
Pra ce na bu do wie ha li spor to wo -wi -
do wi sko wej idą peł ną pa rą. Wy ko naw ca
nie dość, że trzy ma się har mo no gra mu,
to na wet go wy prze dza. 

Przy pom nij my, że bu do wa roz po czę -
ła się 5 kwiet nia, a zaj mu je się nią kon-
sor cjum firm: płoc ka Vec tra oraz war -
szaw skie BBR Pol ska. Wy ko naw cy ma -
ją 18 mie się cy na zre a li zo wa nie za da -
nia. Za wy bu do wa nie obiek tu mia sto
zap ła ci 100 mln 121 tys. 21 zł. 

W tej chwi li go to we są już w 100
proc. fun da men ty pod przy szły obiekt.
Na nich wy ko na no słu py żel be to we, na
któ rych wy la no stro py w 1/3 po wierz -
chni ha li. Na po zio mie par te ru pow sta ły
żel be to we ścia ny, od dzie la ją ce po -
miesz cze nia so cjal ne od bo i ska.

Od stro ny ul. Łu ka sie wi cza wy ko na no
rów nież, łą czą cy się z fun da men ta mi ha li,
żel be to wy zbior nik prze ciw po ża ro wy.

Te raz pra cow ni cy kon sor cjum zaj mu -
ją się dal szym wy le wa niem stro pów ha -
li oraz wy ko na niem pod cią gów, na któ -
rych opar te zo sta ną pły ty żel be to we
i za mon to wa ne sie dzi ska. Re a li zo wa ny
jest tak że dwu kon dy gna cyj ny par king

u zbie gu ul. Ba ta lio nów Chłop skich 
i 7 Czer wca 1991 r. 

Ha la sta je na pla nie ko ła o śred ni cy 
92 me trów. Dla ki bi ców przy go to wa nych
bę dzie 5029 miejsc sta łych i 113 do sta -
wia nych na pły cie, dla VIP -ów za re zer -
wo wa no 222 miej sca, 100 zaj mą dzien ni -
ka rze, a 28 – oso by nie peł no spraw ne. 

Cen tral nym pun ktem bę dzie bo i sko
o wy mia rach 50x30 me trów, przez na -
czo ne do gry w pił kę ręcz ną, siat ków kę
i ko szy ków kę. Wo kół znaj dą się try bu -
ny, pod któ ry mi – po ob wo dzie obiek tu
– pow sta ną in ne po miesz cze nia użyt ko -
we i tech nicz ne. Za wod ni cy ko rzy stać
bę dą z sa li ro zgrze wek i tre nin gu ogól-
no roz wo jo we go, sze ściu prze bie ral ni
z za ple czem sa ni tar nym (w tym dwie
wy po sa żo ne zo sta ną w sto ły do ma sa żu
i sa u nę), si łow ni oraz sali od no wy bio lo -
gicz nej. W pro jek cie zna laz ły się tak że
po ko je: le ka rza, kon tro li an ty do pin go -
wej, tre ne rów, sę dziów. Spe cjal nie dla
za wod ni ków i ich ekip przy go to wa no
po kój śnia dań z za ple czem oraz bar. 

Obiekt bę dzie mo ni to ro wa ny. Oprócz
ro zgry wek spor to wych bę dą się mog ły

tam od by wać du że im pre zy estra do we,
z któ rych bę dzie moż na pro wa dzić tran -
smi sje ra dio we i te le wi zyj ne. W tym ce -
lu za pro jek to wa no spe cjal ne sta no wi ska
dla przed sta wi cie li me diów z osob nym
wej ściem i niez będ nym wy po sa że niem. 

Od stro ny wschod niej wy bu do wa ny
zo sta nie dwu po zio mo wy par king. Dwa
wja zdy i wy ja zdy zaplanowano od ul. 
7 Czer wca 1991 r., a na stęp ne dwa od ul.
Ba ta lio nów Chłop skich. Wo kół ha li pow-
sta ną cią gi ko mu ni ka cyj ne (jezd ne i pie -

sze, w tym tak że ścież ki ro we ro we) oraz
park z ele gan cki mi ław ka mi z bla chy per-
fo ro wa nej, stalowymi ko sza mi oraz sto ja -
ka mi na ro we ry. W par ku za pla no wa no
po sa dze nie m.in.: ber be ry sów, de re ni, irg,
gło gów, so sen gór skich, ta wuł, pię cior ni -
ków krze wia stych, szał wi om szo nej oraz
klo nów zwy czaj nych o ku li stej ko ro nie.
W pro jek cie uw zględ nio ne zo sta ło rów -
nież upa mięt nie nie miej sca po by tu Oj ca
Świę te go Ja na Pa wła II w 1991 ro ku.

(m.d.)
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Rośnie w oczach

Pier wszy dąb po sa dzo ny zo stał przy
ko ście le pw. św. Be ne dyk ta, dru gi 
na ra dziw skim cmen ta rzu, a trze ci –
przy Szko le Pod sta wo wej nr 5.
W uro czy sto ści, któ ra od by ła się 
20 wrześ nia, uczest ni czy li m.in.
przed sta wi cie le władz mia sta, or ga ni -
za cji kom ba tan ckich, har ce rze
i miesz kań cy Ra dzi wia. 

Ini cja to rem ak cji był ks. pro boszcz
Krzysz tof Ja ro szew ski. Swo im po my -
słem za ra ził Klub Pro fi lak ty ki Śro do -
wi sko wej „Ami cus”, SP nr 5 i świet li -
cę miej ską, dzia ła ją cą przy pa ra fii. Te
trzy in sty tu cje wy stą piły do or ga ni za -
to rów ogól no pol skie go pro gra mu edu -
ka cyj ne go „KA TYŃ oca lić od za pom -
nie nia” o przy dzie le nie im naz wisk
trzech ofi ce rów.

Ca ła ak cja po le ga na po sa dze niu
w par kach i skwe rach całego kraju 

21 473 „Dę bów Pa mię ci” na 70. rocz -
ni cę zbrod ni ka tyń skiej, czy li do ro ku
2010. Je den dąb to jed no naz wi sko
z li sty ka tyń skiej. Uczest ni cy – de kla -
ru jąc chęć wzię cia udzia łu w ak cji –
po re je stra cji otrzy mu ją nu mer oraz
naz wi sko i imię z li sty. Na stęp nie sa -
mi sta ra ją się o po zy ska nie sa dzo nek
dę bów i z wła dza mi lo kal ny mi usta la -
ją miej sce, gdzie dąb zo sta nie po sa -
dzo ny. Po tem są zo bo wią za ni do opie -
ko wa nia się drzewkiem. Po win ni też,
w mia rę moż li wo ści, sa mo dziel nie do -
trzeć do ży cio ry su ofi ce ra, a przy dę -
bie win na być umiesz czo na in for ma -
cja – ko mu dąb zo stał po świę co ny. Na
stronie 5 za miesz cza my bio gra my ofi-
ce rów, któ rym po świę co no dę by ros -
ną ce na Ra dzi wiu.

(rł)
dokończenie na str. 5

Ko lej ne trzy „Dę by Pa mię ci” po świę co ne ofi ce rom za mor do wa nym przez NKWD w 1940 r. zo sta ły po sa dzo ne w Płoc ku, tym ra zem
na Ra dzi wiu. 

W do wód pa mię ci i w imię praw dy

To masz Kol czyń ski, za stęp ca Pre zy den ta Płoc ka, wko pu je pier wszy dąb przy ko ście le pw.
św. Be ne dyk ta
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* Wo je wo da ma zo wiec ki wy dał
poz wo le nie na bu do wę lot ni ska w Mo -
dli nie. Ma być go to we w 2012 ro ku.

* W SDK dział kow cy z 12 ogro dów
za pre zen to wa li (11 wrześ nia) swe naj-
do rod niej sze plo ny na wy sta wie kwia -
tów, owo ców i wa rzyw „Za cza ro wa ny
ogród”.

* Po nad 15 tys. osób ba wi ło się (12
wrześ nia) przy me ta lo wej mu zy ce na
płoc kiej pla ży na IV edy cji Płock Co -
ver Fe sti wal.

* Roz po czął się ko lej ny etap re mon -
tu ale jek na Tu mach – mię dzy zam -
kiem a gma chem są dów. Pom nik Lud-
wi ka Krzy wic kie go Mu ni ser wis zdjął
z co ko łu – zo sta nie prze nie sio ny kil ka
me trów da lej.

* Szczy pior ni ści Wi sły po ko na li AS
BAU Śląsk Wro cław 30:27, a fut bo li -
ści prze gra li z Wi dze wem Łódź 3:0.

* PKN Or len zo stał spon so rem XVI
edy cji Czwar tków Lek ko at le tycz nych.
To naj wię ksza ma so wa im pre za spor to -
wa adre so wa na do dzie ci i mło dzie ży.

* Od no wio ne zo sta ły 2 ko lej ne za -
byt ko we na grob ki za pie nią dze z ak cji
„Ra tuj my płoc kie Po wąz ki”: ks. kan.
An drze ja Pło skie go (11 tys. zł do ło ży -
ła Ku ria Die ce zjal na) i ma la rza Alek-
se go Ki riu szy na na cmen ta rzu pra wo -
sław nym.

* Czy tel ni cy por ta lu In fo mu zy ka.pl
przyz na li II miej sce płoc kie mu Au dio -
ri ver w ran kin gu naj lep szych te go rocz -
nych, let nich fe sti wa li mu zycz nych.

* Kie ru nek – In for ma ty ka – w Szko -
le Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi ca
otrzy mał po zy tyw ną oce nę Pań stwo -
wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej na 6 lat.

* W Nor we gii za trzy ma no płoc cza -
ni na, któ ry je sie nią ubr. w Dram men
maj stru jąc przy in sta la cji elek trycz nej,
nie u myśl nie spo wo do wał po żar, w któ -
rym zgi nę ło 7 osób.

* Książ ni ca Płoc ka z Płoc kim Sto-
wa rzy sze niem Przy ja ciół Książ ki i Bib -
lio tek og ło si ła ko lej ny kon kurs: „Mło -
dzi Twór cy li te ra tu ry”. Pro zę i wier sze
moż na nad sy łać do 24 paź dzier ni ka.

* Roz po czął się re mont od cin ka Wy s-
zo grodz kiej od ul. Siennej do Granicznej
– po trwa oko ło 10 mie się cy.

* Pra wie 1400 płoc czan ubie ga się
o miesz ka nie ko mu nal ne.

* 19 wrześ nia od by ła się do rocz na
piel grzym ka dzie ci i mło dzie ży die ce zji
płoc kiej do Rost ko wa – miej sca uro dzin
ich pa tro na św. Sta ni sła wa Kost ki. (j)

Mi nęło pół miesiąca
Wy bio rą naj lep szych

Og ło szo na zo sta ła IV edy cja kon -
kur su na naj lep sze pra ce ma gi ster -
skie, in ży nier skie i li cen cjac kie „Dy -
plom dla Płoc ka”, obro nio ne w ro ku
aka de mic kim 2008/2009. Do oce ny
zgło szo nych prac Pre zy dent po wo łał
8-oso bo wą ko mi sję kon kur so wą pod
prze wod nic twem Ewy Ada sie wicz –
dy rek to ra ra tu szo we go Wy dzia łu
Edu ka cji.

Po szu ka my in we sto rów w Hisz pa nii

W koń cu paź dzier ni ka w hisz pań -
skiej Bar ce lo nie od bę dą się ko lej ne
tar gi in we sty cyj ne Bar ce lo na Me e ting
Po int 2009, w któ rych uczest ni czą
przed sta wi cie le kil ku dzie się ciu kra-
jów z ca łe go świa ta. W tym ro ku 
goś ćmi ho no ro wy mi tar gów bę dą kra -
je arab skie i Ro sja. Pre zy dent wy ra ził
zgo dę na wy jazd do Hisz pa nii 2 pra-
cow ni ków Od dzia łu Roz wo ju Gos po -
dar cze go UMP, któ rzy przed sta wią
na szą ofer tę in we sty cyj ną.

In we sty cyj ne par tner stwo

Głów ną na gro dą w kon kur sie „Do -
bre prak ty ki PPP” jest wi zy ta stu dyj -
na w Pa ry żu, na kon fe ren cji pro mu ją -
cej pro jek ty re a li zo wa ne w for mu le
par tner stwa pub licz no -pry wat ne go.
Płock zdo był ta ką na gro dę za przy go -
to wa nie pro jek tu par kin gu wie lo po -
zio mo we go. Dwu o so bo wa de le ga cja
bę dzie mia ła oka zję za poz nać się
z przy kła da mi in we sty cji zre a li zo wa -
nych w ta kim sy ste mie przez in nych.
Or ga ni za to rem wy ja zdu jest Fran cu -
ska Iz ba Prze my sło wo -Han dlo wa
w Pol sce.

Ko mi sja ur ba ni stycz na

Pre zy dent po wo łał Miej ską Ko mi -
sję Ur ba ni stycz no -Ar chi tek to nicz ną,
któ ra bę dzie or ga nem do rad czym
w spra wach pla no wa nia i za gos po da -
ro wa nia prze strzen ne go. W skład ko -
mi sji wesz li przed sta wi cie le Ma zo -
wiec kiej Okrę go wej Iz by Ar chi tek -
tów, Okrę go wej Iz by Ur ba ni stów
oraz Ma zo wiec kiej Okrę go wej Iz by
In ży nie rów Bu dow nic twa.

Ja kie ter ra ria?

Po wo ła no 3-oso bo wą ko mi sję kon -
kur so wą, któ ra oce ni ofer ty zło żo ne
w otwar tym na bo rze par tne rów do re -
a li za cji pro jek tu prze bu do wy bu dyn -
ku dy dak tycz ne go w ogro dzie zo o lo -
gicz nym pod ką tem utwo rze nia uni -
kal nej ek spo zy cji ter ra riów i ak wa -
riów. Kon kurs og ło szo ny zo stał 25
sier pnia.

„Je stem” na 3 Ma ja

Sto wa rzy sze nie Po mo cy Oso bom
z Nie peł no spraw no ścią Umy sło wą
„Je stem” zwró ci ło się z proś bą o wy -
na ję cie 2 po miesz czeń o łącz nej po -
wierz chni 371 mkw. w bu dyn ku przy
ul. 3 Ma ja 16 na or ga ni za cję Oś rod ka
Po mo cy Re wa li da cyj nej. Bę dzie tam
pro wa dzo na wczes na in ter wen cja dla
dzie ci nie peł no spraw nych do 7 lat
oraz war sztat te ra pii za ję cio wej dla
star szych. (j)

Prezydent zarządził

– Ma my świa do mość, że wkra cza my
w no wą epo kę dzia łal no ści – mó wił dy -
rek tor płoc kiej Ja giel lon ki Mi ro sław Pią -
tek, pod czas uro czy sto ści otwar cia no -
we go bu dyn ku dy dak tycz ne go. Mi mo że
wstę gę prze cię to 11 wrześ nia, ucz nio wie
ko rzy sta li z no wych sal już od pier wsze -
go dnia ro ku szkol ne go. Wszy scy zgod-
nie przyz na ją, że wy gląd, wy po sa że nie
i fun kcjo nal ność no we go obiek tu są god -
ne naj lep sze go li ce um w Płoc ku. 

Za do wo le nia nie krył też pre zy dent
Płoc ka Mi ro sław Mi lew ski. – Bu do wa -
liś my, re mon to wa liś my i wresz cie się
uda ło – mó wił pre zy dent. – Dzię ku ję
tym wszyst kim, któ rzy kon sek wen tnie
dą ży li do roz bu do wa nia Ja giel lon ki. Na
szczę ście, oprócz kry ty ków zna le źli się
ci, któ rzy po tra fi li bu do wać. Pro jekt
roz bu do wy li ce um pow stał już sie dem
lat te mu. Do pie ro w ubieg łym ro ku za -
miast sta rych, gro żą cych za wa le niem
ba ra ków, za czę ły się po ja wiać fun da -
men ty pod no wy obiekt.

„No wa Ja giel lon ka” ro bi wra że nie.
Na u czy cie le chwa lą so bie prze de
wszyst kim mul ti me dial ne sa le, wy po sa -
żo ne w rzut ni ki i sprzęt RTV. Oprócz
sal lek cyj nych w no wym skrzy dle są
szat nie, po kój na u czy ciel ski, bib lio te ka

z czy tel nią i sta no wi ska mi kom pu te ro -
wy mi. Jest tak że win da dla osób nie peł -
no spraw nych. Bu dy nek po łą czo no
z gma chem głów nym za po mo cą mu ro -
wa ne go łącz ni ka. Tym sa mym, Ja giel -
lon ka wy glą da nie mal tak sa mo, 
jak prze wi dy wał to pro jekt sprzed sied-
miu lat.

Uro czy stość od by ła się na świe żym
po wie trzu – na du żym pla cu vis-a -vis
no we go bu dyn ku. Po ja wi ły się wła dze
mia sta: pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski,
z-ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski,
a tak że prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
To masz Kor ga. W po dzię ko wa niu za
dzia ła nia na rzecz roz bu do wy li ce um
otrzy ma li oni pa miąt ko we sta tu et ki. Ta -
ki sam upo mi nek otrzy mał rów nież Ma -
rek Gra czy kow ski – pre zes Vec try,
głów ne go wy ko naw cy in we sty cji.

Po wzru sza ją cym wy stę pie kwar te tu
smy czko we go z Ja giel lon ki, przy szedł
czas na prze cię cie wstę gi. Ten sym bo -
licz ny gest wy ko na li: pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski, dy rek tor Ja giel lon ki Mi -
ro sław Pią tek i pre zes Vec try Ma rek
Gra czy kow ski (wszy scy na zdję ciu).
Tym sa mym, ofi cjal nie roz po czę li 103.
rok na u ki w li ce um – już w no wym, no -
wo czes nym bu dyn ku. (ms)

No wy bu dy nek 
– no wa epo ka
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Naj no wsza wy sta wa fo to gra ficz na,
któ rą moż na oglą dać do 2 paź dzier ni ka
w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki, pow sta ła
z oka zji te go rocz nych ob cho dów Dni
Dzie dzic twa Eu ro pej skie go. 

– Na szym za ło że niem by ło po ka za nie
ele men tów ar chi tek tu ry, któ ra jest
świad kiem świet no ści płoc kie go gro du
z cza sów śred nio wie cza. Ma jąc świa do -
mość, że każ dy płoc cza nin wi dział za -
byt ki na sze go mia sta nie jed no krot nie,
po sta ra liś my się o ta ki do bór zdjęć
i aran ża cje wy sta wy, aby moż na w nich
by ło od kryć coś no we go – mó wi Ce za ry
Dzię ciel ski, któ ry wspól nie z Ma -
riuszem Mły nar kie wiczem jest au to rem
fo to gra fii skła da ją cych się na wy sta wę.
Go ścin nie udział w niej wzię ła rów nież
Jo an na Soł ty siak. (rł)

Du chy przod ków

Mariusz Młynarkiewicz na wernisażu
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*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

Urząd Mia sta po szu ku je wy ko naw cy,
któ ry zaj mie się bu do wą uli cy Agre sto wej
na osie dlu Wy szo grodz ka. Chęt ni, któ rzy
chcie li by sta nąć do prze tar gu, ma ją czas
do 6 paź dzier ni ka na skła da nie ofert.

Pro jekt tech nicz ny prze wi du je bu do wę
jezd ni o na wierz chni bi tu micz nej oraz
chod ni ków i zja zdów z kost ki be to no wej
w ko lo rze czer wo nym i sza rym. Chod ni ki
pow sta ną po obu stro nach jezd ni. Tam,

gdzie jest ona szer sza, bę dą mia ły 2 me try
sze ro ko ści, a gdzie węż sza – 1,5 m sze ro -
ko ści. In we sty cja obej mie rów nież uzu -
peł nie nie bra ku ją cej in fra struk tu ry: oświe-
t le nia i ka na li za cji desz czo wej. Oprócz sa -
mej ul. Agre sto wej pow sta nie tak że się-
gacz – prze dłu że nie do uli cy Ka li no wej.
Wszyst kie pra ce obej mą od ci nek o dłu go -
ści 538 m i po trwa ją do koń ca czer wca
2010 ro ku. (m.d.) 

Kto zbu du je Agre sto wą?

Do 5 paź dzier ni ka moż na skła dać ofer-
ty na wy ko na nie mo der ni za cji ka na łu
desz czo we go w ul. Mic kie wi cza. Po nie -
waż jest to te ren dość gę sto za bu do wa ny,
wy bra no me to dę be zod kryw ko wą, by wy -
ko py nie utrud nia ły za nad to ży cia miesz -

kań com. Za po mo cą rę ka wa ter mo u twar -
dzal ne go wy ko naw ca bę dzie mu siał do -
stać się do dwóch ka na łów desz czo wych
i je uspraw nić. Pier wszy ka nał o dłu go ści
237 m ma prze krój 0,5 m, dru gi jest dłuż -
szy – 325 m, ale za to węż szy – 0,3 m.

Ter min wy ko na nia za mó wie nia okre -
ślo no do 18 grud nia 2009 r. (j)

Do koń ca paź dzier ni ka 2010 ro ku po tr-
wa bu do wa no wych dróg w za chod niej
czę ści osie dla Bo ro wi czki. Wy ko na nych
zo sta nie dzie więć ulic od ul. Har cer skiej
w pra wo. Pra ce kosz to wać bę dą 7 mln 987
tys. zł. Wy ko ny wać je bę dzie kon sor cjum
firm: Przed się bior stwo In sta la cyj no -U słu -
go we „We resz czyń ski” – li der, Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wych w Płoc ku
oraz W.R.M. Przed się bior stwo In ży nie -
ryj no -In sta la cyj ne Ar ka diusz Wa łę sa,
Mar cin Ry bic ki i Lech Ma la ra. 

Oprócz no wych dróg zo sta nie wy ko -
na na rów nież in fra struk tu ra. Ka na li za -
cja desz czo wa wraz z wpu sta mi i przy -
ka na li ka mi oraz od cin ka mi od ko lek to -
rów głów nych do gra nic po se sji zo sta -
nie wy bu do wa na w re jo nie ulic: Żu ław -
skiej, Lu bu skiej, Po mor skiej, Ślą skiej,
War miń skiej, Po dla skiej, Ka szub skiej,
Skier kow skie go i Ku jaw skiej. 

Bu do wa sie ci ka na li za cji desz czo -
wej bez wpu stów i przy ka na li ków

obej mie uli ce: Kor cza ka (od ci nek od
ul. Po dla skiej do Ma zo wiec kiej) oraz
Har cer ską (od ul. War miń skiej do
Skier kow skie go).

Z no wych na wierz chni i oświet le nia
bę dą mo gli się cie szyć miesz kań cy ulic:
Żu ław skiej, Lu bu skiej, Po mor skiej, Ślą -
skiej, War miń skiej, Po dla skiej, Ka szub -
skiej, Skier kow skie go i Ku jaw skiej. 

Obec nie pra wie wszyst kie te uli ce
ma ją na wierz chnię grun to wą i nie ma
przy nich chod ni ków. Je dy nie na ul.
War miń skiej i Skier kow skie go po ło żo -
ne są pły ty be to no we, a na ul. Kor cza ka
– as falt. Chod ni ki ma ją tyl ko ul. War -
miń ska i Kor cza ka.

Pod czas ro bót na wszyst kich uli cach
uło żo na będzie szara kost ka bru ko wa,
a zja zdy i chod ni ki wy ko na ne zo sta ną
z kost ki ko lo ro wej. Kra węż ni ki bę dą be -
to no we. Przy sied miu uli cach za pro jek -
to wa no tak że obu stron ne chod ni ki. Je -
dy nie na ul. Po mor skiej chod nik zo sta -
nie uło żo ny po jed nej stro nie, a przy ul.
Ka szub skiej pow sta nie ciąg pie szo -
jezd ny. (m.d.)

Dro gi i nie tyl ko

Roz po czę ła się prze bu do wa uli cy Mic -
kie wi cza. Pra ce po dzie lo no na dwa eta py:
pier wszy re a li zo wa ny bę dzie w tym ro ku,
a dru gi w 2010 r. Pra ce wy ko nu je Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wych z Płoc ka. 

Naj pierw pow sta nie ron do u zbie gu ul.
Mic kie wi cza i 11 Li sto pa da. – Wy ko na ne bę -
dzie rów nież prze bi cie ul. Pół noc nej do Mic -
kie wi cza. Praw do po dob nie usu nie my też
wszyst kie drze wa przy Mic kie wi cza – mó wi
Mał go rza ta Wit czew ska, dy rek tor Miej skie -
go Za rzą du Dróg.

Zrobione zo sta nie tak że prze bi cie śle -
pe go do tąd od cin ka ul. La soc kie go do 11
Li sto pa da. W obrę bie ron da wy ko na ne
zo sta ną chod ni ki oraz oświet le nie. 

Dru gi etap to bu do wa chod ni ków, czte -
rech za to czek au to bu so wych oraz na sa -
dze nia zie le ni od ul. Biel skiej do Szo pe na. 

Ca łość prac kosz to wać bę dzie oko ło 3,7
mln zł. – Ale 85 proc. kosz tów na bu do wę
Mic kie wi cza po zy ska liś my ze środ ków
unij nych – mó wi Da riusz Za widz ki, za -
stęp ca pre zy den ta. (m.d.)

Pow sta je ron do

Uli ca Wy szo grodz ka jest dro gą gmin -
ną, o na wierz chni bi tu micz nej. Po jej
dwóch stro nach znaj du ją się chod ni ki.
Nie ste ty, za rów no as falt jak i chod ni ki są
po pę ka ne, jest mnó stwo ko le in i ubyt ków.
Po re mon cie, dzię ki no wej na wierz chni
jezd ni, chod ni ków i zja zdów po pra wi się
stan bez pie czeń stwa, zmniej szy się ha łas
zwią za ny z drga nia mi wy wo ły wa ny mi ru -
chem po ja zdów, a tak że zo sta nie usz czel -
nio ny sy stem od pro wa dza nia wód desz c-
zo wych. 

W I eta pie zo sta ną ro ze bra ne kra węż-
ni ki, chod ni ki, zja zdy oraz znik nie sta ry 
as falt. 

– Prze bu do wa na bę dzie tak że ka na li za -
cja desz czo wa wraz z przy łą cza mi – mó wi
za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski. 

Na stęp nie ro bot ni cy zaj mą się
wzmoc nie niem na wierz chni i uło że niem
no we go as fal tu oraz chod ni ków z kost ki
bru ko wej. Tam, gdzie jest wy star cza ją -
co sze ro ki pas dro go wy, pow sta ną miej -
sca po sto jo we, któ rych na wierz chnia
zo sta nie wy ko na na z be to no wych płyt
ażu ro wych. Dla bez pie czeń stwa, przy
prze jeź dzie ko le jo wym za pro jek to wa no
na przej ściu dla pie szych tzw. azyl.
Skła da się on z dwóch wysp ogra ni czo -

nych kra węż ni kiem oraz z sze ro kie go
na dwa me try chod ni ka.

W II eta pie będą prze pro wa dzo ne ro bo ty
roz biór ko we pod bu do wę ka na li za cji desz -
czo wej. – Wy ko na ne zo sta ną tak że ko lek to -
ry ście ko we w ul. Spół dziel czej i Po łud nio -
wej – in for mu je za stęp ca pre zy den ta. W ca -
ło ści, II (od ul. Sien nej do Le nar to wi cza)
i III etap (od ul. Le nar to wi cza do al. Ki liń -
skie go, wraz ze skrzy żo wa niem ul. Wy szo -
grodz kiej z Sien kie wi cza) zo sta ną wy ko na -
ne w późniejszym terminie.

Re mont jezd ni i ka na li za cji desz czo wej
w I eta pie zo stał po dzie lo ny na czte ry od -
cin ki: 1- po mię dzy ul. Paś ni ki i prze ja zdem
ko le jo wym, 2 – po mię dzy prze ja zdem a ul.
Źró dla ną, 3 – po mię dzy ul. Źró dla ną i do ja -
zdem do al. Pił sud skie go oraz 4 – po mię dzy
do ja zdem do Pił sud skie go i ul. Gra nicz ną. 

Pod czas prac obo wią zu je tym cza so wa
or ga ni za cja ru chu. Wię kszość sa mo cho -
dów mu si ko rzy stać z ob ja zdu ul. Spół -
dziel czą i al. Pił sud skie go, a ruch lo kal ny
od by wa się głów nie Je sien ną, Ka li no wą
i Gra nicz ną.

Zmia nom uleg ły też tra sy au to bu sów li -
nii nr: 4, 19, 22, 30 i 33. Szcze gó ło we in -
for ma cje moż na zna leźć na stro nie
www.km.ump.pl. (m.d.)

22 wrześ nia roz po czął się re mont uli cy Wy szo grodz kiej na od cin ku od ul. Gra -
nicz nej do ul. Sien nej, czy li od za kła du ener ge tycz ne go do skrzy żo wa nia z ul.
Spół dziel czą. To I etap in we sty cji, któ ry po trwa 10 mie się cy. 

Jeź dzisz ina czej
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Przed się bior stwo Pro duk cyj no -Han dlo -
we „Mel bet” wy bu du je od ci nek Bro war -
nej – od dróg do ja zdo wych do no we go
mo stu do skrzy żo wa nia z ul. Wło ścia ny
(bez na wierz chni na tym skrzy żo wa niu).

Płoc ka fir ma wy gra ła og ło szo ny przez
Urząd Mia sta prze targ, pro po nu jąc naj niż -
szą ce nę – 454 tys. 592 zł. Swo je ofer ty
zło ży ły jesz cze: Przed się bior stwo Bu do -
wla ne „In vest Bud”, któ re za wy ko na nie
prac chcia ło 488 tys. zł, „Hy dro pol” z Go -
sty ni na – 547 tys. 676 zł oraz Przed się -
bior stwo Bu dow nic twa Ogól ne go i Za -
gos po da ro wa nia Te re nów Zie lo nych „Bu -
drox” z Go sty ni na – 689 tys. 863 zł. 

W ra mach za da nia wy ko na na zo sta -
nie as fal to wa jezd nia o sze ro ko ści 

6 me trów z jednej strony. Pow sta nie
tak że szeroki na 2 metry chod nik. Wy -
ko na ny bę dzie z czerwonej kost ki be to -
no wej, na to miast zja zdy do po se sji bę -
dą sza re. Pod czas prac prze bu do wa na
zo sta nie część ist nie ją ce go ro wu me -
lio ra cyj ne go oraz pow sta nie plac ma -
ne wro wy dla sa mo cho dów, zbu do wa ny
z ele men tów ażu ro wych. 

In we sty cja obej mie rów nież wy ko na -
nie ka na li za cji desz czo wej wraz z mo -
der ni za cją hy dran tów oraz no we go
oświet le nia. Dla uła twie nia ko mu ni ka cji
osób nie peł no spraw nych prze wi dzia no
ob ni że nie kra węż ni ków w miej scach
przejść dla pie szych do 2 cm po nad po -
wierz chnię jezd ni.

We dług pla nów pra ce po win ny za -
koń czyć się 30 li sto pa da br. (m.d.)

I etap Bro war nej

Że by wo da spły wa ła
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Dusz pa ster stwo Na u czy cie li oraz pa ra fia p.w. św. Sta ni sła wa Kost ki zor-
ga ni zo wa ły w nie dzie lę, 13 wrześ nia, uro czy stość pa trio tycz no -re li gij ną
w związ ku z 70. rocz ni cą na pa ści Ro sji Ra dziec kiej na Pol skę.

Pod czas uro czy stej mszy św. ze bra ni mo dli li się w in ten cji ofiar lu do -
bój stwa, po peł nio ne go przez NKWD w Ka ty niu, Char ko wie, Mied no je i in -
nych miej scach kaź ni. Po tem, na mu rach ko ścio ła, obok dwóch tab lic upa -
mięt nia ją cych 385 płoc czan, od sło nię to ko lej ną tab li cę z 42 naz wi ska mi
żoł nie rzy płoc kich po leg łych na po lu chwa ły pod czas II woj ny świa to wej.
Na stęp nie za pa lo no zni cze i zło żo no kwia ty przy „Dę bach Pa mię ci”, po sa -
dzo nych przy Sta ni sła wów ce we wrześ niu ubieg łe go ro ku, a po świę co nych
4 ofi ce rom, któ rzy stra ci li ży cie w Ka ty niu: mjr. Pio tro wi Du nin -Bor kow -
skie mu, mjr. Hen ry ko wi Bren de lo wi, por. Ja no wi Bej gie ro wi i por. Cze sła -
wo wi Zap ła cie. Apel po leg łych od czy tał mjr Ja ro sław Chro bot – ofi cer WP
i wy cho waw ca w IV LO im. 4. Puł ku Strzel ców Kon nych. Zabrz miał płoc -
ki hej nał. (j)

Ofia rom woj ny

Ma rek Ga jew ski – prze wod ni czą cy Po ro zu mie nia Or ga ni za cji Kom ba tan ckich i pre zy dent
Mi ro sław Mi lew ski od sło ni li trze cią tab li cę pa miąt ko wą na mu rach Sta ni sła wów ki
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Se sja na u ko wa dla płoc kich li ce a li stów
nt. zbrod ni do ko na nych przez ZSRR na
na ro dzie pol skim w la tach 1939 – 1956
roz po czę ła 17 wrześ nia w Li ce um Ogól-
noksz tał cą cym im. marsz. St. Ma ła chow -
skie go, dwud nio we ob cho dy 70. rocz ni cy
na pa ści so wiec kiej na Pol skę. O tam tych,
tra gicz nych pier wszych dniach wrześ nia
i nie ludz kim lo sie kil ku dzie się ciu ty się cy
ofi ce rów – żoł nie rzy i po li cjan tów oraz
przed sta wi cie li pol skiej in te li gen cji, za -
mor do wa nych pod stęp nie na Wscho dzie,
w au li szko ły opo wia da li: Mi chał Spi ry -
do now (w mun du rze przed wo jen ne go po -
li cjan ta) – wnuk as pi ran ta Ste fa na Li piń -
skie go (słu żył m.in. w Płoc ku, Łąc ku
i Go sty ni nie, za mor do wa ny w Twe rze)
i hi sto ryk ks. prof. Mi chał Grzy bow ski.

– W tych dniach otrzy ma liś my du żą
por cję wia do mo ści, do ty czą cych na szej
prze szło ści – mó wił ks. prof. Grzy bow ski.
– Część rze tel nych, część zma ni pu lo wa -
nych. Wy po wia da li się nie tyl ko świad ko -
wie, hi sto ry cy, ale też po li ty cy i in ni, za in -
te re so wa ni by ta kie pół praw dy utrwa lać.
By uza sad nić, uspra wie dli wić, swo je ha -

nieb ne ukła dy i uczyn ki. Bo kto kon tro lu je
prze szłość mo że de cy do wać o przy szło ści.

Pakt Rib ben trop -Mo ło tow, a w za sa dzie
Hit ler -Sta lin, był fak tycz nie pak tem o na -
pa ści na Pol skę i jej roz bio rze. Dziś nie-
k tó rzy pró bu ją na rzu cić nam in ną in ter -
pre ta cję. I niek tó rzy w to wie rzą, tak jak
przez wie le lat Za chód wie rzył, że pro wo -
ka cja gli wic ka by ła pol ską spraw ką, bo
tak przed sta wia ła to nie miec ka pro pa gan -
da. Nie ste ty, dość sku tecz nie. Praw da,
prze dar ła się do pie ro na pro ce sie no rym -
ber skim, a więc już po woj nie. Ofia ry ka -
tyń skie rów nież – dzię ki so wiec kiej tym ra -
zem pro pa gan dzie – przez wie le lat by ły
ofia ra mi na zi stów.

Dziś prze mil cza się fakt pod pi sa nia
w 1934 ro ku przez Pol skę i Ro sję pak tu
o nie a gre sji, któ ry miał obo wią zy wać
przez 10 lat. Kto go zła mał 17 wrześ nia
1939 ro ku? – to py ta nie re to rycz ne. Kon-
sek wen cją pog wał ce nia tej umo wy mię -
dzy na ro do wej by ło wzię cie do so wiec kiej
nie wo li 230 ty się cy pol skich żoł nie rzy.
Ko lej nym kro kiem by ło pod pi sa nie
w Mosk wie 28 lu te go 1940 ro ku trak ta tu

mię dzy Niem ca mi i Ro sją So wiec ką o no -
wej gra ni cy mię dzy ty mi pań stwa mi, prze-
bie ga ją cej na li nii Nar wii, Sa nu i Wi sły:
Niem cy za bra li 48% te ry to rium Pol ski
i 20 mln oby wa te li, Ro sja nie za ję li 52%
po wierz chni z 14 mln miesz kań ców. Na te -
re nie dzi siej szej Li twy, Ukra i ny i Bia ło ru -
si wszyst kim chłop com i męż czyz nom od
16. ro ku ży cia wy da no ra dziec kie pasz-
por ty i wcie lo no do Ar mii Czer wo nej, uza-
sad nia jąc to nie sie niem wol no ści i wyz wo -
le niem spod wła dzy cie mię ży cie li – pol -
skich pa nów. Ta kie są fak ty.

Wbrew Kon wen cji Ge new skiej, jeń ców
wo jen nych prze ka za no po li cji po li tycz nej
NKWD i po trak to wa no jak naj gor szych
kry mi na li stów, bo „ pro le ta ria tu Kon wen -
cja Ge new ska nie obo wią zu je”. Przez kil -
ka mie się cy ba da no przy dat ność jeń ców
dla So wie tów, za kła da jąc każ de mu te czkę
per so nal ną (o do stęp do nich sta ra my się
od lat). Wy ni ki – z pun ktu wi dze nia wła dzy
lu do wej – mu sia ły być mi zer ne i po trak ta-
cie z koń ca lu te go 1940 ro ku da no so bie
spo kój z po my słem „re so cja li za cji” i po -
sta no wio no roz wią zać prob lem de fi ni tyw -
nie. 5 mar ca Biu ro Po li tycz ne ze Sta li nem
na cze le pod ję ło de cy zję o lik wi da cji pol s-
kich jeń ców. Na te re nach Pol ski, za ję tych
przez Ro sjan, roz po czę ły się wy wóz ki ca -

łych ro dzin. Sza cu je się, że w cią gu nies -
peł na dwóch lat w głąb ZSRR wy wie zio no
z Pol ski 1,5 mln cy wi lów: Po la ków, Ży -
dów, Ukra iń ców i in nych na ro do wo ści.
Pol ska mia ła prze stać ist nieć, nie tyl ko
po wierz chniowo, ale i ja ko na ród.

Od kry wa nie praw dy nie jest po dyk to -
wa ne nie na wi ścią. Lud ność Ro sji So wiec -
kiej też wie le wy cier pia ła. Cho dzi o poz -
na nie skom pli ko wa nych dzie jów na sze go
są siedz twa, by wy cią gnąć z nich na u kę.
Tym, któ rzy zgi nę li na nie ludz kiej zie mi,
mo że my ofia ro wać tyl ko na szą pa mięć.
Niech prze trwa w na stęp nych po ko le -
niach. Glo ria vic tis!

W ho lu Ma ła cho wian ki otwar to wy sta -
wę pt. „W służ bie Oj czyz ny Wie ku i stej”,
po świę co ną żoł nie rzom i po li cjan tom po -
leg łym i za mor do wa nym na Wscho dzie.

Na stęp ne go dnia wie czo rem na szkol-
nym dzie dziń cu bp Piotr Li be ra od pra wił
po lo wą mszę św. za ofia ry ra dziec kich re -
pre sji, a w bu dyn ku szko ły – w asy ście ho -
no ro wej woj ska pol skie go i po li cji – od -
sło nię to mar mu ro wą tab li cę (patrz ramka).

Uro czy sto ści w 70. rocz ni cę na pa ści
so wiec kiej na Pol skę za koń czył kon cert
poe tyc ko -mu zycz ny w wy ko na niu Ma -
ła cho wia ków i ak to rów Te a tru Dra ma -
tycz ne go. E. Ja sińska

Kto was po li czy, za gi nie ni,
I be zi mien nych kto spa mię ta?
– Krzyw da, co w ok no na je sie ni
Li ścia mi tłu cze, zmo wa świę ta.(...)

Ka zi mierz Wie rzyń ski (Mat ka Po leg łych)

Ofia ru je my im pa mięć

Na u czy cie le i wy cho wan ko wie Ma ła cho wian ki 
po le gli i po mor do wa ni w la tach 1939 – 1956 na te re nach ZSRR

„Nie poz wól um rzeć po leg łym...”

por. Bo gu szew ski Ka zi mierz – lat 40 – Char ków 1940
por. Brud nic ki Jan – lat 43 – Char ków 1940
ppor. Jan kow ski Ta de usz – lat 26 – Char ków 1940
ppor. Ma kow ski Jan – lat 32 – Char ków 1940
ppor. Or łow ski Jan – lat 37 – Ka tyń 1940
ppor. Paś niew ski Je rzy – lat 27 – Char ków 1940
ppor. Ryn kow ski Sta ni sław – lat 29 – Ka tyń 1940
ppor. So bań ski Mi chał – lat 24 – Ka tyń 1940
por. So bań ski Ro man – lat 31 – Ka tyń 1940
st. post. Wal czak Adam – lat 39 – Ukra i na 1940
por. Wy czał kow ski Alek san der – lat 42 – Char ków 1940
ppor. Żo chow ski An to ni – lat 36 – Char ków 1940

W 70. rocz ni cę agre sji so wiec kiej na Pol skę
17. wrześ nia 1939

„Na ro do wej Spra wy Mę czen ni kom”
To wa rzy stwo Wy cho wan ków, Wy cho waw ców i Przy ja ciół Ma ła cho wian ki

17. wrześ nia 2009
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W cza sie II woj ny świa to wej nie by ło
ta kiej ro dzi ny, któ ra nie straciła kogoś
bliskiego, nie cier pia ła. Oto hi sto ria jed nej
z nich, opo wie dzia na przez Jó ze fa Gu tow -
skie go – po cho dzą ce go z Sier pca płoc cza -
ni na i spo łecz ni ka, któ ry od wie lu lat ak ty-
w nie uczest ni czy w ży ciu mia sta. W la tach
1990-1998 był rad nym, or ga ni zo wał czer-
wo no k rzy ską po moc dla Ar me nii, Ru mu -
nii, Ju go sła wii, ofiar kon flik tu bał kań skie -
go. Po za ma chu na Ja na Pa wła II zor ga ni -
zo wał ak cję od da wa nia krwi dla Oj ca
Świę te go, za co otrzy mał z Wa ty ka nu spe -
cjal ne po dzię ko wa nie. Jest jed nym z nie -
licz nych Po la ków wy róż nio nych or de rem
Pro ec cle sja et po nii fi ce (Dla Ko ścio ła
i Pa pie ża) i po sia da czem Wiel kie go Or de -
ru Św. Zyg mun ta, ale tak że amatorskim
twór cą me da li i sztan da rów.

Omal mnie nie za strze lił

Po cho dzi z tej ro dzi ny Gu tow skich,
któ ra miała ce giel nie pod Bor ko wem
ko ło Sier pca. Od sa me go po cząt ku woj -
ny ca ła ro dzi na włą cza ła się w ruch opo -
ru. Na słu chi wa no ra dia lon dyń skie go,
spi sy wa no in for ma cje i roz sy ła no,
a dwie sio stry Jó ze fa – Ja ni na i Bar ba ra
– roz wo zi ły je po wio skach.

– Kie dy wra cam do tych chwil sprzed
pra wie 60 lat, trud no oprzeć się wzru -
sze niu. By łem wte dy na Kur piach ra zem
z ca łą mo ją ro dzi ną i z bra tem oj ca – ks.
Le o nem Gu tow skim, któ ry był wów czas
pro bosz czem w Za rę bach – wspo mi na
Gu tow ski. – Niem cy po za ję ciu wsi wy -
rzu ci li go z ple ba ni. Twar dy to był cha -
rak ter i nie u stę pli wy. Dla te go nie zra żał
się ek smi sją, od pra wiał na bo żeń stwa
jak przed woj ną. W uro czy stość Bo że go
Cia ła urzą dził pro ce sje po wsi z przed -
wo jen ną wy staw no ścią. Pro ce sja w
stro jach lu do wych, kur piow skich prze-
cho dzi ła przez dro gę wio dą cą przez
wieś. Niem cy uz na li, że to jest ma ni fe -
sta cja na przyj ście Ro sjan. Zo stał aresz-
to wa ny i wy wie zio ny do Dział do wa, na -

stęp nie do Da chau, gdzie zo stał za mor -
do wa ny. Nas wy rzu co no ze wsi Za rę by
do wsi Kul ko wo. 

Tam by ła ba za Po la ków, któ rzy ko pa li
oko py. W ro dzi nie pa no wał głód. Kil ku -
let ni Jó zio po szedł kraść obier ki. Zu pę
z ziem nia ków go to wa no tyl ko dla tych,
któ rzy ko pa li oko py. – Ma ma ka za ła wy -
bie rać te ład niej sze, któ re nie był zgni te.
Ktoś krzy czał: „Ucie kaj!”, więc za czą łem

biec. Led wie skry łem się za róg sto do ły,
gdy padł strzał w mo im kie run ku. Nie tra -
fiła mnie kula. Ucie kłem do la su. Tam zna -
laz ła mnie mat ka. Od tej po ry ni gdy wię cej
ni gdzie mnie nie pusz cza no – mó wi ze
wzru sze niem.– To są dla mnie wspom nie -
nia niez wy kle przy kre. Oj ca aresz to wa no.
Uciekł z nie wo li. Ukry wał się w pusz czy
kur piow skiej przez ca ły czas. Po woj nie
wró ci liś my do Sier pca i do wie dzie liś my się
o dal szym losie człon ków mo jej ro dzi ny.

Speł nio na obiet ni ca

Oka za ło się, że dwóch je go bra ci wstą -
pi ło do Pol skiej Or ga ni za cji Zbroj nej.
Bra cia Fe liks (rocz nik 1921) pse u do nim
„Wi told” oraz Hen ryk (rocz nik 1922) ps.

„Ol gierd” zaj mo wa li się m.in. pra cą w taj -
nej dru kar ni we wsi Bia łe Bło to i wy da -
wa niem ga zet ki „Pol ska Po dziem na”, któ -
rą na stęp nie kol por to wa ły sio stry Gu tow -
skie. 13 stycz nia 1942 r. dru kar nia zo sta ła
przy pad ko wo od kry ta przez żan dar mów.
„Wi tol do wi” i je go ko le gom uda ło się
zbiec. Nie uda ło się to „Ol gier do wi”, któ -
ry wraz z Ma rian ną No wic ką (wła ści ciel -
ką po se sji) zo stał, aby ukryć po wie lacz.

Niem cy prze wie źli ich na po ste ru nek do
Sier pca. Tu sie dzie li kil ka go dzin w ko -
mór ce na pod wó rzu. Wie czo rem żan dar -
mi przysz li po Hen ry ka, by za pro wa dzić
go na prze słu cha nie. 

– Ko rzy sta jąc z chwi lo wej nie u wa gi
żan dar ma „Ol gierd” za dał mu cios
z ca łej si ły, prze wra ca jąc rów nież sto ją -
ce go w bra mie, opa tu lo ne go w cięż ki
ko żuch war tow ni ka. Znik nął w ciem no -
ściach. Kil ka dni prze sie dział w pie cza -
rze na cmen ta rzu – mó wi Gu tow ski. 

Brat zni ka z okolic Sier pca. Or ga ni za -
cja prze rzu ca go do wsi Wil czo gó ry, na -
stęp nie do Mą cze wa ko ło Ra cią ża, gdzie
ukry wa się pod przy bra nym naz wi skiem
Jan Ko wal ski.

Tym cza sem, mi mo kon fi ska ty ma szy ny
i po wie la cza, dru kar nia ru szy ła na no wo we
wsi Ble dze wo i dzia ła do 17 kwiet nia. Wte -
dy wie czo rem gos po dar stwo, w któ rym
znaj do wa ła się dru kar nia zo sta ło oto czo ne
przez żan dar me rię. – Zro bi li to w spo sób
do syć chy try. Scho wa li się pod sło mą na
wo zach chłop skich i te wo zy ja dąc przez
wieś pod je cha ły pod dom – do da je Jó zef
Gu tow ski. – Na 5 dni przed tym aresz to wa -
niem w roz mo wie z jed nym z uczest ni ków
gru py Fe liks po wie dział: „Niem cy mnie
zła pią, od bio rę so bie ży cie, ale ni ko go nie
wy dam”. Do trzy mał sło wa. Kie dy był
w płoc kim wię zie niu po peł nił sa mo bój stwo.
Po wie sił się na kra cie, nikogo nie wydając.

Wy rok śmierć po 15 mi nu tach

Hen ryk – dzię ki du żej spraw no ści fi -
zycz nej, in te li gen cji i od wa dze do stał
się do od dzia łu spe cjal ne go AK. Dzię ki
te mu brał udział we wszyst kich waż -
niej szych ak cjach, m.in. lik wi da cji
agen tów ge sta po w Ostrów ku czy od -
dzia łu własow ców w oko li cach Cy go -
wa. Od lip ca 1944 r. brał udział w obro -
nie Tłusz cza w ra mach ak cji „Bu rza”. 

Po woj nie, choć nie mo że po go dzić się
z rzą da mi ko mu ni stów, ujaw nia się. Ale za -
in te re so wa nie ze stro ny Urzę du Bez pie -
czeń stwa skła nia go do po wro tu do la su.
Dzia ła w po dzie miu an ty ko mu ni stycz nym
do 1952 r. Śledz two trwa pół to ra ro ku; ciąg -
łe prze słu cha nia, re pre sje psy chicz ne i fi -
zycz ne za ła ma ły go. – Sę dzia, por. Ste fan
Mich nik – któ ry do dziś ży je w Szwe cji pod
Up sa lą ma jąc bar dzo wy so ką es bec ką eme -
ry tu rę – w cią gu 15-mi nutowego pro ce su
ska zał go na ka rę śmier ci – tłu ma czy Jó zef
Gu tow ski. Póź niej ka ra śmier ci zo sta ła za -
mie nio na na ka rę do ży wot nie go wię zie nia.
W wię zie niu we Wron kach i w Strzel cach
Opol skich prze sie dział w su mie 16 lat, kie -
dy to zo sta ła og ło szo na „przer wa” w wy ko -
ny wa niu ka ry. Wró cił do Sier pca. Był ob -
ser wo wa ny przez UB. Nie mógł zna leźć
pra cy. Do żył dość sę dzi we go wie ku. Był
dzia ła czem kom ba tan ckim i spo łecz nym
w Sier pcu. Za wal kę o nie po dleg łą i de mo -
kra tycz ną Pol skę zo stał odz na czo ny Krzy -
żem Wa lecz nych. Zmarł kil ka lat te mu. (rł)

Za po moc w przy go to wa nie ma te ria łu
dzię ku ję p. J. Gu tow skie mu

70. Rocz ni ca wy bu chu II woj ny świa to wej

Prę dzej się po wie szę, niż ko goś wy dam
Jed nym cio sem po wa la dwóch ge sta pow ców. Wpa da na cmen tarz i – nie wie le my śląc – cho wa się w pie -
cza rze. Po trzech dniach wy cią ga ją go stamtąd ko le dzy z po dzie mia.

Feliks Gutowski z narzeczoną, Sierpc, wiosna 1939 r.
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dokończenie ze str. 1
Bio gra my ofi ce rów, któ rym po świę co -

no dę by ros ną ce na Ra dzi wiu:

(dąb 1) Puł kow nik Mi ko łaj By czkow -
ski – syn Win cen te go, uro dził się 18 mar -
ca 1887 ro ku w War sza wie. Był jed nym
z oko ło 19 ty się cy jeń ców wo jen nych –
pol skich ofi ce rów prze trzy my wa nych
w obo zach na te ry to rium ZSRR. Zo stał za -
mor do wa ny strza łem w tył gło wy w Ka ty -
niu w 1940 ro ku przez NKWD. Miał wów-
czas 53 la ta. Na sto pień puł kow ni ka Mi ko -
łaj By czkow ski mia no wa ny poś mier tnie.

(dąb 2) Puł kow nik Je rzy Woj ciech
Fa u styn Cie giel ski – syn Ste fa na, uro dzo -
ny 15 lu te go 1889 ro ku w Poz na niu. W la -

tach 1918-1920 brał udział w wal kach
zbroj nych w stop niu ma jo ra, słu żąc w II
Puł ku Pie cho ty Le gio nów. Za swą od wa gę
odz na czo ny or de rem Vir tu ti Mi li ta ri.

W trak cie kam pa nii wrześ nio wej był
do wód cą III puł ku Ar ty le rii Lek kiej Le -
gio nów.

Wzięty do nie wo li i za mor do wa ny
strza łem w tył gło wy w Char ko wie w 1940
r. przez NKWD. W trak cie uro czy stych
ob cho dów, 10 li sto pa da 2007 ro ku pod -
puł kow nik Je rzy Ce giel ski zo stał poś mier -
tnie mia no wa ny na sto pień puł kow ni ka. 

(dąb 3) Ks puł kow nik Szy mon Fe do -
roń ko – syn Mi cha ła, uro dzo ny w 1893 r.
Na czel ny ka pe lan Woj ska Pol skie go wyz-
na nia pra wo sław ne go, w stop niu pod puł -

kow ni ka. W dusz pa ster stwie woj sko wym
pra co wał od 1922 r. We wrześ niu 1939 r.
to wa rzy szył żoł nie rzom na fron cie i tam
zo stał wzię ty do nie wo li. Prze by wał
w obo zie je niec kim w Ko ziel sku. Za mor -
do wa ny w Ka ty niu. Je go szcząt ki zo sta ły
zi den ty fi ko wa ne w 1943 r. pod czas ek shu -
ma cji pro wa dzo nej przez Niem ców, pod
nu me rem 2743. W oku po wa nym kra ju po -
zo sta wił żo nę Eli zę oraz trzech sy nów:
Alek san dra, Wia cze sła wa i Ore sta. Alek-
san der prze do stał się do ar mii pol skiej na
Za cho dzie i słu żył ja ko lot nik w dy wi zjo -
nie bom bo wym nr 300 w Wiel kiej Bry ta -
nii; zgi nął wios ną 1944 r. pod czas bom-
bar do wa nia Man nhe im w Niem czech.
Orest i Wia cze sław wal czy li w Pow sta niu
War szaw skim: Orest (ps. „Fort”) zgi nął
w pier wszym dniu Pow sta nia na pla cu Dą -
brow skie go, Wia cze sław (ps. „Sła wek”)
zgi nął 18 sier pnia. Sym bo licz ny grób ro -

dzi ny Fe do ren ków znaj du je się na cmen ta -
rzu pra wo sław nym na war szaw skiej Wo li.

W do wód pa mię ci i w imię praw dy

Ka mień z tab li cą in for ma cyj ną przy dę bie
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Pod tym ha słem roz po czę ła się dru ga
edy cja ogól no pol skiej kam pa nii spo łecz -
nej. Ak cja ma na ce lu uwraż li wić nie tyl -
ko ro dzi ców na sto so wa nie prze mo cy
wo bec swo ich dzie ci. Or ga ni za to rzy chcą
po ka zać, że bi cie dziec ka nie jest spo so -
bem je go wy cho wa nia. Mąż znę ca się nad
żo ną, syn bi je mat kę, oj ciec sy na – ta kie
spra wy co dzien nie tra fia ją na biur ka
płoc kich dziel ni co wych i śled czych. 

– Mie sięcz nie pro wa dzę kil ka na ście
spraw do ty czą cych prze mo cy w ro dzi nie
– mó wi po li cjan tka wy dzia łu śled cze go.
– Są bar dzo róż ne i nie ma re gu ły kto
sto su je prze moc w do mu.

To mit, że prze moc do mo wa do ty ka
je dy nie ro dzi ny pa to lo gicz ne i spraw cą
jest męż czyz na. Praw dą jest, że u pod -
staw ro dzin nych dra ma tów le ży al ko hol
i nar ko ty ki. 

Ca ły blok wie dział, że w ro dzi nie 55-
let niej płoc czan ki nie dzie je się do brze.
Jej mąż od kil ku na stu lat bił ją, urzą dzał
awan tu ry. In ter wen cje po li cyj ne by ły
w tym do mu bar dzo czę ste, jed nak bez
ofi cjal niej skar gi bi tej ko bie ty stró że
pra wa mie li zwią za ne rę ce. Kto wie, jak
za koń czy ła by się ta hi sto ria, gdy by nie
są siad ka, któ ra na mó wi ła ka to wa ną ko -
bie tę do zło że nia skar gi. – Ona przyz wy -
cza i ła się do ta kie go trak to wa nia, pa ni-
cz nie ba ła się swo je go mę ża – mó wi
pro wa dzą ca jej spra wę po li cjan tka. 

– Męż czyz na był na ty le wy ra cho wa ny,
że sam zło żył do nie sie nie na żo nę, w któ -
rym ob wi niał ją za swo je za cho wa nie. 

Po przej ściu na eme ry tu rę in ny
miesz ka niec na sze go mia sta nie po tra fił
od na leźć się w no wej rze czy wi sto ści. Bę -
dąc ak tyw nym za wo do wo, pia sto wał od -
po wie dzial ne sta no wi sko, do brze za ra -
biał. Ja ko eme ryt czuł się nie po trzeb ny,
za pom nia ny. Swo ją fru stra cję wy ła do wy -
wał na żo nie, któ ra po pew nym cza sie
wy pro wa dzi ła się z miesz ka nia. Mąż na -
cho dził jej no wy dom, przy cho dził pod
za kład pra cy, wszczy nał awan tu ry. W na -
pa dzie sza łu usz ko dził na wet sa mo chód
na le żą cy do mał żon ki. – Ko bie ta zgło si ła
się na po li cję po dwóch la tach ta kie go
trak to wa nia, mia ła już zwy czaj nie dość –
opo wia da po li cjan tka. – Męż czyź ni są
słab si psy chicz nie i znacz nie trud niej jest
im się po go dzić z na stęp stwem wy pad ku,

utra ty pra cy czy jak w tym przy pad ku
przej ściem na eme ry tu rę.

Gram na kom pie i pa lę ma ri hu a nę –
tak moż na krót ko opi sać ko lej ną gru pę

do mo wych agre so rów. – Prob lem do ty -
czy mło dych chło pa ków, któ rzy ni gdzie
nie pra cu ją, nie uczą się – opo wia da ją
po li cjan ci. – Ma ją za to ciąg łe wy ma ga -
nia, głów nie wo bec swo ich ma tek. 

W któ rymś mo men cie mat ka nie chce
fi nan so wać sy nal ka nie ro ba i je go uży -
wek. Wte dy w do mu za czy na ją się kra -
dzie że, wyz wi ska, aż w koń cu do cho dzi
do bi cia.

Co z cie bie za chłop, że cię żo na le je
– ta kie go py ta nia bo ją się męż czyź ni,
któ rych dot knę ła prze moc ze stro ny żon,
dla te go sto sun ko wo ma ło ich po ja wia
się w bu dyn ku ko men dy. – Fa ce ci wsty-
dzą się mó wić o tym – mó wi po li cjan tka
z do cho dze niów ki. 

W jej pa mię ci ut kwił przy pa dek pew -
ne go męż czyz ny, któ re go żo na pi ła na ło -
go wo od kil ku na stu lat. Ko bie ta awan tu -
ro wa ła się, de mo lo wa ła miesz ka nie, gro -
zi ła, że za bi je swo je go ślub ne go. Groź by
te by ły na ty le re al ne (ko bie ta kil ka krot -
nie ła pa ła za nóż, no ży czki), że męż czyz -
na zgło sił się na po li cję. O tej pa ni rów -
nież są sie dzi nie ma ją do bre go zda nia.
Kie dy jest pi ja na, kie ru je agre sję na dzie -
ci miesz kań ców swo jej klat ki. Lo ka to rzy
na pi sa li na wet skar gę do spół dziel ni.

Roz wo do we kon fa bu la cje. Po li cjan -
ci wska zu ją jesz cze jed ną gru pę osób
zgła sza ją cych prze moc; to mał żon ko wie
w trak cie roz wo du. Naj bar dziej wy ra zi -
stym przy kła dem jest przy pa dek pew nej
ko bie ty, któ ra wbieg ła na ko men dę
z raj sto pa mi za wie szo ny mi na szyi.
Twier dzi ła, że jej maż chciał ją za mor -
do wać. Do cho dze nie wy ka za ło, że to co
mó wi ła, jest hi sto rią wys sa ną z pal ca.
Usły sza ła za rzu ty, mię dzy in ny mi za
skła da nie fał szy wych zez nań.

Po li cjan ci za chę ca ją wszyst kie oso by,
u któ rych w do mu wy stę pu ją prze moc,
prob lem al ko ho lo wy czy nar ko ty ki, aby
nie za ta ja ły te go. Czę sto zwy kła roz mo -
wa stró ża pra wa ze spraw cą mo że za po -
biec tra ge dii. Ku mu lo wa nie ta kich 
do świad czeń, ukry wa nie ich po wo du je,
że co raz trud niej ofie rze wyr wać się
z do mo we go pie kła. (P)

Ak cja ma po ka zać, że bi cie dziec ka nie mo że być ka rą za je go złe
za cho wa nie. Bi jąc uczy my je te go na wy ku, któ ry prze nie sie już
ja ko do ro sły do swo jej ro dzi ny.

Ko cham re a gu ję

14 wrześ nia nad ra nem, ok. godz.
5.20 w Pop ła ci nie ci troen zde rzył się
z sar ną. Zwie rzę nie prze ży ło, sa mo -
chód jest roz bi ty. Po li cjan ci ostrze ga ją:
za czął się okres mi gra cji dzi kiej zwie -
rzy ny, Kie row cy mu szą je chać wol niej
i uważ niej, je śli dro ga bie gnie wśród la -
sów czy przy gę stych za ro ślach.

Przy pad ków ko li zji z dzi ką zwie rzy ną
jest na płoc kich dro gach po kil ka na ście
rocz nie.

– Za czy na się za wsze je sie nią, kie dy
z pól zni ka ją zbo ża i zwie rzę ta wy ru sza ją
na po szu ki wa nie po ży wie nia – mó wi za -
stęp ca na czel ni ka płoc kiej dro gów ki kom.
Zbi gniew Kop czyń ski. – Je le nie, sar ny,
ło sie, dzi ki nie zna ją prze pi sów dro go -
wych i na gle z leś nych za ro śli po ja wia ją
się przed ma ską pę dzą ce go sa mo cho du,
a kie ru ją cy naj czę ściej nie ma już szans,
by unik nąć zde rze nia. Dla te go pro szę
brać to pod uwa gę i na praw dę je chać wy -
jąt ko wo czuj nie zwłasz cza poś ród la sów,
ale i wszę dzie tam, gdzie jest gę ste za drze -
wie nie lub po pro stu wy stę pu ją za ro śla.

Zde rze nie z dzi kim zwie rzę ciem jest
naj czę ściej brze mien ne w skut kach.

– Zwie rzak naj czę ściej gi nie, a po jazd
wy ma ga po ta kim zda rze niu so lid ne go re -
mon tu – po twier dza asp. sztab. Ma rek
Cieć wierz, któ ry od lat zaj mu je się wy -
kro cze nia mi w ru chu dro go wym. – Cza -
sem by wa bar dzo groź nie. Kil ka lat te mu
sar na, któ ra „wy ro sła” na dro dze przed
au tem, wpa dła na ma skę, wy bi ła przed nią
szy bę i wle cia ła do środ ka, moc no ra niąc

kie ru ją ce go i pa sa że ra. Na wet ude rze nie
li sa mo że skut ko wać po waż nym usz ko -
dze niem przed niej czę ści po ja zdu.

Po li cjan ci z dro gów ki ra dzą oso bom,
któ re dot knę ła ta ka przy go da, za wia da -
miać za wsze dy żur ne go ko men dy. Po
pier wsze dla te go, że on wez wie od po -
wied nie służ by, by za bez pie czy ły pa dłe
lub ran ne zwie rzę (nie moż na tak „upo -
lo wa ne go” zwie rza za brać do ba gaż ni -
ka), po dru gie, za ta kie „kłu sow nic two”
gro zi od po wie dzial ność kar na, a po trze-
cie, ta kie mię so bez ba da nia mo że oka -
zać się przy czy ną po waż nej cho ro by.

Jest jesz cze je den bar dzo waż ny as pekt
ta kiej ko li zji lub wy pad ku dro go we go.
Kto zap ła ci od szko do wa nie za kosz ty re -
mon tu sa mo cho du? Opie ra jąc się na dłu -
go let niej prak ty ce, po li cjan ci przyz na ją,
że to są bar dzo trud ne spra wy. 

– Je śli nie z wi ny kie ru ją ce go do szło
do zde rze nia ze zwie rzę ciem, któ re wy -
szło na dro gę z te re nu la sów pań stwo -
wych, a w do dat ku przy tej dro dze nie
by ło zna ku ostrze ga ją ce go przed dzi ką
zwie rzy ną (A18b), to posz ko do wa ni mo -
gą za poś red nic twem swo je go ubez pie -
czy cie la kie ro wać rosz cze nia do od po -
wied nich na dleś nictw – mó wi Ma rek
Cieć wierz. – Gdy zda rzy się to w in nym
miej scu, po zo sta je li czyć na re kom pen -
sa tę kosz tów z włas nej po li sy AC.

I tu bar dzo przy da się po in for mo wa -
nie dy żur ne go o zda rze niu. Na miej sce
pod je dzie po li cyj ny pa trol, spraw dzi
trzeź wość kie row cy i spo rzą dzi no tat kę.

– Dla ubez pie czal ni no tat ka ta ka jest je -
dy nym wia ry god nym do wo dem na praw-
do mów ność klien ta – pod su mo wu je Ma -
rek Cieć wierz. – Czę sto do ta kich zda rzeń
do cho dzi gdzieś na ubo czu, bez świad ków,
a je śli jesz cze w au cie jest tyl ko ta oso ba,
któ ra pro wa dzi, to mo że mieć kło po ty
z udo wod nie niem swo jej wer sji pow sta nia
szko dy. Na sza no tat ka, w któ rej znaj dzie
się tak że wy nik ba da nia al ko ma tem, sta je
się wte dy bar dzo cen nym do ku men tem.

Ale naj le piej za cho wać ostroż ność
i mieć moż li wość szyb kie go wy ha mo -
wa nia niż za bić zwie rzę, a so bie na ro bić
mnó stwa kło po tów. (a)

Je sień sa ren i dzi ków

Wzo rem lat ubieg łych płoc ka Straż
Miej ska wzię ła udział w ko lej nej edy cji
ogól no pol skiej kam pa nii prze bie ga ją cej
pod ha słem „STOP 18”. Ma ona na ce lu
za po bie ga nie do stę po wi lu dzi mło dych
do wy ro bów ty to nio wych w pun ktach
sprze da ży.

Dzia ła nia Stra ży Miej skiej pro wa dzo -
ne by ły na osie dlach: Ko le gial na, Sta re
Mia sto, Do brzyń ska oraz Skar pa. W go -
dzi nach 8 – 12 straż ni cy miej scy wspól-
nie z ucz nia mi I Li ce um Ogól noksz tał -
cą ce go im. 4. Puł ku Strzel ców Kon nych
Płoc kie go Uni wer sy te tu Lu do we go od -
wie dzi li 46 skle pów, 19 kio sków Ruch,
2 ba ry oraz sta cję pa liw, wszę dzie po zo -
sta wia jąc ma te ria ły in for ma cyj ne dla
sprze daw ców. 

Każ dy z pa tro li przy po mi nał sprze -
daw cy o obo wią zu ją cych prze pi sach
oraz san kcjach gro żą cych za ich nie
prze strze ga nie, in for mo wał o kam pa nii
STOP 18. Sprze daw cy w roz mo wie ze
straż ni ka mi w peł ni po pie ra li sens jej
pro wa dze nia przyz na jąc, iż wie lu mło -
dych lu dzi pró bu je róż ny mi spo so ba mi
wy mu sić sprze daż wy ro bów ty to nio -
wych. 

Przy po mi na my, iż każ dy sprze daw ca
w przy pad ku wąt pli wo ści, co do peł no -
let nio ści klien ta mo że żą dać oka za nia
do ku men tu, po twier dza ją ce go wiek ku -
pu ją ce go. Sprze daw ca, któ ry sprze da
pa pie ro sy oso bie nie let niej mo że zo stać
uka ra ny przez sąd grzyw ną w kwo cie do
5 tys. zło tych. 

Wię cej in for ma cji o pro gra mie STOP
18 zna leźć moż na na stro nie
www.stop18.pl jg

„STOP 18”
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Rajd ro ze grał się po mię dzy naj lep szy mi w tym se zo nie: Bry a nem Bo uf -

fier, To ma szem Ku cha rem i Lesz kiem Ku za jem. To ci za wod ni cy wal czą

w tym ro ku o ty tuł mi strza Pol ski. Mi mo że naj bli żej jest Bo uf fier, to Ku zaj

i Ku char nie zre zy gno wa li z wal ki o wyż sze lo ka ty w kla sy fi ka cji ge ne ral -

nej. W wy ści gu wzię li udział rów nież kie row cy z Raj do we go Pu cha ru Pol-

ski, dla któ rych or ga ni za tor przy go to wał kla sę Or len Gość.

Za wod ni cy ru szy li ze Sta re go Ryn ku w pią tek, 18 wrześ nia. Sy gnał do

od ja zdu da wał im sam za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski. Jesz cze te -

go sa me go wie czo ru, ki bi ce mo gli obej rzeć po pi so wą ja zdę w wy ko na niu

Lesz ka Ku za ja, któ ry bra wu ro wo po ko nał pró bę na uli cy Mo sto wej. Już

wte dy mó wi ło się, że Ku zaj się gnie po zwy cię stwo. Kie row ca pe u ge o ta

uzy skał naj lep sze cza sy m.in. w Ro go wie i Ko zioł ku.

Wy ścig przy niósł kil ka nies po dzia nek. Z ry wa li za cji wy co fał się Ka je -

tan Ka je ta no wicz. Po wo dem był nie spraw ny prze wód ole jo wy. Z usz ko -

dzo ny mi zde rza ka mi fi ni szo wał Szy mon Ru ta. – Za wol no prze je cha łem

jed no wy bi cie – mó wił po wy ści gu. – Na pier wszym prze jeź dzie po je cha -

łem tam szó stym bie giem, spa dłem na przód, pły ta się lek ko po lu zo wa ła

i mu sie liś my wy mie nić jej mo co wa nie. Na dru gim prze jeź dzie zwol ni łem

tam o dwa bie gi i my śle liś my, że bę dzie my da cho wać. Uda ło się jed nak

spaść na czte ry ko ła – przyz nał ra do mia nin.

Le szek Ku zaj nie krył za do wo le nia. – Cie szę się, plan zo stał wy ko na ny – mó wił Ku zaj. – Nie -

ste ty, je stem tyl ko dru gi w tym se zo nie, ale do brze, że jesz cze mam przy naj mniej trzy raj dy w pla -

nach i po sta ram się, że by to zwy cię stwo nie by ło ostat nim.

Przed pol ski mi kie row ca mi jesz cze je den waż ny wy ścig. 8 paź dzier ni ka sta ną na star cie Raj du

Dol no ślą skie go. Jed nak to wy ni ki w płoc kim raj dzie bę dą w du żym stop niu de cy du ją ce o miej -

scu w kla sy fi ka cji ge ne ral nej Raj do wych Sa mo cho do wych Mi strzostw Pol ski.                   (ms)
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Le szek Ku zaj zwy cięz cą Raj du Or len. 

Kie row ca pe u ge o ta 207 oka zał się naj szyb szy na oś miu z je de na stu oe sów

Plan wy ko na ny

Grzegorz Grono i Małgorzata Kun

Leszek Kuzaj i Craig Perry

Tomasz Kuchar i Daniel Dymurski

Robert Kujawski i Rafał Krzemień

Start na płockiej Starówce
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*MUZYCZNE WAKACJE*MUZYCZNE WAKACJE*MUZYCZNE WAKACJE*MUZYCZNE WAKACJE*MUZYCZNE WAKACJE*

Za czę ło się wraz z ostat nim szkol nym
dzwon kiem. Pier wszym du żym wy da rze -
niem mu zycz nym w Płoc ku był wy stęp
Ala di Me o li na Ci ne ma gic. Wir tu oz gi ta -
ry – czy to elek try czej, czy kla sycz nej –
dał po pi so wy kon cert na Sta rym Ryn ku.

Mie szan ka jaz zu, bos sa no vy i wy sub li -
mo wa ne go fu sion nie ra zi ła prze py chem.
Di Me o li to wa rzy szy ło tyl ko trzech mu -
zy ków, ale trio gi ta ra -a kor de on -gi ta ra
oka za ło się mie szan ką rów nie ener ge -
tycz ną, co nie je den roc ko wy kwin tet.

W lip cu roz po czął się je den z naj waż -
niej szych cy klów mu zycz nych w mie -
ście – Let ni Fe sti wal Mu zycz ny.
W ocze ki wa niu na im pre zę mie sią ca –
Reg ga e land – mo gliś my po słu chać mu -
zy ki po waż nej, roc ko wej i ka ba re to wej.
Wszyst ko w do stoj nym, ele gan ckim
wy da niu, z to wa rzy sze niem Płoc kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej i chó ru. „Mu -
zy ka w smo kin gu”, czy li Roc ko wa Noc
z Or kie strą i świet ny kon cert Ric ka Wa -
ke ma na, przy cią gnę ła tłu my. Kon cer ty
o mniej szym for ma cie rów nież zy ska ły
po pu lar ność. Mu zycz ne żar ty wo ka li -
stów z Af fa bre Con ci nui, big ban do we
szla gie ry w wy ko na niu Ok tan Band, czy
kon cert mu zy ki ba ro ko wej – wszyst ko
sta ło na do brym po zio mie, a mu zy ka
od po wia da ła prze róż nym gu stom: od
roc ka, przez swing, do kla sy ki.

I wresz cie Re ag ge land – chcia ło by
się po wie dzieć. 10 lip ca, kie dy na pla -
ży sta nę ła sce na, strze żo na przez re pli -
ki słyn nych płoc kich lwów, do Płoc ka
zje cha li mi łoś ni cy reg gae, ro ots i dub,
któ rzy two rzy li ra zem sil ną, bo pra wie
10-ty sięcz ną gru pę. A na estra dzie le g-
en dy mu zy ki ro dem z Ja maj ki: Bu ju
Ban ton, Is ra el Vi bra tion oraz pol skie:
Iz ra el i Ha ba kuk. Reg ga e land stał się
jed ną z naj waż niej szych im prez mu zy -
ki reg gae w Eu ro pie, o czym świad czy
je go po pu lar ność – mi mo wy dat ku 30
zł na bi let, licz ba wi dzów wzro sła
w po rów na niu z po przed nim ro- kiem.
Tak że po ziom mu zycz ny nie miał so -
bie rów nych. Reg ga e land jest fe sti wa -
lem, na któ rym „wy pa da” za grać. Mó -
wi się na wet, że w przy szłym ro ku, na
sce nie po ja wi się syn pre kur so ra ja ma-
j skiej mu zy ki – Da mian Mar ley...

Po za koń cze niu Reg ga e lan du, moż na
by ło po świę cić nie co cza su moc niej szym
dźwię kom. A tych nie za bra kło pod adre -
sem Plac Na ru to wi cza 2. Pub Rock’69
jak co ro ku za pra szał na roc ko wą ucz tę.
W każ dy we e kend dwa kon cer ty ka pel
z ca łej Pol ski. Kon cer ty ob ser wo wa ło ju -
ry, na cze le z poe tą Ma cie jem Woź nia -
kiem. Zwy cię żył gnieź nień ski re pre zen -
tant art roc ka – zes pół .eXe. Zaś tym, któ -
rzy na ra zie ma rzą o mu zycz nej ka rie rze,
za pro po no wa no war szta ty mu zycz ne.
Z ro ku na rok, war szta ty prze ży wa ją co -
raz wię ksze ob lę że nie mło dych in stru -
men ta li stów. Nic dziw ne go, sko ro wy kła -
dow ca mi są ta cy mu zy cy, jak: Fi lip Soj -
ka, Grze gorz Grzyb, czy Krzysz tof Mi si-

ak. Na ko niec wspól ne jam ses sion i ro -
zda nie na gród dla naj zdol niej szych.

7-8 sier pnia Płock był sto li cą mu zy ki
elek tro nicz nej. Au dio ri ver to dziś so lid-
na mar ka, przy cią ga ją ca naj wię ksze
gwia zdy sce ny elec tro i ho u se. W tym
ro ku li sta „wiel kich naz wisk” za czy na ła
się od Ri chie go Haw ti na, a koń czy ła na
Ja me sie Hol de nie i Jac ku Sien kie wi czu.
Naj cie ka wiej za pre zen to wa ła się gru pa
The Whip, łą czą ca synth pop z mu zy ką
roc ko wą. Ale wiel kie gwia zdy, ta kie jak
Te le fon Tel Aviv, czy wspom nia ni Ri -
chie Haw tin i Ja mes Hol den, rów nież
nie za wio dły. Au dio ri ver przy cią gnął
kil ka na ście ty się cy wi dzów, któ rzy
oprócz do brej, mu zycz nej za ba wy, mo -
gli li czyć na se an se ki no we i spek ta kle
te a trów ulicz nych.

Bar dzo cie ka wie za po wia dał się te go -
rocz ny Ry nek Sztu ki. Na Sta rym Ryn ku
kró lo wa ły ory gi nal ne for my i no wa tor -
skie po łą cze nia sztuk: mu zy ki i fil mu.
Nie ma wąt pli wo ści, że fe sti wal zo stał
zdo mi no wa ny przez pier wszą z nich.
Przez ca ły ty dzień, z głoś ni ków wy do -
by wa ły się co wie czór dźwię ki mu zy ki
ko rzen nej, world i et no. Wspa nia łym
uko ro no wa niem Ryn ku Sztu ki by ły jed-
nak kon cer ty Lesz ka Ci choń skie go i Łą -
ki Łan. Naj pierw por cja so lid ne go blu e -
sa, póź niej – fun ko we i klu bo we sza leń -
stwo w wy ko na niu owa dzich mu zy ków.

Ostat nie dni la ta ob fi to wa ły w du że
wy da rze nia kul tu ral ne i kon cer ty, któ re
bi ły re kor dy frek wen cji. 22 sier pnia Roc -
ko wa Pięć dzie siąt ka w am fi te a trze –
trud no uwie rzyć, że pol ski rock and roll
ma już pół wie ku. To właś nie w Płoc ku
naj więk si pol scy ar ty ści be ag -bi to wi
i rock and rol lo wi świę to wa li ten wspa -
nia ły ju bi le usz. 4-6 wrześ nia i Fe sti wal
Pięk na – naj bar dziej uro dzi wym ko bie -
tom z Pol ski i ze świa ta to wa rzy szy ły
gwia zdy wiel kie go for ma tu, na cze le
z Sop hie El lis Bex tor. W płoc kim am fi te -
a trze za gra li rów nież m.in. Af ro men tal,
Kum ka Olik i Sas ha, czy li ulu bień cy
młod szej wi dow ni. 12 wrześ nia i Roc ko -
we Po że gna nie La ta – im pre za fir mo wa -
na przez Ry szar da Wol ba cha i Agen cję
Ido, przy cią gnę ła chy ba naj wię kszą wi d-
ow nię. Fa ni cięż kie go gra nia zja wi li się
w licz bie po nad 15 tys., by po słu chać le -
gen dar nych ka pel: Hun ter, Acid Drin kers
i Blind Gu ar dian.

Wy mie ni liś my i pod su mo wa liś my naj-
cie ka wsze, naj bar dziej ory gi nal ne i naj -
wię ksze wy da rze nia kul tu ral ne te go la ta.
Nie wy pa da jed nak nie wspom nieć, że
w te go rocz ne wa ka cje Płock od wie dzi ły
rów nież pol skie gwia zdy pop, ta kie jak:
Ma ry la Ro do wicz, Go lec uOr kie stra, czy
Be a ta Ko zi drak i zes pół Bajm.

W ostat nich dniach do tar ła do nas ko -
lej na, po zy tyw na in for ma cja: fe sti wal
Au dio ri ver zo stał uz na ny przez in ter na -
u tów za naj lep szy, po gdyń skim
Open’erze, let ni fe sti wal mu zycz ny
w Pol sce. Ma riusz Se pio ło

Je śli zmie rzy li byś my po ziom de cy be li, któ re zo sta ły wy ge ne ro wa ne w Płoc ku przez ostat nie dwa mie sią ce, wy nik był by po rów ny -
wal ny ze star tem pię ciu odrzu tow ców. Mu zycz ne wa ka cje za koń czo ne.

Głoś no, ale z kla są

Audioriver doceniony przez internautów

Blind Guardian na nadwiślańskiej plaży – jedyny koncert w Polsce

Rick Wakeman grał z Płocką Orkiestrą Symfoniczną

Na polu namiotowym brakowało miejsc



9Sygnały Płockie

*SZTUKA W MUZEUM*SZTUKA W MUZEUM*SZTUKA W MUZEUM*SZTUKA W MUZEUM*SZTUKA W MUZEUM*SZTUKA W MUZEUM*

Jest uwa ża ny za naj wy bit niej sze go pol-
skie go przed sta wi cie la pop -ar tu. Choć on
sam uwa żał, że je go twór czość wy ro sła ra -
czej ze sztu ki lu do wej oraz z kon kret nych,
do brze nam zna nych i uza sad nio nych nie -
po ko jów, lę ków i ob se sji dnia dzi siej sze -
go. 45 dzieł – obiek tów niez wy kłe go twór-
cy z Pod ha la mo że my oglą dać na wy sta -
wie cza so wej w Mu ze um Ma zo wiec kim.

Ki czo wa te ole o dru ki, po ła ma ne sztuć -
ce, czę ści me cha niz mów, sta re za baw ki,
gip so we fi gur ki, szkla ne na czy nia, ko ści
i fu tra, czy li rze czy zu ży te, nie po trzeb ne,
tan det ne i pos po li te to war sztat pra cy
Wła dy sła wa Ha sio ra. 

Wszyst kie te przed mio ty ze sta wiał ze
so bą w za ska ku ją cych kon fi gu ra cjach, na -
da jąc im no wy sens. Wy ko rzy sty wał nie
tyl ko ich for mę, lecz tak że ich zna cze nie
i sym bo li kę. 

– Ha sior miał zna ko mi ty „słuch” na
przed miot. Zna ko mi cie umiał wy ko rzy stać
te, któ re za koń czy ły swój ży wot użyt ko wy.
Po tra fił do sko na le wszyst ko ze sta wiać
two rząc no we dzie ła i bar dzo pięk ne me -
ta fo ry o róż nym na tę że niu emo cji – mó wi -
ła w Płoc ku An na Ża kie wicz. – Sa le wy s-
ta wo we w płoc kim mu ze um bar dzo ład nie
dzie lą się na dwie czę ści i to jak by na rzu -
ci ło też spo sób zro bie nia tej wy sta wy.

W sztu ce Ha sio ra – me ry to rycz nie i hi sto -
rycz nie – ist nie ją dwa pod sta wo we okre -
sy; wczes ny (głów nie la ta 60.) to Ha sior
nie po go dzo ny z ży ciem i wspom nie nia mi
wo jen ny mi. Na to miast po le wej stro nie
wcho dzi my już na stęp ny okres – je go ma -
rze nia o pięk nym ko lo ro wym obra zie
w sze ro kich zło co nych ra mach. Za czy na ją
się la ta 70, kie dy u Ha sio ra wcho dzi ko -
lor. Pra ce są nie bie skie, czer wo ne i zie lo -
ne. Ich ze sta wie nie jest do syć zgrzyt li we

i sa ma nie wiem jak się Ha sio ro wi uda ło
uży wać tych ko lo rów tak, że moż na na dal
na to pa trzeć i że jest to tak zna ko mi cie
zhar mo ni zo wa ne.

W I sa li zo ba czy my m.in. dwa bar dzo
waż ne obiek ty: „Frag ment bo ha te ra”
i „Prze słu chi wa ny” o raz „Ogrod ni ka”.
W II sa li poz na my m.in. Ha sio ra zgry źli -
we go i dow cip ne go m.in. dzię ki „Da mie
ku ror tu”, „Niez na jo mej” czy „Au to por tre -
cie z chan drą”,

Tu taj też po ka za ny jest je go „Król He -
rod” w kon wen cji baj ko wej, ale jed no -
cześ nie mrocz nej, za któ rą czai się dra mat.

Swo je as sem ba la ges Wła dy sław Ha sior
(1928 – 1999) two rzył od 1957 ro ku. Był
też au to rem kil ku niez wy kle uda nych re a li -
za cji pom ni ko wych – Ra tow ni kom Gór -
skim (Za ko pa ne 1959), Roz strze la nym par-
ty zan tom (Za ko pa ne 1964), Po leg łym
w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na
Pod ha lu (Prze łęcz Snoz ka ko ło Czor szty na
1966). Na po cząt ku lat 70. wy my ślił „sztan -
da ry” – prze strzen ne tka ni ny -o bra zy wy ko -
ny wa ne na wzór ko ściel nych fe re tro nów. 

Choć nie by ło ich na wer ni sa żu płoc kiej
wy sta wy to za wis ną na pa tio, po zdję ciu
stam tąd pra cy Bo gu sła wa Lu sty ka, czy li
po 1 paź dzier ni ka. 

Wy sta wa pre zen to wa na w Mu ze um
Ma zo wiec kim pow sta ła ze zbio rów
Mu ze ów Na ro do wych w War sza wie,
Kra ko wie, Poz na niu i Gdań sku, Mu ze -
um Sztu ki w Ło dzi oraz Mu ze ów
w Byd gosz czy, Cheł mie i Ra do miu,
a tak że Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Go -
rzo wie Wiel ko pol skim. 

Po nad to na mo ni to rze moż na obej rzeć
kil ka set fo to gra fii wy ko na nych przez Ha -
sio ra prze cho wy wa nych w Mu ze um Ta -
trzań skim w Za ko pa nem. Ar ty sta trak to -
wał je ja ko swój no tat nik słu żą cy mu nie -
rzad ko za in spi ra cję. Wy sta wę moż na
oglą dać do 31 paź dzier ni ka. W po ło wie
paź dzier ni ka w ka mie ni cy przy Tum skiej
8 ma się od być jesz cze jed na uro czy stość
– wrę cze nie na gród im. W. Ha sio ra. (rł)
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– Ha sior miał zna ko mi ty „słuch” na przed miot – mó wi ła pod czas otwar cia płoc kiej wy sta wy ar ty -
sty jej ku ra tor ka An na Ża kie wicz z Mu ze um Na ro do we go w War sza wie

Sztu ka ska żo na co dzien no ścią

Przed ty god niem w war szaw skiej Aka -
de mii Sztuk Pięk nych za i na u gu ro wa ny
zo stał tryp tyk wy sta wien ni czy „Bo le sław
Bie gas. War sza wa – Płock – Pa ryż”. Na
wer ni sa żu sto łecz nej wy sta wy by li m.in.
przed sta wi cie le To wa rzy stwa Hi sto rycz -
no – Li te rac kie go z Pa ry ża, któ re go de po -
zyt w po sta ci rzeźb i obra zów uro dzo ne -
go w 1877 ro ku w ma zo wiec kiej wsi Ko -
zi czyn pod Cie cha no wem ar ty sty, znaj -
du je się od wie lu lat w Mu ze um Ma zo -
wiec kim w Płoc ku.

Wię cej Bie ga sa

To wa rzy stwo za do wo lo ne ze współ pra -
cy z Płoc kiem już daw no obie ca ło zde po -
no wać w ma zo wiec kiej pla ców ce ko lej ne
rzeź by Bie ga sa, jak tyl ko pow sta ną no we
po miesz cze nia, któ re poz wo lą na ich god -
ną ek spo zy cję.

Je śli ktoś miał wąt pli wo ści co do za -
sad no ści roz bu do wy Mu ze um Ma zo -
wiec kie go, m.in. pod po trze by tej ek -
spo zy cji, po ostat nich in for ma cjach po -
wi nien je po rzu cić.

W War sza wie po ka zy wa ne by ły pra ce
Bie ga sa z ko lek cji Ro ber ta Szust kow -
skie go – pol skie go biz nes me na miesz -
ka ją ce go w Szwaj ca rii, któ ry na był ją od
fran cu skie go ko lek cjo ne ra. Dy rek tor
So bie raj jest już po wstęp nych roz mo -
wach z ko lek cjo ne rem, któ ry po cząt ko -

wo chcąc udo stęp nić swo je zbio ry szer-
szej pub licz no ści, za mie rzał za ło żyć
mu ze um. Te raz bar dzo praw do po dob ne
jest, że wy bie rze Płock. Ko lek cję bę dzie
moż na oglą dać przy Tum skiej 8 od po -
ło wy stycz nia 2010 r. 

– Po cząt ko wo za kła da liś my zdję cie
obra zów, któ re ma my na wy sta wie sta łej
Bie ga sa i po wie sze nie tych z pry wat nej
ko lek cji. Jed nak po dłuż szym za sta no wie -
niu zde cy do wa liś my, że war to po ka zać ich
wię cej w sa li wy staw cza so wych – mó wi
So bie raj. Na prze ło mie stycz nia i lu te go
ma też za paść osta tecz na de cy zja na te mat
no we go de po zy tu.

100 obra zów Fe li xa

Nie ma na to miast żad nych wąt pli wo ści
co do prac Fe li xa Tu szyń skie go, któ ry po -
da ro wał je właś nie Mu ze um Ma zo wiec -
kie mu. Uro dził się w Płoc ku w 1922 ro ku
w ro dzi nie z ar ty stycz ny mi tra dy cja mi. Je -
go dzia dek i pra dzia dek by li zna ny mi ilu -
stra to ra mi re li gij nych ksiąg ży dow skich,
zaś brat, Da wid, zmar ły przed 7 la ty w Pa -
ry żu, był ce nio nym ilu stra to rem i mi nia tu -
rzy stą. Ja ko mło dy chło pak Fe lix prze żył
ge hen nę w łódz kim get tcie i w Oświę ci -
miu, był świad kiem gło do wej śmier ci
swo jej mat ki i młod sze go bra ta. Po woj -
nie, w 1950 ro ku przy je chał do Au stra lii.
W la tach 1960-63 stu dio wał w Vic to rian

Scho ol of Art, ale jej nie ukoń czył. Za ło -
żył ro dzi nę, pro wa dził sklep, ale sta le nę -
ka ły go kosz ma ry noc ne (zes pół po o bo zo -
wy), w któ rych prze ży wał prze śla do wa nia
i tor tu ry. W kil ka lat po przy by ciu do Au -
stra lii zmie nił bran żę swe go skle pu na
sprze daż przy bo rów ma lar skich i za czął
ma lo wać.

– W cią gu na stęp nych 50 lat wy ko nał
ty sią ce wiel kich obra zów olej nych i kil ka -
dzie siąt ty się cy ry sun ków. Zy skał sła wę
ja ko wspa nia ły ko lo ry sta. (...) Je go obra -

zy, utrzy ma ne w to na cji zło to -zie lo nej lub
czer wo no -zło tej przed sta wia ją twa rze –
wie le twa rzy lu dzi, któ rzy zgi nę li, oraz dzi-
w ne, odre al nio ne kom po zy cje por tre tu
włas ne go i swo ich bli skich na tle roz pa da -
ją ce go się świa ta. Jest tam du żo ryb, pła -
zów, po sta ci, któ re wza jem nie się prze ni -
ka ją – pi sa ła Ma gda le na Tysz kie wicz
w „Psy chia trii w prak ty ce le kar skiej”
(2004 tom 4 nr 2). – Je go twór czość moż -
na okre ślić ja ko ek spre sjo nizm (obra zy),
a tak że sym bo lizm i krok ku ab strak cji (ry -
su nek). Ry sun ki Tu szyń skie go przy po mi -
na ją w pew nym stop niu sre brzy ste twa rze,
ja kie ry so wał Ed mund Mon siel. 

Styl Fe li xa ko ja rzo ny jest rów nież
z twór czo ścią Ko kosc hki, Le ger’a czy
Munch’a.

Je go obra zy olej ne i gra fi ki znaj du ją
się w licz nych mu ze ach i ga le riach pań st-
wo wych w tym rów nież w Pol sce, w Mu -
ze um Ma zo wiec kim w Płoc ku (miał tu
swo ją wy sta wę w 1994 ro ku), oraz
w pry wat nych zbio rach ko ne se rów sztu-
ki róż nych kra jów. Od kil ku lat, sę dzi wy
i moc no scho ro wa ny au tor za bie ga o to,
aby je go 100 obra zów tra fi ło do Płoc ka.
Dy rek tor Mu ze um Ma zo wiec kie go wy s-
to so wał na wet pis mo do kon su la ho no ro -
we go RP w Au stra lii z proś bą o po moc.
Kon su lo wi uda ło się nie tylko zor ga ni zo -
wać tran sport ko lek cji, ale również środ-
ki na je go op ła ce nie. Zgod nie z za po wie -
dzia mi dyr. So bie ra ja obra zy mia ły dop -
ły nąć do Pol ski la da dzień. Na prze ło mie
kwiet nia i ma ja 2010 ro ku mu ze um chce
się poch wa lić no wym na byt kiem na wy -
sta wie cza so wej. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

W Mu ze um Ma zo wiec kim jest kil ka na ście obra zów Bo le sła wa Bie ga sa, a mo że być ich po nad 150.
– Pod kre ślam, że je steś my na ra zie po wstęp nych roz mo wach, ale jest szan sa – mó wi Le o nard So -
bie raj, dy rek tor pla ców ki.

Bie gas i Tu szyń ski w płoc kim mu ze um 
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La ta nie sta no wi ło za wsze naj wię ksze ma rze nie
czło wie ka. Pier wszym kro kiem w lot ni czej pa sji jest 
mo de lar stwo, a w mo de lar stwie pier wszy krok to la -
taw ce. Dla te go od kil ku na stu lat Ae ro klub Zie mi
Ma zo wiec kiej, na po cząt ku je sie ni, or ga ni zu je na
lot ni sku przy ul. Biel skiej 60 wspól ne pusz cza nie la -
taw ców.

W tym ro ku wspól nie z Iz bą Gos po dar czą Re gio -
nu Płoc kie go oraz Pe kli ma rem ser decz nie za pra sza -
my na im pre zę „Lot ni czy Płock – Świę to La taw ca
2009“ 4 paź dzier ni ka (niedziela) o godz. 9.

Tym ra zem po dzie li liś my Świę to La taw ca na 3 czę -
ści, by każ dy mógł zna leźć coś dla sie bie.

1. Otwar ty kon kurs la taw ców – eli mi na cje do mi -
strzostw Ae ro klu bu Pol skie go:

– każ dy mo że wy ko nać la ta wiec pła ski lub skrzyn -
ko wy i wy star to wać w za wo dach;

– zwy cię stwo w posz cze gól nych ka te go riach wie ko -
wych jest su mą oce ny sta tycz nej za wy ko na nie
i oce ny lo tu;

– re gu la min za wo dów oraz pro jek ty pro stych la taw -
ców pła skich i skrzyn ko wych do stęp ny jest na
stro nie www.lot ni czy plock.pl.

Dla zwy cięz ców prze wi dzia no cie ka we na gro dy
i prze lo ty nad Płoc kiem.

2. Fe sti wal la taw ców – wspól ne pusz cza nie la taw -
ców, któ re nie bio rą udzia łu w kon kur sie:

– oso by któ re sta wia ją pier wsze kro ki mo gą za pre -
zen to wać pub licz nie swo je mo de le (przed szko lak
z ro dzi ca mi, gim na zja li sta so lo);

– oce nia ne bę dą zdo bie nia i wy so kość lo tu (do dat ko -
we pun kty za umiesz cze nie lo go ty pów or ga ni za -
to rów i spon so ra).

3. Po ka zy pro fe sjo na li stów – ta część po trwa ok. 3
go dzin. Za pre zen to wa ne bę dą la taw ce:

– jed no li no we gi gan ty o po wierz chni 100 mkw.;
– akro ba cyj ne;
– po cią go we bud dy ki tes;
– po ka zy tri ków la taw ca mi ste ro wa ny mi.

Pier wszych 100 przed szko la ków, któ rzy w niedzielę
przyj dą na lot ni sko, otrzy ma od Pe kli ma ru dar mo we
la taw ce.

Do dat ko wą atrak cją jest w tym ro ku kon kurs fo to -
gra ficz ny „Lot ni czy Płock 2009“. Mo gą wziąć
w nim udział wszy scy, którzy posiadają cie ka we
zdję cia z płoc kich lot ni czych im prez. Zwień cze niem
kon kur su bę dzie wy da nie oko licz no ścio we go ka len -
da rza.

Ae ro klub Zie mi Ma zowieckiej

Świę to 
la taw ca
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Ucz my się kul tu ry

Ano ni mo wa czy tel ni czka, na zy wa -
ją ca sie bie „ba bą -ob ser wa to rem”, po -
in for mo wa ła na szą re dak cję o nie do -
god no ściach, z któ ry mi mu si bo ry kać
się na co dzień. Jak pi sze, ko cha na sze
mia sto, ale czę sto czu je się bez rad na
wo bec niek tó rych za cho wań, czy sta -
nu miej skie go kra jo bra zu.

We dług czy tel ni czki – miesz kan ki
cen trum – jed nym z naj wię kszych
prob le mów jest „żrą cy dym”, wy do -
by wa ją cy się z ko mi nów Za kła du
Kar ne go (na zdję ciu poniżej). Ko bie -
ta na rze ka rów nież na nie czy sto ści,
prze peł nia ją ce śmiet ni ki (na zdję ciu
obok). We dług niej, po win niś my
brać do bry przy kład z in nych – w
wie lu pol skich mia stach wy wo zi się
śmie ci co noc, przy stan ki są za mia -
ta ne i nie wol no na nich pa lić pa pie ro sów – pi sze w li ście do re dak cji. – Au -
ta nie par ku ją na chod ni kach i za pew niam – nie ma tam ka mer. Czyż by u nas
w mie ście, pięk nym zresz tą, tak trud no by ło to osią gnąć?!

Czy tel ni czka na rze ka rów nież na ruch ro we ro wy w Płoc ku. Jak wie my, na
Wzgó rzu Tum skim nie ma ście żek ro we ro wych. Tym cza sem ro we rzy ści nic
so bie z te go nie ro bią i dzie lą pięk ne uli czki na Tu mach ra zem z pie szy mi.
Po dob nie spra wa wy glą da w ser cu na sze go mia sta. Ro we rzy ści jeż dżą uli cą
Tum ską, uży wa jąc chod ni ków, nie – jak wska zu ją prze pi sy – bru ku.

Jed nak na sza in for ma tor ka nie ogra ni cza się tyl ko do na rze kań. Pro po nu je
kil ka roz wią zań, któ re mog ły by po pra wić sy tu a cję. – Sko ro brak nam kul tu -
ry – pi sze czy tel ni czka – ucz my się jej wza jem nie przez man da ty kar ne, pra -
ce spo łecz ne na rzecz mia sta, itp. (opr. ms)

z redakcyjnej poczty

Do Urzę du Mar szał kow skie go wpły nę ło
łącz nie 550 wnio sków. Sty pen dia w wy so -
ko ści 380 zł mie sięcz nie tra fią do 417 ucz -
niów. Z re gio nu płoc kie go wpły nę ło 47
wnio sków, po zy tyw nie roz pa trzo no 37. 

239 ma zo wiec kich sty pen dy stów to
ucz nio wie szkół po nad gim na zjal nych,
a 178 – gim na zjów. Zgod nie z su ge stia mi
Ko mi sji Eu ro pej skiej i Mi ni ster stwa Roz-
wo ju Re gio nal ne go wspar cie skie ro wa ne
by ło do mło dzie ży po cho dzą cej z ro dzin,
w któ rych do chód ro dzi ny ucz nia w prze -
li cze niu na oso bę nie prze kra cza 1008 zł
lub 1166 zł – w przy pad ku, gdy człon kiem

ro dzi ny jest dziec ko nie peł no spraw ne.
145 te go rocz nych sty pen dy stów otrzy ma -
ło po moc już dru gi rok z rzę du.

Sty pen dium unij ne to szan sa na roz wój
pa sji i za in te re so wań. Każ dy uczeń – sty -
pen dy sta bę dzie pra co wać pod kie run -
kiem na u czy cie la -o pie ku na. Po mo że on
ucz nio wi do brze wy ko rzy stać sty-
pendium. Na u czy ciel bę dzie rów nież na
bie żą co mo ni to ro wać osią gnię cia edu ka -
cyj ne sty pen dy sty. Każ dy z na u czy cie li
pro wa dzą cych otrzy ma jed no ra zo we wy -
na gro dze nie za pra cę z ucz niem w wy so -
ko ści 700 zł brut to. MM

Po dzie lo no sty pen dia unij ne dla naj zdol niej szych ucz niów z Ma zo wsza

Sty pen dia dla zdol nych

Ru szy ła VII edy cja kon kur su eko lo -
gicz ne go dla dzie ci i mło dzie ży z Ma zo -
wsza. Pra ce kon kur so we wraz z kar tą
zgło sze nio wą na le ży prze ka zać in dy wi -
du al nie do szkol nych ko mi sji kon kur so -
wych do 15 paź dzier ni ka. Na zwy cięz -
ców cze ka ją atrak cyj ne na gro dy. 

W kon kur sie bio rą udział róż ne go ty -
pu pra ce pla stycz ne, fo to gra fie oraz pro-
jek ty o te ma ty ce zwią za nej z och ro ną
śro do wi ska, m.in. z se gre ga cją od pa -
dów, od na wial ny mi źró dła mi ener gii,
zmia na mi kli ma tycz ny mi, osz czę dza -
niem wo dy i ener gii, śro do wi skiem i je -
go za gro że nia mi, a tak że chro nio ny mi
zwie rzę ta mi i ro śli na mi wy stę pu ją cy mi
na te re nie Ma zo wsza.

Uczest ni cy kon kur su oce nia ni bę dą
w trzech gru pach wie ko wych. Dla każ -

dej okre ślo ne są kon kret ne ro dza je
prac: I gru pa – wy ci nan ka lub pra ca
pla stycz na wy ko na na kred ka mi lub
ma lo wa na far ba mi; II gru pa – pla kat
eko lo gicz ny al bo ha sło re kla mo we; 
III gru pa – fo to gra fia przed sta wia ją ca
pięk no ma zo wiec kiej przy ro dy lub pra -
ca pla stycz na – pro jekt tor by eko lo -
gicz nej.

Kon kurs prze pro wa dzo ny bę dzie
w trzech eta pach: szkol nym, lo kal nym
(w de le ga tu rach Urzę du Mar szał kow -
skie go) i wo je wódz kim (w Urzę dzie
Mar szał kow skim w War sza wie).

Każ dy uczest nik mo że być au to rem
tyl ko jed nej pra cy. 

Re gu la min oraz an kie ta kon kur so wa
do stęp ne są na stro nie urzę du: http://ma -
zo via.pl/?a=news&id=7135 (j)

Ekologia dzieci i młodzieży

21 – 22 wrześ nia do Płoc ka zje cha li ku -
ra to rzy są do wi z ca łe go okrę gu płoc kie go,
by wspól nie ucz cić ju bi le usz 90-le cia pra -
cy Ku ra tor skiej Służ by Są do wej. Urząd
sta łych opie ku nów są do wych po wo łał bo -
wiem do ży cia de kre tem z 7 lu te go 1919
ro ku Na czel nik Pań stwa Jó zef Pił sud ski.

Pod czas kon fe ren cji w Pań stwo wej
Szko le Mu zycz nej ku ra to rzy mó wi li o tra -
dy cji, dniu dzi siej szym i przy szło ści służ -
by ku ra tor skiej w śro do wi skach lo kal -
nych. Za słu że ni ku ra to rzy wy róż nie ni zo -
sta li pa miąt ko wy mi dy plo ma mi.

Zes po ły Ku ra tor skiej Służ by Są do wej
znaj du ją się w są dach re jo no wych płoc kie -
go okrę gu: w Cie cha no wie, Go sty ni nie,
Mła wie, Płoń sku, Płoc ku, Sier pcu, So cha -
cze wie i Ży rar do wie. Pra cu ją cy w nich ku -
ra to rzy re a li zu ją za da nia o cha rak te rze wy -
cho waw czo -re so cja li za cyj nym, dia gno -
stycz nym, pro fi lak tycz nym i kon trol nym.
Współ pra cu ją z miej ski mi i gmin ny mi 
oś rod ka mi po mo cy spo łecz nej, czę sto
wcho dzą w skład ko mi sji roz wią zy wa nia
prob le mów al ko ho lo wych, utrzy mu ją
kon tak ty ze szko ła mi, po rad nia mi psy cho -
lo gicz no -pe da go gicz ny mi, oś rod ka mi in -
ter wen cji kry zy so wej. Są w kon tak cie
z za kła da mi kar ny mi i dziel ni co wy mi. Ku -
ra to rzy są do wi są pod sta wo wą in sty tu cją,
zaj mu ją cą się re a dap ta cją osób spo łecz nie

mar gi na li zo wa nych, wy ko le jo nych, któ re
na ru sza ją po rzą dek praw ny. Są dom ro -
dzin nym i kar nym do star cza ją ma te riał dia -
gno stycz ny, umoż li wia jąc bliż sze poz na nie
osób, o któ rych lo sie sąd ma orze kać.

We dług da nych na 30 czer wca 2009 ro -
ku, Ku ra tor ska Służ ba Są do wa Okrę gu
Płoc kie go li czy ła 105 osób (2 eta ty ku ra -
to ra okrę go we go i za stęp cy, 69 ku ra to rów
wy ko nu ją cych orze cze nia są dów kar nych
i 34 oso by wy ko nu ją ce orze cze nia są dów
ro dzin nych). Z ku ra to ra mi za wo do wy mi
współ pra cu je 936 ku ra to rów spo łecz nych.

Na ko niec I pół ro cza ku ra to rzy wy ko -
ny wa li za da nia w po nad 13 ty sią cach
spraw, w cią gu 6 mie się cy prze pro wa dzi li
po nad 6 ty się cy wy wia dów śro do wi sko -
wych. Ku ra to rzy ro dzin ni pro wa dzą tak że
dwa oś rod ki ku ra tor skie, w któ rych prze-
by wa ło 36 nie let nich.

To nie wąt pli wie bar dzo trud na i od po -
wie dzial na pra ca, czę sto nie do ce nia na.
Ku ra to ra mi są pe da go dzy, psy cho lo dzy,
praw ni cy po rocz nej apli ka cji ku ra tor skiej
w są dzie. Ale naj lep sze na wet przy go to -
wa nie te o re tycz ne nie za stą pi wro dzo nej
chę ci nie sie nia po mo cy dru gie mu, czę sto
za gu bio ne mu, czło wie ko wi. Ku ra to rem
trze ba się uro dzić. Zo fia Klic ka

Ku ra tor Okrę go wy 
Są du Okrę go we go w Płoc ku

Pier wszy UTW pow stał w Pol sce
w 1975 r. w War sza wie. Obec nie dzia ła
już 110 uni wer sy te tów, któ re łącz nie zrze -
sza ją 25 tys. człon ków. Ta kie pla ców ki
fun kcjo nu ją zwy kle w obrę bie pań stwo -
wych wyż szych uczel ni, oś rod ków i do -
mów kul tu ry lub sto wa rzy szeń. Płoc ki
UTW dzia ła od 2002 r.

Ina u gu ra cja ro ku aka de mic kie go
2009/2010 od by ła się w sa li Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej. Z po wo du trwa ją cej
ża ło by na ro do wej zre zy gno wa no z czę ści
ar ty stycz nej uro czy sto ści. Głów nym pun -
ktem pro gra mu by ło wrę cze nie le gi ty ma -
cji i spe cjal nych zna czków dla no wo  przy -
ję tych słu cha czy.

Na do bry po czą tek ro ku, człon ko wie
UTW mie li oka zję wy słu chać wy kła du

prof. dr hab. Jó ze fa Pół tu rzyc kie go, zwią -
za ne go za wo do wo z płoc ki mi uczel nia mi.
Te ma tem wy kła du by ło kształ ce nie usta-
wicz ne, czy li edu ka cja dla do ro słych. Prof.
Pół tu rzyc ki za chę cał do sa moksz tał ce nia,
przy ta cza jąc frag men ty ra por tu Ko mi sji
Eu ro pej skiej sprzed... 10 lat. – Już wte dy
spe cja li ści za sta na wia li się, jak bę dzie wy -
glą da ła edu ka cja w XXI w. – mó wił pro fe -
sor. – Do ja kich dosz li wnio sków? Otóż
stwier dzi li, że edu ka cja bę dzie trwać ca łe
ży cie i nie bę dzie to na sza do bra wo la.

Na swo ją dzia łal ność Sto wa rzy sze -
nie Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
otrzy ma ło w tym ro ku do fi nan so wa nie
z Urzę du Mia sta, Urzę du Mar szał kow -
skie go i Fun da cji „Fun dusz Gran to wy
dla Płoc ka”. (ms)

Sto wa rzy sze nie Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Płoc ku za i na u gu ro wa ło ko lej ny
rok aka de mic ki. W tym ro ku, licz ba słu cha czy wzro sła do trzy stu.

Doj rza ła edu ka cja

Ju bi le u szo we zgro ma dze nie ku ra to rów

Ku ra to rem trze ba się uro dzić
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„Gdy stu diu ję ja kąś par ty tu rę, roz ma -
wiam z jej twór cą: wni ka jąc w je go po my -
sły, od ga du jąc in ten cje. Gdy czu wam nad
jej wy ko na niem na estra dzie kon cer to wej,
roz ma wiam na to miast ze słu cha cza mi:
wyz wa la jąc okre ślo ne emo cje, pro wo ku jąc
ref lek sje. Kie dy współ pra cu ję z so li stą
z in ne go świa ta mu zycz ne go – na przy kład
ze zna nym, za sad ni czo jaz zo wym, gi ta rzy -
stą Alem Di Me o lą – też jest to for ma obo -
pól nie kształ cą cej roz mo wy: uczy my się od
sie bie naw za jem, a na wet czę ścio wo mo -
dy fi ku je my na sze po dej ście do mu zy ki”.

Tak oto, w ma nie rze bez ma ła her me -
ne u tycz nej, ob jaś nia ła włas ne z mu zy ką
ob co wa nie – pod czas kon fe ren cji pra so -
wej przed płoc kim kon cer tem 11 wrześ-
nia – Agniesz ka Ducz mal, od lat pier wsza
da ma ba tu ty w ska li „świa to wej” (jak wy -
kła da się po pol sku „La Don na del Mon -
do”, naz wa na gro dy przyz na nej ar tyst ce
w 1982 ro ku przez mię dzy na ro do we cen-
trum kul tu ry Sa int Vin cent w Rzy mie za
wy bit ne osią gnię cia w tej dzie dzi nie).

Zna na z na grań i wy stę pów z Or kie strą
Ka me ral ną PR Ama de us od Ame ry ki po
Azję, bo daj dwu krot nie od wie dzi ła też
Płock: po nad ćwierć wie ku te mu ze
swym zes po łem – pre zen tu jąc w sa li ba -
ro ko wej Mu ze um Ma zo wiec kie go m.in.
kar ło wi czow ską Se re na dę na or kie strę
smy czko wą – w mar cu 2005 ro ku per
pro cu ra, te le pa tycz nie pro wa dząc ba tu tę
włas nej cór ki, An ny Ja ro szew skiej, pod
któ rej dy rek cją miej sco wi sym fo ni cy wy -
ko na li w sa li kon cer to wej PSM bo ga ty,
świet nie skom po no wa ny pro gram Mo -
zar tow sko -Be e tho ve now sko -Pro ko fie -
wow sko -Niel se now ski. Te raz przy je cha -
ła z dru gą cór ką, Ka ro li ną Ja ro szew ską,
by w tej że sa li, na cze le kwin te tu smy-
czko we go płoc kiej or kie stry, przed sta wić
pro gram za słu gu ją cy na po dob ne wy ra zy
uz na nia. 

Jak czte ry i pół ro ku te mu, z estra dy
pop ły nę ła mu zy ka pa tro na or kie stry Ama -
de us – tym ra zem by ło to jed nak mło -
dzień cze Di ver ti men to F-dur KV 138,

mniej im po nu ją ce i oka za łe niż póź niej sze
mi strzow skie se re na dy w ro dza ju Ei ne
Kle i ne Nach tmu sik, lecz nie wąt pli wie uj -
mu ją ce ty po wo mo zar tow ską po go dą
i wdzię kiem. Po dob ne wa lo ry miał też fi -
nał bar dziej zróż ni co wa ne go ek spre syj nie
– vi de za ma szy sta, nie o mal pod nio sła
część pier wsza i głę bo ko li rycz ne Ada gio
– Kon cer tu wio lon cze lo we go C-dur Hub.
VIIb/1 Jo sep ha Hayd na. W sto sun ko wo
skrom nej li te ra tu rze kon cer to wej na ten
in stru ment dzie ło naj star sze go z kla sy ków
wie deń skich na le ży za pew ne do bar dziej
atrak cyj nych – któ re mu to prze ko na niu
sprzy ja ła pew na, efek tow na i bo ga ta wy -
ra zo wo in ter pre ta cja Ja ro szew skiej, wy -
cho wan ki jed nej z naj wię kszych współ -
czes nych wio lon cze li stek, Za ry Nel so vej,
a póź niej stu den tki pre sti żo wej no wo jor -
skiej Jul liard Scho ol of Mu sic. 

Szcze gól nie bo ga te go ma te ria łu do
„roz mów” – i z kom po zy to rem, i ze słu -
cha cza mi – od po cząt ku do star cza ła wy ko -
na na w dru giej czę ści wie czo ru su i ta

Obraz ki z wy sta wy wiel kie go ro syj skie go
ne o ro man ty ka Mo de sta Mu sor gskie go,
pier wot nie skom po no wa na na for te pian.
O jej ko mu ni ka tyw no ści i atrak cyj no ści
dla bar dzo od mien nych twór ców i od bior -
ców świad czy 6 tran skryp cji na róż ne in -
stru men ty, 15 wer sji sym fo nicz nych, wy -
biór cza adap ta cja roc ko wa tria Emer son,
La ke and Pal mer i ra czej wier na elek tro -
nicz na tran spo zy cja Ysao To mi ty.
W Płoc ku oka za ło się, że do te go ob fi te go
re je stru na le ży do dać tak że opra co wa nie
na or kie strę smy czko wą, do ko na ne przez
bo ha ter kę wie czo ru. Choć, z uwa gi na
obiek tyw ne ogra ni cze nia brzmie nio we
nie po rów ny wal ne z ge nial ną, po wszech -
nie uz na ną or kie stra cją Ra ve la, dzię ki
umie jęt nie sto so wa nym kon tra stom dy na -
micz nym i ko lo ry stycz nym pysz nie ek -
spo no wa ło ono za rów no dia bo licz ny re -
chot Gno ma, jak i po sęp ny li ryzm Sta re go
zam ku, ta jem ni czość Ka ta kumb i ma je sta -
tycz ność Wiel kiej Bra my Ki jow skiej. Do
licz nej pub licz no ści prze mó wi ło zaś na ty -
le sku tecz nie, że okla ski wa ni na sto ją co ar -
ty ści dłu go nie mo gli zejść z estra dy.

Dzię ki, Pa ni Agniesz ko, za pięk ne
otwar cie se zo nu. A. Do ro bek

MU ZY KA JEST ROZ MO WĄ

Uda ło się. Wkrót ce uka że się Two ja
pier wsza, so lo wa pły ta. Ja ka bę dzie?

– Pier wot ną my ślą by ło zro bie nie szant.
Wspo mi na łem ci, że że glu ję od wie lu lat, od
22 lat w każ de wa ka cje pły wam na Ma zu -
rach. Za wsze lu bi łem ten kli mat fol ko wy,
mor ski. Znam szan ty na wskroś, ale za wsze
mnie w tych wy ko na niach coś iry to wa ło.
By ły ma ło tra fio ne. Nie by ło w tym bru du,
ser ca... Po my śla łem, że zro bię al ter na tyw ne
szan ty. Te raz, kie dy wszyst ko za to czy ło ko -
ło, jest nie mal go to we, wi dzę, że mu zy ka
fak tycz nie ocie ra się o folk mor ski, ale jest
też du żo elek tro ni ki, psy cho de lii. W tek stach
po ja wia się mo rze ja ko ele ment, któ ry da je
do my śle nia, ja ko sym bol nie wia do mej.

Wczo raj na gry wa łem swo ją bra ta ni cę
i na pi sa łem jej na kar tce: „Wiatr fa le gna
i nu ci, co czło wiek w ki piel po rzu ci to
z fa la po wró ci” to ta ka kwin te sen cja kar -
my, któ ra – co też chcia łem tu zaz na czyć
– wią że się z mo rzem i wia trem. 

Pły wa łeś na mo rzu?
– Pły wa łem. Dwu krot nie.
Bez lę ku?
– ...z wy mio ta mi. Mam cho ro bę mor ską

i nie da łem ra dy da lej się w to ba wić. Ale
jak że glo wa łem to my śla łem o tym, nie
w ka te go riach spor to wych, ale w ta kich
bar dziej ro man tycz nych. Jak by łem młod -
szy chcia łem miesz kać w Trój mie ście,
gdzie mo rze jest bli sko, jest per spek ty wa,
od dech i ta nie wia do ma, w do brym i złym
te go sło wa zna cze niu. To po bu dza 
wy o braź nie. Dla te go mo rze jest na tej pły -
cie te ma tem prze wod nim.

Mnie w szan tach za wsze iry to wa ło to,
że każ da ka pe la śpie wa: op ły ną łem ty -
siąc por tów, w każ dej mam ko bie tę...

– I ja też o tym śpie wam. Jest w tej pły -
cie du żo he do niz mu. Mnie się wy da je, że
to na da je faj ne go ko lo ry tu, jak się ma do
te go dy stans. Kie dyś ży cie na mo rzu to był
styl ży cia, bar dzo trud ny, wręcz psi. I al bo
ktoś się uża lał nad so bą, al bo ucie kał w za -
pom nie nie; w ko bie ty i w al ko hol. Mnie
się wy da wa ło, że je śli za czer pnę z tych te -
ma tów to bę dzie to do bre, bo w mo im ży -
ciu też jest du żo cier pie nia, zresz tą jak
w każ dym i też cza sa mi szu kam ja kie goś
za pom nie nia, ucie czki. Nie są to jed nak
kon kret ne hi sto rie, ale ra czej sur re a li stycz -
na i psy cho de licz na opo wieść. 

Ca ły ma te riał na gry wa łeś sam?
– Po cząt ko wo wspo ma ga łem się Wie żą

(Fi lip Ró żań ski – kla wi sze w LAO CHE),
któ ry jest re a li za to rem i ma w War sza wie
do mo we stu dio. I tak za czą łem 5 lat te mu
do nie go jeź dzić, chcąc zro bić coś swo je -
go. Skoń czy liś my wte dy „Pow sta nie
War szaw skie” – cięż ki kli mat wy ni ka ją cy
z sa me go te ma tu – a ja szu ka łem ja kie goś
wen ty la. 

Wte dy zro bi łem pier wszą szan tę
„Opusz czo ne por ty” (uka za ła się na skła -
da ku „Ra dio Lam pa Bis” wy da nym przez
cza so pis mo „Lam pa” – nr 6/15 z 2005 r.)
i tak so bie wy my śli łem, że bę dę do nie go
jeź dził i tam to za pi sy wał. Nie my śla łem
jesz cze o wy daw nic twie. Jed nak do ja zdy
by ły kło pot li we. Po pro si łem go, że by mi
po ka zał jak to się ro bi. Dał mi 2-go dzin ny
wy kład. A po nie waż jest bar dzo uczyn-
nym czło wie kiem po ży czył mi też kar tę
mu zycz ną. Wró ci łem do do mu i te go sa -
me go dnia zro bi łem nu mer i stwier dzi łem,
że da ję ra dę, że to jest to, o co chy ba mi
cho dzi ło. Za czą łem dłu bać, dłu bać i wy -

dłu ba łem do koń ca. Sam na gra łem wszys-
t kie in stru men ty. Jest tu bę ben. Są sam ple -
ry, gi ta ry, ban dżo, gi ta ra ha waj ska, bas,
kla wi sze i ra dziec ki mi kro fon. Sam to zre-
a li zo wa łem i wy pro du ko wa łem. Ta ka
piw nicz na pro duk cja. Zresz tą to brzmi
piw nicz nie.

Pla nu jesz kon cer ty?
– Oczy wi ście. Przy pra cy nad tą pły tą

cho dzi ło o to, że by po być w sa mot no ści.
Po ja wia się wte dy tro chę de mo nów, czło -
wiek mu si po ra dzić so bie z sa mym so bą,
ale mo że się też wy ci szyć, po my śleć nad
wie lo ma rze cza mi. Kie dyś by cie w sa mot -
no ści na pa wa ło mnie lę kiem. Po my śla -
łem, że te raz bez zes po łu je chać na kon-
cert to też lęk, ale z dru giej stro ny coś
mnie tam wo ła ło... za ho ry zont, że by wy -
stę po wać so lo. 

Ja ki ty tuł bę dzie mia ła pły ta?
– Jesz cze nie wiem.
A ja ka jest kon cep cja na czwar ty

krą żek LAO CHE?
– Nie mam kon cep cji. Je stem zmę czo -

ny kon cep tem ja ko ta kim. Ma my zro bio -

ne 11 utwo rów mu zycz nych, ale żad nych
tek stów, a 9-11 paź dzier ni ka ma my pier-
wszą se sję sin glo wą. Kie dyś wpadł bym
w pa ni kę. Pi sa nie tek stów zaj mo wa ło mi
du żo cza su, ale te raz przy cho dzi mi to
znacz nie ła twiej. Na so lo wą pły tę czę sto
jed ne go dnia ra no pi sa łem tekst, a po po -
łud niu na gry wa łem. Ta pio sen ka o Kar -
mie pow sta ła jed ne go dnia. 

No wy al bum LAO to bę dzie ta ka zim -
na fa la, bę dzie tro chę nie po ko ju lat 80.
w tej pły cie. Cza sy by ły wte dy plu ga we,
był ma razm. Czu ło się to w tek ście i spo -
so bie śpie wa nia. 

Gdzie na gry wa cie?
– We Wro cła wiu, z pro du cen tem i re a -

li za to rem, któ ry na zy wa się Mar cin Borst.
Ten czło wiek ro bił ostat nie pły ty No sow -
skiej i Po god no. Za le ża ło nam na fun kcji
pro du cen ta, na oso bie, któ ra jest w te a mie,
dzia ła dla do bra spra wy, ale jest rów no -
cześ nie spo za zes po łu. 

Kie dy uka że się Two ja pły ta i no wa
pły ta LAO CHE?

– Mam usta lo ną pre mie rę mo jej pły ty
na 14 li sto pa da. Koń czę mik sy. Jesz cze
bę dę to prze rzu cał przez taś mę, że by
brzmia ło ar cha icz nie, bo mam ta kie zbo -
cze nie, że wszyst ko co współ czes ne mnie
odrzu ca... 

W li sto pa dzie (2009 ro ku) chce my wy -
dać sin gla LAO CHE, a ca ły al bum ma się
uka zać na po cząt ku mar ca (2010 ro ku). 

Za po wia da się, że przez ca ły przy szły
rok bę dzie u Cie bie cięż ko z wol nym
cza sem.

– Wiesz, ja nie chcę z so lo wą pły tą
dzia łać jak z LAO. Chciał bym, że by to
by ły oka zjo nal ne kon cer ty so lo we. Dwa
w mie sią cu i by ło by faj nie, coś in ne go,
eg zo tycz ne go. Coś mnie tam wo ła za tym
ho ry zon tem. Nie wiem co tam jest, ale
trze ba to spraw dzić. Mam si łę i mam wo -
lę, że by to zro bić.

Z Hu ber tem Do ba czew skim roz ma wiał
Ra do sław Ła ba rzew ski

– Wiatr fa le gna i nu ci, co człek w ki piel rzu ci z fa lą po wró ci – Spię ty po sta wił
ża gle i ru sza w sa mot ny rejs. 
Wkrót ce uka że się pier wsza so lo wa pły ta Hu ber ta Do ba czew skie go – wo ka li sty
i gitarzysty zes po łu LAO CHE. 

Coś mnie wo ła za ho ry zont
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Ś.p. Ka zi mierz Dej mek, zna ny ty leż
z nie po śled nie go ta len tu re ży ser skie go, ile
z wię cej niż do sad nych sfor mu ło wań,
zwykł ma wiać, że „ak tor jest do gra nia”
na tej sa mej za sa dzie, na ja kiej pew na
część cia ła słu ży do wy ko ny wa nia pew nej
dy skret nej czyn no ści z „gra niem” się ry -
mu ją cej. Na le ża ło by wno sić, per ana lo -
giam, że wo ka li sta, tak że jaz zo wy, jest
prze de wszyst kim do śpie wa nia – co, pod-
czas so lo we go wy stę pu Ur szu li Du dziak
pod szyl dem „Jazz w Mu ze um” (13
wrześ nia 2009 ro ku, Mu ze um Ma zo wie-
c kie), wca le nie wy da wa ło się oczy wi ste.

Na nies peł na 80-mi nu to wy kon cert zło -
ży ło się 8 względ nie krót kich utwo rów:
od Be at le sow skie go „Ye ster day”, przez
„He Wants to Be Free” (za in spi ro wa ny
kry zy sem mał żeń stwa ar tyst ki ze zna nym
jaz zma nem Mi cha łem Ur ba nia kiem, któ -
ry oświad czył jej nies po dzie wa nie, że
„chce być wol ny”), „Ja ki śmiesz ny je steś
pod ok nem” (śpie wa ny on giś przez Ka li -
nę Ję dru sik, a te raz wy ko na ny przy włas -

nym akom pa nia men cie na gi ta rze aku sty-
cz nej, co Du dziak, na ogół wy stę pu ją cej
z zes po łem, nie zda rza się czę sto), po
prze bo jo wą „Pa payę” (zaś pie wa ną na ko -
niec z pół play bac ku). Resz tę wie czo ru
wy peł ni ły ane gdo tycz ne re mi ni scen cje
z bio gra fii je go bo ha ter ki, opo wia da ne ze
swa dą praw dzi wie ga wę dziar ską. Do wie -
dzie liś my się mię dzy in ny mi, że mi strzy ni
strun gło so wych do brze i chęt nie gra w te -

ni sa, ma po zy tyw ny sto su nek do ży cia
(choć po cho dzi z miej sco wo ści pod brze -
mien ną w ne ga tyw ne ko no ta cje naz wą
Stra con ka) i na le ży do tak zwa nej eli ty (o
czym mia ły by świad czyć za ży ło ści roz -
cią ga ją ce się od „Jur ka” Ko siń skie go po
„Jan ka” En gler ta). Gdy by by ła to je dy nie
me ga lo mań ska au to kre a cja, tekst ni niej -
szy nie miał by wię ksze go sen su – po dob -
nie jak nie mia ła by go owa cja na sto ją co

w fi na le wy stę pu świa to wej gwia zdy wo -
ka li sty ki jaz zo wej.

Bo prze cież pa ni Ur szu la ową gwia z-
dą bez sprzecz nie jest. Mi mo 66 lat (do
któ rych się bez opo rów przyz na je)
wciąż im po nu je bez ma ła mło dzień czą
pre zen cją estra do wą, sze ro ko ścią ska li,
czy sto ścią i akro ba tycz ną gięt ko ścią in -
to na cji, a tak że po my sło wo ścią w elek -
tro nicz nym mik so wa niu na ży wo ście -
żek wo kal nych. Opo wia da jąc o swej ka -
rie rze za gra nicz nej w sty lu ame ry kań -
skiej suc cess sto ry, po tra fi się zdo być na
szczyp tę niez będ nej au to i ro nii – po tra fi
też wcią gnąć pub licz ność do wspól nej
za ba wy, w da nym wy pad ku pro wo ku jąc
re pe ty cje kar ko łom nych miej sca mi zaś -
pie wów w „New York Pol ka”.

Po zo sta je nam tyl ko ży czyć dy rek cji
Mu ze um Ma zo wiec kie go ko lej nych,
rów nie uda nych im prez z se rii „Jazz
w Mu ze um”: twór czej, miej my na dzie -
ję, kon ku ren cji dla „Ka wiar ni jaz zo wej”
PO KiS-u. AD

Jazzowe gawędziarstwo

Be a ta Bi liń ska uro dzi ła się w Kra ko -
wie. Na le ży do czo łów ki pol skich pia ni -
stów. Od szes na stu lat pro wa dzi in ten -
syw ną dzia łal ność ar ty stycz ną, wy stę -
pu jąc z kon cer ta mi sym fo nicz ny mi, re -
ci ta la mi so lo wy mi i ka me ral ny mi
w Pol sce i za gra ni cą. Pro wa dzi rów nież
licz ne kur sy mi strzow skie oraz za sia da
w ju ry kon kur sów pia ni stycz nych. 

Ukoń czy ła Aka de mię Mu zycz ną im.
Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach
w kla sie for te pia nu prof. An drze ja Ja -
siń skie go, uzy sku jąc dy plom z wy róż -
nie niem. Swo je umie jęt no ści do sko na li -
ła w ber liń skiej Hoch schu le der Kun ste.

Po stu diach, przez 6 lat, peł ni ła fun kcję
asy sten ta prof. Ja siń skie go. Obec nie
pra cu je na sta no wi sku adiun kta w ma -
cie rzy stej uczel ni.

Be a ta Bi liń ska jest la u re at ką II na gro -
dy na I Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Mło dych Pia ni stów „Ar thur Ru bin ste in
in Me mo riam” w Byd gosz czy w 1993
ro ku oraz fi na list ką 46. Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Fe r-
uc cio Bu so nie go w Bol za no (Wło chy)
w 1994 ro ku. W 2002 ro ku zo sta ła la u -
re at ką I na gro dy oraz Na gro dy Pub licz -
no ści na XVII Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie Pia ni stycz nym „Ri na Sa la Gal lo”
w Mon zy we Wło szech. 

Kon cer to wa ła m.in. w Au strii, Ar gen -
ty nie, Buł ga rii, Cze chach, Fran cji, Ir lan -
dii, Ja po nii, Niem czech, Nor we gii, Sło -
wa cji, Szwaj ca rii, Szwe cji, USA i we
Wło szech. W 2003 ro ku za de biu to wa ła
w Car ne gie Hall, w głów nej sa li „Isa ac
Stern Au di to rium” w No wym Jor ku. 

W swo im do rob ku po sia da 8 płyt CD
z na gra nia mi mu zy ki Ser giu sza Rach-
ma ni no wa, Fry de ry ka Cho pi na, kon cer -
tów for te pia no wych L. van Be e tho ve na,
kom po zy cja mi na skrzyp ce i for te pian
pol skich kom po zy to rów XX wie ku,
oraz Kon cer tu for te pia no we go „Zmar -
twych wsta nie” Krzysz to fa Pen de rec kie -
go na gra ne go wraz z Na ro do wą Or kie -
strą Sym fo nicz ną Pol skie go Ra dia pod
ba tu tą kom po zy to ra. 

Ta de usz Stru ga ła ukoń czył stu dia na
Wy dzia le Te o rii, Kom po zy cji i Dy ry -
gen tu ry we wro cław skiej Aka de mii Mu -
zycz nej, a kon ty nu o wał je w We i ma rze
i We ne cji. W la tach 1969-80 był dy rek -
to rem na czel nym i ar ty stycz nym Fil har -
mo nii Wro cław skiej, jed no cześ nie pia s-
tu jąc fun kcję sze fa na czel ne go i ar ty -
stycz ne go WO SPRiTV w Ka to wi cach
(1975-76) oraz ge ne ral ne go dy rek to ra
mu zycz ne go Pre zy den ckiej Or kie stry
Sym fo nicz nej w An ka rze (1976-78).
W la tach 1979-90 był z-cą dy rek to ra ar -
ty stycz ne go i sta łym dy ry gen tem Fil har -
mo nii Na ro do wej w War sza wie, pro wa -
dząc rów no le gle (w la tach 1981-86) Or -
kie strę Fil har mo nii Kra kow skiej ja ko jej
dy rek tor ar ty stycz ny. Na stęp nie zaj mo -
wał sta no wi sko sze fa ar ty stycz ne go i I
dy ry gen ta Pol skiej Or kie stry Ra dio wej
w War sza wie (1990-93). 

La ta 60. to po czą tek mię dzy na ro do -
wej ka rie ry i wy stę pów na estra dach
nie mal ca łej Eu ro py, a tak że Au stra lii,
USA i Azji, za rów no z czo ło wy mi or -
kie stra mi pol ski mi, jak też za gra nicz ny -
mi. Wśród po nad 120 or kiestr, ja ki mi
ar ty sta wie lo krot nie dy ry go wał, moż na
wy mie nić min. Bam ber ger Sym pho ni -
ker, Ber li ner Sta at ska pel le, RIAS Ber -
lin, Ra dio -Sym pho nie Or che ster Ber lin,
Dres dner Phil har mo nie, MDR -Sin fo nie -
or che ster Le ip zig, Hallé Or che ster
w Man che ster, Or kie strę Cze skiej Fil-
har mo nii, Pra ską Or kie strę Sym fo nicz -
ną FOK, Or kie strę Ra dia Cze skie go,
Or kie strę Fil har mo nii St.Pe ter sburg,
Osa ka Phil har mo nic, czy Lon don Mo -
zart Play ers. Z tym ostat nim zes po łem
współ pra co wał przez po nad dwa se zo -
ny, wy stę pu jąc na czo ło wych bry tyj -
skich estra dach.

Pod je go ba tu tą wy stę po wa li wszy scy
wy bit ni pol scy so li ści, a tak że zna ko mi -
ci ar ty ści za gra nicz ni, m.in. Mar tha Ar -
ge rich, Vic to ria de Los An ge les, Ma u ri -
ce André, Gi na Ba cha u er, Ro bert Co -
hen, Pier re Fo ur nier, John Lill.

Re per tu ar Ta de u sza Stru ga ły obej -
mu je dzie ła kom po zy to rów kla sycz -
nych, ro man tycz nych i współ czes -
nych, w tym utwo ry naj wy bit niej szych
pol skich kom po zy to rów – Hen ry ka M.
Gó rec kie go, Woj cie cha Ki la ra, Wi tol -
da Lu to sław skie go, Ro ma na Pa le stra,
An drze ja Pa nuf ni ka, Krzysz to fa Pen-
de rec kie go. Ma na swo im kon cie licz -
ne pra wy ko na nia i pier wsze wy ko na -
nia utwo rów pol skiej mu zy ki współ -
czes nej w kra ju i za gra ni cą oraz na gra -
nia ra dio we i pły to we. Ar ty sta zo stał
uho no ro wa ny m.in. na gro dą Or fe usz
za naj lep sze wy ko na nie utwo ru pol-
skie go na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu „War szaw ska Je sień”, na gro dą
Związ ku Kom po zy to rów Pol skich,
Grand Prix du Dis que F. Liszt (Bu da -
peszt 1987), Krzy żem Ko man dor skim
z Gwia zdą Or de ru Po lo nia Re sti tu ta.

Po za dzia łal no ścią kon cer to wą, Ta de -
usz Stru ga ła zaj mu je się tak że pra cą pe -
da go gicz ną – przez po nad 20 lat był wy -
kła dow cą Aka de mii Mu zycz nej we
Wro cła wiu, pro wa dził kla sy mi strzow -
skie w Hon gkon gu i To kio, a tak że
uczest ni czył w pra cach ju ry mię dzy na -
ro do wych kon kur sów dy ry gen ckich.

Opr. (j)

Na świę to mu zy ki
Z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Mu zy ki „Sze he re za da”, Płoc ka Or -
kie stra Sym fo nicz na pod ba tu tą Ta de u sza Stru ga ły za pre zen tu je pub-
licz no ści 2 paź dzier ni ka kon cert, na któ ry zło żą się: III Kon cert for te -
pia no wy d-moll op.30 S. Rach ma ni no wa i Su i ta sym fo nicz na „Sze he -
re za da” op. 38 M. Rim skie go -Kor sa ko wa. Na for te pia nie grać bę dzie
Be a ta Bi liń ska. Po czą tek kon cer tu o godz. 19 w sa li kon cer to wej PSM
przy ul. Ko le gial nej. Bi le ty po 20 zł.
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RADZIO na nowy tydzień

KINO

„BĘKAR TY WOJ NY”

II woj na świa to wa. Gru pa
ame ry kań skich żoł nie rzy ży -
dow skie go po cho dze nia po dej -
mu je się wy ko na nia nie co dzien -
nej mi sji. Od tąd wszel kie dzia ła -

nia „bę kar tów” bę dą krwa wą zem stą na na zi stach. Fi na łem
ma być za mach na Hit le ra i je go naj bliż szych współ pra cow -
ni ków. Qu en tin Ta ran ti no, ofi cjal nie uz na ny za ge niu sza, po
raz ko lej ny udo wad nia, że jest mi strzem w bu do wa niu za wi -
łej fa bu ły. Jed nak po raz pier wszy w ka rie rze bie rze na war -
sztat wy da rze nia hi sto rycz ne. A hi sto ria, w rę kach nie po -
praw ne go ma nia ka fil mo we go, nie zna ogra ni czeń...

No ve Ki no Przed wioś nie:
godz. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30

He lios: 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30

Je steś my ludź mi, któ rzy chcie li by po przez sło wa,
mu zy kę, obraz i ruch po ka zy wać rze czy pięk ne, mó -
wić o tym wszyst kim, co nas ota cza – tak, że by in ni
chcie li te go słu chać. Przyjdź i po móż nam zna leźć
spo sób, aby do trzeć do te go czło wie ka z ko mór ką,
któ ry bie gnie po ka wa łek pa pie ru, po mi mo ner wi cy,
trze ciej se rii an ty bio ty ku i rocz nej nie o bec no ści
w do mu. Przyjdź – ta ki apel wy sto so wa li do mło dych
lu dzi twór cy Te a tru Per Se (ści ślej Sto wa rzy sze nia
Te atr Per Se), na cze le z oj cem pro jek tu – Ma riuszem
Po go now skim. Sce na Off Off dzia ła już od kil ku lat
przy cią ga na swo je spek ta kle tłu my wi dzów. Ak to rzy
Te a tru Dra ma tycz ne go „wcią gnę li” w swój au tor ski
pro jekt na tur szczy ków – lu dzi, któ rych in te re so wa ło
ak tor stwo, te atr, ory gi nal na for ma ek spre sji. Nie -
daw no ru szył pro jekt „Han gar Uty li za cji To tal ne go
Ar tu” i dzia łal ność „piw nicz ne go” te a tru przy 3 Ma ja
18 na bra ła ru mień ców.

Pier wsze wra że nie jest nie sa mo wi te. Do Sce ny Off
Off pro wa dzi dłu gi ko ry tarz, oświet lo ny je dy nie ści-
en ny mi lam pa mi. Głów ne po miesz cze nie przy po mi -
na ra czej in du strial ne wnę trze fa bry ki, niż te a tral ną

sce nę. Ale kie dy gas ną świat ła i roz po czy na się spek-
takl, zni ka ją wszel kie wąt pli wo ści. Ak tor ska ek spre -
sja jest na wy cią gnię cie rę ki; spek takl to czy się tuż
obok, bar dzo czę sto sam widz sta je się je go bo ha te -
rem. Gra świa teł i dźwię ku, nie pow ta rzal ny na strój
i oto cze nie, wy wo łu ją ce nie po kój. Ka me ra lizm, ale
nie kla u stro fo bia, ek spre sja, ale nie gi gan tyzm. Po -
go now skie mu uda ło się stwo rzyć coś, co na dłu go
za pa da w pa mięć. Spek ta kle Te a tru Per Se sta ją się
wy da rze nia mi kul tu ral ny mi w Płoc ku; dziś nie wy pa -
da już nie być na jego naj no wszej pre mie rze.

Sze ro ko pas mo we łą cze poz wa la na ko mu ni ka cję
z ca łym świa tem w cza sie rze czy wi stym – pi szą
twór cy Te a tru Per Se. – Pa ra dok sem jest fakt, że
wśród nat ło ku no wych osób, je steś my sa mot ni.
W wie czor nych, jed no o so bo wych bie sia dach przed
te le wi zo rem po szu ku je my sen su ży cia. 

Nie wiadomo, czy znaj dziesz sen s ży cia na Sce nie
Off Off. Ale zre zy guj z te le wi zo ra, że by wy brać się na
wie czor ny spek takl. Po le cam.

Wię cej na www.ploc kte atr.pl

G D Z I E  S I Ę  W Y B R A Ć ?

KONCERT

NICK SIM PER
& NA STY HA BITS

Pier wszy i je dy ny w Pol -
sce kon cert współ twór cy
i człon ka pier wsze go skła du
De ep Pur ple. Ba si sta za gra
z pol sko -bry tyj skim skła dem

pun kroc ko wym Na sty Ha bits. Kon cert w Do mu Tech-
ni ka to je dy na oka zja, by zo ba czyć ener ge tycz ne po łą -
cze nie sta re go i mło de go roc ko we go gra nia. Kla sy ka
De ep Pur ple i świe żość Na sty Ha bits – te go nie moż -
na prze ga pić.

Dom Tech ni ka (ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 41)
10 paź dzier ni ka, godz. 19.30 (wej ście od 18.30)

Bi le ty: 40 zł i 70 zł 
do ku pie nia w Do mu Dar mstadt i Do mu Tech ni ka

SPORT

SZCZY PIOR NI ŚCI
WI SŁY PŁOCK

Płoc cy pił ka rze ręcz ni
ma ją w tym se zo nie je -
den cel – mi strzo stwo
Pol ski. 

Mecz z Piotr ko wia ni -
nem Piotr ków bę dzie ko lej nym kro kiem w dro dze po
ty tuł. Cze go moż na się spo dzie wać? Wie lu bra mek
dla nie bie sko -bia łych, po pi so wych ak cji i wspa nia łej
at mos fe ry na try bu nach. 

Nie mo że cię tam za brak nąć!

Ha la spor to wa, al. Ko by liń skie go 25
3 paź dzier ni ka, godz. 17

mecz Wi sła Płock –
Piotr ko wia nin Piotr ków

Re ży se ria: Qu en tin Ta ran ti no
prod.: Fran cja, Wło chy, Niem cy, USA
czas trwa nia: 153 min

Po le ca my:

www.mo  ty  la  n o  ga.pl

Ko szul ka z lo go ty pem Po lo ne za FSO? Ku bek
z bo ha te ra mi kul to we go „Rej su”? Je śli szu kasz
nie ba nal nych ga dże tów w du chu pop kul tu ry, hi -
sto rii i fil mu – sklep wy sył ko wy „Mo ty la no ga” to
strzał w dzie siąt kę.

Odra dza my:

www.big  bo  y  sto  ys.pl

Ga da ją co -li czą cy otwie racz, słoń ce w sło i ku,
czy li za ki -in sek ty – to tyl ko niek tó re ofer ty skle -
pu wy sył ko we go „Big Bo ys To ys”. Mo że my tu
ku pić naj bar dziej ory gi nal ne i naj bar dziej be zu -
ży tecz ne ga dże ty, ja kie tyl ko so bie wy ma rzy my.
Nie war to.

opr. Mariusz Sepioło

WEB PEŁEN POMYSŁÓW
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Du et Da wi dów – Ple wiń ski i Sa lak na me cie w Byd gosz czy

Zwy cię ska czwór ka bez ster ni ka: Da mian Kru szyń ski, Łu kasz Le wan dow ski, Ga briel Fel-
bór i Da wid Przed peł ski

Za wo dy ro ze gra no w ha li Ko ło w War -
sza wie 12 i 13 wrześ nia. Adam Grze lak
wy je chał ze sto li cy z ty tu łem Mi strza Pol-
ski w kon ku ren cji San shou do 70 kg.
Wpraw dzie mu siał pow ta rzać wal kę fi na -
ło wą z Mar kiem No wo pol skim z klu bu
Sha o lin Kung Fu w Gdy ni, ale pier wsze -
go miej sca nie poz wo lił so bie ode brać.
Oba pier wsze po je dyn ki za wod nik
z Płoc ka wy grał już w dru giej run dzie. Po
dru gim star ciu tre ne rzy No wo pol skie go
od wo ła li się od wy ni ku. Sę dzia głów ny
za wo dów, Da riusz Pi wo war ski po obej -
rze niu na gra nia z wal ki po sta no wił ją
pow tó rzyć na stęp ne go dnia. Osta tecz nie
w trze ciej run dzie wy grał fig hter Fu Hok
Ku en Płock, co da ło mu pier wsze miej sce
na po dium i zło ty me dal.

Zło ty me dal dla swo je go klu bu zdo -
by ła rów nież An dże li ka Ste fań ska.
Pier wsze miej sce przyz na no jej za start
w ka te go rii tra dy cyj nych, po łud nio -
wych form ręcz nych se nio rek, na to miast

brą zo wy me dal za wy stęp z bro nią dłu -
gą. Po nad to płoc ki klub kung fu re pre -
zen to wa ły jesz cze dwie oso by: Mar gi ta
Ka cza now ska (IV miej sce, po łud nio we
tra dy cyj ne for my ręcz ne – se nior ki)
oraz Mi chał Woj cie chow ski (VI miej -
sce, po łud nio we tra dy cyj ne for my ręcz -
ne – se nio rzy).

Mi strzo stwa w War sza wie za koń czył
spe cjal ny po kaz przy go to wa ny przez
człon ków róż nych klu bów kung fu z ca -
łej Pol ski. Pub licz ność mia ła oka zję zo -
ba czyć jak wy glą da tra dy cyj ny chiń ski
ta niec Lwa oraz prze ko nać się, że dłu gi
i cięż ki tre ning fak tycz nie czy ni mi strza.
Naj cie ka wsze ele men ty po ka zu koń co -
we go to roz bi ja nie wiel kim mło tem be -
to no wych blo ków uło żo nych na brzu -
chu, zgi na nie opar tych na gar dle me ta -
lo wych prę tów, prze su wa nie spe cjal nie
wsta wio ne go na ha lę sa mo cho du za po -
mo cą opar tej ostrzem na szyi ostrej
włócz ni. ZB

Dwa zło te i je den brą zo wy me dal zdo by li na XV Mię dzy na ro do wych
Mi strzo stwach Pol ski Wus hu re pre zen tan ci UKS Fu Hok Ku en Płock 

XV Mistrzostwa Polski Wushu

12-13 wrześ nia na to rze re ga to wym
w Byd gosz czy od by ły się eli mi na cje do
re pre zen ta cji kra ju w Mię dzy na ro do -
wych Re ga tach Państw Nad bał tyc kich
„Bal tic Cup” (25-27 wrześ nia w Arun -
gen w Nor we gii). Dzię ki wspar ciu
Urzę du Mia sta i PKN Or len w eli mi na -
cjach uczest ni czy li rów nież wio śla rze
Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go.
Pod wo dzą tre ne ra Jac ka Ka ro la ka do
Byd gosz czy wy ru szy ła 8-oso bo wa eki -
pa PTW: 6 wio śla rzy dłu gich wio seł i 2
wio śla rzy krót kich wio seł. 

Pier wsze do ry wa li za cji sta nę ły osa dy
dłu go wio sło we. Nikt z oglą da ją cych za -
wo dy nie miał wąt pli wo ści, że re ga ty
zo sta ły zdo mi no wa ne przez star tu ją cych
po do piecz nych tre ne ra Jac ka Ka ro la ka
i Pio tra Sał kow skie go. Po se rii eli mi na -
cji, do ści słe go fi na łu „A” dwó jek bez
ster ni ka zak wa li fi ko wa ły się trzy płoc -
kie dwój ki. Kla są dla sie bie by ła uty tu -
ło wa na dwój ka Da mian Sa lak i Da -
mian Ple wiń ski, któ rzy wy gra li ry wa li -
za cję w prze pięk nym sty lu i to z du żą
prze wa gą 11 sek. nad dru gą osa dą ze
Szcze ci na. III miej sce za ję ła na stęp na
płoc ka osa da: Da mian Kru szyń ski,
Łu kasz Le wan dow ski. Trze cia fi na ło -
wa płoc ka dwój ka: Da wid Przed peł ski,
Ga briel Fel bór za ję ła V miej sce. Tym
sa mym, osa da Sa lak, Ple wiń ski be za -
pe la cyj nie za pew ni ła so bie start w „Bal -
tic Cup”. 

Tre ner Ja cek Ka ro lak wy słał na stęp nie
na start osa dę czwór ki bez ster ni ka
w skła dzie: Da mian Kru szyń ski, Łu -
kasz Le wan dow ski, Ga briel Fel bór,

Da wid Przed peł ski. Wszy scy zgro ma -
dze ni na za wo dach z naj wię kszym za in te -
re so wa niem śle dzi li ten wy ścig. Płoc kiej
czwór ce na dro dze do star tu w Nor we gii,
sta nę ła prze de wszyst kim osa da zło żo na
z za wod ni ków AZS Szcze cin oraz AZS
AWF War sza wa. Wal ka o I miej sce ro ze -
gra ła się mię dzy ty mi dwie ma osa da mi:
płoc ką i „kom bi no wa ną” war szaw sko -
szcze ciń sko, ale zwy cię sko z tej ry wa li za -
cji wy szła osa da płoc kiej czwór ki bez
ster ni ka, wy prze dza jąc ry wa li o 2 se kun -
dy. Dzię ki te mu zwy cię stwu czte rej na -
stęp ni wio śla rze PTW za pew ni li so bie
szli fy re pre zen ta cyj ne i pra wo star tu w re -
ga tach „Bal tic Cup” w Nor we gii. 

W związ ku z tak zna czą cym suk ce -
sem, ca ła szóst ka wio śla rzy Płoc kie go
To wa rzy stwa Wio ślar skie go uda ła się
na zgru po wa nie ka dro we do COS OPO
w Wał czu. Ce lem wy ja zdu by ła osta te-
cz na kos me ty ka for my przed cze ka ją -
cym star tem w Nor we gii. 

Bar dzo obie cu ją co za pre zen to wa li się
też Mi chał Mi ko ła jew ski i Ra fał Zaj -
kow ski (młod szy brat Ka mi la) w kon -
ku ren cji dwó jek pod wój nych, któ rzy
w fi na le „A” za ję li do sko na łe III miej -
sce, a ich wspól ny staż w tej kon ku ren -
cji wy no sił za led wie kil ka dni. W na -
stęp nym se zo nie mo gą spra wić jesz cze
nie jed ną mi łą nies po dzian kę. 

Wszy scy za wod ni cy Płoc kie go To -
wa rzy stwa Wio ślar skie go by li lub są
ucz nia mi Szko ły Mi strzo stwa Spor to -
we go przy ZST w Płoc ku.

Wal de mar Ro gow ski
Se kre tarz Za rzą du PTW

Pop ły nę li do Nor we gii

Pro jekt obej mu je gru pę 20 dzie ci
w wie ku od 7 do 11 lat. W cią gu 13 ty -
god ni każ de dziec ko na u czy się pod sta -
wo wych za sad gry w sza chy, poz na jąc
przy tym wie le za baw i gier umy sło -
wych, roz wi ja ją cych oprócz pa mię ci
i kon cen tra cji rów nież ak tyw ność twór-
czą dziec ka.

Za ję cia od by wa ją się w gru pach 
4-oso bo wych (2 go dzi ny w ty god niu)
we wtor ki, śro dy lub czwar tki w go dzi -
nach mię dzy 15 a 19 w klu bie przy uli -
cy 3 Ma ja 18. Udział w szkół ce jest bez -
płat ny. Za pi sy oraz do dat ko we in for ma -
cje pod nu me rem te le fo nu 697 113 315,
ma il: ptsz@wp.pl

– Ja ko po my sło daw ca i ko or dy na tor
szkół ki sza cho wej chciał bym zwró cić
uwa gę ro dzi com, iż sza chy od gry wa ją
istot ną ro lę w na by wa niu i kształ to wa -
niu umie jęt no ści wy ko rzy sty wa nych
przez czło wie ka w cią gu ca łe go ży cia.
Sza chy w po zy tyw ny spo sób wpły wa ją
na roz wój dziec ka, uczą dy scy pli ny, 
lo gicz no – wy o bra że nio we go my śle nia,
sza cun ku dla re guł, po bu dza ją ak tyw -
ność twór czą, roz wi ja ją pa mięć i uwa -
gę – za chę ca Kry stian Ję dry czka, 
pre zes Płoc kie go To wa rzy stwa Sza-
cho we go.

Szkół kę sza cho wą Fun dusz Gran to wy
wsparł kwo tą 6.500 zło tych. IT

W ra mach 3. edy cji Fun du szu Gran to we go dla Płoc ka re a li zo wa ny
jest pro jekt Płoc kie go To wa rzy stwa Sza cho we go „W świe cie 
sza chów’’ 

Szkół ka sza cho wa 
dla naj młod szych



Po mysł wy bu do wa nia
pom ni ka Dru ha Wa cła wa
Milkego zro dził się już
pod czas je go po grze bu.
Od śmier ci wiel kie go
płoc cza ni na mi nęło już
półtora roku. W tym czasie
uda ło się ze brać fun du sze,
prze ko nać do po my słu
spon so rów i realizacja pro-
jektu na brała roz pę du. 16
wrześ nia wmu ro wa no ka -
mień wę giel ny pod „ła we -
czkę Dru ha Wa cła wa”.

Pom nik ma przypom-
nieć nam o człowieku,
który lubił mówić w oto -
cze niu dzie ci, któ re tak ko chał. 

Po stać Dru ha Wa cła wa zo sta nie wy ko -
na na z brą zu, a część, na któ rej każ dy
prze cho dzień bę dzie mógł przy siąść – z
ka mie nia. Fun dusz na bu do wę pom ni ka
za si li ły zbiór ki płoc kich przed szko la ków,
ucz niów i stu den tów oraz prze de wszyst -
kim do fi nan so wa nie ze stro ny PKN Or -
len. Kon cern do ło żył 20 tys. zło tych. 

– Da ro wiz na z PKN prze są dzi ła
o suk ce sie na szej zbiór ki – przyz na je
wspó łor ga ni za tor ka ak cji Do ro ta Za rę -
ba. – Im wię cej bę dzie firm od po wie -
dzial nych spo łecz nie, tym wię ksze
szan se bę dą mie li miesz kań cy, by re a -

li zo wać ini cja ty wy słu żą ce każ de mu
po ko le niu.

W uro czy sto ści uczest ni czy li m.in.: par-
la men ta rzy ści, przed sta wi cie le płoc kich
szkół i uczel ni, ucz nio wie, przed szko la ki,
a tak że naj bliż si dru ha Wa cła wa. Wmu ro -
wa nia do ko na li wspól ny mi si ła mi przed sta -
wi cie le Sto wa rzy szeń: „Sta rów ka Płoc ka”
i Przy ja ciół Har cer skie go Zes po łu Pieś ni
i Tań ca „Dzie ci Płoc ka” oraz ucz nio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 6, któ rej pa tro nem
zo stał właśnie Wa cław Mil ke.

Pom nik zo sta nie od sło nię ty praw do -
po dob nie w dru gą rocz ni cę śmier ci dru -
ha Wa cła wa – w ma ju 2010 r. (ms)

– W su mie, to o war szta tach mo gę mó -
wić w sa mych su per la ty wach – za pew nia
Ka ta rzy na Syl we strzak ze Sto wa rzy sze nia
Na Rzecz Roz wo ju Tań ca IM PRE SJA. 
– Po pier wsze, by ły to pier wsze te go ty pu
war szta ty w mie ście, po dru gie – frek wen -
cja prze ro sła na sze naj śmiel sze ocze ki wa -
nia. Tań ca jaz zo we go uczy ło się po nad 
80 osób. Oczy wi ście w wię kszo ści dziew-
czę ta, ale w gru pie był też je den „ro dzy -
nek”. Szla ki więc prze tar te, za pra sza my do
na szych grup ta necz nych tak że chłop ców.

II Let nie War szta ty Tań ca Jaz zo we go,
zor ga ni zo wa ne przez Sto wa rzy sze nie Na
Rzecz Roz wo ju Tań ca IM PRE SJA
i Szko łę Wyż szą im. Pa wła Włod ko wi ca
trwa ły od 24 do 28 sier pnia br. Za ję cia
pro wa dzi li do świad cze ni na u czy cie le tań -
ca z Ope ry Bał tyc kiej, wro cław skie go Te -
a tru Mu zycz ne go i z By to mia. 

Uczest ni cy by li po dzie le ni na trzy gru -
py. Na za ję ciach ba le to wych ćwi czy li
pod sta wy wy pro wa dze nia ru chu i pra wi -
dło we usta wie nie syl wet ki. Pod czas za jęć
z bro ad way jaz zu i mo der nu mo gli poz nać
cie ka wą cho re o gra fię i pod sta wo we kro ki
cha rak te ry stycz ne dla da ne go sty lu.
Czwar ta go dzi na za jęć za re zer wo wa na
by ła dla tań ca współ czes ne go. 

– Na na stęp ne war szta ty za pra sza my już
te raz. Na pew no od bę dą się w okre sie fe rii
zi mo wych oraz w ostat nim ty god niu sier p-
nia przyszłego roku – mó wi Syl we strzak. 

War to do dać, że od 7 wrześ nia ru szy ły
sta łe for my za jęć ta necz nych dla dzie ci
i mło dzie ży w Cen trum Spor to wo -Re kre -
a cyj nym SWPW. 

W III edy cji kon kur su gran to we go Fun-
da cja „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”
wspar ła Sto wa rzy sze nie Na Rzecz Roz-
wo ju Tań ca IM PRE SJA kwo tą 3000 zł.
Pie nią dze przez na czo ne zo sta ły na wy na -

jem sal, w któ rych pro wa dzo ne by ły war -
szta ty ta necz ne. IT

Ta necz ne wa ka cje
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Bę dzie pom nik Dru ha
Wrze sień już na trwa łe za pi sał się w na -

szej świa do mo ści ja ko mie siąc, w któ rym
w szcze gól ny spo sób mo że my po móc pla -
ne cie. To czas roz po czę cia mię dzy na ro do -
wej kam pa nii Sprzą ta nie świa ta, któ rej ce -
lem, waż niej szym niż usu nię cie śmie ci za -
le ga ją cych po za miej sca mi przez na czo ny -
mi do ich skła do wa nia, jest wzrost świa do -
mo ści eko lo gicz nej spo łe czeństw. Te go -
rocz na ak cja prze bie ga pod ha słem Po ma -
gaj my Zie mi – co dzien nie! 

Udział w przed sięw zię ciu, jak co ro ku,
za de kla ro wa ło Gim na zjum nr 6, szko ła
z bo ga tą tra dy cją eko lo gicz ną. Do ak cji
pla ców ka przy stą pi ła dzię ki za pro sze niu
Re gio nal ne go Cen trum Edu ka cji Eko lo -
gicz nej w Płoc ku.

Naj trud niej sze wyz wa nie pod ję ły dwie
kla sy o pro fi lu eko lo gicz nym (II f i III b), któ -
re pod opie ką wy cho waw ców i na u czy cie li
(Do ro ty Ko ciem skiej, Be a ty Ko wal skiej, To -
ma sza Szym cza ka, Pio tra Wy soc kie go, To -
ma sza Mar szał ka i Grze go rza Stel ma sia ka)
11 wrześ nia po rząd ko wa ły te re ny wzdłuż
Skrwy Pra wej oraz wyz na czo ne ob sza ry Bru -
dzeń skie go Par ku Kra jo bra zo we go. 

Wy sił ki mło dzie ży czyn nie wspo ma ga li
wo lon ta riu sze z Urzę du Gmi ny w Bru dze -
niu Du żym, tam tej si stra ża cy, pra cow ni cy
Zes po łu Par ków Kra jo bra zo wych, leś ni cy,
pra cow ni cy Re gio nal ne go Cen trum Edu -
ka cji Eko lo gicz nej oraz Fun da cji Fun dusz
Lo kal ny Zie mi Płoc kiej,,Mło dzi Ra zem”.

Spraw nej or ga ni za cji przed sięw zię cia
słu żył po dział uczest ni ków na dwie gru py.
Pier wsza usu wa ła śmie ci z te re nów leś -
nych, dru ga oczysz cza ła posz cze gól ne od -
cin ki rze ki. Spływ ka ja ko wy i po rząd ko -
wa nie brze gów Skrwy Pra wej po dzie lo no
na 4 od cin ki: Bru dzeń / Ja no szy ce – Pa -
rzeń, Pa rzeń – Si kórz, Si kórz – Ra dot ki,
Ra dot ki – Mu rzy no wo.

Mło dzi eko lo dzy mie li oka zję, by przyj -
rzeć się ro ślin no ści par ku, po dzi wiać jej
bo gac two i zach wy cać się uro kli wym 
kra jo bra zem. Jed nak nie by ły to je dy ne
wra że nia gim na zja li stów. Prze ra że nie bu -
dził sto pień zaś mie ce nia śro do wi ska,
wsze cho bec ne od pa dy wta pia ły się w miej -
sco wy pej zaż, stra sząc i alar mu jąc.

– Wszę dzie by ły bu tel ki, kar to ny, opa ko -
wa nia, pla sti ko we to reb ki i po zo sta wio ne
w le sie wor ki peł ne śmie ci – wspo mi na ła
Ola, uczest ni czka wy pra wy.

Po twier dze niem tych słów niech bę dzie
fakt, że w cią gu za led wie kil ku go dzin ze -
bra no po nad 200 ki lo gra mów śmie ci!

Wy pra wa do Bru dzeń skie go Par ku Kra-
jo bra zo we go by ła do sko na łą lek cją eko lo -
gii. Or ga ni za to rzy ak cji zad ba li rów nież
o to, by na u kę po łą czyć z ak tyw nym wy -
po czyn kiem. Spływ ka ja ko wy i pysz na
gro chów ka przy go to wa na przez oś ro -
dek,,Ma ri na” w Mu rzy no wie ua trak cyj ni ły
wy jazd. 

Za py ta ni o wra że nia ucz nio wie mó wią
o fan ta stycz nej at mos fe rze, wspo mi na ją
wie le za baw nych sy tu a cji, ale prze de
wszyst kim pod kre śla ją wiel kie za an ga żo -
wa nie uczest ni ków, któ rzy nie szczę dzi li
sił, by choć tro chę po móc pla ne cie. 

Ilość ze bra nych śmie ci to nie je dy ny
suk ces na szych eko lo gów. W ich świa do -
mo ści po zo sta nie praw da, że śro do wi sko
jest bar dzo za nie czysz czo ne, że trze ba
o nie dbać, sza no wać przy ro dę i za so by na -
tu ral ne Zie mi. 

Trosz cząc się o kształ to wa nie po staw
proe ko lo gicz nych wśród mło dzie ży,
szko ła zad ba ła rów nież o po zo sta łych wy -
cho wan ków. Na go dzi nach wy cho waw -
czych prze pro wa dzo no po ga dan ki za poz -
na ją ce z ge ne zą, za ło że nia mi pro gra mo -
wy mi oraz prze bie giem ak cji na świe cie
i w Pol sce, dy sku to wa no o za gro że niach
kli ma tycz nych, wska zy wa no spo so by
och ro ny śro do wi ska.

Zdo by ta w ten spo sób wie dza ma słu -
żyć wzmoc nie niu wraż li wo ści eko lo gicz -
nej mło dych lu dzi, kształ to wa niu wła ści -
wych na wy ków w co dzien nym ob co wa -
niu z przy ro dą, sta no wić prze sła nie skie -
ro wa ne tak że do ich bli skich i na stęp nych
po ko leń.

Zes pół re dak cyj ny Gim na zjum nr 6 
pod opie ką Ma gda le ny Mi chal skiej 

Gim na zjum nr 6 sprzą ta świat

Cytat
numeru
Żad na mi łość, 
przy jaźń, sza cu nek 
nie jed no czy tak, 
jak wspól na 
nie na wiść do cze goś.

An to ni Cze chow


