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Od 9 paź dzier ni ka moż na już ko rzy stać z ostat nie go
od cin ka dróg do ja zdo wych do no we go mo stu, czy li od
ron da na Do brzy kow skiej do ron da w Cie cho mi cach.
Oz na cza to, że kie row cy, któ rzy ja dą np. od stro ny War -
sza wy w kie run ku Ło dzi nie mu szą wjeż dżać już do cen-
trum Płoc ka i nie mu szą prze ci skać się przez wą skie
skrzy żo wa nie w Ra dzi wiu. 

– Otrzy ma liś my od Wo je wódz kie go In spek to ra Na d-
zo ru Bu do wla ne go, poz wo le nie na czę ścio we użyt ko wa -
nie in we sty cji – mó wi Da riusz Za widz ki, za stęp ca pre -
zy den ta. 

Jest to poz wo le -
nie czę ścio we,
gdyż ca łość za da -
nia nie jest jesz cze
za koń czo na. 

– Trwa ją pra ce
nad do ku men ta cją
do ty czą cą osu wa -
nia się skarp – wy -
jaś nia za stęp ca
Pre zy den ta.

Przy pom nij my,
że prob lem do ty -
czy nie wię cej niż
20 proc. po wierz -
chni skarp. Dro gi
do ja zdo we znaj -
du ją się na trud-
nym in we sty cyj nie te re nie. Te go rocz ne ob fi te opa dy
spo wo do wa ły, że część nie od por nych jesz cze sto ków
osu wa się. Nie wpły wa to jed nak na bez pie czeń stwo
po ru sza ją cych się sa mo cho dów, ani nie po wo du je
zmian w na wierz chni dro gi. 

– Dla te go pra ce bę dą od by wa ły się nie za leż nie od ru -
chu po ja zdów – mó wi Da riusz Za widz ki. – Ze swo jej

stro ny ma my przy go to wa ną już ek sper ty zę do ty czą cą
po wo du osu wa nia się skarp. Cze ka my te raz na dru gą
ek s-per ty zę, któ rą zle cił wy ko naw ca. Wte dy zde cy du je -
my, co ro bić da lej oraz kto za to zap ła ci. 

Ostat ni od ci nek dróg do ja zdo wych do no wej prze pra -
wy li czy 4501 me trów i jest dwu pas mów ką, któ ra 
prze ci na ul. Cie cho mic ką, prze cho dząc pod nie du żym
wia duk tem. 

– Do koń ca ro ku ruch cię ża ró wek od by wać się bę dzie
rów no le gle sta rym i no wym mo stem – wy jaś nia za stęp ca.

– Li czy my, że od 1
stycz nia 2010 ro ku
no wa prze pra wa
uzy ska sta tus dro gi
kra jo wej. Wte dy tir-y
nie bę dą wpusz cza ne
na sta ry most. 

I do pie ro wte dy
uspraw ni się ruch
tran zy to wy w ca łym
mie ście; od blo ko -
wa na zo sta nie ale ja
Ki- liń skie go, a cięż -
ki tran sport bę dzie
jeź dził sze ro ką, trzy-
pas mo wą ale ją Pił -
sud skie go. 

Ostat ni, czwar ty
od ci nek dróg do ja -

zdo wych do no we go mo stu kosz to wał bli sko 60 mln
zł, a je go wy ko na niem za ję ło się kon sor cjum firm:
war szaw ski Po li mex -Mo sto stal, Do pra stav ze sło -
wac kiej Bra ty sła wy, płoc kie Przed się bior stwo Ro bót
Dro go wych i Przed się bior stwo In sta la cyj no -U słu go -
we „We resz czyń ski” oraz go sty niń skie Przed się bior -
stwo Ro bót Dro go wo -Bu do wla nych. (m.d.)
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Moż na je chać

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”. Sze ściu wio śla rzy Płoc kie go To wa rzy -
stwa Wio ślar skie go do stą pi ło zasz czy tu re pre zen to -
wa nia Pol ski w mię dzy na ro do wej ry wa li za cji na to rze
re ga to wym w miej sco wo ści Arun gen w Nor we gii 
25-27 wrześ nia. Płoc cy wio śla rze po now nie nie za w-
ie dli i wró ci li ze srebr nym me da lem (dwój ka bez ster -
ni ka) oraz brą zo wym (czwór ka bez ster ni ka). 

dokończenie na str. 15

Wio ślar skie 
suk ce sy

24 paź dzier ni ka 2009 r. od bę dzie się
uro czy stość po świę co na śp. Da riu szo -
wi Sto lar skie mu, współ za ło ży cie lo wi
Fe de ra cji Mło dzie ży Wal czą cej
w Płoc ku.

Na je go gro bie na cmen ta rzu ko mu -
nal nym o godz. 13.30 zło żo ne zo sta ną
kwia ty, na stęp nie (o godz.14) od sło -
nię ta zo sta nie tab li ca pa miąt ko wa na
bu dyn ku przy Sta rym Ryn ku 27.
O godz. 15 w Sta ni sła wów ce od pra -
wio na zo sta nie msza św. w in ten cji
Da riu sza Sto lar skie go, a po niej otwar -
ta wy sta wa pt. „Da rek Sto lar ski
i FMW w Płoc ku i Kut nie”.

Pa tro nat ho no ro wy nad uro czy sto -
ścią ob ję li; J.E. bp Piotr Li be ra i Pre -
zy dent Mia sta Płoc ka Mi ro sław Mi -
lew ski.

Da riusz Sto lar ski, współ za ło ży ciel
płoc kich struk tur Fe de ra cji Mło dzie ży
Wal czą cej zmarł w nie wy jaś nio nych
do tąd oko licz no ściach 17 paź dzier ni ka
1993 ro ku. We dług ofi cjal nej wer sji
przy czy ną śmier ci by ła ostra nie wy -
dol ność krą że nio wo -od de cho wa, co od
ra zu wzbu dzi ło po dej rze nia, po nie waż
na drzwiach wej ścio wych do miesz ka -
nia nie zna le zio no żad nych od ci sków
pal ców. Wię cej o D. Sto lar skim w na -
stęp nym nu me rze SP. (j)

W 25. rocz ni cę za ło że nia Fe de ra -
cji Mło dzie ży Wal czą cej

Pa mię ta my
o Dar ku

Mi strzo wie Pol ski w sprin cie (od le wej): Bo gdan Za lew -
ski, Piotr Bu chal ski, Do mi nik Ku biak i Piotr Lep czak
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PREZYDENT 
ZARZĄDZIŁ

Rocz ni ca w Ber li nie
Płoc ka de le ga cja wzię -

ła udział w uro czy stych
ob cho dach z oka zji oba -
le nia Mu ru Ber liń skie go.
Płoc cza nie wcho dzi li
w skład eki py Związ ku
Miast Pol skich, do któ re -
go wła dze Ber li na wy sto -
so wa ły za pro sze nie. 
W sto li cy na sze go za -
chod nie go są sia da m.in.
ro ze gra li to wa rzy ski
mecz z re pre zen ta cją pił -
kar ską bur mi strzów.

Szkol ne sto łów ki
Na wnio sek dy rek to -

rów pla có wek oświa to -
wych, w któ rych fun -
kcjo nu ją sto łów ki, Pre zy -
dent usta lił wy so kość
dzien nych op łat za ko -
rzy sta nie z po sił ków.
Obiad w szko le, tak dla
ucz niów jak i pra cow ni -
ków, kosz tu je od 4,30 do
5 zło tych.

Dy plom dla Płoc ka
W kon kur sie na naj -

lep sze pra ce ma gi ster -
skie, in ży nier skie i li cen -
cjac kie Pre zy dent przy-
z nał na gro dy pie nięż ne 
9 ab sol wen tom płoc kich
uczel ni. Otrzy ma li je:
Krzysz tof Bar tczak, El -
żbie ta Ma nel ska i Mar cin
Wro now ski z po li tech ni -
ki, Mo ni ka Zy wer, Edy ta
Bo gdań ska i Edy ta Jóź -
wik ze Szko ły Wyż szej
im. Pa wła Włod ko wi ca,
An na Zię tek, Gra ży na
Byt ner i Da mian Gą sec ki
z Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Za wo do wej. Na -
gro dy wy nio sły od ty sią -
ca do 4 ty się cy zło tych.

God ni na śla do wa nia
Og ło szo na zo sta ła III

edy cja kon kur su or ga ni -
za cji po za rzą do wych
„God ni na śla do wa nia”.

Kon kurs ma na ce lu
uho no ro wa nie naj lep szej
or ga ni za cji, naj lep sze go
li de ra i naj lep sze go wo -
lon ta riu sza w 2009 ro ku.
Kan dy da tów mo gą zgła -
szać or ga ni za cje, oso by
fi zycz ne i praw ne oraz
sa mi za in te re so wa ni
w Cen trum ds. Współ -
pra cy z Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi (ul. Mi s-
jo nar ska 22) do 6 stycz -
nia 2010 ro ku.

Na Dzień Edu ka cji
Pre zy dent po wo łał ko -

mi sję, któ ra za o pi niu je
wnio ski o przyz na nie na -
gród pe da go gom sa mo -
rzą do wych pla có wek
oświa to wo -wy cho waw -
czych z oka zji Dnia Edu -
ka cji Na ro do wej. Sze ś-
cio o so bo we gre mium
pra cu je pod prze wod nic -
twem z-cy pre zy den ta
Pio tra Ku be ry. (j)

53 sto i ska z ofer ta mi ma łych i du żych
firm oraz set ki od wie dza ją cych – to bi -
lans 14. edy cji Płoc kich Tar gów Pra cy,
któ re od by ły się 7 paź dzier ni ka w Szko -
le Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi ca.

Tar gi da ją moż li wość zna le zie nia pra cy
nie ko niecz nie w wy u czo nym za wo dzie,
choć pra co daw cy naj chęt niej po szu ki wa li
osób z od po wied nim wyksz tał ce niem i do -
świad cze niem. Od wie dza ją cy im pre zę mo -
gli w wie lu miej scach zo sta wić swo je apli -
ka cje i mieć na dzie ję, że przed sta wi cie le
fir my odez wą się. Pra co daw cy po szu ki wa -
li m.in.: pie ka rzy, ka sje rów, sprze daw ców,
kel ne rów, agen tów och ro ny, mon te rów
izo la cji tech nicz nych i rusz to wań, spa wa -

czy, gra fi ków kom pu te ro wych i osób zaj-
mu ją cych się do radz twem fi nan so wym.
Tłu my zbie ra ły się przy ofer tach pra cy wy -
wie szo nych przez urzę dy pra cy (miej ski,
po wia to wy i płoc ką fi lię wo je wódz kie go),
któ re by ły or ga ni za to ra mi tar gów. Wspó -
łor ga ni za to ra mi tar gów by ły: Iz ba Gos po -
dar cza Re gio nu Płoc kie go, Szko ła Wyż sza
im. Pa wła Włod ko wi ca oraz Ga ze ta Wy -
bor cza Płock. 

We dług or ga ni za to rów, te go rocz ne
tar gi pra cy od wie dzi ło du żo wię cej osób
niż po przed nie edy cje, a pra cy po szu ki -
wa ły nie tyl ko oso by mło de, ale rów nież
te, któ re ma ją już kil ka lat sta żu za so bą.

(m.d.)

W po szu ki wa niu pra cy
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15 paź dzier ni ka 2009 ro ku po raz pier wszy ob cho -
dzo ny jest Mię dzy na ro do wy Dzień Me dia cji (MDM).
Je go ce lem jest upo wszech nie nie me dia cji, za rów no
wśród prak ty ków sto su ją cych pra wo, jak i ca łe go spo -
łe czeń stwa. Me dia cja, ja ko do bro wol ny spo sób roz -
strzy ga nia spo rów, jest al ter na ty wą dla bar dziej sfor-
ma li zo wa ne go pro ce su są do we go.

Chcąc ak tyw nie włą czyć się w ak cję MDM, Pro ku -
ra tu ra Okrę go wa w Płoc ku 15 paź dzier ni ka or ga ni zu -
je w swo jej sie dzi bie przy Pla cu Obroń ców War sza wy
oraz we wszyst kich pro ku ra tu rach re jo no wych okrę gu
płoc kie go pro ku ra tor skie dy żu ry. Pod czas nich pro ku -
ra to rzy bę dą udzie lać oso bom za in te re so wa nym in for -
ma cji na te mat ure gu lo wań praw nych oraz ko rzy ści,
zwią za nych z me dia cją w spra wach kar nych. (j)

Dzień Me dia cji

* Mni si pra wo sław ni z Ostasz ko wa, któ rzy przy-
je cha li na Jas ną Gó rę po ko pię cu dow ne go obra zu,
chcąc umie ścić ją w klasz tor nej ka pli cy, od wie dzi -
li po dro dze Płock.

* Do 15 paź dzier ni ka trwa ło szcze pie nie li sów
prze ciw ko wście kliź nie.

* PERN świę to wał w te a trze 50-le cie swo jej
dzia łal no ści. Kil ka dzie siąt osób otrzy ma ło me da le
za za słu gi dla ener ge ty ki.

* Uru cho mie nie Po do lan ki prze su nię to na li sto pad.
* W klu bie osie dla Dwor co wa przy ul. Cho pi na

64 pow sta ło mi ni przed szko le dla dzie ci od 3 do 6
lat. Na ra zie dzia ła tyl ko we wtor ki w godz. 11 – 13.

* Kil ku na stu le ka rzy ze szpi ta la miej skie go zło ży ło
wy mó wie nia. Ne go cja cje z dy rek cją pla ców ki trwa ją.

* Za padł wy rok w spra wie nie pra wi dło wo ści przy
bu do wie trze ciej nit ki ru ro cią gu „Przy jaźń”. Trzy
oso by z daw ne go kie row nic twa PERN usły sza ły
wy ro ki w za wie sze niu. Za po wie dzia ły od wo ła nia.

* Tyl ko 21 płoc kich sze ścio lat ków po szło do
szko ły – naj wię cej do SP 21 i Pro fe so ra.

* W Bib lio te ce im. Zie liń skich moż na uczyć się
ję zy ka ja poń skie go.

* Sie dzi bę „Dzie ci Płoc ka” ozdo bi ko lo ro wy
mu ral z tań czą cą pa rą w wiej skim kra jo bra zie. Wy -
ko naw ca jest war szaw ska fir ma Wal lArt.

* Na za byt ko wy cmen tarz wró ci ły 3 od no wio ne
pom ni ki za pie nią dze ze bra ne w cza sie kwe sty „Ra tuj -
my płoc kie Po wąz ki”.

* W ogro dzie zo o lo gicz nym za miesz ka ła pół to ra -
rocz na sa mi ca świ ni rzecz nej. Przy je cha ła do Płoc ka
z łódz kie go ogro du, wios ną ma do łą czyć do niej sa -
miec. Ko lo ro we świ nie rzecz ne po cho dzą z Af ry ki.

* W Sta ni sła wów ce 4 bm. sa le zja nie ob cho dzi li
uro czy ście 80. rocz ni cę przy by cia za ko nu do Płoc ka.

* Trzy dzi ki po nio sły śmierć w zde rze niu z sa mo -
cho dem oso bo wym na tra sie do War sza wy, na wy -
so ko ści Bia ło brze gów.

* Płoc ka pro ku ra tu ra umo rzy ła śledz two w spra -
wie dom nie ma nych na ci sków na pro ku ra to rów.

* By ły na czel nik Urzę du Skar bo we go w Płoń sku
i Płoc ku Ra fał J. zo stał aresz to wa ny; jest po dej rza -
ny o oszu stwa przy zwro cie po dat ku VAT za fał szy -
we fak tu ry.

* Jakub Przygoński z Orlen Team zajął III
miejsce w Rajdzie Faraonów. (j)
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Do ra tu sza 
bez go tów ki

W ka sach Urzę du Mia sta moż na pła cić
kar ta mi płat ni czy mi.

Od 1 paź dzier ni ka ist nie je moż li wość
zap ła ty po dat ków: od nie ru cho mo ści,
rol ne go, leś ne go oraz po dat ku od środ-
ków tran spor tu kar tą płat ni czą. W ka -
sach be zgo tów ko wo mo że my 
zap ła cić tak że za wy ro bie nie do wo du
oso bi ste go lub pra wa ja zdy. Ka sy ra tu -
sza wy po sa żo ne zo sta ły w 4 ter mi na le
płat ni cze. ag

Umo rze nie 
4 wrześ nia 2009 ro ku Pro ku ra tu ra Re jo -

no wa w Płoc ku umo rzy ła do cho dze nie RSD
1395/09 1Ds 1272/09 wszczę te z art. 218
par.1 KK w spra wie na ru sze nia praw pra-
cow ni czych w okre sie od mar ca 2008 r do
kwiet nia 2009 r. w fir mie ABART SER WIS
w Płoc ku z uwa gi na brak zna mion czy nu
za bro nio ne go – art. 17 par. 1 p. 2 KPK.

Oso by za in te re so wa ne (po krzyw dzo ne)
w po wyż szej spra wie mo gą uzy skać bliż sze
da ne w Pro ku ra tu rze Re jo no wej w Płoc ku,
Plac Obroń ców War sza wy 8 (tel. do se kre -
ta ria tu – 24 267 45 33). (a)
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W prze tar gu og ło szo nym przez Urząd
Mia sta aż 14 firm zło ży ło swo je ofer ty.
Naj niż szą ce nę za pro po no wa ło kon sor -
cjum płoc kich firm: Re mar i Re pro. Pra ce
wy ce ni ło na 5 mln 782 tys. zł. Je śli wszys-
t ko pój dzie do brze w cią gu 14 mie się cy
pla ców ka bę dzie go to wa do użyt ku.

Przy pom nij my, że bu dy nek ma być par -
te ro wy i zo sta nie po dzie lo ny na dwie
odręb ne czę ści: przed szkol ną i kul tu ral no -
spor to wą z ma łą sa lą wie lo fun kcyj ną. Obie
czę ści po sia dać bę dą wspól ne za ple cze
z po miesz cze nia mi tech nicz ny mi w środ -
ko wej czę ści obiek tu. 

Przed szko le sta nie przy ul. Cie cho mic -
kiej. Je go bry ła bę dzie no wo czes na i zo sta -
nie po dzie lo na na osiem ku bi ków, po łą czo -
nych ze so bą przesz klo ny mi ho la mi i ko ry -
ta rza mi, dzię ki cze mu wszyst kie po miesz -
cze nia bę dą pra wi dło wo do świet lo ne.

Przed szko le bę dzie mia ło dwa od dzia ły
przez na czo ne dla 50 dzie ci i 12 pra cow ni -
ków (osiem osób w czę ści przed szkol nej
i czte ry w czę ści kul tu ral no -spor to wej). 

Do czę ści przed szkol nej bu dyn ku pro -
wa dzić bę dą dwa wej ścia: jed no głów ne od
stro ny ul. Cie cho mic kiej i dru gie, do dat ko -
we, od stro ny ul. Piw nej. Do ogro du przed-
szkol ne go, któ ry zo sta nie cał ko wi cie ogro -
dzo ny bę dą ko lej ne dwa wej ścia. Obok po -
miesz cze nia do zor cy, znaj dzie się tak że
część ad mi ni stra cyj na, po cze kal nia dla ro -
dzi ców oraz osob na, dla każ de go z od dzia -
łów, szat nia dla dzie ci. Hol pro wa dzić bę -
dzie do sa li wie lo fun kcyj nej, przez na czo -
nej do za jęć ru cho wych, gim na sty ki, ryt mi-
ki oraz do or ga ni zo wa nia uro czy sto ści
z udzia łem ro dzi ców. Po miesz cze nia dla
ma lu chów bę dą od stro ny po łud nio wej bu -
dyn ku. Dla każ de go z od dzia łów za pro jek -
to wa no odręb ny zes pół sa ni ta ria tów, scho -
wek po rząd ko wy oraz ma ga zy nek dla na u -
czy cie la. Do dat ko wo wy dzie lo no tak że to -
a le tę dla ma lu chów do stęp ną z zew nątrz
bu dyn ku. Jest ona niez będ na pod czas za -
baw na po wie trzu. 

Po miesz cze nia dla na u czy cie li i pra cow -
ni ków bę dą w za chod niej czę ści bu dyn ku.
Od sal dla dzie ci od dzie lać je bę dzie ko ry -
tarz. Przy wej ściu na te ren ogro du usy tu o -
wa ny zo sta nie po kój pie lę gniar ki. 

W przed szko lu nie bę dą przy go to wy -
wa ne po sił ki. Bę dą do star cza ne z zew -
nątrz w szczel nych opa ko wa niach. Na -
to miast, przy do dat ko wym wej ściu od
ul. Piw nej za pro jek to wa no pral nię i su -
szar nię oraz od dziel ne po miesz cze nia
na czy stą i brud ną bie liz nę. Sprzęt i za -
baw ki przez na czo ne do za jęć na po wie -
trzu prze cho wy wa ne bę dą w spe cjal nym
ma ga zyn ku, usy tu o wa nym przy jed nym
z wyjść na te ren ogro du. 

Dru ga, od dziel na fun kcjo nal nie część
bu dyn ku – kul tu ral no -spor to wa – bę dzie
mia ła osob ne wej ście od ul. Cie cho mic kiej.
Z głów ne go ho lu, gdzie znaj dą się szat nie
oraz to a le ty, bę dzie moż na do stać się do
wy po ży czal ni i in for ma to rium oraz do sa li
wie lo fun kcyj nej przez na czo nej dla ra dy
osie dla. Ma ła sa la gim na stycz na zo sta nie
od dzie lo na do dat ko wym ko ry ta rzem z od -
dziel nym wej ściem z zew nątrz, dzię ki cze -
mu bę dzie moż na z niej ko rzy stać, gdy
przed szko le bę dzie zam knię te. 

Po wierz chnia użyt ko wa ca łe go obiek tu
wy nie sie po nad 1,4 tys. mkw., z cze go po -
nad 660 mkw. zaj mie część przed szkol na,
a pra wie 685 mkw. – część kul tu ral no -
spor to wa. Resz ta zo sta nie przez na czo na na
po miesz cze nia tech nicz ne. Ca ły obiekt bę -
dzie mo ni to ro wa ny. 

Bu dy nek za pro jek to wa no tak, aby w ca -
ło ści do stęp ny był dla osób nie peł no spraw -
nych. Wej ścia bę dą bez pro go we, al bo
z pro ga mi o mak sy mal nej wy so ko ści 2 cm. 

Wo kół obiek tu pow sta nie ogród z pla ca -
mi za baw oraz zie le nią. Zo sta nie on od gro -
dzo ny od po zo sta łej czę ści dział ki. Wy -
dzie lo ne zo sta nie tak że wie lo fun kcyj ne bo -
i sko spor to we o na wierz chni po liu re ta no -
wej, o dłu go ści 40 me trów i sze ro ko ści 20
m. Po zo sta ła część te re nu bę dzie nie o gro -
dzo na. Pro jekt prze wi du je, że na zew nątrz
bu dyn ku znaj dą się dwa pla ce za baw z ze -
sta wa mi urzą dzeń dla dzie ci w róż nym
wie ku, dwa nie wiel kie ogród ki z urzą dze -
nia mi spor to wy mi oraz dwa te re ny zie lo ne,
przez na czo ne do pro wa dze nia za jęć i za -
baw ru cho wych. Nie za pom nia no rów nież
o par kin gu dla 56 sa mo cho dów, z cze go
sześć miejsc przez na czo nych bę dzie dla
osób nie peł no spraw nych. (m.d.)

Mia sto przy stę pu je do bu do wy przed szko la w Cie cho mi cach. Oprócz
te go przy pla ców ce pow sta nie za ple cze kul tu ral no -spor to we. 

Dla naj młod szych płoc czan

Płock otrzy mał do fi nan so wa nie na prze-
bu do wę ul. Oto liń skiej. Ca łość in we sty cji –
we dług sza cun ków – ma kosz to wać 40,4

mln zł, z cze go unij na po moc wy nie sie 25
mln zł. De cy zję o roz sze rze niu li sty pro jek -
tów klu czo wych pod jął za rząd wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go. 

– To niez wy kle waż na in we sty cja dla
Płoc ka – mó wi pre zy dent Mi ro sław Mi lew -
ski. – Poz wo li ona na udroż nie nie dwóch
cią gów ko mu ni ka cyj nych mia sta. Gdy Oto -
liń ska zo sta nie prze bu do wa na, bę dzie sta -
no wić do sko na ły ob jazd dla kie row ców,
któ rzy nie po trze bu ją wjeż dżać do cen trum.

Pro jekt za kła da prze bu do wę ul. Oto liń -
skiej wraz in fra struk tu rą od al. Pił sud skie -
go do gra nic ad mi ni stra cyj nych Płoc ka,
czy li na od cin ku po nad 2,2 km. Po nad to
pow sta ną no we chod ni ki, ścież ka ro we ro -
wa o utwar dzo nej na wierz chni oraz ka na li -
za cja desz czo wa. W ra mach in we sty cji
prze bu do wa nych bę dzie osiem skrzy żo -
wań oraz 1630 me trów ul. Tar go wej. Do -
dat ko wo wy ko na ne zo sta ną za to ki au to bu -
so we, par kin gi oraz oświet le nie. Roz po -
czę cie prac na stą pi praw do po dob nie w I
kwar ta le 2010 ro ku, a ich za koń cze nie
prze wi dzia no na ko niec 2012 ro ku. 

– Po prze bu do wa niu uli cy Oto liń skiej
du żo ła twiej bę dzie moż na do je chać do
War sza wy oraz do no we go lot ni ska
w Mo dli nie – mó wi mar sza łek wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go Adam Stru zik.
– Wraz z mo der ni zo wa ną dro gą nr 568
na od cin ku Go śli ce -Ciół ko wo, Oto liń ska
sta no wić bę dzie na miast kę ob wod ni cy
Płoc ka. Dzię ki te mu tir-y nie bę dą mu -
sia ły prze jeż dżać przez mia sto. 

Za rząd wo je wódz twa ma zo wiec kie go
pod jął tak że de cy zję o do fi nan so wa niu ze
środ ków unij nych roz bu do wy Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej. Pla ców ka do -
sta ła 19 mln zł na prze bu do wę In sty tu tu Pe -
da go gi ki, miesz czą ce go się przy ul. Gał czyń -
skie go 28 oraz roz bu do wę kom plek su bu -
dyn ków szko ły przy Pla cu Dą brow skie go 2.
Ca łość in we sty cji kosz to wać ma 24,5 mln zł. 

– Przy Gał czyń skie go chce my stwo rzyć
no wo czes ny obiekt dy dak tycz ny, w któ rym
znaj dzie się mię dzy in ny mi au la z 300 miej -
sca mi – wy jaś nia Ro man Sie miąt kow ski,
kan clerz PWSZ. – Bę dzie ją moż na po dzie -
lić na dwie mniej sze sa le. Po nad to chce my,
aby w bu dyn ku zna laz ły się la bo ra to ria do
na u ki ję zy ków ob cych, pra cow nie pla stycz -
ne i mu zycz ne, bu fet oraz bib lio te ka. 

Bu dy nek przy Pla cu Dą brow skie go jest
za byt ko wy i w tej chwi li tyl ko część na da je
się do użyt ko wa nia. W ra mach prze bu do wy
PWSZ chce wy ko nać m.in.: no wą kon-
struk cję da chu, ścian ki dzia ło we, scho dy,
szyb win dy, in sta la cje wod no -ka na li za cyj -
ne, cen tral ne go ogrze wa nia, elek trycz ne
i te le fo nicz ne. W bu dyn ku zo sta ną wy mie -
nio ne ok na oraz wy ko na ne bę dą po sadz ki
i po dło gi, a od stro ny dzie dziń ca pow sta nie
par king. 

– W tej chwi li kształ ci my trzy ty sią ce stu-
den tów na czte rech kie run kach – mó wi Ja -
cek Grzy wacz, rek tor PWSZ. – Ale chce my
otwo rzyć no wy kie ru nek oko ło me dycz ny,
gdzie stu den ci uczy li by się w spe cjal no -
ściach: pie lę gniar stwo, fi zjo te ra pia oraz –
praw do po dob nie – ra tow nic two me dycz ne.

Ma my na dzie ję, że w cią gu trzech lat bę dzie
to moż li we. (m.d.)
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Klu czo we pro jek ty

Trwa re mont uli cy Pop ła ciń skiej na od -
cin ku od ul. Ko le jo wej do Por to wej. 

Przy pom nij my, że część tej uli cy
zo sta ła już wy re mon to wa na. Od
wrześ nia 2007 ro ku kie row cy mo gą
wy god nie jeź dzić no wym as fal tem,
któ ry zo stał po ło żo ny na dłu go ści ok.
750 me trów – od gra nic mia sta do uli -
cy Stocz nio wej. Oprócz no wej 
na- wierz chni, wy ko na no tam rów nież
ka na li za cję desz czo wą, chod ni ki
z kost ki bru ko wej, no we wja zdy na
po se sje oraz oświet le nie.

Te raz przy szedł czas na dal szy re -
mont. Za da nie zo sta ło roz ło żo ne na
trzy la ta. W tym ro ku pra cow ni cy Hy -
dro po lu z Go sty ni na wy mie nią: 860
m kw. chod ni ków oraz 456 me trów

kra węż ni ków. Dla osób nie peł no -
spraw nych kra węż ni ki w miej scach
przejść dla pie szych ob ni żo ne bę dą
do 2 cm. 

W 2010 ro ku wy ko naw ca zaj mie się
prze bu do wą ka na li za cji desz czo wej
o dłu go ści ok. 204 me trów oraz wy re -
mon tu je na wierz chnię uli cy (ok. 1830
m kw.). Na ko lej ny rok, na 1 wrześ nia
2011, prze wi dzia no ko niec prac. Wte -
dy Hy dro pol do koń czy prze bu do wę
ka na li za cji (ok. 437 me trów) i na -
wierz chni uli cy wraz z kra węż ni ka mi
(ok. 1544 m kw.). Ca łość prac kosz to -
wać bę dzie 3 mln 160 tys. zł. 

W związ ku z re mon tem zmie ni ła się
tra sa au to bu su Ko mu ni ka cji Miej skiej li -
nii nr 8; przy sta nek Pop ła ciń ska/Ko le jo -
wa (w obie stro ny) zo stał prze nie sio ny na
przy sta nek Pop ła ciń ska/stocz nia, na to -
miast przy sta nek Ko le jo wa/Stra żac ka (w
obie stro ny) zo stał prze nie sio ny na przy s-
ta nek za stęp czy na ul. Por to wej (ko ło sa -
lo nu Sko dy). War to rów nież wie dzieć, że
na przy stan ku Ko le jo wa/Stra żac ka za -
trzy mu ją się tyl ko kur sy do jeż dża ją ce do
ul. Ci chej. Dla po zo sta łych kur sów li nii 8
przy sta nek ten nie obo wią zu je. 

Go dzi ny kur so wa nia au to bu sów nie
zmie ni ły się. (m.d.)

Ra dzi wie w na pra wie
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*XLI SESJA RADY MIASTA*XLI SESJA RADY MIASTA*XLI SESJA RADY MIASTA*XLI SESJA RADY MIASTA*XLI SESJA RADY MIASTA*

1. UCH WA ŁA NR 578/XLI/09 w spra wie zmian
w Bu dże cie Mia sta Płoc ka na 2009 rok,

2. UCH WA ŁA NR 579/XLI/09 w spra wie zmian
w Bu dże cie Mia sta Płoc ka na 2009 rok,

3. UCH WA ŁA NR 580/XLI/09 w spra wie za cią gnię -
cia kre dy tu dłu go ter mi no we go na fi nan so wa nie pla no -
wa ne go de fi cy tu bu dże tu mia sta Płoc ka na 2009 rok,

4. UCH WA ŁA NR 581/XLI/09 w spra wie wy ra że nia zgo -
dy na za war cie umów na okres prze kra cza ją cy rok bu dże to wy,

5. UCH WA ŁA NR 582/XLI/09 w spra wie wy dzier -
ża wie nia nie ru cho mo ści grun to wej sta no wią cej włas -
ność Gmi ny – Mia sto przy ul. Sło do wej w Płoc ku, 

6. UCH WA ŁA NR 583/XLI/09 w spra wie wy dzier -
ża wie nia nie ru cho mo ści grun to wej sta no wią cej włas -
ność Gmi ny Mia sto Płock przy ul.Gra nicz nej w Płoc ku,

7. UCH WA ŁA NR 584/XLI/09 w spra wie wy ra że nia
zgo dy na sprze daż w dro dze prze tar gu ust ne go nie o gra -
ni czo ne go czę ści nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło -
żo nej w Płoc ku przy ul. Mio do wej, Obręb 4,

8. UCH WA ŁA NR 585/XLI/09 w spra wie wy ra że nia
zgo dy na przy stą pie nie Gmi ny Mia sto Płock do par tner stwa
oraz apli ko wa nia i re a li za cji in we sty cji pn: „Prze bu do wa
bu dyn ku dy dak tycz ne go dla po trzeb utwo rze nia uni kal nej
ek spo zy cji ter ra riów i ak wa riów w Płoc kim Ogro dzie Zo o -
lo gicz nym” w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go 2007-2013, Prio ry tet VI:
Wy ko rzy sta nie wa lo rów na tu ral nych i kul tu ro wych dla roz-
wo ju tu ry sty ki i re kre a cji, Dzia ła nie 6.2 Tu ry sty ka,

9. UCH WA ŁA NR 586/XLI/09 w spra wie zmia ny Uch wa -
ły nr 870/LVI/97 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 25 li sto pa da
1997 r. w spra wie przeksz tał ce nia Za kła du Ko mu ni ka cji Miej -
skiej w Płoc ku w spół kę z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią,

10. UCH WA ŁA NR 587/XLI/09 w spra wie zmia ny
do ku men tu pn. „Lo kal ny Pro gram Re wi ta li za cji Mia sta
Płoc ka – Ak tu a li za cja na la ta 2007–2013”,

11. UCH WA ŁA NR 588/XLI/09 w spra wie zmia ny
Uch wa ły Nr 229/XVI/07 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 27
li sto pa da 2007 ro ku,

12. UCH WA ŁA NR 589/XLI/09 zmie nia ją ca uch wa -
łę Nr 491/XXXV/09 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 31 mar -
ca 2009 r. w spra wie okre śle nia za dań re ha bi li ta cji za -
wo do wej i spo łecz nej oraz przez na cze nia na nie środ-
ków Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie -
peł no spraw nych na rok 2009,

13. UCH WA ŁA NR 590/XLI/09 w spra wie zmia ny
uch wa ły nr 194/XIII/07 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 25
wrześ nia 2007 ro ku zmie nio nej uch wa ła mi: nr 214/XV/07
z dnia 30 paź dzier ni ka 2007 ro ku, nr 276/XIX/08 z dnia
29 stycz nia 2008 ro ku,

14. UCH WA ŁA NR 591/XLI/09 w spra wie przy stą -
pie nia Gmi ny Mia sto Płock do Pro jek tu „Przys pie sze nie
wzro stu kon ku ren cyj no ści wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go, przez bu do wa nie spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go
i gos po dar ki opar tej na wie dzy po przez stwo rze nie zin te-
gro wa nych baz wie dzy o Ma zo wszu”, wpi sa ne go do In -
dy ka tyw ne go Wy ka zu In dy wi du al nych Pro jek tów Klu c-
zo wych Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go 2007-2013, Prio ry te tu I „Two -
rze nie wa run ków dla roz wo ju po ten cja łu in no wa cyj ne go
i przed się bior czo ści na Ma zo wszu”, Dzia ła nia 1.7 „Pro-
mo cja Gos po dar cza”, oraz spo so bu fi nan so wa nia przez
Gmi nę Mia sto Płock uczest nic twa w tym pro jek cie,

15. UCH WA ŁA NR 592/XLI/09 w spra wie przy stą -
pie nia Gmi ny Mia sto Płock do Pro jek tu „Roz wój elek-
tro nicz nej ad mi ni stra cji w sa mo rzą dach wo je wódz twa
ma zo wiec kie go wspo ma ga ją cej ni we lo wa nie dwu dziel -
no ści po ten cja łu wo je wódz twa”, wnio sko wa ne go o do -
fi nan so wa nie z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go 2007-2013, Prio ry te tu II
„Przys pie sze nie e-Roz wo ju Ma zo wsza”, Dzia ła nia 2.2
„Roz wój e-u sług”, oraz spo so bu fi nan so wa nia przez
Gmi nę Mia sto Płock uczest nic twa w tym pro jek cie.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Na wnio sek
miesz kań ców pro szę o utwar dze nie dro gi wzdłuż al.
Ja na Pa wła II do nr 50 i ul. Swoj skiej 19. 2/ Wno szę
o utwo rze nie si łow ni na te re nie MZOS. 3/ Na wnio sek
gru py kie row ców, wno szę by sa mo cho dy na u ki ja zdy
w go dzi nach szczy tu nie wjeż dża ły do cen trum mia sta.
4/ Wno szę o mon taż tab li cy przy wjeź dzie do ha li
spor to wej w Bo ro wi czkach.

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Upo rząd ko wa -
nie gmin ne go pla cu przy ul. Zu brzyc kie go. 

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Do ty czy po -
now ne go przer wa nia prac przy bu do wie do ja zdów
do no we go mo stu. 2/ Ja kie dzia ła nia móg łby pod jąć
Urząd Mia sta Płoc ka w ce lu ura to wa nia przy sta ni
jach to wo -mo to ro wej w Bo ro wi czkach? 3/ Do ty czy
na ru sze nia przez Pre zy den ta Mia sta za pi su sta tu tu
w spra wie ter mi nu od po wie dzi na in ter pe la cje. 4/
Do ty czy zmia ny in spek to ra na dzo ru przy bu do wie
ha li wi do wi sko wo -spor to wej.

Bo że na Mu siał

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro szę o roz -
pa trze nie moż li wo ści wpi sa nia na li stę pom ni ków
przy ro dy 3 dę bów: przy ul. Oto liń skiej, Pił sud skie -
go i Cho pi na.

Lech La tar ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ W imie niu
miesz kań ców wno szę o zmia nę tra sy prze ja zdu au to -
bu su li nii nr 22. 2/ W związ ku z wstrzy ma niem prac
przy bu do wie Ga le rii Mo sty pro szę o udo stęp nie nie
chod ni ka wzdłuż ul. Biel skiej.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro szę o utwar -
dze nie po bo cza od wia duk tu na ul. Cie cho mic kiej do
po se sji nr 100 oraz zlik wi do wa nie dwóch za do leń
przy chod ni ku na tym sa mym od cin ku.

Ma gda le na Le wan dow ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro szę o wy ko -
na nie re mon tu na wierz chni par kin gu za bu dyn kiem
przy ul. Kos so budz kie go 9. 2/ Pro szę o re mont par -
kin gu przy skrzy żo wa niu ul. Ty siąc le cia z ul. Rem-
bie liń skie go.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Na proś bę miesz -
kań ców pro szę o usta wie nia zna ku za ka zu za trzy my wa -
nia i po sto ju sa mo cho dów na za chod niej stro nie ul. Zie -
lo nej (od ul. Ko le jo wej do prze ja zdu).

Opr. (j)

Dla te go naj waż niej szym do ku men tem przy ję tym na
ostat niej se sji przez rad nych jest ko rek ta bu dże tu za kła -
da ją ca osz częd no ści (uch wa ła nr 579/XLI/2009). 10 mln
zł zo sta ło zdję te z wy dat ków bie żą cych (re mon ty, ad mi -
ni stra cja), a ko lej ne 40 mln zł z in we sty cji. Nie oz na cza
to jed nak re zy gna cji z za pla no wa nych na ten rok za dań
i przed sięw zięć, ale prze su nię cie ich roz li cze nia na przy -
szły rok. – Nie omi nę ły nas fi nan so we prob le my zwią za -
ne z kry zy sem gos po dar czym, ale chce my aby by ły jak
naj mniej od czu wal ne – mó wił na ostat niej se sji pre zy -
dent Mi ro sław Mi lew ski.

Na bra ku ją ce w miej skiej ka sie 70 mln zł, obok
zmniej szo nych wpły wów z ty tu łu po dat ków od zy sków
płoc kich firm, zło ży ło się jesz cze 30 mln zł przy cho dów
z ty tu łu pry wa ty za cji ma jąt ku gmin ne go, któ rej w tym
ro ku nie uda ło się do ko nać. Dla te go rad ni wy ra zi li rów -
nież zgo dę na ewen tu al ne za cią gnię cie kre dy tu w wy so -
ko ści 20 mln zł. Choć wy so kość kre dy tu mo że być
mniej sza, bo jak po wie dział pre zy dent Mi lew ski dzię ki
kry zy so wi mo że my rów nież li czyć na tzw. osz częd no -
ści prze tar go we. Wie le in we sty cji już uda ło się zro bić
ta niej niż za kła da no, osz czę dza jąc 11 mln zł, np. po roz -
li cze niu no we go skrzy dła „Ja giel lon ki” uda ło się za osz -
czę dzić po nad 19 tys. zł, a w przy pad ku Miej skie go
Przed szko la nr 1 – 150 tys. zł. Rad ni su ge ro wa li rów -
nież, aby w związ ku z kry zy sem zre zy gno wać z po my -
słu bu do wy li nii tram wa jo wej. Pre zy dent utrzy my wał
jed nak, że właś nie te raz jest naj lep szy mo ment na te go
ty pu przed sięw zię cia. – Kry zys spo wo do wał, że dziś
w prze tar gach uzy sku je my kwo ty o 30, na wet 50 proc.
niż sze od tych za pi sa nych w kosz to ry sach. Przy in we -
sty cji war tej 350 mln zł, na wet 30 proc. osz częd no ści to
bar dzo du żo – prze ko ny wał Mi ro sław Mi lew ski. Je dy -
ną zmia ną w przy pad ku in we sty cji tram wa jo wej, wy ni -
ka ją cą właś nie z niż szych kosz tów, jest pro po zy cja, aby
og ło szo ny prze targ obej mo wał za rów no pro jekt jak i je -
go re a li za cję. (rł)

Kry zys gos po dar czy to z jed nej stro ny mniej sze wpły wy z ty tu łu po dat ku CIT do miej -
skiej ka sy, ale z dru giej – du żo niż sze, od za kła da nych, kosz ty in we sty cji miej skich. 

Osz częd no ści – tak, re zy gna cja – nie 

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta Płoc ka pod ję te
na XLI se sji w dniu 29 września 2009 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia rad nych
zgło szo ne mię dzy se sja mi Ra dy
Mia sta Płocka we wrześniu
i październiku 2009 ro ku:

PRZY JĘ TE OSZ CZĘD NO ŚCI:

– Bu do wa uli cy Wy so kiej wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą – 300 000 zł.
– Bu do wa ulic: Uro czej, Wi dok i We so łej wraz z bra ku ją cą in fra -
struk tu rą – 6 526,87 zł.
– Bu do wa ulic: Ce dro wej, Li po wej, Gra bo wej, Ci so wej, Wią zo -
wej, Je sio no wej, Bo ta nicz nej, Wierz bo wej, Wil czej, Bo ro wic kiej
oraz Har cer skiej (od ci nek od uli cy Kor cza ka do uli cy Bo ro wic -
kiej) wraz z bra ku ją cą in fra struk tu rą – 500 000 zł.
– Prze bu do wa ulic: Sta szi ca, He we liu sza, Koł łą ta ja, Ko per ni ka,
Sto dół kie wi cza, Krzy wic kie go, Kol ber ga, Ro ze go wraz z bra ku -
ją cą in fra struk tu rą – 400 000 zł.
– Roz bu do wa bu dyn ku przy ul. Sier pec kiej 27 – 380 000 zł.
– Bu do wa przed szko la z za ple czem kul tu ral no – spor to wym na
Osie dlu Cie cho mi ce – 1,5 mln zł.
– Bu do wa pom ni ka księ cia Bo le sła wa Krzy wo u ste go na Pla cu Ga brie -
la Na ru to wi cza – 400 000 zł.
– Za gos po da ro wa nie Płoc kie go Na brze ża Wi śla ne go – Płoc kie
To wa rzy stwo Wio ślar skie – 2,8 mln zł.
– Mo der ni za cja sta dio nu spor to we go przy uli cy Łu ka sie wi cza –
1 350 000 zł.
– Bu do wa sa li gim na stycz nej – Cen trum Spor tów Wal ki – 4 314,44 zł.
– Re mont uli cy Wy szo grodz kiej od al. Ki liń skie go do ul. Gra -
nicz nej – 1 420 000 zł.
– Roz bu do wa Li ce um Ogól noksz tał cą ce go im. Wł. Ja gieł ły wraz
z wy po sa że niem – 19 185,22 zł.
– Bu do wa dróg do ja zdo wych (kra jo wych) do II prze pra wy mo -
sto wej w Płoc ku. Bu do wa in fra struk tu ry tech nicz nej i in ne za da -
nia zwią za ne z bu do wą dróg do ja zdo wych – 318 141,86 zł.
– Re a li za cja miesz kań ko mu nal nych – 800 000 zł.
– Re wi ta li za cja Miej skie go Przed szko la Nr 1 w Płoc ku – 150 000 zł.
– Bu do wa no wej sa li gim na stycz nej w Zes po le Szkół Tech-
nicz nych – 86 735,19 zł.
– Bu do wa war szta tów w szkol nych wraz z za gos po da ro wa niem
te re nu oraz prze bu do wa bo isk i trak tów ko mu ni ka cji pie szej
i jezd nej przy Zes po le Szkół Usług i Przed się bior czo ści w Płoc -
ku – II etap – 525 000 zł.
– Roz bu do wa Spe cjal ne go Oś rod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
Nr 2 – pro jekt tech nicz ny – 271 880,40 zł.
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W Płoc ku pow sta nie kom pleks spor to wy
„Mo je bo i sko Or lik – 2012”. Mie ścić się bę -
dzie przy Zes po le Szkół nr 1 przy ul. Pia ska.
Naj pierw jed nak mu si zo stać opra co wa na
do ku men ta cja pro jek to wo -kosz to ry so wa.
Wy ko na ją – za 22 tys. 814 zł – fir ma Ami -
bud z Pień ska. Na wy ko na nie za da nia ma
sześć mie się cy. 

W skład kom plek su wej dzie m.in. bo i sko
pił kar skie o na wierz chni tra wia stej o wy -
mia rach 30 x 62 m. Zo sta nie ono ogro dzo ne
siat ką o wy so ko ści min. 4 m. Po nad to pow-
sta nie bo i sko wie lo fun kcyj ne do gry w ko -
szy ków kę i siat ków kę o wy mia rach 19,1 x
32, 1 m. Na wierz chnia bę dzie po liu re ta no -
wa. Plac rów nież zo sta nie ogro dzo ny. 

Oprócz bo isk pow sta nie za ple cze sa ni tar -
no -szat nio we o pow. 60 m kw. Znaj dą się
w nim po miesz cze nia dla tre ne rów, ma ga -

zyn sprzę tu, ła zien ki oraz dwie szat nie. Ca -
łość Or li ka zo sta nie oświet lo na. 

Pra ce przy bu do wie obiek tu roz pocz ną się
praw do po dob nie w 2010 ro ku. Przy pom nij -
my, że pro gram „Mo je bo i sko – Or lik 2012”
jest pro gra mem rzą do wo -sa mo rzą do wym,
ma ją cym na ce lu wy bu do wa nie bo isk w każ -
dej gmi nie do 2012 ro ku. Przyb li żo ny koszt
bu do wy jed ne go obiek tu wy no si ok. 1,3 mln
zł. Fi nan so wa niem zaj mu ją się trzy pod mio ty:
Urząd Mar szał kow ski oraz Mi ni ster stwo
Spor tu i Tu ry sty ki – po 33,3 proc. war to ści
kosz to ry so wej, ale nie wię cej niż 333 tys. zł
i gmi na (w przy pad ku na sze go mia sta – Urząd
Mia sta Płoc ka) – po zo sta ła war tość in we sty cji
we dług fak tycz nie po nie sio nych kosz tów. 

Pier wsze go Or li ka do użyt ku od da no 
1 czer wca 2008 ro ku w miej sco wo ści 
Izdeb ki (woj. pod kar pac kie). (m.d.)

Spor to we Mię dzy to rze

Mło dzież ro zda wa ła ulot ki miesz kań com Płoc ka
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Gim na zjum nr 5 wzię ło udział w ak cji
„Sprzą ta nie Świa ta”. W zwia dach eko lo -
gicz nych uczest ni czy li ucz nio wie klas
dru gich i trze cich. Mło dzież sprzą ta ła
wyz na czo ne te re ny oraz sa dzi ła krze wy
na te re nie szko ły. 

Kla sy pier wsze bra ły na to miast udział
w war szta tach, do ty czą cych se gre ga cji
od pa dów przy go to wa nych przez Ol gę Za -
lew ską. Ogó łem w ak cji wzię ło udział 640
ucz niów.

Te re ny zwia dów eko lo gicz nych to: uli -
ca Szpi tal na, Biel ska od MZK do PKP, Ję -
drze je wo, te ren w pob li żu Kop ca Har ce -
rzy oraz naj bliż sze oto cze nie szko ły. 

W cza sie zwia dów ucz nio wie prze pro -
wa dzi li roz mo wy, an kie ty oraz wy wia dy
m.in. z: pre ze sem fir my usu wa ją cej wy ro by
az be sto we, pra cow ni ka mi Związ ku Gmin
Re gio nu Płoc kie go oraz od dzia łu och ro ny
śro do wi ska Urzę du Mia sta Płoc ka. 

W cza sie zwia dów ucz nio wie ro zda -
wa li ulot ki na te mat se gre ga cji od pa -
dów i zaz na cza li dzi kie wy sy pi ska na

ma pie. W su mie ze bra no 12 wor ków
z pla sti kiem, 3 ze szkłem, 15 z ma ku la -
tu rą oraz czę ści od sa mo cho dów.

Mło dzież wy cią gnę ła też wnio ski ze
zwia dów: na osie dlach bra ku je spe cjal -
nych po jem ni ków na od pa dy nie bez -
piecz ne ta kie jak np. zu ży te ba te rie;
uli ca Ję drze je wo jest peł na dzi kich wy -
sy pisk, ale ogól nie uli ce mia sta są co -
raz czyst sze. 

Ucz nio wie dosz li też do wnio sku, że
war szta ty sa mo cho do we pra wi dło wo se -
gre gu ją od pa dy, a zu ży te aku mu la to ry 
za bie ra ne są przez spe cja li stycz ne fir my.

We dług ze bra nych da nych 55 proc. ba -
da nych miesz kań ców Płoc ka se gre gu je
od pa dy, 87 proc. twier dzi, że w pob li żu
miej sca za miesz ka nia znaj du ją się po jem -
ni ki do se lek tyw nej se gre ga cji od pa dów,
43 proc. twier dzi, że licz ba po jem ni ków
do se gre ga cji od pa dów jest wy star cza ją ca,
a 65 proc. ba da nych wy rzu ca ba te rie do
spe cjal nych po jem ni ków na od pa dy nie -
bez piecz ne. Ol ga Za lewska

Po sprzą ta li Płock

Uczen ni ca Gim na zjum nr 8, Mar ta Ma -
je row ska, wy gra ła sty pen dium w wy so ko -
ści 1500 zł w ogól no pol skim kon kur sie,
któ ry był czę ścią kam pa nii „Za cho waj
Trzeź wy Umysł”. Jej blog zna lazł się
w piąt ce naj lep szych. 

Kon kurs pt. „Szu ka my mło dych mi s-
trzów” zo stał zor ga ni zo wa ny przez Sto wa -
rzy sze nie Pro du cen tów i Dzien ni ka rzy Ra -
dio wych oraz Fun da cję „Trzeź wy umysł”.
Przez na czo ny był dla gim na zja li stów re-
a li zu ją cych swo je pa sje. Cel kon kur su to
pro mo wa nie pro fi lak ty ki al ko ho lo wej
i zdro we go sty lu ży cia wśród mło dzie ży.

Za da niem ucz niów by ło utwo rze nie blo ga
i opi sa nie w nim swo ich osią gnięć i pla -
nów. Ko mi sja kon kur so wa wy bra ła pięć
naj lep szych blo gów, a ich au to rom przyz-
na ła sty pen dia po 1500 zło tych. Uro czy ste
wrę cze nie na gród od by ło się w Cen trum
Olim pij skim w War sza wie. Blog Mar ty
Ma je row skiej moż na zna leźć pod adre sem
www.trzez wy u mysl.pl/blog/Ma jer ka124. 

Po nad to, sześć na gród, zdo by tych w in -
nych kon kur sach (pla stycz nych, li te rac -
kich, kon kur sach wie dzy itp.), m.in. ko -
szul ki F1, ze sta wy do gry w ping -pon ga
i gry kom pu te ro we tra fi do ucz niów płoc -
kich szkół i mło dzie ży z klu bów pro fi lak -
ty ki śro do wi sko wej. ag

Sty pen dium za blog

Aż dzie sięć firm zgło si ło się swo je ofer ty
w prze tar gu na roz biór kę bu dyn ku miesz kal -
ne go przy ul. Mio do wej 41 oraz bu do wę
blo ku wie lo ro dzin ne go w miej scu ro ze bra -
ne go bu dyn ku. 

Teraz komisja sprawdzi dokumentację i
wybierze najkorzystniejszą ofertę. 

Te ren pod in we sty cję po ło żo ny jest
w bez poś red nim są siedz twie ja ru rze ki
Brzeź ni cy. Na dział ce znaj du je się obec-
nie 13 bu dyn ków. Po bu do wa ne zo sta ły
w la tach 1984-85 na po trze by po wo dzian
ja ko bu dyn ki tym cza so we. Ich kon struk -
cja noś na obi ta zo sta ła od wew nątrz pły -
ta mi gip so wo -kar to no wy mi, a w ła zien -
kach la mi no wa ny mi pły ta mi pil śnio wy -
mi. Od zew nątrz po kry wa ją je pły ty az -
be sto wo -ce men to we. Miesz ka nia mia ły
słu żyć płoc cza nom naj wy żej do 1990 ro -
ku. Dziś są w fa tal nym sta nie tech nicz -
nym. Re mont ka pi tal ny poch ło nął by
ogrom ne kosz ty, a do te go – we dług ek -
sper ty zy – ich czas ek splo a ta cji prze dłu -
żo ny zo stał by je dy nie o 20 lat. Dla te go

Urząd Mia sta po sta no wił po bu do wać
tam no we miesz ka nia. Kon cep cja za kła -
da, że sta re do my bę dą wy bu rza ne suk -
ce syw nie. 

Te raz w cią gu 11 mie się cy wybrana w
przetargu firma wy bu rzy je den z blo ków,
a w za mian po bu du je no wy. Bu dy nek bę -
dzie jed no klat ko wy. Znaj dzie się w nim
15 miesz kań: 11 – dwu po ko jo wych i 4 –
jed no po ko jo we z anek sem ku chen nym.

Par ter blo ku przy sto so wa ny bę dzie do po -
trzeb osób nie peł no spraw nych. 

W przy szło ści na tym te re nie ma pow stać
13 bu dyn ków (9 tys. mkw. po wierz chni
użyt ko wej) z 177 miesz ka nia mi. – W przy -
szłym ro ku chce my po bu do wać dwa ko lej ne
blo ki, a w 2011 i 2012 ro ku – po pięć bu dyn -
ków – mó wi Da riusz Za widz ki, za stęp ca
pre zy den ta.

Oprócz ist nie ją cych już par kin gów, prze -
wi du je się bu do wę 51 miejsc po sto jo wych,
w tym pię ciu sta no wisk dla osób nie peł no -
spraw nych. Pow sta ną one w za to kach
wzdłuż ulic. (m.d.)

Suk ce syw ne zmia ny

W li sto pa dzie 2007 ro ku rad ni okre śli li
no we za sa dy udzie la nia do ta cji ce lo wych na
pra ce kon ser wa tor skie, re sta u ra tor skie i ro -
bo ty bu do wla ne przy płoc kich za byt kach
(uch wa ła nr 229/XVI/07 RMP). W związ ku
z uwa ga mi zgła sza ny mi przez wnio sko daw -
ców na ostat niej se sji na nie sio no po praw ki.
Cho dzi ło o to, aby za pi sy uch wa ły by ły bar -
dziej zro zu mia łe. Zmia nie uległ też słow ni -
czek po ję cio wy. Uch wa ła za wie ra m.in. de -
fi ni cję ele wa cji fron to wej oraz pre cy zu je po -
ję cie na kła dów ko niecz nych. 

Ele wa cja fron to wa to ele wa cja, któ ra
przy le ga do uli cy lub pla cu w przy pad ku za -
bu do wy fron to wej w pie rze jach ulic i pla -
ców, bądź ele wa cja z głów nym wej ściem do
lo ka lu, w któ rym świad czo ne są usłu gi. 

Pro jekt kom ple men tar ny to pro jekt re a -
li zo wa ny/zre a li zo wa ny/pla no wa ny do re a li -
za cji przez wnio sko daw cę lub przez in ne
pod mio ty na ob sza rze zde gra do wa nym, któ -
ry jest po wią za ny z wnio sko wa ny mi pra ca mi
kon ser wa tor ski mi, re sta u ra tor ski mi i ro bo ta -
mi bu do wla ny mi.

Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi jed nym
z wa run ków przyz na nia do ta cji bę dzie po -
sia da nie przez obiekt za byt ko wy istot ne go
zna cze nia hi sto rycz ne go, ar ty stycz ne go
lub na u ko we go dla Płoc ka (o czym świad-
czyć bę dzie wpis do gmin nej ewi den cji
za byt ków). Na to miast po sia da nie wy jąt -
ko wej war to ści hi sto rycz nej, ar ty stycz nej
lub na u ko wej po twier dzo nej in dy wi du al -
nym wpi sem do re je stru za byt ków upraw-

niać bę dzie do uzy ska nia do ta cji w wyż -
szej wy so ko ści. Bę dzie ona mog ła ob jąć
na kła dy ko niecz ne po nie sio ne na wy ko na -
nie izo la cji prze ciw wil go cio wej oraz in -
sta la cji od gro mo wej wy łącz nie w przy -
pad ku wy ko ny wa nia kom plek so we go re -
mon tu ele wa cji czy da chu. 

Uży te w uch wa le sfor mu ło wa nie o pra -
cach, któ re „ma ją zo stać prze pro wa dzo ne
w ro ku zło że nia wnio sku” za stą pio ne zo sta ło
sfor mu ło wa niem „ma ją zo stać prze pro wa -
dzo ne w ro ku przyz na nia do ta cji”.

Do wnio sku po trzeb nych też bę dzie mniej
do ku men tów. Nie trze ba bę dzie m.in. skła -
dać za świad cze nia o po sia da niu przez bu dy -
nek sta tu su obiek tu za byt ko we go, gdyż ta
za war ta jest w de cy zji wła ści we go or ga nu
och ro ny za byt ków, zez wa la ją cej na prze pro -
wa dze nie prac kon ser wa tor skich, re sta u ra -
tor skich i ro bót bu do wla nych.

W związ ku z przy ję tą prak ty ką opi nio wa -
nia uch wa ły o przyz na niu do ta cji przez Ko -
mi sję In we sty cji, Roz wo ju i Bez pie czeń stwa
wpro wa dzo ny zo stał za pis upo waż nia ją cy
ww. ko mi sję rów nież do za o pi nio wa nia
wnio sków o przyz na nie do ta cji. Przyj mu je
się też, że w trak cie oce ny for mal nej wnio -
sko daw ca bę dzie miał moż li wość po pra wy
błę dów i uzu peł nie nia bra ków. 

Uch wa łą wpro wa dzo ny zo stał rów nież
no wy druk wnio sku o udzie le nie do ta cji oraz
spra wo zda nia. 

Szcze gó ły uch wa ły nr 588/XLI/09 na stro -
nie www.bip.ump.pl (rł)

Kon ser wa tor skie do ta cje

Płoc ki od dział Pol skie go To wa rzy stwa
Tu ry stycz no -Kra joz naw cze go or ga ni zu je
„Li sto pa do wą wy cie czkę na Po wąz ki”.
Wy jazd do War sza wy 7 li sto pa da (so bo -
ta) o godz. 8 sprzed te a tru. 

Uczest ni cy zwie dzą war szaw ską ne -
kro po lię z prze wod ni kiem, w pro gra mie

jest też wi zy ta w Mu ze um Tech ni ki
w Pa ła cu Kul tu ry i spa cer po sta rej Pra -
dze. Koszt im pre zy 70 zło tych, za pi sy
w biu rze PTTK przy ul. Tum skiej 4, tel.
024/ 262 26 00.

War to do dać, że od dział uru cho mił
swo ją stro nę in ter ne to wą. Pod adre sem
www.pttk-plock.pl zna leźć moż na do -
kład ne in for ma cje o wszyst kich bie żą -
cych i pla no wa nych im pre zach. (j)

Z PTTK

Na Po wąz ki
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W Zes po le Szkół Bu do wla nych ru szył
du ży pro jekt „Chce my być atrak cyj ni na
ma zo wiec kim ryn ku pra cy” współ fi nan so -
wa ny przez EFS w ra mach Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Je go re a li za cja
prze bie gać bę dzie do 2013 ro ku, a koszt
osza co wa no na po nad 1mln 200 tys. zł (w
tym 12,75 proc. wkła du z bu dże tu mia sta).
Szko ła za kła da, że w każ dym ro ku z ofer -
ty sko rzy sta 386 ucz niów (tech ni kum, li -
ce um pro fi lo wa ne go i za sad ni czej szko ły
za wo do wej) i 20 ro dzi ców. 

Pra wo ja zdy, 
biz nes plan czy stro na www

Na co mo gą li czyć? Na przy kład na bez -
płat ny kurs na pra wo ja zdy kat. B i C, kurs
ope ra to ra wóz ków wi dło wych, spa wa nia,
ale tak że kurs in for ma tycz ny z wy ko rzy -
sta niem naj no wszych pro gra mów w za -
kre sie pro jek to wa nia i kosz to ry so wa nia.
Szko ła pro po nu je ucz niom rów nież sze reg
war szta tów przy go to wu ją cych do spraw -
ne go fun kcjo no wa nia na ryn ku pra cy
i pod ję cia włas nej dzia łal no ści gos po dar -
czej. Bę dzie uczyć pro ce dur za kła da nia
włas nej fir my, za sad kon stru o wa nia biz nes
pla nu oraz ra chun ko wo ści i roz li cza nia po -
dat ków, a tak że spo so bów po szu ki wa nia
źró deł fi nan so wa nia włas nej dzia łal no ści. 

Mło dzież uczest ni czyć bę dzie tak że
w za ję ciach spe cja li stycz nych, w trak cie
któ rych poz na no wo czes ne me to dy two -

rze nia stron in ter ne to wych i moż li wo ści
wy ko rzy sta nia ar ku sza kal ku la cyj ne go
w dzia łal no ści za wo do wej. 

Fa chow cy in en glish

Odręb ną gru pę za dań sta no wią w pro je-
k cie pro po zy cje skie ro wa ne do mło dzie ży z
za leg ło ścia mi w na u ce. Prze wi dzia no dla
niej sze reg za jęć wy rów naw czych z ma te -
ma ty ki, fi zy ki i che mii, a więc przed mio tów,
któ re spra wia ją ucz niom spo re kło po ty. Nie
za pom nia no też o za ję ciach ukie run ko wa -
nych na roz wój kom pe ten cji klu czo wych. 

Dla ucz niów szcze gól nie za in te re so wa -
nych (tu za pew ne spo rą gru pę sta no wić
bę dą zda ją cy eg za mi ny zew nętrz ne w naj -
bliż szych se sjach eg za mi na cyj nych
i przysz li stu den ci) przy go to wa no za ję cia
po za lek cyj ne z ję zy ków ob cych za wo do -
wych (an giel skie go i nie miec kie go) oraz
ma te ma ty ki, fi zy ki i che mii. Ab sol wen ci
„Bu do wlan ki” kon ty nu u ją na u kę głów nie
w uczel niach tech nicz nych, dla te go wy bór
przed mio tów nie był przy pad ko wy. 

Po my śla no też o wspar ciu psy cho lo -
gicz no – pe da go gicz nym, przez na czo nym
dla ucz niów i ro dzi ców. Cho dzi m.in.
o za po bie ga nie przed wczes ne mu „wy pa -
da niu” ucz niów z sy ste mu oświa ty oraz
o ści słą i bie żą cą współ pra cę z ro dzi ca mi.

W pro ce sie re kru ta cji, któ ry właś nie ru -
szył, naj waż niej sze kry te ria to frek wen cja,
oce na z za cho wa nia i śred nia ocen. (op. rł)

Dzię ki środ kom unij nym, w cią gu czte rech naj bliż szych lat „Bu -
do wlan ka” za pro po nu je swo im ucz niom bez płat ne kur sy i war -
szta ty. Wszyst ko po to, by zwię kszyć ich szan se na ryn ku pra cy.

Wyk wa li fi ko wa ni Bu do wla ni 

Z oka zji 20-le cia współ pra cy III L.O.
im. Ma rii Dą brow skiej z Edith -Ste in -
Schu le w Dar mstadt za stęp ca pre zy den ta
ds. spo łecz nych – Piotr Ku be ra, spot kał
się w ra tu szu z uczest ni ka mi i opie ku na -
mi wy mia ny z obu miast.

W su mie do Płoc ka przy je cha ło 12 ucz -
niów z Dar mstadt (6 chłop ców i 6 dziew cząt)
wraz z dwie ma opie kun ka mi (Ma rian ne
Wah nrau i De ir dre La sa ar). Gos po da rzy z III
L.O. re pre zen to wa ło na spot ka niu rów nież
12 ucz niów oraz opie kun ki wy mia ny: Mał -
go rza ta Sta rzyń ska i An na Wy soc ka -Bi jak.

W au li ra tu sza go ście obej rze li film
pro mo cyj ny Płoc ka, a po tem ucz nio -
wie z Dar mstadt za da wa li Pio tro wi
Ku be rze wie le py tań m.in. co jest
sym bo lem mia sta, ja kie są po pu lar ne
dy scy pli ny spor tu w Płoc ku. Wszy scy
uczest ni cy spot ka nia otrzy ma li oko -
licz no ścio we upo min ki pro mu ją ce na -
sze mia sto. 

Gru pa z Dar mstadt go ści ła w Płoc ku
od 19 do 26 wrześ nia. Gos po da rze
zor ga ni zo wa li im tak że wy cie czki do
War sza wy, To ru nia i Sier pca. mal

Wi zy ta ucz niów z Dar mstadt

Szko łę Pod sta wo wą nr 18 od wie dzi li
za wod ni cy Wi sły Płock – pił ka rze noż ni:
Łu kasz Ma lec, Ro bert Chwa stek, Da niel
Mi tu ra, Ar tur Wy czał kow ski oraz pił ka rze
ręcz ni: Ar ka diusz Misz ka i Mar cin Wi -
cha ry. Spor tow ców przy wi tał głoś ny mi
okla ska mi tłum ucz niów klas IV -VI ze -
bra nych w sa li gim na stycz nej. Za wod ni cy
obu zes po łów opo wia da li o hi sto rii swo -
ich zes po łów, te raź niej szo ści i pla nach na
przy szłość. Po pro wa dzi li tak że kon kurs
spor to wej wie dzy, w któ rym pra wi dło we
od po wie dzi na gra dza li ga dże ta mi z lo go
klu bu. Ucz nio wie ko rzy sta jąc z oka zji za -
da wa li fut bo li stom trud ne py ta nia, zwią -
za ne z ich po zy cją w li dze, zwy cię stwa mi,
pusz czo ny mi go la mi i wy na gro dze niem
pił ka rzy. Na to miast szczypiornistom gra t-
u lo wa li suk ce sów. 

Przed sta wi cie le obu dru żyn wy jaś ni li
dzie ciom na czym po le ga by cie fa nem da ne -
go klu bu, czy li praw dzi wym ki bi cem oraz
ja ki po wi nien być spor to wiec, któ ry z pa sją
i za an ga żo wa niem re a li zu je się na bo i sku
i za wsze gra fa ir. Za wod ni cy za chę ca li ucz -
niów do czyn ne go wy po czyn ku, upra wia nia
spor tów oraz do ki bi co wa nia płoc kim dru -
ży nom. Obie ca li też, że jesz cze spot ka ją się
z ucz nia mi SP nr 18. Na za koń cze nie spot -
ka nia tłum ucz niów ob legł go ści, aby zdo -
być au to gra fy. Skła da li je na spe cjal nie
przy go to wa nych pocz tów kach z lo go obu
klu bów i peł na li stą za wod ni ków.

Dy rek tor szko ły – Ja ro sław Ka lasz -
czyń ski przy pom niał, że by ły uczeń
„Osiem nast ki“ Adrian Fio dor jest re pre -
zen tan tem I zes po łu Wi sły Płock pił ki
ręcz nej (trze ci bram karz). IJ

Go dzi na wy cho wa nia spor to we go
W ra mach „Pro gra mu adap ta cyj ne go”

w in ter na cie III LO im. Ma rii Dą brow skiej
pod ko niec wrześ nia od by ły się otrzę si ny
dla wy cho wan ków, któ rzy po raz pier wszy
za miesz ka li w tej pla ców ce.

Pier wszo kla si ści już od daw na przy go to -
wy wa li się do swo ich otrzę sin. Tro chę się
na wet oba wia li, ale strach i tre ma ode szły
w mo men cie roz po czę cia ro zgry wek i kon -
kur sów. Na pier wsze miej sce wy su nę ła się
do bra za ba wa. Uro czy stość pro wa dzi ły oso -
by z Sa mo rzą du Mło dzie ży – Alek san dra
Ko per i Mał go rza ta Ża czek. Wy cho wan ko -
wie mu sie li wy ka zać się m.in. umie jęt no -
ścią śpie wu, re kla my, za pre zen to wać swo je
umie jęt no ści ta necz ne. W wy ko ny wa niu
kon ku ren cji po ma gał do ping zgro ma dzo -
nych na sa li star szych wy cho wan ków. Pier-
wszo kla si ści mu sie li udo wod nić, że za słu -
gu ją na to, by wejść w sza cow ne gro no wy -
cho wan ków in ter na tu. 

W trak cie im pre zy zo stał roz strzy gnię ty
kon kurs na naj cie ka wszy strój otrzę si no wy
„ko ta”. Ju ry w skła dzie: kie row nik in ter na tu
Zbi gniew Kacz mar czyk, wy cho waw ca – Je -
rzy Żu che wicz, wy cho wan ka – Ma gda Mi -
lew ska, oce nia ło prze bra nia uczest ni ków, do -
ce nia jąc po my sło wość i wkład pra cy w przy -
go to wa nie stro ju. Po po myśl nym przej ściu
wszyst kich prób no wi miesz kań cy pow ta rza -
li za pro wa dzą cy mi tekst żar tob li we go ślu bo -
wa nia, w któ rym zo bo wią za li się m.in. do pil-
nej na u ki oraz kul tu ry w kon tak tach z in ny mi
wy cho wan ka mi i wy cho waw ca mi.

– Na sze ko le żan ki i ko le dzy wy my śli li
wie le cie ka wych za dań. Naj bar dziej po do -

bał mi się sa lon pięk no ści, a naj gor sze by -
ło je dze nie cy try ny. Kon ku ren cje by ły bar -
dzo po my sło we i świet nie się ba wi łam –
po wie dzia ła Ola z pier wszej kla sy.

Otrzę si ny po ka za ły, jak do brze moż na
ba wić się i spę dzać czas. Śmie chy 
i chi cho ty uczest ni ków im pre zy by ły do -
wo dem na to, że ten dzień na pew no po zo -
sta nie dłu go w pa mię ci.

Uwień cze niem otrzę sin był słod ki po -
czę stu nek i dy sko te ka. Wszy scy do brze się
ba wi li, co wpły nę ło na wy two rze nie mi łej
at mos fe ry w in ter na cie. Im pre zę przy go to -
wa ły wy cho waw czy nie: An na Pa rzych
i Ma rio la Skrzyń ska. ms

Ma se czka z alg, ta niec „Je zio ra ła bę dzie go” przy mu zy ce roc ko wej i pi cie mle ka
z mi se czki bez uży cia rąk to niek tó re z prób, któ rym zo sta li pod da ni naj młod si
wy cho wan ko wie in ter na tu

Otrzęsiny w internacie



7Sygnały Płockie

*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*

Prze cho dzisz co dzien nie ko ło L.O. im.
Wła dy sła wa Ja gieł ły? A mo że chciał -

byś zo ba czyć nie co dzien ne fo to gra fie
z cza sów ko mu ny? Jesz cze przez kil ka
dni masz ta ką oka zję. Na dzie dziń cu
szko ły pre zen to wa na jest wy sta wa „Fo to -
gra fie bez cen zu ry 1976-1989”. Przy go -
to wa na zo sta ła, w ra mach ogól no pol skich
ob cho dów Ro ku Kul tu ry Nie za leż nej,
przez In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, Ko mi -
sję Ści ga nia Zbrod ni Prze ciw ko Na ro do -
wi Pol skie mu oraz war szaw ski od dział
Biu ra Edu ka cji Pub licz nej. 

Zdję cia do ku men tu ją „nie o fi cjal ną”
rze czy wi stość PRL. Or ga ni za to rzy
przyz na ją, że nie jest to wy czer pu ją ca
kro ni ka wy da rzeń de ka dy lat 80., ale
uka zu je je z per spek ty wy „fo to gra fii
nie za leż nej”. Na plan szach pre zen to wa -
ne są po je dyn cze zdję cia (wy jąt ko wo
kil ka, skła da ją cych się na jed ną hi sto -
rię), któ rym to wa rzy szą krót kie, kil ku -
zda nio we ich opi sy, do ty czą ce oko licz -
no ści ich wy ko na nia, za my słu lub emo -
cji to wa rzy szą cych ich pow sta niu. 

– Ta wy sta wa jest o zdję ciach, a jesz -
cze w wię kszym stop niu o lu dziach, któ -
rzy je wy ko na li – mó wił do li ce a li stów
pod czas otwar cia wy sta wy (7 paź dzier -
ni ka) prof. Je rzy Eis ler, dy rek tor war -
szaw skie go od dzia łu IPN. – Czę sto fo to -
gra fie te ro bi li wa si ró wieś ni cy, któ rzy
zwy kłym ra dziec kim apa ra tem upa mięt -
nia li m.in. uro czy sto ści ro dzin ne. 

Zdję cia oglą da się z za par tym tchem.
Ci, któ rzy pa mię ta ją cza sy ko mu ny ma -
ją oka zję, aby wró cić wspom nie nia mi
do tam tych cięż kich i nie bez piecz nych
cza sów, a ci du żo młod si prze ko nać się
jak na praw dę by ło wte dy, gdy ich nie
by ło na świe cie. 

3 paź dzier ni ka 1979 ro ku Ja nusz Krzy -
żew ski zro bił zdję cie w ko ście le św.
Krzy ża w War sza wie. Przed sta wia ono
człon ków Ko mi te tu Sa mo o bro ny Spo -
łecz nej „KOR” oraz Ru chu Obro ny Praw
Czło wie ka i Oby wa te la, któ rzy gło du ją
w świą ty ni w obro nie wię zio nych opo zy -
cjo ni stów cze cho sło wac kich i pol skich. 

Ko lej na fo to gra fia wy ko na na zo sta -
ła przez An nę Pie tusz ko 12 grud nia

1981 ro ku w Gdań sku. Wi dać na niej
Le cha Wa łę sę pod czas obrad Ko mi sji
Kra jo wej NSZZ „So li dar ność” w sa li
BHP w Stocz ni Gdań skiej. Za kil ka
go dzin w Pol sce zo sta nie wpro wa dzo -
ny stan wo jen ny – gło si pod pis pod
zdję ciem. 

Obraz z 16 grud nia 1981 ro ku po ka zu -
je co dzia ło się pod czas pa cy fi ka cji

straj ku oku pa cyj ne go w Ko pal ni Wę gla
Ka mien ne go „Wu jek” w Ka to wi cach,
a zdję cie z 3 ma ja 1982 ro ku – star cia
z mi li cją w cza sie de mon stra cji na Sta rym
Mie ście w War sza wie, zor ga ni zo wa nej
przez po dziem ną „So li dar ność”. 

Co dzien ność tam tych cza sów obra zu je
fo to gra fia Jac ka Mar czew skie go. Czar no -
bia ły kadr po ka zu je sklep przy ul. Gór-
czew skiej, sfo to gra fo wa ny w 1986 ro ku.
Wi dać w nim tyl ko pu ste pół ki, sto ją cą na
la dzie wa gę oraz sta rą ka sę, a obok – pu -
ste skrzyn ki. Nad tym wszyst kim roz po -
ście ra się na pis „Sto i sko dnia”. 

Niez na ny au tor udo ku men to wał „po -
byt” w wię zie niu w Bia ło łę ce in ter no -
wa nych: Hen ry ka Wuj ca, Le cha Dy -
mar skie go, Ja nu sza Onysz kie wi cza,
Jac ka Ku ro nia i Ja na Ru lew skie go. 

Niez wy kle przej mu ją ce jest zdję cie
umiesz czo ne na ostat niej tab li cy, a wy ko -
na ne 20 sier pnia 1989 ro ku w Gdań sku,
w ko ście le św. Bry gi dy. Przed sta wia ono
Ta de u sza Ma zo wiec kie go, któ ry ocie ra
czo ło chu ste czką. 

Płock jest trze cim mia stem – po War -
sza wie i Grod nie – któ ry pre zen tu je tę
wy sta wę. (m.d.)

Cof nąć się w cza sie

Tak wspo mi na ła go po la tach Ire na
Krzy wic ka – słyn na pol ska fe mi nist ka,
pub li cyst ka i tłu ma czka, współ pra cow ni -
ca Ta de u sza Bo ya – Że leń skie go, pry wat -
nie sy no wa uczo ne go. – Miał ab so lut nie
en cy klo pe dycz ną wie dzę i był niez wy kle
zaj mu ją cy. 

Lud wik Jo a chim Krzy wic ki uro dził się
21 sier pnia 1859 r. w ro dzi nie zie miań -
skiej, osia dłej w Płoc ku. Tu ukoń czył
Gim na zjum Gu ber nial ne Mę skie (dzi siej -
sza „Ma ła cho wian ka”), zda jąc ma tu rę
w 1878 r. Na bu dyn ku przy uli cy Biel-
skiej, w któ rym uro dził się i miesz kał,
wid nie je tab li ca pa miąt ko wa ufun do wa na
50 lat te mu przez Pol ską Aka de mię Na uk
i To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie. W tym
ro ku mi ja 150. rocz ni ca uro dzin wy bit ne -
go pol skie go i płoc kie go uczo ne go, okre -
śla ne go cza sem „pa pie żem pol skiej so -
cjo lo gii”. 

Głód wie dzy

Ma jąc kil ka na ście lat pod jął się tłu ma -
cze nia „Fi lo zo fii po zy tyw nej” Com te’a.
Wspól nie z mło dzie żo wą or ga ni za cją so -
cja li stycz ną Sta ni sła wa Kru siń skie go tzw.
„kru siń szczy ka mi” do ko nał też tłu ma cze -
nia i re dak cji pier wsze go to mu Ka pi ta łu
Ka ro la Mar ksa, dzie ła, któ re jak sam pod-
kre ślał usta li ło je go sto su nek do za gad -
nień spo łecz nych na resz tę ży cia. W 1878
ro ku pod jął stu dia ma te ma tycz ne na Uni-
wer sy te cie War szaw skim, aby czte ry la ta
póź niej roz po cząć tam stu dia me dycz ne.
Po wy da le niu z uni wer sy te tu w 1883 r. 
– za udział w bun cie prze ciw ko car skiej
ru sy fi ka cji – wy je chał nie le gal nie do Kra -
ko wa. Kil ku let ni okres emi gra cji Krzy-

wic ki wy ko rzy stał na ko lej ne stu dia m.in.
w Lip sku gdzie roz po czął stu dio wa nie fi -
lo zo fii i rów no cześ nie za jął się przy go to -
wy wa niem wy da nia w ję zy ku pol skim
„Ka pi ta łu” Mar ksa. Na wią zy wał kon tak ty
z pol ską i nie miec ką emi gra cją so cja li -
stycz ną, ale nie za nied bał kształ ce nia, po -
dej mu jąc stu dia m.in. z za kre su an tro po lo -
gii, et no lo gii i ar che o lo gii. 

Dla te go nie dzi wi fakt, że po po wro -
cie do Kró le stwa mógł pro wa dzić wy -
kła dy – na tzw. La ta ją cym Uni wer sy te -
cie – z tak róż nych dzie dzin jak: et no lo -
gia, eko no mia, hi sto ria, hi sto ria kul tu ry
i gos po dar ki, czy wresz cie so cjo lo gia. 

Ży cie za an ga żo wa ne

W la tach 1914–1918 Krzy wic ki za an -
ga żo wał się w dzia ła nia zwią za ne

z opie ką spo łecz ną, brał udział w two -
rze niu za ląż ków pol skie go apa ra tu pań -
stwo we go, ja ko wspó łor ga ni za tor de -
par ta men tów oświe ce nia pub licz ne go
i zdro wia. Or ga ni zo wał rów nież Głów -
ny Urząd Sta ty stycz ny, na cze le któ re go
sta nął. W 1921 ro ku ob jął na Uni wer -
sy te cie War szaw skim ka te drę hi sto rii
ustro jów spo łecz nych i roz po czął pra cę
na u ko wą w kie ro wa nym przez sie bie In -
sty tu cie Gos po dar stwa Spo łecz ne go,
któ rą kon ty nu o wał do koń ca swe go ży -
cia. In sty tut ten był jed ną z naj waż niej -
szych w Pol sce mię dzy wo jen nej pla có -
wek ba daw czych z ob sza ru na uk spo -
łecz nych i so cjo lo gii, a przy tym wiel -
kim oso bi stym dzie łem Krzy wic kie go
i je go naj bliż szych współ pra cow ni ków. 

Jak mó wi dr Wie sław Koń ski, Krzy-
wic ki był prze de wszyst kim wy bit nym
na u kow cem; je go bib lio gra fia obej mu -
je po nad 2 000 dzieł, nie tyl ko z za kre -
su so cjo lo gii. Je go wkład na u ko wy
miał wpływ na roz wój ta kich dy scy -
plin wie dzy jak so cjo lo gia, psy cho lo -
gia, et no gra fia, an tro po lo gia, eko no -
mia, sta ty sty ka, hi sto ria kul tu ry ma te -
rial nej, hi sto ria gos po dar cza. Przez ca -
ły czas og ła szał dru kiem pra ce ba daw -
cze m.in. roz pra wę Kur pie, za któ rą
otrzy mał na gro dę Ka sy Mia now skie go
oraz ty tuł dok to ra fi lo zo fii na da ny mu
przez Uni wer sy tet Lwow ski w 1906 r.
Współ pra co wał przy wy daw nic twie
Wiel kiej po wszech nej en cy klo pe dii ilu -
stro wa nej.

Zda niem prof. Je rze go Szac kie go
Twór czość Krzy wic kie go by ła jed ną
z pier wszych uda nych prób wy ko rzy sta -

nia mar ksiz mu do roz wią zy wa nia prob le -
mów, któ ry mi ży ła ów czes na so cjo lo gia
(...). Nie in te re so wał go mar ksizm ja ko
ta ki, lecz je go za sto so wa nie w na u kach
spo łecz nych. Szac ki uwa żał, że w cza -
sach kie dy wię kszość mar ksi stów za do -
wa la ła się pow ta rza niem i ko men to wa -
niem ogól nych twier dzeń Mar ksa Krzy-
wic ki udo wod nił w prak ty ce moż li wość
ist nie nia mar ksi stow skiej so cjo lo gii.

Spoś ród im po nu ją ce go do rob ku piś -
mien ni cze go L. Krzy wic kie go wy mie -
nić moż na m.in. fun da men tal ne dzie ło
Spo łe czeń stwo pier wot ne, je go roz mia ry
i wzrost oraz Lu dy, Kwe stia rol na,
Ustro je spo łecz no -gos po dar cze w okre -
sie dzi ko ści i bar ba rzyń stwa, Stu dia so -
cjo lo gicz ne, Pier wo ci ny wię zi spo łecz -
nej (czy li wy da na poś mier tnie Hor da
pier wot na). 

Krzy wic ki za swo ją dzia łal ność uho -
no ro wa ny zo stał wie lo ma na gro da mi
m.in. w 1934 r. Mia sta Sto łecz ne go
War sza wy za ca łoksz tałt pra cy, a w
1940 r. ty tu łem dok to ra ho no ris ca u sa
Uni wer sy te tu w Kow nie za ba da nia nad
dzie ja mi sta ro żyt nej Li twy. 

Zmarł 10 czer wca 1941 r. w War sza -
wie. W 25. rocz ni cę śmier ci na Wzgó rzu
Tum skim w ro dzin nym Płoc ku od sło nię -
to pom nik wy bit ne go uczo ne go, któ ry na
po cząt ku lat 90. chcia no usu wać, ale Pol-
skie To wa rzy stwo So cjo lo gicz ne sta now -
czo prze ciw te mu pro te sto wa ło. 

19 i 20 paź dzier ni ka br. To wa rzy -
stwo Na u ko we Płoc kie or ga ni zu je –
z oka zji 150. rocz ni cy uro dzin Lud wi ka
Krzy wic kie go – mię dzy na ro do wą kon-
fe ren cję na u ko wą pt. Ba da nia spo łecz ne
i ich ro la w kształ to wa niu po stę pu.
Ciąg łość i zmia na. Pa tro nat ho no ro wy
nad kon fe ren cją ob jął prof. Ka rol Mo -
dze lew ski z PAN. Kon fe ren cja to rów -
nież oka zja do świę to wa nia 220 lat Pol-
skiej Sta ty sty ki Pub licz nej. (rł) 

Był to czło wiek, któ ry wie le wie dział, obej mo wał ca łoksz tałt współ czes nej wie dzy. Moż na z nim by -
ło dy sku to wać o li te ra tu rze, po li ty ce, ma te ma ty ce, sta ty sty ce itd. 

Sze ro kie ho ry zon ty Lud wi ka Krzy wic kie go
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Jed ne ko chał śmier tel nie, tak jak o 7
lat star szą Lud wi kę Śnia dec ką z po wo -
du któ rej roz my ślał o sa mo bój stwie
(sam miał wte dy 16 lat). W sto sun ku do
in nych po tra fił być prawdzi wie okrut ny,
wręcz nik czem ny, trak tu jąc je dość in -
stru men tal nie. 

– Nie po tra fił żyć bez mi ło ści, by ła mu
nie tyl ko po trzeb na do co dzien ne go
zma ga nia się z ży ciem, ale rów nież do
twór czo ści – mó wi ła 1 paź dzier ni ka
w Książ ni cy Płoc kiej, pod czas otwar cia
wy sta wy „...kru szyć ser ca i pa trzeć jak
cier pią...” jej ku ra tor ka Ewa Li lian na
Ma tu siak.

Książ ni ca Płoc ka po raz ko lej ny za -
sko czy ła płoc czan prze ła mu jąc sztam pę
wszel kie go ro dza ju ob cho dów. 

– Tych wy staw, z oka zji Ro ku Sło wac -
kie go, jest z pew no ścią kil ka set w ca łym
kra ju, dla te go na eta pie przy go to wań
dłu go za sta na wia łyś my się, ja ki obrać
za kres te ma tycz ny tych wy staw – tłu ma -
czy ła Ewa Lil lia na Ma tu siak. – Dla te go
po szłyś my in nym tro pem. W czer wcu
się gnę łyś my po te mat wła ści wie nie po -
ru sza ny przez ni ko go. Wy sta wa „Król –
Duch w dro dze do kryp ty” rze czy wi ście

by ła pier wszą tak kom plet ną, do ku men -
tu ją cą spro wa dze nie zwłok Sło wac kie go
do Pol ski. 

Przy dru giej wy sta wie Książ ni ca się -
gnę ła po tzw. li stę don żu ań ską stwo rzo -
ną przez Ja ro sła wa Mar ka Rym kie wi -
cza, au to ra niez wy kłej i fa scy nu ją cej
książ ki „Sło wac ki En cy klo pe dia”. 

Li stę ko biet Sło wac kie go otwie ra
mat ka – Sa lo mea Be cu. 

Bóg zsy ła jąc roz ma i te na mnie nie-
sz czę ścia i bo le ści, Cie bie mi za cho wa
na wy na gro dze nie wszyst kie go, bo ja
w To bie ży ję, w Two im szczę ściu ca ła
mo ja po cie cha, czu waj więc nad so bą,
me na żuj swo je zdro wie, bo to mo je je dy -
ne do bro na świe cie, mój dro gi, je dy ny –
pi sa ła do sy na w ma ju 1839 ro ku. 

– Bę dą ca ty po wą da mą ro man tyz mu,
roz czy ta ną w po wie ściach mi łos nych,
kształ to wa ła swo je go sy na – opo wia da ła
ku ra tor ka wy sta wy. – Dla ow do wia łej
dwu krot nie ko bie ty, syn był naj droż szym
i je dy nym mę skim to wa rzy szem. Na nie go
prze la ła wszyst kie swo je uczu cia, a że by ła
rów nież oso bą eg zal to wa ną nie u stan nie
pła ka ła i to za pew ne wpły nę ło na Ju liu sza.
Przy bra ne sio stry – Alek san dra i Hel sy lia

– rów nież roz piesz cza ły Ju la. Wy ra stał na
męż czyz nę zna ją ce go swo ją war tość, ma ją -
ce go ogrom ne wy o bra że nie na te mat włas -
nych mę skich i uwo dziel skich ta len tów. 

Na wy sta wie spot ka my rów nież bar -
dzo ta jem ni czą oso bę pa ni Resz ko
z Wil na – mło dziut ka żo nę bar dzo sta re -
go pro fe so ra czy El gan ty nę Pat tey – naj -
po waż niej szą kan dy dat kę na je go włas -
ną żo nę czy Ma tyl dę, 6-let nią sio strze ni -
cę i wy cho wan kę El gan ty ny, któ rą w li -
stach do mat ki na zy wał „swo ją żo ną”. 

Nie mog ło za brak nąć ma lar ki Ma rii
Wo dziń skiej – wiel kiej mi ło ści Sło wac -
kie go, któ rą opi sał w nie co skan da li zu -
ją cym (szcze gól nie dla ro dzi ny) poe ma -
cie „W Szwaj ca rii.” 

Jest też Jo an na Bo bro wa – je dy na ko -
bie ta, w któ rej „od ko cha wszy się” za -
pro po no wał przy jaźń do koń ca ży cia
czy Zo fia Wę gier ska – ko bie ta wyz wo -
lo na i od waż na, dzien ni kar ka i pi sar ka.

Wer ni saż wy sta wy uświet ni ła Edy ta
Jun gow ska (na zdjęciu) – nie za pom nia -
na Bal la dy na w in sce ni za cji A. Ha nusz -
kie wi cza, któ ra czy ta ła frag men ty li stów
Sło wac kie go do mat ki i frag men ty
wspom nia ne go dra ma tu. 

Nie spo sób nie wspom nieć, że Książ ni ca
w dniu wer ni sa żu prze ży ła praw dzi we ob -
lę że nie. Trze ba by ło wy nieść jed ną z gab -
lot, co i tak na nie wie le się zda ło. Chęt nych
ca ły czas przy by wa ło. Sie dzie li na ko ry ta -
rzu i scho dach przed sa lą ko lum no wą. 

Wy sta wa, któ rej to wa rzy szy do brze
wy da ny ka ta log, czyn na bę dzie do 9 li -
sto pa da. Pro jekt ob cho dów Ro ku Sło -
wac kie go wspar ła Fun da cja Fun dusz
Gran to wy dla Płoc ka, Ga le ria Wi sła
i dru kar nia „Stu dio Je den”. (rł)

Z żad ną się nie oże nił, co nie zna czy, że nie mia ły wpły wu na je go ży cie, choć mo że nie tak sil ny jak Sa lo mea Be cu. 
Książ ni ca Płoc ka za pra sza na wy sta wę po świę co ną ko bie tom w ży ciu au to ra „Lil ly We ne dy”.

Don Ju an de Sło wac ki

Od lat ubo le wam nad nie o bec no ścią
w ete rze fran cu sko ję zycz nych wo ka li -
stów i zes po łów. Nie mó wię o no wych
tj. La Rue Ke ta nu, Emi ly Lo i ze au, Re -
na ud, les Te tes Ra i des, Tar mac czy –
sław ny nie tyl ko z do ko nań mu zycz -
nych – No ir De sir. Nie ste ty co raz rza -
dziej się ga się też po kla sy ków, tj.
nieś mier tel ny Jac qu es Brel – gi gant
pio sen ki, któ re go utwo ry do dziś śpie -
wa ją set ki ar ty stów, cho ciaż by ta cy
jak Da vid Bo wie czy ostat nio – Ro ma
Amor – przed sta wi ciel no we go nur tu
po wro tu do sta rej do brej pio sen ki eu -
ro pej skiej okre śla ne go ja ko ne o -ca ba -
ret czy ne o -folk.

Tym bar dziej na le ży dzię ko wać za
spot ka nie pt. „Mi łość i wię cej nic”, na
któ re za pro sił nas Te atr Dra ma tycz ny
w Płoc ku; utwo ry Bras sen sa, Pre ver ta
czy Bre la i... wię cej nic. 

Bo cóż chcieć wię cej?
Re ży ser i jed no cześ nie bo ha ter

spek ta klu Jan Ja kub Na le że ty od lat
pow ta rza, że pio sen ka fran cu ska jest
bar dzo in spi ru ją ca... do ży cia. I ma ra -
cje. Nie za leż nie czy mó wi o wiel kiej
mi ło ści czy wiel kim dra ma cie, dla
mnie jest nie tyl ko do świad cze niem
niez wy kle sil nym emo cjo nal nie, ale
rów nież fi zycz nie. Po dob no z kon cer -
tów Bre la lu dzie wy cho dzi li fi zycz nie
zmę cze ni (nie ma się cze mu dzi wić,
kie dy spoj rzy się na je go spo co ną
twarz w cza sie kon cer tu w pa ry skiej
Olim pii w 1964 r.).

Co praw da „Je an Jac qu es” Na le ży ty
to nie Jac qu es Brel, ale udo wod nił
w Płoc ku, że nie bez po wo du uwa ża ny
jest za jed ne go z naj lep szych in ter pre ta -
to rów fran cu skiej pio sen ki.

Wy star czy po słu chać w je go wy ko -
na niu „Pio sen ki sta rych ko chan ków”,
czy „Nie opusz czaj mnie”. Na le ży ty
jest też sym pa tycz nym ga du łą, któ ry
nie tyl ko lu bi śpie wać, ale snuć opo -
wie ści o pio sen kach i ich au to rach. 

– Ta pio sen ka to ewe ne ment. To
w za sa dzie nie jest pio sen ka, ale trzy
mi nu ty z ży cia każ de go z nas. Sam
Brel uwa żał, że nie jest to pio sen ka
o mi ło ści. Ja za sta na wia łem się dla -

cze go? I da ne by ło mi spot kać Ma da -
me Jac qu es Brel – jak na zy wa się 
w do wę po wiel kim Jac qu es’u. Do wie -
dzia łem się, że był on czło wie kiem
szcze gól nym, głod nym ży cia. Kie dy
śpie wał to zda rzył się rok, że śpie wał

co dzien nie. A kie dy ko chał to trzy ko bi-
e ty na raz i każ dą za pew niał, że nie mo -
że bez niej żyć. Oczy wi ście każ da wie -
dzia ła o każ dej. Gdy tra ci ła cier pli wość
i chcia ła odejść śpie wał tę pio sen kę –
tak Na le ży ty za po wie dział wspom nia ny
utwór „Nie opusz czaj mnie”.

Te go wie czo ra usły sze liś my też
„Mar twe li ście” Pre ver ta, „Es mer ldę”
z mu si ca lu „No tre -Da me” czy „Jak
La le czka” z re per tu a ru Bras sen sa.
Wspól nie z Han ną Choj nac ką, Ma gdą
Bo gdan i Ma gda le ną To ma szew ską
zaś pie wał m.in. bras sen sow ską pio -
sen kę o Ka si („Mar got”). Żeń skie trio,
wspo ma ga ne przez ob da rzo ną cu dow -
nym gło sem Do ro tę Wa si lew ską (któ -
ra za sad ni czo akom pa nio wa ła na pia -
ni nie, wspól nie z Pa włem Go le niem –
kon tra bas i Sła wo mi rem Ra taj cza kiem
– akor de on) bra wu ro wo wy ko na ło
pio sen kę z re per tu a ru Bri git te Bar dot
pt. „Har le y -Da vid son.” 

Na ko niec pre mie ro we go po ka zu re -
ży ser spek ta klu przy go to wał mi łą
nies po dzian kę dla dy rek to ra te a tru –
je go uko cha ny ever gre en z re per tu a ru

Da li dy, czy li „Gi gi Amo ro so”. – Bo
Gi gi Amo ro so to nie kto in ny jak Ma -
rek Mo kro wiec ki – żar to wał ar ty sta. 

Je śli moż na by ło by co kol wiek za -
rzu cić te mu przed sta wie niu to ma łą
re pre zen ta tyw ność pań, za rów no na
sce nie (by ły ra czej do dat kiem, niż in -
te gral ną czę ścią przed sta wie nia), jak
i w pio sen kach. Za bra kło utwo rów
cho ciaż by ta kich żeń skich ikon
piosenki jak: Edith Piaf, Ri na Ket ty
czy Lu cien ne De ly le.

Pre mie ra „Mi ło ści...” od by ła się 
2 paź dzier ni ka na sce nie ka me ral nej
Te a tru Dra ma tycz ne go. (rł)

Dziś w ra diu usły szeć ich nie spo sób. Mo że dla te go, że ni ko mu już nie za le ży na praw dzie.
Jan Ja kub Na le ży ty prze ko nu je, że praw dzi wa pio sen ka jest Fran cuz ką. I nie spo sób, nie przyz nać mu ra cji.

Pio sen ka jest ko bie tą
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Te go rocz ny Ty dzień Kul tu ry Chrze ści jań skiej w Płoc ku ob cho dzo ny jest pod
ha słem „PO WO ŁA NI DO WOL NO ŚCI”. Ma my już za so bą spek takl poe ty-
c ko -mu zycz ny „Z obło ków na zie mię” w re ży se rii Ja na No wic kie go, pik nik dla
nie peł no spraw nych „Je steś Przy ja cie lem”, kon cert chó ru „Vo ca len sem ble 
Dar mstadt”, se mi na rium fi lo zo ficz ne, przed sta wie nie te a tral ne „Wiecz ne wę -
dro wa nie”. Na po zo sta łe 4 dni pro gram przed sta wia się na stę pu ją co:

Czwar tek – 15 paź dzier ni ka
godz. 18 – Msza św. z oka zji Świę ta Edu ka cji Na ro do wej (Sta ni sła wów ka). 
Po Mszy kon fe ren cja „Mój se kret jest pro sty: da wać wszyst ko i ni cze go nie

trzy mać dla sie bie” (św. Jan Ma ria Vian ney) – ks. Ja ro sław To ma szew ski, roz -
strzy gnię cie kon kur sów: pla stycz ne go dla ucz niów szkół pod sta wo wych „Mój
ulu bio ny ksiądz w służ bie Bo gu i lu dziom” (kla sy I-III) oraz „Kap łań ska po -
słu ga Bo gu i lu dziom (kla sy IV -VI); mul ti me dial ne go dla ucz niów szkół gim-
na zjal nych „Świę ty Jan Ma ria Vian ney wzo rem kap ła na”; li te rac kie go dla ucz -
niów szkół po nad gim na zjal nych „Mo dli my się za kap ła nów”. 

Pią tek – 16 paź dzier ni ka 
(31. rocz ni ca wy bo ru Ja na Pa wła II)

godz. 10 – Fi nał VIII edy cji Wo je wódz kie go Kon kur su „Księ ga nad Księ ga -
mi – Re cy tu je my Bib lię” (au la III LO).

godz. 11.30 – Roz strzy gnię cie re gio nal ne go kon kur su pt. „Jan Pa weł II – Pa -
pież wol no ści” (Gim na zjum nr 3 w Ra dzi wiu).

godz. 15 – Kon cert la u re a tów wo je wódz kie go kon kur su „Księ ga nad Księ ga -
mi – Re cy tu je my Bib lię” (WSD).

godz. 16 – Pro gram słow no -mu zycz ny „W hoł dzie Ja no wi Pa wło wi II” (Mu ze -
um Die ce zjal ne), or ga ni zu je Od dział Płoc ki Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol skich.

godz. 18 – „Wia ra i wol ność” – za my śle nia nad pon ty fi ka tem Ja na Pa wła II (San -
ktu a rium Mi ło sier dzia Bo że go przy Sta rym Ryn ku), or ga ni zu je płoc ki KIK.

godz. 19 – Kon cert chó ru mie sza ne go KA COV z No we go Mia sta nad Me tui
z Czech oraz cze skie go or ga ni sty Pav la Svo bo dy (ka te dra).

godz. 19.30 – „Był! Żył! Po zo sta nie!” – Pa pie ski Wie czór Chwa ły (Sta ni -
sła wów ka).

godz. 20 – Msza św. o wy nie sie nie do chwa ły oł ta rzy Słu gi Bo że go Ja na Pa -
wła II po łą czo na z ref lek sją „Jan Pa weł II – pa pież wol no ści” (ko ściół św. Ja -
ku ba w Imiel ni cy).

godz. 21 – Apel Jas no gór ski przy pom ni ku Oj ca Świę te go przy Ka te drze
Płoc kiej z udzia łem ak to rów Te a tru Dra ma tycz ne go.

godz. 21 – Apel Jas no gór ski po łą czo ny z ref lek sją „Świę ty Jan Vian ney wzo -
rem kap ła na na współ czes ne cza sy (ko ściół św. Ja ku ba w Imiel ni cy).

godz. 21 – Apel Jas no gór ski w in ten cji Ja na Pa wła II (ko ściół św. Be ne dyk ta
w Ra dzi wiu).

So bo ta – 17 paź dzier ni ka 
godz. 9 – Tur niej sza cho wy im. Ja na Pa wła II (Gim na zjum nr 3 w Ra dzi wiu).
godz. 17 – Otwar cie wy sta wy ma lar skiej Jac ka i To ma sza Bar szczów z War -

sza wy (Mu ze um Die ce zjal ne).
godz. 18.30 – Pre lek cja „Otocz my tro ską ży cie” w świet le na u cza nia Ja na Pa -

wła II” (ko ściół św. Krzy ża), or ga ni zu je Ak cja Ka to lic ka. 

Nie dzie la – 18 paź dzier ni ka 
godz. 9 – Msza św. w in ten cji Ja na Pa wła II, pro gram słow no -mu zycz ny 

„W hoł dzie Ja no wi Pa wło wi II” (ko ściół św. Jad wi gi).
godz. 12 – Msza św. w in ten cji lu dzi pra cy z ref lek sją „Jan Pa weł II o god no -

ści pra cy ludz kiej” (ko ściół św. Ja ku ba w Imiel ni cy).
godz. 16 – Kon cert chó ru mie sza ne go KA COV z No we go Mia sta nad Me tui

z Czech (Mu ze um Ma zo wiec kie).
godz. 19 – Kon cert Pa pie ski „CRE DO” w wy ko na niu Płoc kiej Or kie stry

Sym fo nicz nej z udzia łem Poz nań skie go Chó ru Chło pię ce go i Evy Ny a kas, dy -
ry gent Hen ri Se ro ka (ka te dra).

Po nie dzia łek – 19 paź dzier ni ka 
(25. rocz ni ca śmier ci ks. J. Po pie łusz ki)

godz. 18 – Msza św. za Oj czyz nę (ko ściół św. Ja na Chrzci cie la). Po mszy św.
wy jazd na ta mę do Wło cław ka, or ga ni zu je KIK.

Or ga ni za to ra mi te go rocz nych Dni są: Wy dział ds. Kul tu ry i Środ ków Spo łecz ne -
go Prze ka zu Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej, Wy dział Dusz pa ster ski Ku rii Die ce zjal nej
Płoc kiej, Wy dział Ka te che tycz ny Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej, Wy dział Edu ka cji
Urzę du Mia sta Płoc ka, Wyż sze Se mi na rium Du chow ne, Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie
„Ci vi tas Chri stia na”, Klub In te li gen cji Ka to lic kiej, Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic -
kich Die ce zji Płoc kiej, Ak cja Ka to lic ka Die ce zji Płoc kiej, Dusz pa ster stwo Służ by
Zdro wia, Książ ni ca Płoc ka, Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki, III Li ce um Ogól no-
ksz tał cą ce, III Gim na zjum, Szko ła Pod sta wo wa nr 3 i 20, Mu ze um Ma zo wiec kie,
Mu ze um Die ce zjal ne, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, płockie pa ra fie. (j)

XXIV Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej

11–18.10.2009 r.
23 kwiet nia br. mi nę ła 40. rocz ni ca

tra gicz nie przed wczes ne go odej ścia
Krzysz to fa Ko me dy (Trzciń skie go),
w dzie jach ro dzi me go jaz zu po sta ci
iście epo ko wej. Nies peł na dwa mie sią -
ce póź niej up ły nę ło ty leż lat od rów nie
przed wczes ne go, do dziś oto czo ne go
ta jem ni cą zgo nu Mar ka Hła ski, w hi -
sto rii pol skiej li te ra tu ry po wo jen nej
po sta ci po rów ny wal nie waż nej – za ra -
zem zaś jed ne go z naj bliż szych przy ja -
ciół Ko me dy, fa tal nie uwi kła ne go w je -
go śmierć. Ko lej ne dwa mie sią ce póź -
niej opu ści ła nas na za wsze Zo fia Ko -
me da Trzciń ska, wdo wa po słyn nym
jaz zma nie, je go mu za i pod po ra ży cio -
wa, na der za słu żo na dla pro mo cji twór-
czo ści mał żon ka. I, być mo że, ta po nu -
ra sek wen cja dat skło ni ła trę ba cza Ro -
ber ta Ma jew skie go do zło że nia rocz ni -
co we go hoł du pa mię ci nie o dża ło wa ne -
mu pia ni ście i kom po zy to ro wi, przez
kon cer to wą „re ak ty wa cję” wy da nej 14
lat wstecz pły ty Ro bert Ma jew ski
Plays Ko me da.

To wa rzy szył mu na niej brat Woj-
ciech, pia ni sta (ich oj cem był Hen ryk,
in ny nie o dża ło wa ny przedstawiciel
ro dzi me go jaz zu, za słu żo ny pre zes
PSJ), obok kon tra ba si sty Zbi gnie wa
We ge ha up ta oraz ro dzin ne go tan de mu
Miś kie wi czów: Hen ry ka (sak so fon al -
to wy) i je go sy na Mi cha ła (per ku sja).
25 wrześ nia br. ci sa mi mu zy cy, z pro -
fe so rem ka to wic kiej Aka de mii Mu zy-
cz nej Jac kiem Nie dzie lą (w miej sce
We ge ha up ta), przy pom nie li ca ły pro-
gram tej pły ty – z do dat kiem „Ja chcę
spać”, wy ko ny wa ne go też z tek stem
A. Osiec kiej, i, na bis, po pu lar nej
„Ko ły san ki” z fil mu Ro se ma ry’s Ba by
– w „ka wiar ni jaz zo wej” Płoc kie go
Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki. 

By wal cy „ka wiar nia nych” im prez,
w sen sie frek wen cji ra czej nie prze wi -
dy wal ni, tym ra zem do pi sa li wręcz
tłum nie: ty leż ze wzglę du na nie sła-
b ną cą atrak cyj ność mu zy ki Ko me dy,
ile na po zy tyw ne sko ja rze nia z naz wi -

ska mi wy ko naw ców, wy stę pu ją cych
ja ko Miś kie wicz -Ma jew ski Qu in tet
(przy pom nij my tu, że wo ka list ka Do -
ro ta Miś kie wicz, cór ka Hen ry ka, da ła
w tym miej scu nies peł na rok te mu
uda ny kon cert, a jej brat Mi chał od lat
zna ny jest płoc kim słu cha czom dzię ki
wy stę pom z To ma szem Stań ką, sta łym
współ pra cow ni kiem ś.p. Krzysz to fa). 

W trak cie kon cer tu sko ja rze nia te
po twier dzi ły się w peł ni. Otrzy ma liś -
my bo wiem rze tel ną por cję Ko me do -
wej kla sy ki: uj mu ją cą sub tel nym li -
ryz mem (poe tyc ko zwiew na „Ko ły -
san ka”), gdzie in dziej zaś im po nu ją cą
sze ro kim ge stem im pro wi za cyj nym
(„Re pe ti tion”, wy ko na ny z nie mal
free jaz zo wą swa dą). Od stęp stwa od
kli ma tu i fak tu ry aran ża cyj no -brzmie -
nio wej ory gi na łów nie by ły nad mier -
ne – ale też cho dzi ło tu, ja ko się rze -
kło, o coś na kształt rocz ni co we go
hoł du. W efek cie – na po nad mie siąc
przed dniem Wszyst kich Świę tych –
ca ły wie czór zy skał wa lor za dusz ko -
wej ref lek sji: tak że dzię ki ta kim kom-
po zy cjom, jak „Sop hie’s Tu ne” (de -
dy ko wa nej przez kom po zy to ra mał -
żon ce) i epic ka „Nightti me Day ti me
Re qu iem” (po świę co nej pa mię ci jed-
ne go z naj wię kszych ge niu szy jaz zu,
Joh na Col tra ne’a, zmar łe go po nad 40
lat te mu).

Po dob ny na strój to wa rzy szył słu -
cha czom ko lej ne go płoc kie go kon cer -
tu po świę co ne go twór czo ści Ko me dy,
a za ty tu ło wa ne go no stal gicz nie „Mu -
zy ka po zo sta ła”. 9 paź dzier ni ka br.
w sa li kon cer to wej PSM, obok Płoc -
kiej Or kie stry Sym fo nicz nej pod ba -
tu tą Sta ni sła wa Fi jał kow skie go, wy -
stą pi ła zna na wo ka list ka Lo ra Szaf ran
i kwar tet jaz zo wy, któ re go naj wię -
kszą atrak cją był... in ny współ pra -
cow nik Ko me dy, sak so fo ni sta Zbi g-
niew Na my słow ski: ko lej na epo ko wa
po stać ro dzi me go jaz zu, w 2009 ro ku
ob cho dzą ca ju bi le usz sie dem dzie się -
cio le cia. AD

ZA DUSZ KI KO ME DO WE

Lo ra Szaf ran Zbi gniew Na my słow ski
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Znasz swo je go dziel ni co we go? Je steś za -
do wo lo ny z je go pra cy? A mo że bar dziej po -
do ba ci się jak pra cu je dziel ni co wy na in nym
osie dlu? Te raz mo żesz od dać głos na swo je -
go fa wo ry ta. Po li cja og ło si ła kon kurs „Naj -
po pu lar niej szy dziel ni co wy 2009 ro ku”. 

W Ko men dzie Miej skiej Po li cji w Płoc ku
pra cu je 24 dziel ni co wych, w ko mi sa ria cie
na Po dol szy cach – sied miu, a w po wie cie
płoc kim – 25. Jest więc w kim wy bie rać. 

– To właś nie dziel ni co wy jest naj bli żej lu -
dzi, zna śro do wi sko, wie, ja kie są w nim bo -
lą czki i kło po ty, re a gu je naj szyb ciej na
wszel kie prob le my – mó wi insp. Ja ro sław
Brach, ko men dant KMP. – Jest oso bą, do
któ rej każ dy mo że zwró cić się w każ dej spra -
wie. Je go głów nym za da niem jest pre wen -
cja, czy li ta kie dzia ła nie, któ re ma spra wić
ogra ni cze nie licz by prze stępstw i za gro żeń.

Dla te go dziel ni co wych moż na spot kać
w szko łach, w klu bach osie dlo wych i na ze -
bra niach śro do wi sko wych. Prze strze ga ją
przed za cho wa nia mi, któ re mo gą na ra zić na
szko dę, przy po mi na ją o pod sta wo wych za sa -
dach bez pie czeń stwa, upo mi na ją przed za -
cho wa nia mi, któ re ła two pro wa dzą na dro gę
prze stęp stwa. Roz ma wia ją za rów no z mło -
dzie żą, któ ra spra wia kło po ty, jak i z do ro sły -
mi, któ rzy swa ra mi są siedz ki mi za tru wa ją
nie raz ży cie ca łe go blo ku. Czu wa ją nad ro-
dzi na mi, w któ rych do cho dzi do prze mo cy.

Cza sem sy tu a cje, w ja kich się znaj dą, są
da le kie od stan dar do wo ro zu mia nej ro li po -
li cji. Je den z płoc kich dziel ni co wych za grał
np. w przed sta wie niu edu ka cyj nym dla naj -
młod szych ucz niów pod sta wó wek i w ten
spo sób edu ko wał dzie cia ki w za kre sie bez-
piecz nych za cho wań.

– In ny zaś zo stał maj strem od te le wi zo -
rów – opo wia da An na Le wan dow ska z biu -
ra pra so we go KMP. – Kie dy pe wien star szy
pan za te le fo no wał na po li cję ze skar gą, że
ma prob lem ze spe cja li stą od na pra wy te le -

wi zo ra, wy da wa ło się, że cho dzi o ja kieś
oszu stwo. Fun kcjo na riusz po szedł więc do
do mu rze ko mo posz ko do wa ne go i do pie ro
tam się wy jaś ni ło, że on po pro stu ma sta re -
go „Ru bi na” i nie umie usta wić ko lo ru.
Dziel ni co wy za ka sał rę ka wy i od bior nik wy -
re gu lo wał.

Ale dziel ni co wy to prze de wszyst kim po -
li cjant. – Na przy kład na Po dol szy cach to
dziel ni co wi zlik wi do wa li me li nę w blo ku
i przy ła pa li han dla rza tref nym al ko ho lem
na go rą cym uczyn ku – mó wi Le wan dow -
ska. – In ni nie raz już na mie rzy li i ukró ci li
pro ce der obro tu nie le gal ny mi pa pie ro sa mi
czy trun ka mi.

Na go rą cym uczyn ku ła pią też róż nych
rze zi miesz ków, któ rzy wła mu ją się do sa -
mo cho dów czy pró bu ją co ukraść. Pod czas
ob cho du swo je go te re nu dziel ni co wy nie
za wsze jest w mun du rze. Dziel ni co wy nie
prze sta je być po li cjan tem, na wet jak koń czy
służ bę i zdej mu je mun dur. 

– Po li cjant, któ ry bę dąc w go ści nie u ro -
dzi ny do strzegł, że na pod wór ku di ler ra czył
nie let nie go środ ka mi odu rza ją cy mi, na tych -
miast za trzy mał obu – kon ty nu u je Le wan -
dow ska.

Co ro ku or ga ni zo wa ny jest kon kurs na
naj lep sze go, naj po pu lar niej sze go dziel ni -
co we go. Tym ra zem ma nie co zmie nio ną
for mu łę. Oprócz te stu wie dzy ogól no po li -
cyj nej i sy mu la cji z przy ję cia in te re san ta
dziel ni co wi zo sta ją pod da ni we ry fi ka cji
spo łecz nej. Każ dy mo że wziąć udział w ty -
po wa niu naj lep sze go dziel ni co we go. We
wszyst kich urzę dach władz sa mo rzą do -
wych (urzę dy gmin i miej skie) oraz we
wszyst kich jed nost kach po li cji (ko men da
miej ska, ko mi sa ria ty i po ste run ki) wy ło żo -
ne są an kie ty, któ re moż na wy peł nić
i wrzu cić do ur ny. Zwy cięz ca przej dzie do
eta pu wo je wódz kie go. Gło sy moż na od da -
wać do koń ca paź dzier ni ka. (m.d.)

Zag ło suj na gli nę

– Kur san ci mo gą na u czyć się mię dzy in -
ny mi ru sza nia, par ko wa nia i ja zdy w du -
żym na tę że niu ru chu – opo wia da Han na
Je żew ska, wła ści ciel ka Oś rod ka Szko le -
nia Kie row ców „Fi lip”. – Sy mu la tor uczy
od po wied nich re ak cji. 

Po sta no wi łam spraw dzić, czy przy urzą -
dze niu fak tycz nie mo że my po czuć się jak
w praw dzi wym au cie. Sy mu la tor ma wy -
god ny fo tel, kie row ni cę, dźwi gnię zmia ny
bie gów, pe da ły: ga zu, ha mul ca i sprzęg ła
oraz ze staw prze łącz ni ków: świa teł, kie -
run kow ska zów itp. Jak każ dy kie row ca po
za ję ciu miej sca za kie row ni cą, mu szę naj -
pierw usta wić po zy cję fo te la. A po tem
moż li wo ści ja zdy są już prak tycz nie 
nie o gra ni czo ne. Na jed nym z trzech mo ni -
to rów po ka zu je się me nu. Z nie go naj -
pierw wy bie ra się od po wied nią plan szę,
czy li to, cze go chcę się na u czyć. Do wy bo -
ru jest m.in.: ru sza nie i zmia na bie gów,
wcho dze nie w za krę ty, plac ma ne wro wy,
la bi rynt, czy li ma ne wro wa nie po mię dzy
przesz ko da mi, za krę ty ze spa da ją cy mi ka -
mie nia mi, skrzy żo wa nia (z pier wszeń -
stwem prze ja zdu, rów no rzęd ne i ron do),
omi ja nie i wy prze dza nie, sy gna li za cja
świet lna, po miar cza su re ak cji. 

Gdy już wy bie rze my kon kret ną plan-
szę, mo że my przejść do wy bo ru po go dy.
Jeź dzić moż na w po god ny lub mgli sty
dzień lub w no cy. Na stęp nie moż na wy -
brać po jazd, m.in. sa mo chód oso bo wy
z ręcz ną lub au to ma tycz ną skrzy nią bie -
gów, oso bo wy z przy cze pą, au to bus, tir-a
oraz ja zdę na troj le rach, dzię ki któ rym
moż na na u czyć się np. wy cho dze nia z po -
śli zgu. Jak by te go by ło ma ło, wśród aut
ma my do wy bo ru m.in. Fia ta i To y o tę Ya -
ris (na któ rej kur san ci w rze czy wi sto ści
zda ją eg za min). W za leż no ści od te go ja ki
po jazd wy bie rze my, na ekra nie wy świet la
się nam in na de ska ro zdziel cza. Moż na
po czuć się jak w praw dzi wym au cie. 

Przy stę pu ję do ja zdy. Na po czą tek po -
sta na wiam poć wi czyć ja zdę na skrzy żo wa -
niach w nor mal nym ru chu, czy li z in ny mi

po ja zda mi. Bę dę jeź dzić po ja zdem oso bo -
wym z ręcz ną skrzy nią bie gów w po god ny
dzień. Na głów nym mo ni to rze wy świet la
się de ska ro zdziel cza i lu ster ko wstecz ne,
a na dwóch bocz nych mo ni to rach wi docz -
ne są ma łe ekra ni ki, któ re do złu dze nia
przy po mi na ją lu ster ka bocz ne. – Dzię ki te -
mu kur sant uczy się odru chu pa trze nia
w lu ster ka – opo wia da Han na Je żew ska. 

Te raz mu szę włą czyć sa mo chód i za piąć
pa sy bez pie czeń stwa (na sy mu la to rze słu -
żą do te go od po wied nie przy ci ski). No to
do dzie ła! Pró bu ję ru szyć, ale na ekra nie
wy świet la się ko mu ni kat: włącz świat ła.
No tak, za pom nia łam. Gdy już je stem
w peł ni przy go to wa na do ja zdy – ru szam.
Ja dę po wir tu al nym mie ście, są skrzy żo -
wa nia i in ne sa mo cho dy. Gdy chcę skrę-
cić, mu szę włą czyć kie run kow skaz (wci -
skam od po wied ni czer wo ny przy cisk), do -
da ję ga zu i gdy zwię kszam pręd kość, na
ekra nie na tych miast po ja wia się ko mu ni -
kat: włącz wię kszy bieg. Gdy do jeż dżam
do skrzy żo wa nia, gdzie stoi znak „uwa ga
na dro gę z pier wszeń stwem prze ja zdu”,
mam moż li wość po dej rze nia, co dzie je się
po pra wej i le wej stro nie. Słu żą do te go
spe cjal nie dźwi gnie, umiesz czo ne przy
kie row ni cy. Aby tro chę „uroz ma i cić” ja -
zdę, po sta na wiam ude rzyć w dru gi sa mo -
chód. Oczy wi ście, na sy mu la to rze jest to
moż li we, sły chać na wet dźwię ki ko li zji,
a na mo ni to rze po ka zu je się pęk nię ta
przed nia szy ba au ta. Na szczę ście, to tyl ko
sy mu la cja, ale i tak wra że nie jest moc ne. 

Póź niej pró bu ję jesz cze kil ka op cji ja -
zdy, m.in. chcę spraw dzić ja ki mam czas
re ak cji ha mo wa nia. Po wy bra niu od po -
wied nich plan szy, za czy nam ja zdę.
W pew nym mo men cie na ekra nie po ja wia
się na pis ha muj. Wci skam pe dał ha mul ca,
sa mo chód za trzy mu je się na mo ni to rze
wy świet la się na pis: OK. Czas re ak cji
0,634 s. Pow ta rzam jesz cze raz, ale tym
ra zem pe dał ha mul ca na ci skam póź niej
i na pis oz naj mia: Do brze. Czas re ak cji 0,
783 s. Gdy ko lej ny ra z ha mu ję zbyt póź no
oka zu je się, że mój czas re ak cji wy no si
po nad se kun dę, co oz na cza, że w nor mal -
nych wa run kach, praw do po dob nie ude -
rzy ła bym w ja kąś przesz ko dę.

Przyz na ję, że na sy mu la to rze spę dzi łam
po nad go dzi nę. Spraw dzi łam ja zdę w róż -
nych wa run kach i róż ny mi sa mo cho da mi.
Na pew no nie jest to gra kom pu te ro wa,
a przy dat ność sy mu la to ra w na u ce ja zdy
wy da je mi się nie za stą pio na. 

– Star sza pa ni, któ ra uczy się ja zdy sa -
mo cho dem nie da wa ła so bie ra dy – opo -
wia da je den z in struk to rów ja zdy w „Fi li -
pie”. – Po dwóch go dzin nych ja zdach na
sy mu la to rze, wi dać ko lo sal ną róż ni cę.
Przyz na ła, że dzię ki te mu urzą dze niu na u -
czy ła się zmie niać bie gi, ru szać z miej sca
i nie ba ła się wy je chać na mia sto. 

Dru gi sy mu la tor – jed no mo ni to ro wy –
znaj du je się w szko le na u ki ja zdy Suk ces.

(m.d.)

Za mie rzasz na u czyć się jeź dzić au tem, ale masz oba wy przed pier wszym wy ja -
zdem na uli cę? A mo że już cho dzisz na kurs pra wa ja zdy i masz za so bą pier-
wsze próby, ale niez byt idzie ci ru sza nie? Te raz masz oka zję poć wi czyć „na su -
cho”. W Płoc ku dzia ła sy mu la tor na u ki ja zdy sa mo cho dem. 

Pra wie jak sa mo chód

Co ma ją ze so bą wspól ne go? Na pier wszy
rzut oka – zu peł nie nic. Ale to tyl ko po zo ry,
bo w płoc kiej ko men dzie ta ki mi spra wa mi
zaj mu je się w tej chwi li sześć osób. 

Wszyst ko za czę ło się po zmia nie prze pi -
sów, któ re we szły w ży cie 1 paź dzier ni ka
ubieg łe go ro ku. Od te go cza su świad cze nia
z fun du szu ali men ta cyj ne go wyp ła ca ne są
przez oś rod ki po mo cy, w przy pad ku Płoc ka
przez Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej.
Po ro ku MOPS, aby wy dać po now ną de cy -
zję o wyp ła cie ali men tów, mu si prze pro wa -
dzić wy wiad, an kie tę m.in. z oso bą, któ ra
po win na pła cić. I tu po ja wia się prob lem. 

– De lik went jest wzy wa ny na spot ka nie,
ale że naj czę ściej lu dzie ci nie sta wia ją się
na wez wa nie, MOPS od sy ła ca łą do ku men -
ta cję do pro ku ra tu ry, a ta prze ka zu je nam do
re a li za cji – mó wi asp. sztab. Hen ryk Pa tro -
wicz, kie row nik re fe ra tu IV Wy dzia łu Do -
cho dze nio wo -Śled cze go. 

W Płoc ku obo wiąz ku pła ce nia ali men -
tów nie re a li zu je co naj mniej 2 ty sią ce
osób. W do cho dze niów ce ob li cza ją, że bli -
sko 99 proc. to męż czyź ni. Czę sto nie pra -
cu ją cy, ze śro do wisk pa to lo gicz nych, ta -

kich, z któ rych na wet ko mor nik nie ma cze -
go ścią gnąć. 

– Ale są i przy pad ki cwa niac twa – do da -
je kie row nik Pa tro wicz. – Ma my sy tu a cje,
że dwo je lu dzi ży je w kon ku bi na cie, ma ją
po tom stwo, kiep sko sto ją ma te rial nie.
I wpa da ją na po mysł, on mó wi: „po daj
mnie o ali men ty, bę dą nam da wać ka sę, bo
ja i tak nie zap ła cę, nie mam z cze go”.

Każ da spra wa, któ ra tra fia do ko men dy,
wy ma ga osob nej pra cy i we ry fi ka cji. Trze-
ba spraw dzić m.in. czy dłuż nik pra cu je,
a jak nie, to czy się za re je stro wał w urzę -
dzie pra cy. Ja ka jest sy tu a cja ży cio wa, czy
ma no wą ro dzi nę, dzie ci. Spraw dza się też
sy tu a cję wie rzy cie la: ro dzi ca, któ ry po wi -
nien otrzy my wać ali men ty na dzie ci czy już
do ro słe go dziec ka upraw nio ne go do od bie -
ra nia ta kie go za są dzo ne go świad cze nia.

– To po tęż na pa pier ko wa ro bo ta, każ de
za py ta nie, czy to do ko mor ni ka, czy urzę-
du pra cy, daw nych za kła dów, w któ rych
dłuż nik pra co wał itp. mu si my kie ro wać na
piś mie, cze ka my na od po wie dzi. Po skom-
ple to wa niu ak ta wra ca ją do pro ku ra tu ry –
mó wi Hen ryk Pa tro wicz. Ko deks Kar ny

za niep ła ce nie ali men tów prze wi du je ka ry
grzyw ny, ogra ni cze nia wol no ści lub poz -
ba wie nia wol no ści do dwóch lat. (m.d.)

Po li cja i ali men ty
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Ina u gu ra cja 43. ro ku aka de mic kie go od by ła się 2 paź -
dzier ni ka w au li Szko ły Na uk Tech nicz nych i Spo łecz -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku. Po pro wa dził
ją pro rek tor PW prof. Ja cek Ki jeń ski.

Za chę ca jąc stu den tów do in ten syw nej i su mien nej na u ki
pro fe sor przy wo łał hi sto rię trzech „przy pad ko wych” wy na -
laz ków, m.in. wul ka ni za cji ka u czu ku. – Gdy by w 1840 roku
Go o dy e ar przy pad kiem nie upu ścił ka u czu ku z siar ką na go -
rą cą pły tę kuch ni nie od krył by ela stycz ne go ma te ria łu w stu
pro cen tach od por ne go na po go dę. Prof. Ki jeń ski pod kre ślał
jed nak, że bez przy go to wa nia i wie dzy Go o dy e ar ni gdy nie
był by w sta nie zna leźć dla te go od kry cia za sto so wa nia. –
Istot ne jest tu zro zu mie nie isto ty przy pad ku. Każ dy z nas ob -
ser wo wał kie dyś nie wyt łu ma czal ne zja wi sko, ale tyl ko nie -
wie lu od kry wa, co ono oz na cza – tłu ma czył i pod kre ślał, po -
dob nie jak wie lu go ści, że sta le wzra sta – w Pol sce i na świe -
cie – za po trze bo wa nie na wyk wa li fi ko wa nych in ży nie rów.

W cza sie uro czy sto ści wrę czo no co rocz ne na gro dy
w kon kur sie na naj lep sze pra ce dy plo mo we i na u ko wo –
ba daw cze, wy ko na ne przez stu den tów i pra cow ni ków
uczel ni (patrz obok). Na gro dy zo sta ły przyz na ne w ra -
mach po ro zu mie nia, któ re jest za wie ra ne po mię dzy PKN
OR LEN a po li tech ni ką cy klicz nie od dwu na stu lat. W tym
ro ku współ pra cę prze dłu żo no na ko lej ne 3 la ta. 

Stro ny zo bo wią za ły się do kon ty nu a cji współ pra cy
w ob sza rze na u ko wo – tech nicz nym oraz kształ ce nia kadr
i or ga ni za cji szko leń. 

Jed nym z waż nych ele men tów współ pra cy jest
moż li wość od by wa nia w PKN Or len prak tyk przez
stu den tów po li tech ni ki. 

Po czyn no ściach ina u gu ra cyj nych z udzia łem rek to ra
PW prof. Wło dzi mie rza Kur ni ka wy kład ina u gu ra cyj ny
pt. ,,Osią ga nie prze wa gi kon ku ren cyj nej w kor po ra cji bu -
dow nic twa prze my sło we go” wyg ło sił pre zes za rzą du Po -
li mex Mo sto stal – Kon rad Ja skó ła. 

Wśród licz nie zgro ma dzo nych na ina u gu ra cji go ści –
pro rek to rów, Se na tu i Ra dy Wy dzia łów Po li tech ni ki

War szaw skiej, pra cow ni ków uczel ni i stu den tów – by li:
par la men ta rzy ści, przed sta wi cie le sa mo rzą dów te ry to -
rial nych, przed sta wi cie le firm re gio nu płoc kie go, m.in:
CNH Pol ska i Ba sell Or len Po ly o le fins. (rł)

300 stu den tów roz po czę ło stu dia w płoc kiej fi lii Po -
li tech ni ki War szaw skiej – uczel ni cie szą cej się naj -
wię kszym pre sti żem wśród pra co daw ców (wg „Per-
spek tyw” i „Rze czy pos po li tej”) 

Czas in ży nie rów

Na gro dy 
dla płoc kich ba da czy

W XII edy cji kon kur su o „Na gro dę Pre ze sa Pol skie -
go Kon cer nu Naf to we go OR LEN SA” przyz na no dwie
rów no rzęd ne na gro dy II stop nia. W kon kur sie na naj -
lep szą pra cę ba daw czo-roz wo jo wą, wy ko na ną przez
pra cow ni ków uczel ni wy róż nio no dwa zes po ły. Pier-
wszą na gro dę otrzy mał zes pół w skła dzie au tor skim:
prof. dr hab. inż. Krzysz tof Ur ba niec, dr inż. Ma riusz
Mar kow ski, mgr inż. Ma rian Traf czyń ski za pra cę „Dia -
gno zo wa nie strat re ge ne ro wa ne go ciep ła w sie ciach
wy mien ni ków w wy ni ku pow sta wa nia osa dów”. Dru ga
na gro da przyz na na zo sta ła zes po ło wi w skła dzie: dr
Blan dy na Oso wiec ka, prof. dr hab. inż. Ja nusz Zie liń -
ski, dr inż. Wie sła wa Cie siń ska, mgr inż. Ro bert Ko ło -
dziej ski za pra cę „Ba da nie wła ści wo ści as fal tów mo dy -
fi ko wa nych.” 

Na to miast zwy cięz ca mi kon kur su na pra cę stu den -
cką zo sta li: mgr inż. Krzysz tof Haj ne (I miej sce) za pra -
cę ma gi ster ską pt.: „Isto ta i wdra ża nie roz po rzą dze nia
RE ACH w Pol skim Kon cer nie Naf to wym OR LEN S.A.”,
inż. Syl wia Gra czyk (II miej sce) za pra cę in ży nier ską
pt.: „Ba da nie wpły wu pa ra me trów pro mie nio wa nia mi -
kro fa lo we go na wła ści wo ści od siar czo nej po zo sta ło ści
próż nio wej mo dy fi ko wa nej wy bra ny mi do dat ka mi”
oraz mgr inż. Emi lia Ma słow ska (III miej sce) za pra cę
ma gi ster ską pt.: „Ba da nia nad ob ni że niem lep ko ści as -
fal tów mo dy fi ko wa nych ko po li me rem sty ren- bu ta -
dien -sty ren”. (rł)

W ina u gu ra cji ko lej ne go ro ku aka de mic kie go w Szko le
Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi ca wzię ło udział wie lu za pro -
szo nych go ści, a wśród nich zna ni spor tow cy m.in. Le szek
Bla nik – mistrz gim na sty ki spor to wej i wio ślarz Ka je tan
Bro niew ski. Ich obec ność zwią za na by ła z dru gą ina u gu ra -
cją – ogól no pol skie go pro gra mu kształ ce nia kadr spor to -
wych. W 6-let nim pro jek cie, fi nan so wa nym ze środ ków Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go, weź mie udział oko ło 5
tys. osób – przy szłych tre ne rów i in struk to rów.

W swo im wy stą pie niu rek tor prof. dr hab. Zbi gniew Kru -
szew ski pod kre ślał ela stycz ność uczel ni, wy cho dzą cej na -
prze ciw no wym wyz wa niom, otwie ra ją cej no we kie run ki
kształ ce nia. W mi nio nym ro ku, za rzą dza nie i in for ma ty ka
otrzy ma ły po zy tyw ne oce ny ja ko ści kształ ce nia, jest już
zgo da na ko lej ny kie ru nek – bez pie czeń stwo na ro do we,
licz ba stu diów po dy plo mo wych zwię kszy ła się do 30 m.in.
o doksz tał ca nie kadr me dycz nych (pie lę gniar ki bę dą mog ły
uzy skać li cen cjat).

W imie niu no wych stu den tów ślu bo wa nie zło ży ło sze ścio -
ro „pier wsza ków”, a po tem uho no ro wa no tych, któ rzy w mi -
nio nym ro ku naj bar dziej przy czy ni li się do roz wo ju szko ły.
Me da le im. Pa wła Włod ko wi ca otrzy ma li: prof. dr hab. Ry -
szard Alek san dro wicz, doc. dr Hen ryk Go ry szew ski, dr hab.
Ta de usz Ja siń ski, mgr inż. Kon rad Ja skó ła, prof. dr hab. Ma -
ciej Kla kla, doc. dr Jó zef Ko wa lew ski, prof. Mi cha ił Rosz -
kow (Uni wer sy tet Pe da go gicz ny w Ja ro sła wiu) i mgr Ewa
Wierz bic ka. Tro je ubieg ło rocz nych ab sol wen tów otrzy ma ło
na gro dy od pre zy den ta Płoc ka – Mi ro sła wa Mi lew skie go za
naj lep sze pra ce w kon kur sie „Dy plom dla Płoc ka”. Z ko lei
stu den cki par la ment uho no ro wał naj lep szych – zda niem stu-
den tów – ubieg ło rocz nych wy kła dow ców na posz cze gól -
nych kie run kach. La u re a ta mi ple bi scy tu zo sta li: Je rzy Za go -
row ski, Ro bert Żak, An na Frąc ko wiak, Wie sław Koń ski, Ta -
de usz Ja siń ski i Ja ro sław Knap. Wy róż nio no też 10 stu den -
tów, któ rzy uzy ska li naj lep sze wy ni ki w na u ce w mi nio nym
ro ku i 8 osób ze stu diów po dy plo mo wych.

Wy kład ina u gu ra cyj ny nt. „Bu do wa ana to micz na
a spraw ność fi zycz na i in te lek tu al na czło wie ka” wyg ło sił

prof. Ry szard Alek san dro wicz. Ina u gu ra cję za koń czył po -
kaz ro syj skiej stu den ckiej gru py akro ba tycz nej Etiu da z Ja -
ro sła wia. E.J.

Włod ko wic po raz 18.

uro czy stość 1 paź dzier ni ka otwo rzył rek tor prof. zw. dr
hab. Ja cek Grzy wacz, wi ta jąc licz nie przy by łych go ści
– par la men ta rzy stów, przed sta wi cie li władz wo je wódz -

twa ma zo wiec kie go, po wia tu płoc kie go, władz mia sta,
de le ga cje śro do wisk aka de mic kich, szkół, oś rod ków
kul tu ry, przed sta wi cie li urzę dów i in sty tu cji, de le ga cje
służb mun du ro wych. Szcze gól nie ciep ło przy wi tał stu-
den tów, zwłasz cza I ro ku.

W prze mó wie niu ina u gu ra cyj nym rek tor PWSZ przed-
sta wił w za ry sie dzia łal ność uczel ni w mi nio nym ro ku aka-
de mic kim; dzia łal ność na u ko wą, współ pra cę z oś rod ka mi
na u ko wy mi i pla ców ka mi edu ka cyj ny mi mia sta, na kre ślił
naj bliż sze pla ny roz wo ju. 

Ko lej nym pun ktem pro gra mu by ła im ma try ku la cja
stu den tów I ro ku, któ rą po pro wa dził pro rek tor ds. stu-
den ckich i na u cza nia – doc. dr Jan Ka li now ski. Na -
stęp nie stu den ci III ro ku prze ka za li sztan dar uczel ni
ko le gom z niż sze go rocz ni ka. Póź niej bo ha te ra mi uro -
czy sto ści sta li się au to rzy naj lep szych prac li cen cjac -
kich w mi nio nym ro ku aka de mic kim (na zdję ciu).
Gra ży na Byt ner za pra cę „Mo no gra fia Zes po łu Szkół
Bu do wla nych w Płoc ku” (pro mo tor dr Li lian na To ma -

szew ska), Mi le na Wie czor kow ska za „Agro tu ry sty kę
ja ko szan sę ak ty wi za cji te re nów wiej skich na przy kła -
dzie po wia tu płoc kie go” (pro mo tor – dr inż. Łud mi ła
Bę dzi kow ska) i Edy ta Smok za „Roz wój tu ry sty ki
wiej skiej w opar ciu o współ pra cę sie cio wą” (pro mo tor
– doc. dr Jan Ka li now ski) otrzy ma ły na gro dy pie nięż -
ne, dy plo my i kwia ty.

Ko lej ni wy róż nie ni to la u re a ci kon kur su „Dy plom dla
Płoc ka”. Na gro dy wrę czył pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski:
I stop nia Ani cie Zię tek (pro mo tor – dr Mał go rza ta Ka miń -
ska -Juc kie wicz), III stop nia Gra ży nie Byt ner (pro mo tor dr
Li lian na To ma szew ska) i wy róż nie nie Da mia no wi Gą sec -
kie mu (pro mo tor – dr An na Schulz).

Uczest ni cy ina u gu ra cji mie li oka zję wy słu chać in te -
re su ją ce go wy kła du prof. dr hab. Jo a chi ma Osiń skie go
ze Szko ły Głów nej Han dlo wej w War sza wie na te mat
„Od A. Smith’a do B. Ma doff’a”. Rzecz o war to ściach
ka pi ta liz mu”. 

Opra wę mu zycz ną uro czy sto ści za pew nił chór Pań st-
wo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej „Vox Ju ven tu tis”
pod dy rek cją mgr. Ro ber ta Ma jew skie go. mz

W Pań stwo wej Wyż szej Szko le Za wo do wej
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W 1973 ro ku Pier re Vel las, pro fe sor pra -
wa Uni wer sy te tu w Tu lu zie, wy stą pił z ini -
cja ty wą utwo rze nia pla ców ki dy dak tycz nej
dla osób star szych. Uni wer sy tet Trze cie go
Wie ku miał za jąć się ak ty wi za cją in te lek tu -
al ną, psy chicz ną i fi zycz ną osób star szych,
uła twiać im kon tak ty z ta ki mi in sty tu cja mi
jak: służ ba zdro wia, oś rod ki kul tu ry czy pla -
ców ki re ha bi li ta cyj ne. Po Fran cji i Bel gii,

Pol ska by ła trze cim kra jem eu ro pej skim,
w któ rym za czę ły pow sta wać UTW
(1975 r.). 

Obec nie przyj mu je się, że ak tu al nie w Pol -
sce fun kcjo nu je ich ok. 200, zrze sza ją cych
od 200 do 2000 słu cha czy. Płoc ki UTW, któ -
ry właś nie roz po czął ós my rok dzia łal no ści,
przy go to wał dla swych słu cha czy bar dzo bo -
ga tą ofer tę, któ rą po da je my po ni żej. (ms)

Trze ci wiek – pią ty bieg

W tym właś nie ce lu, jesz cze przed przy -
stą pie niem na sze go pań stwa do UE, pow sta -
ło wie le in sty tu cji i por ta li in ter ne to wych,
któ rych głów nym za da niem jest roz po -
wszech nia nie wie dzy na te mat Wspól no ty.
Naj waż niej szym i ofi cjal nym por ta lem jest
Por tal Unii Eu ro pej skiej (www.eu ro pa.eu).
Mo że my tam zna leźć in for ma cje o in te gra cji
eu ro pej skiej, o fun kcjo no wa niu in sty tu cji
wspól no to wych, czy bu dże cie UE. Istot nym
i bar dzo fun kcjo nal nym ele men tem te go
por ta lu jest moż li wość za poz na nia się ze
naj no wszy mi ak ta mi pra wa eu ro pej skie go.
Jest to moż li we dzię ki pro gra mo wi EUR -
Lex, sta no wią ce mu ba zę wszyst kich naj -
waż niej szych ak tów praw nych usta no wio -
nych przez unij ne in sty tu cje.

Cie ka wym po my słem na zbli że nie struk-
tur unij nych do oby wa te li jest te le wi zja Eu -
ro pe by Sa tel li te (www.ec.eu ro pa.eu/av -
ser vi ces/ebs). Jest to ofi cjal na, dzia ła ją ca
w 23 ję zy kach, te le wi zja UE. Dzię ki niej
do wia du je my się o co dzien nych wy da rze -
niach i dzia ła niach UE. Jest to do sko na łe
źró dło in for ma cji dla dzien ni ka rzy, jak rów -
nież dla wszyst kich oby wa te li Wspól no ty.

Jed ną z pod sta wo wych in sty tu cji za pew -
nia ją cych do stęp do in for ma cji na te mat
UE są Przed sta wi ciel stwa Ko mi sji Eu ro -
pej skiej. Znaj du ją się one w każ dym pań st-
wie człon kow skim i ich za sad ni czym za da -
niem jest za pew nie nie przep ły wu in for ma -
cji po mię dzy Ko mi sją Eu ro pej ską a ad mi -
ni stra cją rzą do wą, sa mo rzą do wą i oby wa -
te la mi. W Pol sce KE ma swo je Przed sta -
wi ciel stwo w War sza wie, przy ul. Jas nej
14/16a (www.ec.eu ro pa.eu/pol ska).

Na stęp ną waż ną in sty tu cją jest Biu ro In -
for ma cyj ne Par la men tu Eu ro pej skie go,
któ re też mie ści się w War sza wie pod tym
sa mym adre sem (www.eu ro parl.eu ro -
pa.eu/war sza wa). Za da niem Biu ra jest
współ pra ca z pol skim Sej mem i Se na tem,
współ pra ca z me dia mi oraz prze ka zy wa -

nie in for ma cji oby wa te lom na te mat dzia -
łal no ści PE.

Ko lej nym waż nym or ga nem jest Urząd
Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pej skiej (UKIE),
któ ry zaj mu je się ko or dy no wa niem in te -
gra cji Pol ski z UE, po przez do sto so wa nie
stan dar dów oraz uzy ski wa nie po mo cy fi -
nan so wej. Na stro nie in ter ne to wej UKIE
(www.ukie.gov.pl) znaj du ją się in for ma -
cje o hi sto rii Wspól not, fun kcjo no wa niu
jej or ga nów jak rów nież o pro ce du rze
skła da nia in dy wi du al nych skarg. Wspo m-
i na jąc o UKIE, nie moż na za pom nieć
o fun kcjo nu ją cym w je go ra mach Cen trum
In for ma cji Eu ro pej skiej (www.cie.gov.pl).
Zaj mu je się ono do star cza niem in for ma cji
spo łe czeń stwu przez bez płat ne ma te ria ły
pro mo cyj ne czy też po przez czę sto or ga ni -
zo wa ne wy kła dy i lek cje.

Bar dzo istot ną ro lę w prze ka zy wa niu
in for ma cji dla lo kal nych spo łecz no ści od -
gry wa ją Re gio nal ne Cen tra In for ma cji
Eu ro pej skiej (RCIE). Są to pun kty in for -
ma cyj ne ko or dy no wa ne przez UKIE,
gdzie każ dy mo że bez płat nie za się gnąć
in for ma cji. W na szym wo je wódz twie zna-
j du ją się trzy pla ców ki RCIE w Ostro łę ce,
Ra do miu i Płoc ku przy al. Ki liń skie go 12.
Wię cej in for ma cji na te mat lo kal ne go biu -
ra moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
www.rcie.plock.pl.

Oprócz przed sta wio nych po wy żej in sty -
tu cji, ist nie je rów nież or gan zwa ny Eu ro pe
Di rect (ED). Za rzą dza na przez Ko mi sję
Eu ro pej ską sieć pun któw in for ma cyj nych
fun kcjo nu je w każ dym pań stwie człon -
kow skim. W ED spe cjal nie przesz ko le ni
pra cow ni cy udzie la ją od po wie dzi na
wszel kie py ta nia zwią za ne z te ma ty ką unij -
ną. Py ta nia moż na za da wać dzwo niąc
z do wol ne go kra ju na le żą ce go do UE pod
nu mer in fo li nii 00800 67891011 lub wcho -
dząc na stro nę in ter ne to wą www.ec.eu ro -
pa.eu/e u ro di rect. T. Szczęs ny

Krzyż w her bie

W na wią za niu do po my słu (mo im zda -
niem zu peł nie nie tra fio ne go) umiesz cze nia
Krzy ża Wa lecz nych w bra mie na her bie na -
sze go mia sta, chciał bym przyb li żyć czy tel ni -
kom Sy gna łów hi sto rię te go odz na cze nia.

Otóż Krzyż Wa lecz nych był pier wszym
odz na cze niem w odro dzo nej Pol sce,
usta no wio nym przez Ra dę Obro ny Pań -
stwa 11 sier pnia 1920 ro ku. Na da wa ny
był do 29 ma ja 1923 ro ku. Na gra dza no
nim woj sko wych, a w wy jąt ko wych przy-
pad kach rów nież cy wi lów, za czy ny mę stwa
i od wa gi. Krzy że otrzy my wa li za słu że ni
w wal kach żoł nie rze Le gio nów Pol skich,
od dzia łów utwo rzo nych we Fran cji i Ro sji,
pow stań cy wiel ko pol scy, dzia ła cze POW,

we te ra ni Pow sta nia Stycz nio we go oraz
za słu że ni w woj nie z bol sze wi ka mi.

Odz na ką był krzyż brą zo wy z na pi sem
na ra mio nach „Na po lu chwa ły 1920”
z her bem pań stwo wym poś rod ku. Na od -
wro cie znaj do wał się miecz, wie niec la u ro -
wy i na pis „Wa le -cznym”. Wstąż ka by ła
ama ran to wa z bia ły mi pa ska mi wzdłuż
brze gów. W la tach 1920 – 1923 odz na cze -
nie to otrzy ma ło 60.000 osób.

Krzyż Wa lecz nych od no wio no roz ka zem
Na czel ne go Wo dza z dnia 19 paź dzier ni ka
1940 ro ku i na da wa no żoł nie rzom Pol skich
Sił Zbroj nych na Za cho dzie. Pier wsze krzy -
że wrę czo no nie mal rok wcześ niej, 17 li sto -
pa da 1939 ro ku, człon kom za ło gi okrę tu
pod wod ne go „Orzeł” i do wód cy okrę tu
pod wod ne go „Wilk”. W la tach 1939 –1945

na da no oko ło 25.000 krzy ży.
Naj wię cej otrzy ma li żoł nie rze
5. Kre so wej Dy wi zji Pie cho ty
(4.153), 3. Dy wi zji Strzel ców
Kar pac kich (4.144) i 1. Dy wi -
zji Pan cer nej (3.332).

Na le ży do dać, że w de kre cie
Pre zy den ta RP z 20 li sto pa da
1941 ro ku zmie nio ne zo sta ły
bar wy wstąż ki na bia łą z ama -
ran to wy mi pa ska mi wzdłuż
brze gów oraz da ta na dol nym
ra mie niu krzy ża – 1940 za -
miast 1920. Z no wą da tą wy -
ko na no tyl ko kil ka set krzy ży.

Od 1943 ro ku Krzyż Wa -
lecz nych na da wa no rów nież
w 1. Kor pu sie, póź niej w 1. 

Ar mii Woj ska Pol skie go
w ZSRR. Miał on wzór przed wo -
jen ny, ale z or łem bez ko ro ny i z
da tą 1943 (póź niej 1944) na
dol nym ra mie niu krzy ża. Odz na -
czo no nim oko ło 39.000 osób.
W 1992 ro ku przy wró co no wzór
krzy ża z 1920 ro ku.

Na dy plo mie po twier dza ją -
cym na da nie mia stu Płock
Krzy ża Wa lecz nych przez mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go jest
je go nu mer 25.102 i roz kaz L.
1647 z dnia 13 ma ja 1921 r.
mi mo, że uro czy ste de ko ro wa -
nie mia sta tym odz na cze niem
mia ło miej sce 10 kwiet nia
1921 ro ku. Jó zef Gu towski

z redakcyjnej poczty

Na czym po le ga in te gra cja eu ro pej ska? Ja kie kra je kan dy du ją obec nie do Unii?
Jak szu kać pra cy w kra jach człon kow skich? Jak zdo być pie nią dze z fun du szy eu -
ro pej skich? Z ta ki mi py ta nia mi spo ty ka my się prak tycz nie co dzien nie w pra cy,
szko le czy do mu. Nie za wsze zna my jed nak na nie od po wiedź, dla te go też mu si -
my wie dzieć jak i gdzie mo że my ich szu kać.

Unij ne dy le ma ty (15)

Gdzie szu kać in for ma cji o UE?

15 paź dzier ni ka, godz.13 – Spo so by ra -
dze nia so bie ze stre sem – war szta ty psy cho -
lo gicz ne w sa li te ra pe u tycz nej Cen trum ds.
Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi
– CWOP (ul. Mi sjo nar ska 22)

19 paź dzier ni ka
godz. 10 – war szta ty ori ga mi w sie dzi bie

„Dzie ci Płoc ka” (al. Ja cho wi cza 34)
godz. 16 – Oste o po ro za i tzw. zła ma nia

star cze – le cze nie i re ha bi li ta cja – wy kład
z re ha bi li ta cji M. Mar cin kow skiej w sa li nr 5
CWOP (ul. Mi sjo nar ska 22) 

21 paź dzier ni ka, godz. 16 – Ju da izm –
wia ra wy bra ne go na ro du – wy kład prof. dr
hab. Ta de u sza Stęp nia w au li PWSZ (pl. Dą -
brow skie go 2)

22 paź dzier ni ka, godz. 13 – Spo so by ra -
dze nia so bie ze stre sem – war szta ty psy cho -
lo gicz ne w sa li te ra pe u tycz nej Cen trum ds.
Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi
– CWOP (ul. Mi sjo nar ska 22)

24 paź dzier ni ka, godz. 17 – wer ni saż ma -
lar stwa Kry sty ny Fal kow skiej – słu cha czki
UTW w Klu bie Praw ni ka (ul. Sta ro miej ska 2) 

25 paź dzier ni ka – wy cie czka do So cha cze -
wa w ra mach cy klu Szla kiem Cho pi na po zie -
mi ma zo wiec kiej

26 paź dzier ni ka, godz. 10 – war szta ty ori ga -
mi w sie dzi bie „Dzie ci Płoc ka” (al. Ja cho wi cza 34)

4 li sto pa da, godz. 16 – Hi sto ria i zwy cza -
je Ja po nii – Kayo Ta ka se w au li PWSZ (pl.
Dą brow skie go 2)

9 li sto pa da, godz. 10 – war szta ty z za kre -
su ka li gra fii w sie dzi bie „Dzie ci Płoc ka” (al.
Ja cho wi cza 34)

12 li sto pa da, godz. 13 – Re la cje w ro dzi -
nie – kon flik ty – wy kład psy cho log K. Przy-
bysz w sa li nr 5 CWOP (ul. Mi sjo nar ska 22) 

16 li sto pa da
godz.10 – war szta ty z za kre su ka li gra fii

w sie dzi bie „Dzie ci Płoc ka” (ul. Ja cho wi cza 34)
godz.16 – Wpływ ru chu na krę go słup –

wy kład z re ha bi li ta cji M. Mar cin kow skiej
w sa li nr 5 CWOP (ul. Mi sjo nar ska 22)

18 li sto pa da godz. 16 – Is lam – po słu -
szeń stwo wo bec Al la cha – wy kład prof. dr
hab. Ta de u sza Stęp nia w au li PWSZ (pl. Dą -
brow skie go 2)

19 li sto pa da, godz. 13 – Spo so by roz wią -
zy wa nia prob le mów /kon flik tów/ – war szta ty
psy cho lo gicz ne w sa li te ra pe u tycz nej CWOP
(ul. Mi sjo nar ska 22)

25 li sto pa da – An drzej ki

26 li sto pa da, godz. 13 – Spo so by roz wią -
zy wa nia prob le mów /kon flik tów/ – war szta ty
psy cho lo gicz ne w sa li te ra pe u tycz nej CWOP
(ul. Mi sjo nar ska 22)

2 grud nia, godz.16 – Spe cy fi ka pra wa
kar ne go /prze moc w ży ciu spo łecz nym/ –
wy kład sę dzi Są du Okrę go we go w au li PWSZ
(pl. Dą brow skie go 2)

9 grud nia, godz. 16 – spot ka nie z dr To -
ma szem Kor da lą z Mu ze um Ma zo wiec kie go
w au li PWSZ (pl. Dą brow skie go 2)

16 grud nia – Spot ka nie Wi gi lij ne

6 stycz nia 2010, godz. 16 – Mo ja Ma ce -
do nia wg W. Mar chlew skie go w au li PWSZ
(pl. Dą brow skie go 2) 

13 stycz nia, godz. 16 – spot ka nie z dr An -
ną Szulc w au li PWSZ (pl. Dą brow skie go 2) 

20 stycz nia, godz. 16 – Spe cy fi ka pra wa
ro dzin ne go – opo wia da sę dzia Są du Okrę go -
we go w au li PWSZ (pl. Dą brow skie go 2) 

27 stycz nia, godz. 16 – ze bra nie spra wo -
zdaw cze w au li PWSZ (pl. Dą brow skie go 2) 

Plan spot kań ogól nych w ro ku aka de mic kim 2009/2010 

Krzyż Walecznych 
z 1920 roku
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W we e kend (25-26 wrześ nia) w Płoc ku
sta ra no się oba lić ste re o ty py, do ty czą ce Ro -
sji i Ro sjan. Or ga ni za to rzy Dni Ro sji chcie li
przed sta wić na sze go są sia da, ja ko przy jaz ny
i otwar ty kraj. Po we e ken dzie spę dzo nym
w kli ma cie kul tu ry ro syj skiej nie spo sób
oprzeć się wra że niu, że cel zo stał osią gnię ty.

Im pre za od by ła się dzię ki sta ra niom sto-
wa rzy szeń „Wspól no ta ro syj ska” i „Współ -
pra ca Pol ska” przy udzia le Ro syj skie go
Oś rod ka Na u ki i Kul tu ry i Urzę du Mia sta
Płoc ka. Na do bry po czą tek do ko na no
otwar cia w Ma ła cho wian ce wy sta wy „Ro -
syj skie i pol skie skar by kul tu ry UNE SCO”.
W wer ni sa żu, pod czas któ re go Kry sty na
Sul życ ka śpie wa ła na stro jo we ro syj skie ro -
man se, uczest ni czy li: at ta che kul tu ral ny
am ba sa dy Fe de ra cji Ro syj skiej w Pol sce –

Ele na Bo brys he va, za stęp ca pre zy den ta
Płoc ka – Piotr Ku be ra i mar sza łek wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go – Adam Stru zik. 

Jesz cze te go sa me go dnia, za in te re so wa ni
mo gli spot kać się z twór cą niez wy kłe go prze-
wod ni ka po Mosk wie – Grze go rzem Wiś -
niew skim. Prze wod nik uka zu je Mosk wę ja ko
mia sto ma gicz ne, prze bi ja ją ce uro kli wo ścią
na wet tzw. „Pa ryż pół no cy”, czy li Pe ter sburg. 

– Mosk wa to miej sce, w któ rym spo ty ka -
ły się róż ne, pol sko -ro syj skie spra wy. Mo ja
książ ka jest swo i stą sum mą kul tu ry te go
mia sta – mó wił w ka wia ren ce „Ga ze ty Wy -
bor czej” Grze gorz Wiś niew ski. – War to

mó wić o Mosk wie nie tyl ko dla te go, że jest
to jed no naj star szych, naj wię kszych i naj -
waż niej szych miast w Eu ro pie, ale tak że
dla te go, że jest „kwin te sen cją” Ro sji. Kto
zna Mosk wę, ten zna Ro sję.

W so bo tę, 26 wrześ nia, w ra tu szu go ścił
Vla di mir Gri nin (na zdj.) – am ba sa dor Fe d-
e ra cji Ro syj skiej w Pol sce. Otwo rzył wy s-
ta wę „Współ czes na Ro sja” oraz wziął
udział w spot ka niu z miesz kań ca mi Płoc ka
i za pro szo ny mi goś ćmi. Am ba sa do ro wi to -
wa rzy szy ła Eka te ri na Be ly a ko va – przed-
sta wi ciel han dlo wy Fe de ra cji Ro syj skiej.

Na za koń cze nie Dni Ro sji, w au li Ma ła -
cho wian ki wy stą pił zes pół lu do wy „Sol n-
ce wo rot” z odleg łej Wo ło gdy. (ms)

Kwin te sen cja Ro sji
25 lat te mu, kie dy kraj cią gle pró bo wał

się pod nieść po tra ge dii sta nu wo jen ne go,
kil ku za pa leń ców po sta no wi ło dzia łać na
włas ną rę kę. Pow sta ła gru pa ini cja tyw na,
któ ra po wo ła ła do ży cia Ro bot ni cze Sto-
wa rzy sze nie Twór ców Kul tu ry w Płoc ku.
Dziś, Płoc kie Sto wa rzy sze nie Twór ców
Kul tu ry świę tu je swój srebr ny ju bi le usz.

Pier wsi by li: Ire ne usz Wa sil czuk, Ka zi -
mierz Bo row ski i Cze sław Lan ge. To oni
po sta no wi li wspie rać tych ro bot ni ków,
w któ rych drze ma ły ta len ty ar ty stycz ne.
Po nad to, dzia łal ność RSTK mia ła być
„oa zą de mo kra cji”, po przez wal ne zgro-
ma dze nia człon ków i de mo kra tycz ne wy -
bo ry władz sto wa rzy sze nia. 

Pol ska Rzecz pos po li ta Lu do wa nie by -
ła wte dy pań stwem przy jaz nym dla wol-
nych ini cja tyw ar ty stycz nych, li te rac kich,
etc. Ale sto wa rzy sze nie już w sa mej naz -
wie na wią zu ją ce do tra dy cji ro bot ni czych,
mia ło szan sę na prze trwa nie. W ów czes -
nej Wo je wódz kiej Bib lio te ce Pub licz nej
przy ul. Ko ściusz ki 6 zbie ra li się więc
poe ci, ma la rze i fo to gra fo wie. Wśród
człon ków RSTK by li nie tyl ko ro bot ni cy.
Jak wspo mi na Bar ba ra Ste fa nia Ci szyń -
ska, du żo ener gii wpro wa dza li tak że ucz -
nio wie płoc kich szkół.

Jesz cze w la tach 90. płoc cy twór cy
zrze sza li się pod egi dą Ro bot ni cze go Sto-
wa rzy sze nia Twór ców Kul tu ry. Do pie ro
w 2001 r. or ga ni za cja przy bra ła ak tu al ną
naz wę. W mię dzy cza sie dzia łal ność
PSTK po sze rzy ła się. Ar ty ści spo ty ka li się
w ka wiar ni li te rac kiej „Pod Dę bem”, na
ma łej sce nie Te a tru Dra ma tycz ne go, na
sce nie ka wiar ni „Chi me ra” oraz w Do mu
Dar mstadt. Tak że Dom Bro niew skie go
stał się miej scem wie czo rów au tor skich,
pro mo cji wy daw nictw, czy po pro stu dy -

sku sji. Sto wa rzy sze nie od lat współ pra cu -
je ze Związ kiem Na u czy ciel stwa Pol skie -
go w Płoc ku.

Przez pół wie ku dzia łal no ści PSTK sta -
wa ło się cen trum wy mia ny twór czo ści,
w wię kszo ści do ty czą cej Płoc ka. Te ma ty -
ka wier szy, opo wia dań, obra zów by ła sil-
nie osa dzo na w płoc kiej hi sto rii, ży ciu
kul tu ral nym, kra jo bra zie. Sto wa rzy sze nie
wy da ło czte ry al ma na chy: „Sło wem ma l-
o wa ne...” (1994), „Wier szo lan dia”
(1996), „Sze le stem” (2006) i „Wzra sta -
nie” (2006), kil ka na ście to mi ków in dy wi -
du al nych i ty sią ce pocz tó wek. Z oka zji ju -
bi le u szu uka za ła się an to lo gia PSTK pt.
„Srebr ny rejs”. 

25 wrześ nia od by ła się uro czy sta ga la,
z oka zji 25-le cia ist nie nia or ga ni za cji.
Pod czas uro czy sto ści uho no ro wa no naj -
bar dziej za słu żo nych dla PSTK. (ms)

Paź dzier ni ko wy Wie czór Chwa ły or -
ga ni zo wa ny jest wspól nie z płoc kim
hos pi cjum.

Skąd ta ki po mysł? Klu czem opie ki
hos pi cyj nej, wo lon ta ryj nej jest py ta nie:
co ja mo gę zro bić? Od po wiedź jest pro s-
ta: wy star czy od na leźć w so bie chęć dzia -
ła nia – przy cho dzę, bo cier pi czło wiek.
W cza sie naj bliż sze go Wie czo ru Chwa ły
wo lon ta riu sze z płoc kie go hos pi cjum po -

dzie lą się swo im do świad cze niem, za chę -
cać bę dą do włą cze nia się w wo lon ta riart,
po mo cy i zro zu mie nia dla cier pią ce go
czło wie ka, tak jak uczył nas Pa pież. Jan
Pa weł II na zy wał mło dzież swo ją na dzie -
ją, wi dział w mło dych cia łem i du chem
przy szłość – „Był, żył, po zo sta nie!”.

Spo ty ka my się w pią tek o godz. 19.30
w Sta ni sła wów ce (za bie ra my zna jo -
mych). A.B.

Srebr ny ju bi le usz

Jed no z dzieł pro mo wa nych przez PSTK.
„Płock, uli ca Grodz ka 5”, Kry sty na 
Fal kow ska.

Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go za pra sza fo to gra fów ama to rów do
udzia łu w czwar tej edy cji kon kur su fo to -
gra ficz ne go „Ma zo wsze bli skie ser cu”.
Na zwy cięz ców cze ka ją atrak cyj ne na gro -
dy pie nięż ne. Kon kurs trwa do 30 paź -
dzier ni ka br. 

Udział w ko niur sie mo gą wziąć wszy -
scy, któ rzy lu bią fo to gra fo wać, miesz ka ją
lub uczą się na Ma zo wszu, a co waż ne
zna ją miej sca, któ re war to po ka zać in nym
za po mo cą fo to gra fii. 

W tym ro ku uczest ni cy mo gą nad sy łać
po trzy zdję cia w ra mach każ dej z dwóch
ka te go rii: kra jo braz i ar chi tek tu ra. For mat
fo to gra fii nie mo że być mniej szy niż
13x18 cm. Każ da zgła sza na do kon kur su
pra ca po win na być opi sa na na od wro cie –
ty tuł kon kur su, ty tuł zdję cia, ka te go ria,

imię, naz wi sko i adres au to ra, te le fon oraz
e-ma il. 

Na zwy cięz ców w obu ka te go riach cze ka -
ją nagrody pie nięż ne: 3 tys. zł – za I miej sce,
2 tys. zł – za dru gie oraz 1,5 tys. zł za trze cie.
Oso by wy róż nio ne otrzy ma ją upo min ki.

Pra ce w for mie od bi tek wraz z za pi sem
na pły cie CD na le ży skła dać bez poś red nio
w Kan ce la rii Ogól nej Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
w War sza wie, ul. Ja giel loń ska 26 lub prze -
sy łać na adres: Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go w War sza wie,
De par ta ment Kul tu ry, Pro mo cji i Tu ry sty ki,
ul. Okrzei 35, 03-715 War sza wa z do pi -
skiem: Kon kurs „Ma zo wsze bli skie ser cu”.

Re gu la min kon kur su pod adre sem:
http://www.ma zovia.pl/?a=news&id=
7295 mm

Ma zo wsze bliskie sercu

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra -
sza do Do mu Dar mstadt 28 paź dzier ni ka
o godz. 18 na otwar cie wy sta wy fo to gra -
ficz nej Si grid Awi zio z Dar mstadt pt.
„Idea prze wod nia”. 

Si grid Awi zio uro dzi ła się w 1952 ro ku
w Obe ra u la, miesz ka i pra cu je w Dar -
mstadt. Z wyksz tał ce nia jest dy plo mo wa -
nym na u czy cie lem sztuk pięk nych (ukoń -
czy ła stu dia na Uni wer sy te cie Goe the go
we Fran kfur cie nad Me nem), od ro ku
1991 pre zen tu je swo je pra ce na wy sta -
wach in dy wi du al nych i zbio ro wych, bie -
rze udział w wy sta wach mię dzy na ro do -
wych. Jej pra ce to: fo to gra fie ek spe ry men -

tal ne, por tre ty, ak ty, do ku men ta cje. Jest
człon kiem Kul tur kre is w Re in he im.

– W mo ich pro jek tach fo to gra ficz -
nych cho dzi za wsze o to, aby op ty mal -
nie za trzy mać ma łe szcze gó ły na zdję ci-
ach – mó wi au tor ka. Mo ją in ten cją jest
oce na wy po wie dzi i przed mio tu. Myśl
prze wod nia Ru dol fa Ar nhe im sa ”mniej
zna czy wię cej” two rzy ba zę mo jej pra cy
fo to gra ficz nej. Póź niej sza obrób ka cyf -
ro wa przy po mo cy kom pu te ra po sze rza
spek trum pra cy o no wy wy miar. Pre fe -
ru ję ro bie nie zdjęć w se riach. To da je
mi moż li wość roz pa try wa nia obiek tu
z róż nych per spek tyw.

Ek spo zy cja czyn na do 22 li sto pa da,
wstęp wol ny. mw

Szcze gół w fo to gra fii
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Ed ward Rydz uro dził się 11 mar ca 1886
ro ku w Brze ża nach. Oj ciec To masz był plu-
to no wym w puł ku uła nów ar mii au striac -
kiej, po tem wach mi strzem po li cji, mat ka
Ma ria by ła cór ką miej sco we go li sto no sza.
Nie by li za moż ną ro dzi ną, ale je dy ne dziec -
ko mia ło praw do po dob nie szan se na zdo by -
cie cho ciaż śred nie go wyksz tał ce nia. Tym-
cza sem oj ciec zmarł, gdy Ed ward miał 2 la -
ta, mat ka gdy chło piec miał lat 10.

Sie ro tą za o pie ko wa li się dziad ko wie –
Ba bia ko wie, dla któ rych był do dat ko wym

kło po tem, bo ro dzi na by ła ubo ga – dzia dek
pra co wał ja ko do zor ca i ro bot nik w rzeź ni,
bab ka do ra bia ła pra niem. Nic dziw ne go, że
chcie li by Ed ward jak naj szyb ciej za czął
przy naj mniej na sie bie za ra biać. W tym śro -
do wi sku wyksz tał ce nie koń czy ło się na
pod sta wów ce. Wie le tru du kosz to wa ło na u -
czy cie la szko ły lu do wej prze ko na nie Ba bia -
ków, że Ed ward jest bar dzo zdol nym dziec -
kiem i po wi nien da lej uczyć się. Ba bia ko -
wie nie chcie li ło żyć dłu żej na je go utrzy-
ma nie, ale zna laz ło się wyj ście; miej sco wy
le karz Ura no wicz miał sy na w tym sa mym
wie ku co Ed ward, jed nak że ten – w prze ci -
wień stwie do Ry dza – wca le uczyć się nie
chciał. Dok to ro stwo pod jęło się więc fi nan -
so wa nia dal szej na u ki Ed war da w za mian
za ko re pe ty cje dla swo je go sy na.

W miej sco wym gim na zjum św. An ny
Ed ward roz wi nął swe zdol no ści – głów nie
ar ty stycz ne; pi sał sztu ki te a tral ne, ma lo wał
pej za że i ka ry ka tu ry. W tym cza sie za in te -
re so wał się my ślą spo łecz ną i po li tycz ną,
wstą pił na wet do so cja li stycz nej or ga ni za cji
mło dzie żo wej „Pro mień”. Ma tu rę zdał
z wy róż nie niem w 1905 ro ku.

Wi dzę, wi dzę woj sko pol skie

Zgod nie z za in te re so wa nia mi roz po czął
stu dia w Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra -
ko wie. Je go opie ku nem ar ty stycz nym był
po cząt ko wo Le on Wy czół kow ski, póź niej
Te o dor Axen to wicz. Ale nie miał z cze go
żyć, chciał rzu cić stu dia i zna leźć ja kąś pra -
cę. W tym trud nym po ło że niu los znów się
do nie go uś miech nął; o kło po tach stu den ta
do wie dzia ła się żo na jed ne go z pro fe so rów
– bar dzo ek scen trycz na da ma, któ ra po ma -
ga ła mło dym, za pew nia jąc so bie za to pub-
li kę na swych se an sach spi ry ty stycz nych.
Uwa ża ła się za me dium, twier dzi ła że kon-
tak tu je się ze świa tem zmar łych i wi dzi
przy szłość. Jak by do te go nie pod cho dzić,
ona pier wsza za po wie dzia ła Ry dzo wi ka rie -
rę woj sko wą.

By ło to w Brze ża nach, na ra u cie z oka zji
ju bi le u szu mia sta, gdzie zgro ma dzi ła się
śmie tan ka to wa rzy ska mia sta – ju bi la ta i go -
ście z Kra ko wa. Pro fe so ro wa za bra ła na 
ra ut mło de go stu den ta i w pew nym mo men -
cie, upu ści wszy kie li szek z szam pa nem, za -
czę ła mó wić nie na tu ral nym gło sem: wi dzę,
wi dzę woj sko pol skie. Na ich cze le z na ra -
mien ni ka mi kro czy Ed ward Rydz.

Wszy scy par sknę li śmie chem, bo ar ty -
stycz ną ka rie rę stu den ta Aka de mii Sztuk
Pięk nych mo że przeł knę li by, ale woj sko -
wą? Da mę wy pro wa dzo no i o spra wie za -
pom nia no... do cza su.

Czy Ed ward prze jął się tą prze po wied -
nią? Nie wia do mo, fak tem jest na to miast, że
w 1908 ro ku był współ za ło ży cie lem
w Brze ża nach or ga ni za cji Związ ku Wal ki
Czyn nej.

Za fa scy no wa ny Pił sud skim

Przer wał stu dia na ASP i prze niósł się na
wy dział fi lo zo ficz ny Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go. Za czął in ten syw nie in te re so wać
się ru cha mi nie po dleg ło ścio wy mi. Je go
bo ha te ra mi sta li się: Wa le ry Sła wek, Alek-
san der Pry stor, Ka zi mierz Sos nkow ski.
Za fa scy no wa ny był Jó ze fem Pił sud skim,
z któ rym ko niecz nie chciał się spot kać. Do
spot ka nia do szło, ale Pił sud ski – jak się
wte dy wy da wa ło – nie zwró cił na nie go
wię kszej uwa gi.

W tym cza sie (1910-1911) mu siał ukoń -
czyć (obo wiąz ko wą dla ma tu rzy stów) au s-
triac ką szko łę ofi ce rów re zer wy w Wied niu.
Przy kła dał się do służ by, uwa ża jąc, że wie -
dza zdo by ta w ar mii przy da mu się pod czas
przy szłej wal ki o nie po dleg łość. Szko łę
woj sko wą skoń czył w stop niu cho rą że go.
Prze po wied nia pro fe so ro wej za czę ła się re -
a li zo wać?

Po po wro cie do Kra ko wa ukoń czył niż szy
i wyż szy kurs ofi cer ski Związ ku Strze lec kie -
go „Strze lec”. Był ko men dan tem od dzia łu
„Strzel ca” w Brze ża nach, a na stęp nie w Kra -
ko wie. Wów czas przyj mu je pse u do nim
Śmig ły, któ ry trwa le złą czył się z je go naz wi -
skiem. W 1913 ro ku zo stał mia no wa ny ko -
men dan tem okrę gu Związ ku Strze lec kie go
we Lwo wie (na co nie wąt pli wie miał wpływ
Pił sud ski), a rok póź niej do koń czył stu dia na
ASP. Ale to by ło tyl ko kon sek wen tne do -
koń cze nie te go, co ro bił wcześ niej, bo dal sze
swe lo sy zwią zał już z woj skiem.

Po wy bu chu woj ny zo stał zmo bi li zo wa -
ny i tra fił do ce sar skie go 55. Puł ku Pie cho -
ty w Brze ża nach. Dzię ki in ter wen cji Pił sud -
skie go, prze nie sio no go do III ba ta lio nu Le -
gio nów Pol skich, któ re go zo stał do wód cą.
Brał udział w two rze niu pier wszej służ by
wy wia dow czej – Ko men dy Wy wia dów
Bli skich. Był też współ twór cą (z Jar nusz -
kie wi czem) pol skich em ble ma tów i stop ni
woj sko wych, któ re w głów nych za ło że -
niach prze trwa ły do dziś. W 1914 ro ku był
już ma jo rem, rok póź niej mia no wa ny zo stał
pod puł kow ni kiem. Suk ce sy na po lu wal ki,
sza leń cza od wa ga, opa no wa nie, wiel ka kul-
tu ra by cia, zjed na ły mu mi łość żoł nie rzy
i uz na nie prze ło żo nych. Ka rie ra woj sko wa
roz wi ja ła się bły ska wicz nie. I nic dziw ne go,
bo i w tej dzie dzi nie wy ka zał się nie prze -
cięt ny mi zdol no ścia mi. Już bę dąc w woj -
sko wej szko le au striac kiej ra dził so bie
z gra mi wo jen ny mi na plan szach szyb ciej
niż wy kła dow cy.

Fem me fa ta le

W 1917 ro ku, gdy Pił sud ski i Sos nkow -
ski uwię zie ni zo sta li w Ma gde bur gu, Ed -
ward Rydz -Śmig ły ob jął kie row nic two taj -
nej Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej. Do -
pro wa dził do na wią za nia kon tak tów z Po la -
ka mi słu żą cy mi w ar mii ro syj skiej i z II bry-
ga dą gen. J. Hal le ra, któ ra od mó wi ła po słu -

szeń stwa Au stro -Wę grom. Wraz z J. Bec k-
em i B. Wie nia wą -Dłu go szow skim w 1918
ro ku udał się na Bia ło ruś i Ukra i nę, by tam
two rzyć no we woj sko pol skie. Ten za mysł
nie po wiódł się, ale w Ki jo wie spot kał swą
przy szłą żo nę 23-let nią Mar tę Tho mas (pri -
mo vo to Za le ska).

Po cho dzi ła z Ży to mie rza, jej oj ciec był
far ma ce u tą. W wie ku 19 lat wy szła za mąż
za miej sco we go szlach ci ca Za le skie go. Gdy
wy buch ła woj na, Za le ski po szedł na front
z ar mią ro syj ską, a mło da żo na nu dzi ła się
w po sia dło ści. Bę dąc na prze pust ce, stęsk -
nio ny mąż po dą żył do swe go ma jąt ku i...
za stał w al ko wie żo nę z ob cym, mło dym
czło wie kiem w jed noz nacz nej sy tu a cji.
Amant uciekł, Mar ta do sta ła spaz mów,
oświad czy ła, że ko cha tam te go i chce na ty-
ch miast roz wo du.

Za ko cha ny bez pa mię ci Za le ski od szu kał
ucie ki nie ra w ho te lu we Lwo wie i za żą dał,
by ten na tych miast się oże nił z je go żo ną.
Ko cha nek jed nak Za le skie go wyś miał
i oświad czył, że ani my śli wią zać się z par -
tner ką prze lot ne go ro man su. Te go już ho -
nor Za le skie go ścier pieć nie mógł i wpa ko -
wał w ko chan ka żo ny ca ły ma ga zy nek 8-
strza ło we go pi sto le tu.

Mar ta wpa dła w de pre sję, ob sta wa ła przy
roz wo dzie i za ży czy ła od mę ża du że go
apar ta men tu we Lwo wie, co mał żo nek (mi -
mo kło po tów zwią za nych z za bój stwem)
skwa pli wie speł nił. Po wy pro wadz ce Mar ta
na dal się nu dzi ła, uprzy jem nia jąc so bie ży -
cie al ko ho lem i prze lot ny mi zna jo mo ścia -
mi, aż do cza su poz na nia Ry dza. 

Za ko cha li się w so bie, nie mal od pier-
wsze go wej rze nia. Mar cie za im po no wa ła
za pew ne waż na ro la, ja ką od gry wał jej no -
wy zna jo my i ten krąg ta jem ni czo ści w ja -
kim dzia łał. Zo sta ła na wet emi sa riusz ką
POW, za co – na wnio sek Ry dza -Śmig łe go
– w 1920 ro ku odz na czo na zo sta ła Krzy żem
Wa lecz nych za za słu gi dla oj czyz ny. W na -
stęp nym ro ku po bra li się w War sza wie.

Sie lan ka nie trwa ła jed nak dłu go. Mąż,
za ję ty co raz bar dziej od po wie dzial ny mi za -
da nia mi i wyż szy mi fun kcja mi w pań stwie,
nie miał dla „roz ryw ko wej” żo ny zbyt wie -
le cza su. Za czę ła go więc wy peł niać po sta -
re mu – dziw ny mi zna jo mo ścia mi, al ko ho -
lem i in ny mi środ ka mi odu rza ją cy mi. Do -

szło do te go, że już w kil ka lat po ślu bie
Rydz prze stał się z nią po ka zy wać pub licz -
nie, bo każ de jej wyj ście koń czy ło się skan-
da lem. Za wsze jed nak do niej wra cał, po -
cie szał, to le ro wał wszyst kie wy bry ki, nie
szczę dząc pie nię dzy na ha zar do we upo do -
ba nia. Ni gdzie nie moż na zna leźć naj mniej -
szej wzmian ki na te mat je go za in te re so wa -
nia in ną ko bie tą. We wrześ niu 1939 ro ku
wy ek spe dio wał ją do Mon te Car lo. Jesz cze
w 1940 ro ku w Ru mu nii pi sał dla niej wier-
sze. Był wier ny tej je dy nej aż do śmier ci.

Nie wie le za cho wa ło się pa mią tek po Na -
czel nym Wo dzu, bo po je go śmier ci wdo wa
wszyst ko sprze da ła, a pie nią dze naj praw do -
po dob niej prze pu ści ła. Kil ka lat po woj nie
z rze ki ko ło Ni cei wy ło wio no ko bie ce cia ło
bez gło wy. Po ana li zie bie liz ny miej sco wa
po li cja wys nu ła przy pusz cze nie, że mog ły
to być zwło ki wdo wy po Mar szał ku Pol ski.
A gło wy uci na no tym, któ rzy nie pła ci li ha -
zar do wych dłu gów.

Ob wi nio ny za klę skę

Mia no wa ny w 1936 ro ku Mar szał kiem
Pol ski Ed ward Rydz -Śmi gly uczy nił wie le,
by przy go to wać kraj do nie uch ron nej woj -
ny. Do strze ga jąc dy spro por cje w uz bro je niu
ar mii pol skiej i nie miec kiej po ży czył od
Fran cji 2 mld fran ków na bu do wę sa mo lo -
tów – pro duk cja my śliw ców Ja strząb mia ła
ru szyć w 1940 ro ku (pro jekt sa mo lo tu od na -
le zio no w la tach 80. w ro syj skim mu ze um).
Przys pie szo no pra ce nad czoł ga mi dwu wie -
żo wy mi i pi sto le tem ma szy no wym Mors.
Nie zdą żo no.

Gdy 17 wrześ nia So wie ci ude rzy li na
Pol skę z dru giej stro ny, świa do mość klę ski
sta ła się po wszech na. I ko goś trze ba by ło
nią obar czyć. Ofia rą padł Śmig ły -Rydz
(w1936 ro ku zmie nił ko lej ność naz wisk),
a pre tek stem był nie pre cy zyj ny roz kaz (do -
pre cy zo wa ny 2 dni póź niej) wy da ny woj -
skom wal czą cym na wscho dzie; in ten cją
by ło nie draż nie nie So wie tów, ale niek tó rzy
zro zu mie li, że by w ogó le nie sta wiać opo ru.
Oskar żo no go, że zdra dził Pol skę, za bra nia -
jąc żoł nie rzom wal czyć.

Po klę sce, zna lazł się w Ru mu nii, jak in ni
człon ko wie władz, ale był tam jak w wię zie -
niu, odo sob nio ny, poz ba wio ny wszel kich
kon tak tów. Gdy pre mie rem rzą du emi gra -
cyj ne go zo stał gen. Si kor ski, ma ją cy od -
mien ne kon cep cje przy szłej wal ki o nie po -
dleg łość, Rydz po dał się do dy mi sji. W 1941
ro ku zbiegł z fak tycz ne go in ter no wa nia
w Ru mu nii i wró cił do War sza wy. Zna lazł
schro nie nie u ge ne ra ło wej Mak sy mo wicz -
Ra czyń skiej i pró bo wał, wbrew za ka zo wi
rzą du lon dyń skie go, or ga ni zo wać ruch opo -
ru. Ale tra fił na mur obo jęt no ści – nikt nie
chciał z nim roz ma wiać. Zmarł w no cy z 1
na 2 grud nia 1941 ro ku w miesz ka niu ge ne -
ra ło wej przy ul. San do mier skiej. 6 grud nia
zo stał po cho wa ny na Po wąz kach ja ko Adam
Za wi sza (we dług fał szy wych do ku men tów)
i nikt nie wie dział, że mniej niż skrom ny
kon dukt za pro stą trum ną od pro wa dza na
ostat nią służ bę jed ne go z naj wię kszych żoł -
nie rzy Rzecz pos po li tej, tra gicz ne go bo ha te -
ra XX -le cia mię dzy wo jen ne go.

Ewa Ja siń ska

* O tra gicz nej po sta ci Ed war da Ry dza -
Śmig łe go bar dzo cie ka wie opo wia dał
w Książ ni cy Płoc kiej hi sto ryk i do ku men ta -
li sta Da riusz Ma rek Srzed nic ki

Los okrut nie so bie z nie go zak pił; naj pierw da jąc mu o wie le wię cej niż mógł się spo dzie wać, a po -
tem za bie ra jąc wszyst ko, z do brym imie niem włącz nie. Nie odzy skał go do dziś.

Wier ny jak...Rydz
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dokończenie ze str. 1

Wi dać jak po tęż ny po ten cjał drze mie w płoc kich wio -
słach oraz z jak ol brzy mią sku tecz no ścią ata ku ją po dium:
na sze ściu star tu ją cych płoc kich wio śla rzy, sze ściu wró -
ci ło z me da la mi. 

W tych moc no ob sa dza nych re ga tach (nie o fi cjal ne Mi -
strzo stwa Eu ro py Ju nio rów) wy star to wa ły eki py 10
państw ba se nu Mo rza Bał tyc kie go. W prze pięk nym sty -
lu swo ją ry wa li za cję ro ze gra ła osa da dwój ki bez ster ni ka
(Da mian Sa lak, Da mian Ple wiń ski), któ rzy na ostat-
nich me trach ule gli tyl ko osa dzie z Nie miec, na to miast
zde cy do wa nie po ko na li trze cią osa dę z Ro sji. Moż na tyl -
ko ża ło wać, że płoc cy wio śla rze nie mie li do dys po zy cji
swo jej klu bo wej ło dzi, a pop ły nę li na ło dzi „ka dro wej”,
któ ra dla nich by ła za ma ło wy por na, a wte dy wy nik
móg łby być zgo ła in ny. Mi mo tej „wpad ki” sprzę to wej
zdo by cie srebr ne go me da lu w za wo dach mię dzy na ro do -
wych jest ol brzy mim suk ce sem płoc kie go i pol skie go
wio ślar stwa. 

Na stęp nie na star cie sta nę ła dru ga re pre zen ta cyj na osa -
da PTW (Da mian Kru szyń ski, Da wid Przed peł ski,
Łu kasz Le wan dow ski, Ga briel Fel bór) w kon ku ren cji
czwó rek bez ster ni ka. Dla tych za wod ni ków był to pier-
wszy tak po waż ny start na are nie mię dzy na ro do wej. Już
sa mo zak wa li fi ko wa nie się do re pre zen ta cji kra ju by ło
ol brzy mim suk ce sem, ale oni po ka za li, że ich ce le są
wyż sze niż tyl ko by cie jed nym z wie lu re pre zen tan tów.
Od star tu do ostat nich me trów za cho wy wa li się jak do -
świad cze ni wio śla rze i dzię ki te mu cięż ko wy pra co wa ną
w to rze me da lo wą po zy cję utrzy ma li, a na wet pró bo wa li
ata ku na wyż szą lo ka tę. Osa da czwór ki bez ster ni ka po
prze pięk nej wal ce za ję ła III miej sce. Wszy scy są ucz -
nia mi Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go przy ZST, a tre -
ne rem pro wa dzą cym jest Ja cek Ka ro lak.

Sprint na So bót ce

Płock i Płoc kie To wa rzy stwo Wio ślar skie 26-27
wrześ nia zda li trud ny eg za min z or ga ni za cji pier wszych

w hi sto rii wio ślar stwa płoc kie go „Mi strzostw Pol ski
w Sprin cie Wio ślar skim”, co da je ol brzy mie szan se na
po zo sta wie nie tej pre sti żo wej im pre zy spor to wej w na -
szym mie ście. W jej ra mach od był się tra dy cyj ny „XXVI
Me mo riał Ju liu sza Ka wiec kie go” i „XI Tur niej Ucz -
niow skich Klu bów Spor to wych” na za le wie So bót ka.
W tym ro ku mi łą nies po dzian kę spra wi li naj młod si za -
wod ni cy PTW w kon ku ren cji sla lom chłop ców (I m.)
i sla lom dziew cząt (II m.). 

Wszy scy cze ka li z wiel ką cie ka wo ścią na pier wszy
bieg, de cy du ją cy o hi sto rycz nym ty tu le Mi strza Pol ski
na dy stan sie 500 m. Te go zasz czy tu ja ko pier wsza za ło -
ga w Pol sce do stą pi ła osa da z AZS UMK To ruń w kon -
ku ren cji czwó rek ze ster ni kiem, któ ra w po ko na ła osa dę
Lot to Byd go stia, na to miast brą zo we me da le zdo by ła
osa da PTW (R. Klim kow ski, M. Grze lak, J. Za zga, 
M. Śpie gow ski, ster. P. Kra u se). 

W na stęp nym star cie wio śla rze PTW w kon ku ren cji
czwó rek bez ster ni ka (P.Bu chal ski, D.Ku biak, P.Lep -
czak, B.Za lew ski) zdo by li zło te me da le oraz ty tuł Mi s-
trza Pol ski, wy prze dza jąc osa dę Lot to Byd go stia. 

Z wiel ką uwa gą ob ser wo wa ny był pier wszy start
w gru pie se nio rów za wod ni ka PTW – jesz cze ju nio ra
Ka mi la Zaj kow skie go, któ ry ku zdu mie niu i zach wy to -
wi wszyst kich za jął do sko na łe II miej sce w kon ku ren cji
je dy nek se nio rów, ule ga jąc tyl ko re pre zen tan to wi Pol ski
– za wod ni ko wi z To ru nia, któ ry jest ak tu al nym brą zo -
wym me da li stą Mi strzostw Eu ro py Se nio rów z 2009 r.
Tak że dru gi start P. Bu chal skie go i D. Ku bia ka w kon -
ku ren cji dwó jek bez ster ni ka na le ży uz nać za re we la cyj -
ny, gdyż zdo by li srebr ne me da le ule ga jąc mi ni mal nie
osa dzie Za wi szy Byd goszcz zło żo nej z za wod ni ków
olim pij skiej ósem ki. Za uda ny start na le ży uz nać rów nież
wy stęp ósem ki ze ster ni kiem (J. Kuź ma, T. Fal kie wicz,
M. Nie dziel ski, P. Pi łat, J. Bed nar ski, P. Ko tec ki, 
K. Han dlar ski, P. Sze lą gow ski, ster. S. Rad wań ski), któ -
ra mi mo że za ję ła III m. to po dysk wa li fi ka cji osa dy z To -
ru nia otrzy ma ła srebr ne me da le i ty tuł Wi ce mi strza
Pol ski w sprin cie wio ślar skim. 

Rów nież we te ra ni PTW się gnę li po zło te me da le
w kon ku ren cji óse mek i czwó rek bez ster ni ka. 

Na Ka na le Że rań skim

Na stęp ny pre sti żo wy start wio śla rzy PTW to Dłu go -
dy stan so we Mi strzo stwa Pol ski, któ re od by ły się na dy -
stan sie 8 km w War sza wie (Ka nał Że rań ski) 3 paź dzier -
ni ka. Jak zwy kle nie za wio dła dwój ka bez ster ni ka se nio -
rów (P. Bu chal ski, D. Ku biak), któ ra zdo by ła brą zo we
me da le. Rów nież mi mo cięż kie go i dłu gie go se zo nu nie
za wiódł Ka mil Zaj kow ski, któ ry na je dyn ce ju nio rów
zwy cię żył i zdo był zło ty me dal. Na VI m. upla so wał się
M. Mi ko ła jew ski, na to miast na XI m. Ra fał Zaj kow ski
(brat Ka mi la). Star to wa ło 24 je dyn ka rzy. 

Tak że po zło ty me dal się gnę li wio śla rze PTW w kon -
ku ren cji czwó rek bez ster ni ka ju nio rów (D. Kru szyń ski,
Ł. Le wan dow ski, D. Przed peł ski, G. Fel bór). W tym
bie gu na III m. ukoń czy ła wy ścig dru ga osa da PTW
(B.Lud wi kow ski, D.Fio dor, K.Pu dlik, M.Śnie goc ki). Po
srebr ny me dal w kon ku ren cji dwó jek bez ster ni ka ju -
nio rów się gnę li D. Sa lak i D. Ple wiń ski mi ni mal nie ule-
ga jąc osa dzie z Poz na nia. Tak że na do brym III m. za koń -
czy ła ry wa li za cję osa da dwój ki ze ster ni kiem ju nio rów
(K. Wiś niew ski, S. Le wan dow ski, ster. Ł. So ko łow ski).

Przy go to wa nia i wy jazd na oma wia ne za wo dy były
moż li we dzię ki wspar ciu Urzę du Mia sta i PKN Or len.

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

Wio ślar skie suk ce sy

Dwój ka bez ster ni ka (od le wej): Da mian Ple wiń ski i Da -
mian Sa lak

W nie dzie lę, 27 wrześ nia, wy star to wa ła III edy cja
ro zgry wek OR LEN HAN DBALL MI NI LI GI dla klas
V szkół pod sta wo wych. Ini cja to rem tur nie ju jest Sto-
wa rzy sze nie Kul tu ry Fi zycz nej Wi sła Płock. Spon so -
rem ty tu lar nym jest PKN Or len, a wspó łor ga ni za to rem
ro zgry wek Urząd Mia sta Płoc ka.

W te go rocz nej edy cji MI NI LI GI wy star to wa ło oko -
ło 200 ucz niów klas V z dwu na stu szkół pod sta wo -
wych z Płoc ka, Sier pca i Cie cha no wa. Po raz pier wszy
w hi sto rii tur nie ju w za wo dach wzię li udział za wod ni -
cy SP z Wę gro wa. Me cze zo sta ły ro ze gra ne na no wo -
czes nych obiek tach spor to wych Gim na zjum nr 8.

Ce re mo nia uro czy ste go otwar cia ob fi to wa ła w emo -
cje, bo wiem w ina u gu ra cji ro zgry wek wzię li udział za -
wod ni cy li go we go zes po łu wi ce mi strza Pol ski Wi sły
Płock. Wy pro wa dza ni przez nich re pre zen tan ci posz -
cze gól nych szkół nie kry li za do wo le nia. Obec ność ta -
kich gwiazd pił ki ręcz nej jak Lars Mad sen, Ve gard
San dahl, Jo a kim Boek strom czy re pre zen tan tów 
na sze go kra ju z Mar ci nem Wi cha rym, Ra fa łem 
Kup te lem i Ar ka diu szem Misz ką by ła ogrom ną mo ty -
wa cją do zma gań na par kie cie.

W tur nie ju nie za bra kło nies po dzia nek. Swo je po je -
dyn ki prze gra ły fa wo ry zo wa ne zes po ły fi na li stów
ostat niej edy cji – SP z Cie cha no wa i SP nr 23 z Płoc -
ka. Wy ni ki przed sta wia ją się na stę pu ją co:

Gru pa A
SP 20 Płock – SP 7 Cie cha nów 3: 27
SP 16 Płock – SP Słu bi ce 20: 9 

SP 23 II Płock – SP Pro bosz cze wi ce 9: 13 
SP 16 Płock – SP 7 Cie cha nów 14: 10 
SP 20 Płock – SP Pro bosz cze wi ce 5: 9 
SP 23 II Płock – SP Słu bi ce 7: 11

Gru pa B
SP Łąck – SP 21 Płock 7: 21
SP Wę grów – SP 23 I Płock 6: 21
SP Sierpc – SP 3 Płock 8: 15 
SP 3 Płock – SP Łąck 7: 6
SP Sierpc – SP Wę grów 13: 10
SP 23 I Płock – SP 21 Płock 10: 15

Ideą pro jek tu jest pro mo cja pił ki ręcz nej wśród naj młod -
szych, a na stęp nie wy se lek cjo no wa nie naj zdol niej szych do
gry w bar wach Wi sły Płock. Z każ dym ro kiem re a li za cji
pro jek tu wzra sta po ziom za wo dów i licz ba uczest ni ków, co
jest efek tem za an ga żo wa nia za wod ni ków oraz ich tre ne -
rów i na u czy cie li wy cho wa nia fi zycz ne go w szko łach. skf

III edy cja OHLM 
Pa tryk Cie chom ski z MMKS Ju trzen ka Płock (ju do) za -

jął wy so kie II miej sce w ro zgry wa nym w War sza wie tur -
nie ju War saw Ju do Open 2009. Wal czył w wa dze 81 kg,
w któ rej wy stę po wa ło 21 za wod ni ków. W dro dze do fi na -
łu po ko nał za wod ni ka z Da nii, Esto nii i ko le gę z Opo la. 

War saw Ju do Open jest obec nie jed nym z naj wię -
kszych i naj moc niej szych nie o fi cjal nych tur nie jów ro z-
gry wa nych w Pol sce. Od 2009 ro ku zo stał uz na ny przez
PZJu do tur nie jem se lek cyj nym do kadr na ro do wych
w ka te go rii ju nio ra (U20) i ju nio ra młod sze go (U17).

Pa tryk jest człon kiem ka dry ju nio rów młod szych (U17)
od 2008 ro ku. Uczy się w kla sie spor to wej Zes po łu Szkół
Tech nicz nych, a je go tre ne rem jest Woj ciech Pu dlik. mw

Ju do ju nio rów

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku
zaprasza na zajęcia

BADMINTONA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
środa, czwartek, piątek

godz. 14-15.35

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22
poniedziałek 16-18,25

środa 17.35-20

GIMNAZJUM NR 5
poniedziałek, środa, piątek

godz. 18-20.25
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Bied ni my ślą, 
że bo gac two da im szczę ście.
Bo ga ci wi dzą szczę ście
w poz by ciu się 
wrzo dów żo łąd ka.
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Sto wa rzy sze nie Klub Olim pij czy ka
w Płoc ku, bę dą ce or ga ni za cją po żyt ku
pub licz ne go, re a li zu jąc swo je sta tu to we
ce le i za da nia za pro si ło pod ko niec wrześ-
nia pa ra o lim pij czy ków ze Szcze ci na – Jo -
lan tę Pa wlak i Pio tra Maj kę wraz z tre ne -
rem To ma szem Kaź mier cza kiem, na
spot ka nie z nie peł no spraw ny mi z War -
szta tów Te ra pii Za ję cio wej.

Go ście są me da li sta mi mi strzostw
świa ta i szó stą osa dą Igrzysk Olim pij -
skich w Pe ki nie.

Spot ka nie mia ło na ce lu wy mia nę do -
świad czeń w spor cie nie peł no spraw -
nych, jak rów nież za in te re so wa niem
tych osób wio ślar stwem.

Spot ka nie by ło po dzie lo ne na dwie
czę ści: pier wsza część (prak tycz na) od -
by ła się nad za le wem ,,So bót ka”. Tre ner
Kaź mier czak po in for mo wał, jak zbu do -
wa na jest łódź i wska zał naj bez piecz -
niej sze pun kty kon struk cji ło dzi. Piotr
Maj ka de mon stro wał wio sło wa nie na

wo dzie. Dru ga część spot ka nia od by ła
się w za jeź dzie ,,Ry ba ki”, gdzie uczest-
ni cy wy słu cha li pre lek cji na te mat 
ka rie ry i osią gnięć za wod ni ków.

Na jak tyw niej szym uczest ni kiem spot -
ka nia był Je rzy Ku lik (olim pij czyk z Aten
2004 w te ni sie na wóz kach), któ ry na stęp-
ne go dnia uczest ni czył w se sji tre nin go -
wej na wo dzie. Spo do ba ło mu się pły wa -
nie, bo sko men to wał: ,,Do brze mi szło”. 

Na szym ma rze niem jest za ło że nie
sek cji wio ślar skiej dla nie peł no spraw -
nych. Naj pierw mu si my za ła twić spra -
wy or ga ni za cyj ne, a na stęp nie po szu kać
lu dzi do brej wo li (spon so rów) i za ku pić
spe cja li stycz ną łód kę. Jesz cze w tym ro -
ku chce my spró bo wać swych sił na er -
go me trze, bio rąc udział w Pu cha rze Pol-
ski, a na stęp ny rok po świę cić na na u kę
pły wa nia i wy star to wać w re ga tach,
miej my na dzie ję, z do brym skut kiem.

W. Jan kow ski
pre zes Sto wa rzy sze nia Klub Olim pij czy ka

Za mia na te ni sa na wio sła?

Je rzy Ku lik na tre nin gu

Z oka zji od pu stu pa ra fial ne go w płoc kiej
Sta ni sła wów ce mło dzież z Ora to rium św.
Do mi ni ka Sa vio, wspie ra na przez Dusz pa -
ster stwo Aka de mic kie „Pe tro kle zja” oraz
mło dzież z Zes po łu Szkół Usług i Przed -
się bior czo ści zor ga ni zo wa ła przy ko ście le
w nie dziel ne po po łud nie fe styn ro dzin ny.

– Nie wy star czy ko chać mło dzie ży, trze-
ba tak że, by mło dzież wie dzia ła, że jest ko -
cha na i czu ła się ko cha na – we dług tej
wska zów ki księ dza Bo sko, ani ma to rzy
wraz z ks. Da riu szem Mach nia kiem SDB
(kie row ni kiem ora to rium) przy go to wa li
kil ku go dzin na za ba wę. 

Fe styn roz po czę ła uro czy sta msza świę-
ta spra wo wa na pod prze wod nic twem by -
łe go pro bosz cza Sta ni sła wów ki, ks. Jac ka
Wil czyń skie go. Na stęp nie na przy by łych
go ści cze ka ło wie le atrak cji. 

Pier wszym pun ktem pro gra mu był po -
kaz tań ca w wy ko na niu dziew cząt z zes -
po łu „La Lu na” z Płoc kie go Oś rod ka Kul-
tu ry i Sztu ki. Płoc kie ZOO za pre zen to wa -
ło zwie rzę ta m.in. ko zy, kró li ki, ku ca, żół -
wia, wę ża oraz leg wa na zie lo ne go. Du żą
atra-k cją dla przy by łych dzie ci by ły po ka -

zy stra ży po żar nej z ką pie lą w pia nie gaś -
ni czej włącz nie. Swo je sto i sko mia ła Mal-
tań ska Służ ba Me dycz na, któ ra ofe ro wa ła
mie rze nie ciś nie nia oraz po zio mu cu kru
we krwi. Na dzie ci cze ka ły rów nież 22
sta no wi ska, na któ rych moż na by ło spró -
bo wać swych sił w róż nych kon ku ren -
cjach. Zdo by te w grach pun kty moż na by -
ło po tem wy mie nić na na gro dy. Na sta no -
wi sku z er go me tra mi, gdzie każ dy mógł
spró bo wać swo ich sił, go ściem spe cjal -
nym był wi ce mistrz świa ta ju nio rów
w wio ślar stwie. 

Po wie lu atrak cjach i emo cjach moż na
by ło zre ge ne ro wać swo je si ły kieł ba ską
i ka szan ką z gril la. W ka wia ren ce pa ra -
fial nej „U Pa na Bo ga za pie cem”, moż na
by ło na pić się ka wy i zjeść coś słod kie go. 

Nad wszyst kim czu wa li po li cjan ci, a zro -
bie nie so bie zdję cia w ra dio wo zie czy na po -
li cyj nym mo to rze by ło do dat ko wą atrak cją.
Ostat nim pun ktem pro gra mu był kon cert
zes po łu „Los Bom be ros”, któ ry za pew nił
pół to rej go dzi ny świet nej za ba wy przy la ty -
no skich ryt mach. Fe styn za koń czy ła krót ka
mo dli twa i bło go sła wień stwo. ks. Da riusz

Fe styn z ks. Bo sko

Od 9 paź dzier ni ka na od wie dza ją cych
Ga le rię Wi sła cze ka nie co dzien na nies po -
dzian ka – mnó stwo pa ją ków i skor pio -
nów. Jest to naj wię ksza w Pol sce wy sta -
wa, pre zen tu ją ca w 70 ter ra riach aż 72 ga -
tun ki pa ją ków i skor pio nów z ca łe go
świa ta. Wśród nich moż na zo ba czyć osła -
wio ną Czar ną Wdo wę, pa ją ki ptasz ni ki
po dziem ne, na ziem ne i na drzew ne oraz
skor pio ny pu styn ne. Kil ka z ek spo no wa -
nych ga tun ków to je dy ne w Pol sce oka zy. 

Wy sta wie to wa rzy szą do dat ko we
atrak cje: pre zen ta cja mul ti me dial na na

du żym ekra nie na te mat eg zo tycz nych
bez krę gow ców oraz wy sta wa po nad 100
zdjęć in nych ga tun ków pa ją ków i skor -
pio nów (nie pre zen to wa nych na wy sta -
wie). Dla grup zor ga ni zo wa nych ist nie -
je moż li wość opro wa dze nia po wy sta -
wie przez obec ne go na miej scu prze-
wod ni ka. 

Od waż ni ma ją nie pow ta rzal ną oka zję
zro bić so bie zdję cie np. z ptasz ni kiem
i za brać do do mu nie ty po wą pa miąt kę. 

Wy sta wa na I pię trze pod du żą ko pu -
łą czyn na bę dzie do 25 paź dzier ni ka,
wstęp bez płat ny. (j)

Strasz na wy sta wa

W Spół dziel czym Do mu Kul tu ry Płoc kiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej Lo ka tor sko –
Włas no ścio wej na wspól nej za ba wie spot ka -
ły się dzie ci z Zes po łu Szkół Ogól noksz tał cą -
cych Spe cjal nych Nr 7 i Szko ły Pod sta wo wej
Nr 16. Te go rocz ny tur niej in te gra cyj ny od był
się pod ha słem „Na dzi kim za cho dzie”. 

Ce lem im pre zy by ło do star cze nie dzie -
ciom po zy tyw nych prze żyć emo cjo nal nych
i este tycz nych, roz bu dza nie wraż li wo ści,
kształ to wa nie umie jęt no ści do strze ga nia
zja wisk wi zu al nych, dźwię ko wych i do ty -
ko wych, stwo rze nie at mos fe ry ak cep ta cji
osób nie peł no spraw nych w śro do wi sku,

oraz in te gra cja dzie ci zdro wych i nie peł no -
spraw nych pod czas wspól nych za baw.

Sce no gra fia i at mos fe ra „prze nio sły”
dzie ci do wio ski kow boj skiej Es De Ka Ci ty.
Uczest ni cy po przy by ciu do Do mu Kul tu ry
otrzy ma li ko lo ro we chu sty kow boj skie. Za -
ba wy mu zycz no – ru cho we, na u ka tań ca li -
nio we go i pio se nek co un try, rzu ty las sem,
po szu ki wa nie zło ta, czy po je dyn ki re wol -
we row ców to za led wie część kon ku ren cji
kil ku go dzin nej za ba wy. 

Na za koń cze nie tur nie ju dzie ci i ich opie -
ku no wie zo sta li za pro sze ni na słod ki po -
czę stu nek. M.K.

Dzi ki Za chód w SDK
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