię ki
wy gra nej z LOB Wro cław 
2-0, zdo by li trze cie miej sce.

Na to miast Mi strzami Pol ski
w ka te go rii dru żyn mie sza nych
zo sta li za wod ni cy z SIKT
Płock: Ju dy ta Ol szew ska, Piotr
Ja ro szew ski, Ste fan Do ba czew -
ski, Ar ka diusz Sta siak. W fi na -
le po ko na li oni 3-0 dru ży nę
Spar ta ku sa Koź min Wlkp.

W Mi strzo stwach wy stą pi -
ło 10 dru żyn. Or ga ni za cję
płoc kich za wo dów wspar li:
Urząd Mia sta Płoc ka, Mi ni -
ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki,
PKN Or len, Ry nex.

Wie sław Chro bot
pre zes SIKT Płock

Te nis na wóz kach

Sen sa cja w Płoc ku
Do za ska ku ją cych roz strzy gnięć do szło na VIII Dru ży no -
wych Mi strzo stwach Pol ski w Te ni sie na Wóz kach ro zgry -
wa nych w Płoc ku 26 -29 sier pnia.
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By ła to czwar ta ko lej ka li gi 
z dzie się ciu za pla no wa nych na
ten rok. Tym ra zem, w wię kszo -
ści moż na by ło oglą dać po je -
dyn ki de biu tu ją cych za wod ni -
ków w for mu le K-1 oraz je den
po je dy nek po ka zo wy w San dzie
– Adriana Gra bar czyka (San da
Płock) i Ru be na Gha ry by a na
(San da Płock) – za koń czo ny re -
mi sem. 

– Mło dzie żo wa Li ga Spar tan -
we ar w Płoc ku, któ rej je steś my
or ga ni za to ra mi, swo je za wo dy
kie ru je do mło dzie ży upra wia ją -
cej ama tor sko róż ne for mu ły
sztuk wal ki. Je steś my za do wo le -
ni, że ko lej ne klu by, któ re wcześ -
niej nie pro wa dzi ły za jęć z K-1
czy MMA, włą czy ły się do pro-
jek tu – mó wi ła Agniesz ka Kop-
ciń ska – Kan sy, dy rek tor biu ra
pra so we go MLS. – Przy kła dem
jest start czte rech bar dzo mło -
dych za wod ni ków z Wiel ko pol -
skiego Klubu Ka ra te – Do. 

W oce nie ob ser wa to rów na
szcze gól ne wy róż nie nie MLS 4
za słu żył Ka mil Go dek (San da
Płock), któ ry po ko nał na pun kty
Emi la De ut scha z Wiel ko pol -
skie go Klu bu Ka ra te – Do i To -
ma sza Wal ko wia ka z byd go -
skie go Hun ter Gym (ka te go ria
wa go wa – 63,5 kg, for mu ła low

– kick, 3 x 2 mi nu ty). W obu
przy pad ka sę dzio wie jed nog łoś -
nie orze kli 3:0. Człon ko wie ko -
mi sji, uz na jąc Ka mi la za naj lep -
sze go za wod ni ka za wo dów –
do ce ni li prze de wszyst kim bar-
dzo do brą tech ni kę i „ogrom ne
ser ce” do wal ki.

Zwy cię skie wal ki ma ją na
kon cie rów nież wspom nia ni
Gha ry by an i Grabar czyk. Pier-
wszy po ko nał za wod ni ka Ma -
xi mus No wa Hu ta – Krzysz to -
fa Bor gia sza (ka te go ria wa go -
wa – 60 kg, for mu ła low –
kick, 2 x 2 mi nu ty), dru gi –

Pio tra Chlub ka ze Spar ta na
Knu rów (ka te go ria wa go wa –
67 kg, for mu ła low – kick, 2 x
2 mi nu ty).

Pa tro nat Ho no ro wy nad
MLS spra wu je Pre zy dent Płoc-
ka, spor to wy – Pol ski Zwią zek
Kick – Bo xin gu (PZKB) 
oraz fe de ra cja World Ka ra te 
and Kic kbo xing As so cia tion
(WKA). 

Ko lej ne edy cje MLS zo sta ną
ro ze gra ne: 25 wrześ nia, 16 i 30
paź dzier ni ka, 13 i 27 li sto pa da
oraz 11 grud nia. Wszyst kie na
ha li przy ul. Kor cza ka 10. (rł)

Za wod ni cy to czy li na rin gu za cię te wal ki 

Sztu ki wal ki

Debiutanci w akcji
W so bo tę 4 wrześ nia w Ha li Spor to wej przy ul. Kor cza ka 10 od by ła się ko lej na
edy cja Mło dzie żo wej Li gi  Spar tan we ar (MLS). 

By ła je dy ną za wod ni czką 
z Płoc ka, któ ra uzy ska ła mi ni -
mum da ją ce jej moż li wość
star tu w tych za wo dach. 
W pchnię ciu ku lą osią gnę ła
wy nik 12,58 m, co da ło jej 8.
po zy cję. W Kra ko wie star to -
wa ło w su mie 14 za wod ni -
czek, któ re uzy ska ły od po -
wied nie mi ni mum upraw nia ją -
ce do star tu w Mi strzo stwach
Pol ski w se zo nie 2010.

Mo ni ka od 6 lat re gu lar nie
star tu je w tych zawodach. Jest te -
go rocz ną Mi strzy nią Pol ski LZS
w pchnię ciu ku lą oraz Wi ce mi -
strzy nią Pol ski LZS w rzu cie dy -
skiem w ka te go rii mło dzie żo -
wej. Uda ny start w im pre zie se -
nior skiej świad czy o pra wi dło -
wym roz wo ju za wod ni czki, któ -
ra swój ta lent spor to wy bę dzie
te raz roz wi jać na Po li tech ni ce
War szaw skiej w Płoc ku. (op. rł)

Lekkoatletyka

Do bre wy ni ki Mo ni ki 
Mo ni ka Peł ka z MLKL Płock za ję ła 6. miej sce w rzu cie 
dy skiem (z wy ni kiem 39,33 m) na Mło dzie żo wych Mi s-
trzo stwa Pol ski w lek kiej at le ty ce, któ re od by ły się w Kra -
ko wie 27 – 28 sier pnia. 

Za wo dy od by ły się w Kor bie -
lo wie. Woj ciech Więc kow ski
po twier dził swo ja kla sę i zdo był
brą zo wy me dal Mi strzostw Pol-
ski We te ra nów. W kla sy fi ka cji
ge ne ral nej Więc kow ski za jął
pią te miej sce. Dru gi z płoc kich
za wod ni ków – Ste fan Pie kut,
dla któ re go start w ta kiej wy so -
kiej ran gą im pre zie był de biu -
tem, za jął je de na ste miej sce 

w ka te go rii M-55, a w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej upla so wał się
na 99. miej scu. Za wo dy ukoń -
czy ło 246 za wod ni ków. Wy jazd
płoc czan był fi nan so wa ny z fun-
du szy uzy ska nych w ra mach
pro jek tu „Szko le nie za wod ni -
ków TKKF po przez udział 
w za wo dach i obo zach spor to -
wych”. Prze my sław Gi żyń ski

pre zes TKKF Płock

Bie gi

W gó rach na me dal
Dwóch za wod ni ków płoc kie go To wa rzy stwa Krze wie nia
Kul tu ry Fi zycz nej wy star to wa ło w X Mię dzy na ro do wym
Bie gu Gór skim na szczyt Pil ska o Pu char Po we ra de.

Da riusz Bed nar ski, re pre -
zen tu ją cy klub MUKS -Mul ti -
ser vi ce Płock, usta no wił re -
kord Pol ski we te ra nów w sko -
ku wzwyż po ko nu jąc po prze -
czkę na wy so ko ści 176 cm. –

Prze sko czy łem swój wzrost o 3
cm. Sko ki roz po czą łem od 161
cm i wszyst kie wy so ko ści za li -
cza łem w pier wszych pró bach.
Tym ra zem wy so kość 181 cm
oka za ła się jesz cze nie do po -

ko na nia – mó wi Bed nar ski.
Obec nie płoc ki za wod nik wraz
z od wiecz nym ry wa lem i spor -
to wym przy ja cie lem Ukra iń -
cem Ol giem Fie dor ko zaj mu je
pier wsze miej sca na świa to -
wych li stach ran kin go wych tej
ka te go rii wie ko wej.

W gro nie mło dzi ków do bry
wy nik osią gnę ła Do mi ni ka
Ma ru szew ska, któ ra w bie gu
na 400 m uzy ska ła re we la cyj -
ny czas 57,52 s. Za wod ni czka
w bie żą cym ro ku re pre zen to -
wa ła Płock na Świa to wych
Igrzy skach Mło dzie ży w Bah -
raj nie, gdzie zdo by ła zło ty me -
dal. Jej tre ne rem jest Piotr
Miesz kow ski.

Po zo sta łe wy ni ki któ re za -
słu gu ją na wy mie nie nie: bieg
100 m Ka ro li na Cie siel ska –
12,80 s (w Bah raj nie zdo by ła
brą zo wy me dal), bieg 800 m
Mi chał Ciar kow ski – 2:00,05
s, osz czep Syl wia Sza mel –
35,27 cm, Mo ni ka Ka ra sie -
wicz – 34,62 cm; trój skok
Chmu ra Łu kasz – 13,00 m. 

(db)

Lek ko at le ty ka

Re kor do wy skok
W mi tin gu lek ko at le tycz nym, któ ry od był się na sta dio nie
AWF w War sza wie na po cząt ku wrześ nia do brze za pre -
zen to wa li się płoc cza nie.

Da riusz Bed nar ski 
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Dwaj płoc cza nie zo sta li po -
wo ła ni do ka dry Pol ski w tek-
won do i wy je cha li na Mi strzo -
stwa Świa ta fe de ra cji TI do an -
giel skie go mia sta Tel ford. 

Na za wo dach, któ re od by wa -
ły się od 10 do 12 wrześ nia
Płock re pre zen to wa li Pa tryk Sa -
wic ki (rocz nik ’97), sty pen dy sta

Sto wa rzy sze nia Nasz Kraj oraz
tre ner klu bu Fight MZOS i za -
wod nik Woj ciech Bur da now ski,
za wo do wy mistrz Ma zo wsza re -
pre zen tu ją cy Sto wa rzy sze nie
Nasz Kraj. O wy ni kach ich
spor to wych zma gań po in for mu -
jemy w na stęp nym nu me rze
„Sy gna łów Płoc kich”. (tw)

Sztu ki wal ki

Wal czy li na Wys pach

Woj ciech Bur da now ski i Ja cek Ja sion, 
wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Nasz Kraj 
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Ba u dry uro dził się w 1938
ro ku w Re ims. W la tach 1963-
73 uczył ma te ma ty ki w Al gie -
rii, na stęp nie od 1973 do 1978
ro ku wy kła dał ten przed miot w
szko le re gio nal nej dla na u czy -
cie li w Ca sab lan ce. Od 1978
do 1980 r. pro wa dził za ję cia z
ma te ma ty ki i fi zy ki na Wy -
brze żu Ko ści Sło nio wej. W
1980 r. po wró cił do Fran cji i w
Au xer re pra co wał ja ko na u -
czy ciel za jęć pla stycz nych i
ma te ma ty ki. Obec nie jest na
eme ry tu rze, ale w dal szym cią -
gu re a li zu je swo je ar ty stycz ne
pa sje. 

Swój pier wszy apa rat fo to -
gra ficz ny Da niel Ba u dry
otrzy mał w pre zen cie za raz po
ma tu rze, ale to w Ma ro ku miał
oka zję za jąć się z pa sją fo to -
gra fo wa niem. Je go przy go da z
fo to gra fią za czę ła się w 1975 r.
w Ca sab lan ce, a trzy la ta póź -
niej miał swo ją pier wszą wy s-
ta wę za ty tu ło wa ną „Dzie ci
Ma ro ka”. 

Po po wro cie do Fran cji te -
ma tem je go zdjęć sta ły się
prze de wszyst kim pej za że 
z Bur gun dii. I właś nie owo ce
tej fa scy na cji zo sta ną przed sta -
wio ne na wy sta wie w Do mu
Dar mstadt. (mw)

Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry
Ry nek 8), wer ni saż wy sta wy
fo to gra ficz nej „Wę drów ki po
bur gun dzkiej zie mi” 23 wrześ-
nia godz. 18. Ek spo zy cja czyn-
na do 3 paź dzier ni ka. Wstęp
wol ny.

Płoc kie zoo znów ma sło nie.
Przy je cha ły do Płoc ka pod ko -
niec sier pnia z Ho lan dii. Za-
miast Thi sia ma, któ ry opu ścił
nasz ogród w ubieg łym ro ku,
ma my Myo Set Ka ung i Let son -
gmon – dwa pię cio let nie sam ce,
każ dy wa ży po dwie to ny. Pa no -
wie bar dzo do brze czu ją się w
no wym miej scu. Ma ją świet ny
ape tyt i chęt nie się ba wią. (rł) 

Czte ry to ny
szczę ścia

Tak moż na za re kla mo wać
film Ben ja mi na He i sen ber ga
„Schläfer”, trak tu ją cy o wy -
rzu tach su mie nia i grze chach
na li nii Eu ro pa – imi gran ci z
kra jów arab skich.

Hi sto ria za czy na się nie win -
nie – mło dy na u ko wiec Jo han -
nes pra cu je ra zem ze swo im
al gier skim ko le gą nad waż nym
pro jek tem. Współ pra ca ukła da
się wzor co wo, ko le dzy szyb ko
od naj du ją wspól ny ję zyk za -
rów no w pra cy, jak i po go dzi -
nach. Jo han nes do sta je jed nak
zle ce nie by do no sić na swo je -

go ko le gę, gdyż za ist nia ły
pew ne po dej rze nia. Ja kie i dla -
cze go – te go się widz nie do -
wia du je. Niem niej Jo han nes,
po cząt ko wo obu rzo ny ta ką
pro po zy cją, za czy na po wo li
się do niej prze ko ny wać.

Hi sto ria nie koń czy się hap -
py en dem. Mistrz Kie ślow ski
ma wiał, że wszy scy są rów ni,
ale każ dy chce być rów niej szy
od swo je go bliź nie go. W tę
pu łap kę wpa da głów ny bo ha -
ter, zmie nia jąc się na na szych
oczach z przy ja cie la i kum pla
z pra cy w do no si cie la. Jed nak

re ży ser ce lo wo nie zaz na cza
do koń ca, kto jest kim, rzu ca 
w kie run ku wi dzów trzy po sta -
cie, to wi dzo wie do po wia da ją
so bie do koń ca ich hi sto rie.

(mw)

Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry
Ry nek 8), 28 wrześ nia godz.
10 i 17, po kaz fil mu z cy klu
„Ki no nie miec kie w Do mu
Dar mstadt” pt. „Schläfer”
(„Śpioch”), reż. Ben ja min
He i sen berg. Film pre zen to -
wa ny w ory gi nal nej wer sji ję -
zy ko wej. Wstęp wol ny.

Fo bie eu ro pej skiej wspól no ty
Opo wieść o ste re o ty pach i pu łap kach my ślo wych, lek cja wy cho waw cza dla wszyst kich,
ka thar sis dla bar dziej wraż li wych i mniej po dat nych na su ge stie z gó ry.

Kwar tet pow stał przy Uni-
wer sy te cie Mu zycz nym im.
Fry de ry ka Cho pi na w War -
sza wie w 2003 ro ku. Two rzą
go: Ma rek Gry ziec ki, An -
drzej He i mow ski, An drzej
Kra wiec i Grze gorz Kra-
wiec. Mu zy cy wy ko nu ją
utwo ry ory gi nal nie na pi sa ne
na czte ry gi ta ry, jak i włas ne
tran skryp cje. Wy ko rzy stu jąc
cha rak te ry stycz ne ce chy gi -
tar, na wet w naj bar dziej zna -
nych utwo rach uzy sku ją no -
wą ja kość i brzmie nie.

Zes pół wy stę pu je na wie lu
fe sti wa lach mu zycz nych w

kra ju i za gra ni cą. W 2003
ro ku zdo był I na gro dę w
Mię dzy na ro do wym Kon kur -
sie Gi ta ry Kla sycz nej w
Gdań sku. 

Kon cert zor ga ni zo wa ny
we współ pra cy z Ma zo wiec -
kim Cen trum Kul tu ry w
War sza wie. (mw)

Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry
Ry nek 8), 18 wrześ nia godz.
18, kon cert w ra mach ob cho -
dów 200. rocz ni cy uro dzin
Fry de ry ka Cho pi na w wy ko -
na niu Cho pin Gu i tar Qu ar -
tet. Bi le ty 10 zł. 

Czar czte rech gi tar 
Mo zart i Cho pin w gi ta ro wym brzmie niu – cze mu nie?
Utwo ry tych kom po zy to rów, ale tak że Jo han na Se ba -
stia na Ba cha, Ge or ges’a Bi ze ta, Jo a qu i na Ro dri go i
An drew Yor ka wy ko na Cho pin Gu i tar Qu ar tet.

Fa scy nu ją ca Bur gun dia 
Fo to gra fie Da nie la Ba u dry z par tner skie go mia sta Au xer re we Fran cji zo sta ną 
za pre zen to wa ne na wy sta wie za ty tu ło wa nej „Wę drów ki po bur gun dzkiej zie mi”.

Kto i kie dy ufun do wał szpi tal św. Trój cy w Płoc ku? 

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy udzie lą po praw nej od po wie dzi roz lo su je my dwa
za pro sze nia na ko la cję dla dwóch osób w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Sta ro -
miej ska”, miesz czą cej się przy ul. Grodz kiej 9. W lokalu moż na skosz to wać dań
tra dy cyj nej kuch ni pol skiej, wy bor nych win i de se rów o nie pow ta rzal nych sma -
kach. Nie bra ku je rów nież ak cen tów ku li nar nych z in nych stron świa ta. 

Od po wie dzi na le ży do star czyć do re dak cji „Sy gna łów Płoc kich” oso bi ście,
pocz tą tra dy cyj ną lub e-ma i lo wą do 23 wrześ nia br.

KO LA CJA W KAR CZMIE POD STRZE CHĄ

Drzwi Płoc kie zo sta ły odla ne z brą zu w Ma gde bur gu w la tach 1152-1154 
na za mó wie nie ów czes ne go bi sku pa płoc kie go Alek san dra z Ma lon ne.

Na gro dę – ko la cję w ce nie 120 zł w re sta u ra cji „Kar czma pod strze chą” 
za po da nie po praw nej od po wie dzi wy lo so wa li: Cze sła wa i Ry szard Ja rosz oraz
Ja ni na Su bocz. 

Po od biór na gród na le ży zgło sić się z do wo dem toż sa mo ści do re dak cji „Sy g-
na łów Płoc kich” w bu dyn ku ra tu sza, po kój nr 220, w go dzi nach pra cy Urzę du
Mia sta do 1 paź dzier ni ka. 

Fun da to rem na gród jest Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów ki – wspó łor ga ni za tor
pro jek tu „Sta rów ka Płoc ka”. (ab)

Ma low ni cza uli czka w obiek ty wie Ba u dry 

Sta rów ka Płoc ka

Cho pin Gu i tar Qu ar tet 

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

Na sze mu fo to re por te ro wi 
za po zo wał tyl ko je den ze sło ni
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