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Pod koniec października do Płocka
wróciły nagrobki Orląt Lwowskich
– rodzeństwa Grabskich i płockich han−
dlowców – rodziny Pestugia. Odrestau−
rowanie ich było możliwe dzięki pie−
niądzom zbieranym przez wolontariu−
szy w ramach akcji „Ratujmy Płockie
Powązki”, która odbywa się na cmenta−
rzach 1 i 2 listopada. 

Grabscy – polegli w obronie ojczyzny
w wojnie 1920 roku. Tadeusz i Jan byli
uczniami Małachowianki. Halina jako
15−letnia dziewczyna wyruszyła bronić
Lwowa. Tam wstąpiła do Ochotniczej
Legii Kobiet. Zginęła 11 kwietnia
śmiertelnie raniona pociskiem przed
lwowskim dworcem podczas pełnienia
służby. Początkowo, razem z bratem Ja−
nem, pochowana była na cmentarzu Or−

ląt Lwowskich, a potem – dzięki stara−
niom przedwojennych władz Płocka
– ich grób został przeniesiony na płocką
nekropolię przy Al. Kobylińskiego.
Przyjazdowi trumny ze zwłokami towa−
rzyszyła wielka manifestacja patriotycz−
na. W tym roku przypada 80. rocznica
sprowadzenia prochów Jana i Haliny
Grabskich do Płocka. 

Przypomnijmy, że do tej pory – przez
cztery lata trwania akcji – zebrano ponad
100 tys. zł i ocalono nagrobki: Teresy
Radzickiej – podkomorzyny zakroczym−
skiej, doktora Stanisława Sienickiego,
radcy Henryka Grendyszyńskiego, rodzi−
ny Kozłowskich (wszystkie na starym
cmentarzu przy Al. Kobylińskiego) oraz
Władysława Sztromajera – na cmentarzu
ewangelickim przy ul. Kazimierza Wiel−
kiego. Ponadto dzięki datkom płocczan
odnowiono tablice epitafijne: adwokata
Stanisława Sonnenberga, pułkownika Ja−
na Gugenmusa i płocczanki Pauliny Wi−
lewskiej. M.D.

Odrestaurowane nagrobki
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– Tu dokonało się życie ziemskie
księdza Jerzego. Umarł, ale jedno−
cześnie zaczął żyć w ludzkich sercach
i pamięci, jak wielu męczenników –
mówił 18 października podczas uro−
czystej mszy św. na tamie we Wło−
cławku bp Wiesław Mering. – Ten

tragiczny dzień sprzed 20 laty stał się
jednocześnie dniem zwycięstwa – Ko−
ścioła i narodu polskiego. Kapelan
Solidarności stał się przewodnikiem
wszystkich Polaków na drodze do wol−
ności. 

W uroczystościach, w miejscu za−

mordowania ks. Jerzego Popiełuszki,
uczestniczyły liczne delegacje związ−
kowców z całego kraju, górnicza or−
kiestra z kopalni węgla brunatnego
w Koninie, poczty sztandarowe regio−
nów Solidarności i organizacji kom−
batanckich, przedstawiciele władz sa−
morządowych Włocławka, Torunia
i Bydgoszczy, posłowie PiS: Marek
Jurek, Zbigniew Ziobro i Wojciech Ja−
siński, a także – bardzo gorąco witana
– matka ks. Jerzego – Marianna. Po

mszy św. odsłoniła ona tablicę pa−
miątkową z napisem: W XX rocznicę
męczeńskiej drogi ks. Jerzego Popie−
łuszki zakończonej śmiercią w nurtach
Wisły – mieszkańcy Włocławka.

Patriotyczną uroczystość, podczas
której modlono się o rychłą beatyfika−
cję ks. Jerzego, zakończył koncert
warszawskiego chóru Cantabile. Wo−
kół krzyża ułożono setki biało−czer−
wonych wieńców, zapłonęły tysiące
zniczów. E.J.

Zło dobrem zwyciężaj

Dzień zwycięstwa
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Prezydent Włocławka Władysław Skrzypek wita Mariannę
Popiełuszko
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Wielki bieg

Ponad 600 osób (w 11 kategoriach
wiekowych) uczestniczyło w XIII Bie−
gu Tumskim. Na szczęście pogoda do−
pisała, wiał silny wiatr, ale było sło−
necznie. Startowali zarówno uczniowie
szkół podstawowych, średnich i wyż−
szych oraz osoby zrzeszone i niezrze−
szone w klubach sportowych. Jedynym
warunkiem uczestnictwa było zgłosze−
nie się na miejscu 30 minut przed star−
tem z aktualnymi badaniami lekarski−
mi.

Dzieci i młodzież z roczników 1989
– 1994 (i młodsze) musieli pokonać
ok. 1250 m – trasa biegła wokół Sta−
rego Rynku. Nieco dłuższa trasa zo−
stała przygotowana dla roczników
1985 – 1988; dziewczęta – ok. 1400
m, chłopcy – ok. 2800 m. Najstarsi do
pokonania mieli ok. 5,6 km (od 2 do 4
rund). 

W każdym biegu dyplomy otrzyma−
ło sześciu pierwszych zawodników,
natomiast trzech pierwszych otrzyma−
ło medale oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Miejski Zespół
Obiektów Sportowych w Płocku. Ho−
norowym starterem pierwszego biegu
był zastępca prezydenta Piotr Kubera,
który również wręczał zwycięzcom
medale. (rł)

Prezydent zarządził

Ewidencja zabytków

Prezydent zarządził prowadzenie
ewidencji zabytków nieruchomych
nie wpisanych do rejestru zabytków
oraz innych zabytków nieruchomych,
wskazanych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, znajdują−
cych się na terenie działania Gminy
Płock. Ewidencję, aktualizowana na
bieżąco, prowadzić będzie Wydział
Urbanistyki, Architektury, Geodezji
i Katastru.

Garaże i lokale do wynajęcia

Do wynajęcia, w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego przezna−
czone zostały 3 garaże, będące własno−
ścią Gminy Płock: dwa przy ul. Kole−
gialnej 29/2 (po 18 mkw.) i przy ul. Pa−
dlewskiego (16 mkw.).

W podobnym trybie do wynajęcia
jest 14 lokali użytkowych: przy ul.
Bielskiej 19 (89,3 mkw.), Królewiec−
kiej 18 (28,4 mkw. i 41,2 mkw.), Ko−
legialnej 43a (81,2 mkw. i 45 mkw.),
Kwiatka 30 (30,1 mkw.), Mostowej
(43,8 mkw.), Obr. Westerplatte 14
(8,3 mkw.), Rybaki 7 (34,4 mkw.),
Sienkiewicza 17a (88,7 mkw.), Sien−
kiewicza 29 (11,2 mkw.), Kolegialna
12 (24 mkw.), Kościuszki 9 (54,9
mkw.), Tumska 5 (74,4 mkw.)

Dyrektorska komisja

Prezydent powołał 12−osobową ko−
misję konkursową, której zadaniem jest
wybranie dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych. Na jej czele stanął z−ca
prezydenta Piotr Kubera. Zaintereso−
wanie konkursem nie było duże.

Darmowe zoo

Wychowankowie świetlic środowi−
skowych, dzieci z klubów profilaktyki
środowiskowej, grupy osób niepełno−
sprawnych, wychowankowie ośrodków
opiekuńczo−wychowawczych mogą
wchodzić do ogrodu zoologicznego za
darmo. Trzeba to tylko wcześniej
uzgodnić z dyrektorem zoo. (j)

Minęło pół miesiąca...

* Zespół taneczny SWPW „Impre−
sja” zajął I miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju Cheerleadres o puchar burmi−
strza Garwolina.

* Spółka Cotexpol od 3 miesięcy nie
płaci swoim pracownikom pensji.

* Ponad 600 płocczan zakupiło akcje
PKO BP.

* Basell Orlen Polyolefins skończył
budowę platformy logistycznej i mon−
taż 63 zbiorników na produkowane tu
popularne tworzywa sztuczne.

* W Domu Technika po raz kolejny
spotkali się (16−17.X) lekarze z całego
kraju na Konferencji Naukowo−Szkole−
niowej Polskiego Towarzystwa Nefro−
logicznego.

* Szczypiorniści Wisły pokonali
gdański AZS AWF 36:20.

* W Płocku powstało nowe
ugrupownie „Unia Lewicy”, które
utworzyły: ZSMP, PPS, SKL, APP
„Racja”. (j)
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61 osób – nauczycieli z płockich szkół,
placówek oświatowych i osób zasłużo−
nych dla płockiej oświaty – zostało uho−
norowanych nagrodą Prezydenta Płocka
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
– Sprawi mi ogromną radość wręczenie
nagród pasjonatom własnego zawodu;
nauczycielom, którzy nie liczą czasu spę−
dzanego z uczniami – mówił podczas uro−
czystości prezydent Mirosław Milewski. 

Nagrodę pierwszego stopnia Prezydent
przyznał jednej osobie – druhowi Wacła−
wowi Milke (na zdjęciu). – Mam łzy
w oczach. Nie spodziewałem się, że
u schyłku mojego życia przeżyje, te chwi−
le. Dziękuję – powiedział druh Milke,
który otrzymał gromkie brawa na stojąco. 

Siedem osób uhonorowano nagrodami
specjalnymi. Wśród wyróżnionych znale−
źli się: Ewa Lewandowska – wieloletni dy−
rektor miejskich przedszkoli (obecnie MP
nr 2), ks. Jacek Gołębiowski (Gimnazjum

nr 8) i ks. Stefan Cegłowski oraz Wojciech
Majchrzak – przewodniczący Fundacji
Płockiej, Roman Gąsecki (LO im. Wł. Ja−
giełły), Maria Zalewska – Mikulska
(Książnica Płocka) i Jarosław Zaroń – dyr.
Zespołu Placówek Doskonalenia Zawodo−
wego w Płocku. Uroczystość zorganizo−
wano 14 października w sali koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej.

Dzień wcześniej w Teatrze Drama−
tycznym w Płocku odznaczenia pań−
stwowe pedagogom wręczał wicewoje−
woda mazowiecki Maciej Sieczkowski.
Za wzorowe i sumienne wykonywanie
obowiązków Krzyżem Kawalerskim Or−
deru Odrodzenia Polski odznaczona zo−
stała Alicja Boszko, nauczyciel gimna−
zjum w Wyszogrodzie. Złote Krzyże Za−
sługi otrzymało pięciu płockich nauczy−
cieli, Srebrne – trzynastu. W sumie odz−
naczono 147 pracowników płockiej
oświaty. (rł)

Dzień Edukacji Narodowej

Róże i akacje
Od kilku tygodni trwają jesienne

nasadzenia. W Parku Północnym po−
sadzono już 170 róż i 186 krzewów
ozdobnych, dosadzonych zostanie
również 40 drzew. W alejach: Armii
Krajowej i Jana Pawła II zasadzono
prawie sto akacji kulistych, a w Alei
Piłsudskiego 30 młodych dębów. Sta−
ry Rynek upiększy 10 lip, a Al. Ja−
chowicza 660 róż. Posadzone zostały
w pasie zieleni rozdzielającym jezd−
nie (w miejscu dawnego przejścia dla
pieszych). Niewiele mniej krzewów
róż ozdobi pas między jezdniami ul.
Wyszogrodzkiej na wysokości mar−
ketu Obi. Jesienne prace na zieleń−
cach zakończą się w połowie listopa−
da. ag

Wieczornym koncertem w bazylice ka−
tedralnej (10 października) Płock złożył
hołd Janowi Pawłowi II. Płocka Orkiestra
Symfoniczna pod batutą Marka Topo−
rowskiego zaprezentowała utwory Haen−
dla i Bacha. Obchody Dnia Papieskiego,
a jednocześnie początek XIX Tygodnia
Kultury Chrześcijańskiej, zainaugurowa−
ła poranna msza św. pod przewodnic−
twem ks. biskupa Romana Marcinkow−
skiego z udziałem chóru Politechniki
i kwintetu „Canzona”.

Na rynku Starego Miasta płocczanie
ułożyli ogromne puzzle z papieskim her−

bem i napisem „Dzień Papieski. Płock
2004”. Można było również, w specjalnie
zaaranżowanym atelier nagrać na video
życzenia dla Ojca Świętego. Filmowane
życzenia pojadą do Watykanu. Koncert
w sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej w Płocku z udziałem Zespołu
Pieśni i Tańca „Wisła” (17 września) za−
kończył tegoroczne obchody.

Dzień Papieski, organizowany jest
w Polsce od czterech lat i przypada za−
wsze w rocznicę wyboru kardynała Karo−
la Wojtyły na papieża (16 października
1978 roku). (rł)

W hołdzie Papieżowi
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Zakończyła się wymiana latarni na
ul. Sienkiewicza. Z odcinka od Al. Ki−
lińskiego do ul. Misjonarskiej zniknęło
19 latarni z 20 oprawami (jedna była
dwuramienna). W zamian pojawiło się
27 nowych słupów oświetleniowych
z 28 oprawami. Lampa dwuramienna
stanęła między blokami – miejsce wy−
magało doświetlenia. Nowe latarnie,
choć jest ich więcej, zużywają o 50
proc. mniej energii – dawniej było to
7,85 kW, a teraz 3,9 kW.

Oprawy oświetleniowe zamontowa−
ne są na właściwej wysokości – 8,5 me−
tra. Stylizowane latarnie wykonane są
ze stali, pokyte czarnym tworzywem.
Wysięgniki są lekkie, bo zrobione
z aluminium. 

Cała inwestycja obejmowała wymia−
nę oświetlenia na ul. Gradowskiego,
Sienkiewicza i na Placu Obrońców
Warszawy. W sumie na tych ulicach za−
montowano 69 latarni z 80 oprawami
oraz dwa punkty oświetleniowe (na bu−
dynku Wodociągów). Kosztowało to

ponad 405 tys. zł. 
W przyszłym roku Urząd Miasta pla−

nuje wymianę oświetlenia na dalszym
odcinku Sienkiewicza – od ul. Misjo−
narskiej do końca. (m.d.)

Lepiej widać
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Na wrześniowej sesji Rada Miasta
uchwaliła nowe zasady wykupu miesz−
kań komunalnych. Są one bardzo ko−
rzystne dla lokatorów. Jakie jest zain−
teresowanie?

– Z dnia na dzień wzrasta. Liczby mó−
wią same za siebie: w 2002 roku sprzeda−
no 40 mieszkań komunalnych, a w 2003
– 63. Od początku tego roku lokatorzy wy−
kupili już około 150 mieszkań, a planuje−
my, że do końca roku liczba ta zwiększy
się do około 200. Szacujemy, że po zmia−
nie uchwały coraz więcej osób będzie
chciało mieć mieszkanie na własność.

Ile lokali miasto wystawiło na sprze−
daż na nowych zasadach?

– Wytypowaliśmy 121 budynków, któ−
re zbudowano przed 2000 rokiem. Nie jest
to równoznaczne z liczbą budynków
przeznaczonych do sprzedaży. Nawet jeśli
mieszkania nie ma w spisie [opublikowa−
nym w poprzednim numerze „Sygnałów”
– red.], to jeżeli znajdą się chętni, nie bę−
dzie problemu ze sprzedażą, o ile będzie
uregulowany stan prawny budynku.
W sumie miasto w swoich zasobach po−
siada 6300 mieszkań komunalnych. 

Bonifikaty przy wykupie są bardzo
korzystne, szczególnie jeśli na wykup
zdecydują się wszyscy lokatorzy. Mo−
gą one sięgać nawet 95 proc. Czy to za−
chęca ludzi, aby wykupywać w syste−
mie zbiorowym?

– Dotychczas przeważa sprzedaż indy−
widualna. Jako gmina chcemy się poz−
być jak największej liczby całych budyn−
ków. Nie chcemy, aby wszyscy podatni−
cy ponosili kosztów remontów i utrzy−
mania bloków komunalnych. Im
udziałów lokatorów będzie więcej, tym
mniej pieniędzy pójdzie na ten cel z bu−
dżetu miasta. 

Czy lokator nabywając mieszkanie,
staje się również właścicielem gruntu?

– Tak, choć – w niektórych przypad−
kach – czasami „dostaje” grunt na wie−
czyste użytkowanie. Zależy to od stanu
prawnego gruntu pod budynkiem. Kosz−
ty, jakie ponosi kupujący wynoszą wtedy
15 proc. ceny gruntu – oczywiście w sto−
sunku do udziału lokatora.

Czy mieszkańcy niektórych osiedli
chętniej wykupują mieszkania?

– Największe zainteresowanie jest ze
strony ludzi mieszkających na Skarpie, na
tzw. „słodkich” ulicach i w rejonie ul. Ko−
legialnej. 

Jakie korzyści z wykupu mają loka−
torzy?

– Przede wszystkim nabywają prawo
własności lokalu lub całego budynku.
Właściciel, aby zachować bonifikatę, nie
może przez pięć lat sprzedać mieszkania,
ani zmienić jego przeznaczenia, na przy−
kład zrobić w nim lokalu usługowego. Po
tym czasie jest on swobodnym dyspo−
nentem lokalu. Ponadto, w przyszłości
na pewno mieszkanie, które kupił od
Gminy na przykład za 15 tysięcy złotych,
zostanie wycenione na dużo więcej.

Co musi zrobić osoba, która chce
wykupić mieszkanie komunalne na
preferencyjnych warunkach?

– Najpierw trzeba zgłosić chęć wyku−
pu lokalu, czyli złożyć odpowiedni wnio−
sek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta. Następnie, wybrany przez Prezy−
denta rzeczoznawca, wycenia mieszkanie
na koszt wnioskodawcy, czyli lokatora
lub w przypadku wykupu zbiorowego
– na koszt wszystkich mieszkańców bu−
dynku. Wycena jest ważna rok. Jeśli ktoś
wycofa się z wykupu lub nie stawi się do
podpisania aktu notarialnego, pieniądze
za rzeczoznawcę przepadają. Z chwilą
podpisania aktu notarialnego – i oczywi−
ście uiszczenia odpowiedniej opłaty za
wykup – lokator staje się prawowitym
właścicielem lokalu.

Jak długo trwa cała procedura?
– Od trzech miesięcy do roku. Przede

wszystkim zależy to od liczby lokatorów,
którzy zgłaszają chęć wykupu. Jeśli jest
to sprzedaż zbiorowa, to czas się wydłu−
ża chociażby ze względu na liczbę miesz−
kań do wyceny przez rzeczoznawcę. 

Wspomniał Pan, że miasto chce
sprzedać większość mieszkań komunal−
nych. Jakie są plany na przyszły rok?

– Przyjęta przez Radę Miasta polity−
ka mieszkaniowa oraz Wieloletni Pro−
gram Gospodarowania Mieszkanio−
wym Zasobem Gminy przewidują
wzrost sprzedaży z roku na rok przynaj−
mniej o 20 procent. 

Dziękuję za rozmowę.

Stań się właścicielem
(z zastępcą prezydenta Dariuszem Zawidzkim rozmawia Małgorzata Domańska)
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Miejskie Towarzystwo Bu−
downictwa Społecznego zajęło
pierwsze miejsce w kategorii zarzą−
dzania w konkursie na „Mazowiecką
Firmę Roku 2003”. Organizatorami by−
li: Związek Pracodawców Warszawy
i Mazowsza oraz Europa 2000 Consul−
ting. Honorowy patronat objął wojewo−
da mazowiecki Leszek Mizieliński. 

Jak zapewniają organizatorzy, ce−
lem konkursu jest wyłonienie i pro−
mocja tych przedsiębiorstw, które „re−
prezentują ponadprzeciętny i godny na−
śladowania poziom”. Konkurs ma po−
móc w dalszym rozwoju firmy i ułatwić
jej promocję, jak również pozyskiwanie
nowych klientów i rynków zbytu. 

W rywalizacji wzięły udział przedsię−
biorstwa, działające w Warszawie i na
Mazowszu. Ocenie podlegały osiągnięcia
firmy w dwóch ostatnich latach (2002

i 2003). Pod uwagę brane by−
ły: wyniki ekonomiczne (sprze−

daż, wartość eksportu, liczba osób za−
trudnionych) i osiągnięcia (wartość inwe−
stycji, kwoty przeznaczone na reklamę
i promocję). Przedsiębiorstwa musiały
pochwalić się zdobytymi certyfikatami,
nagrodami i wyróżnieniami, a także
przedstawić rekomendacje oraz opinie

innych firm i instytucji. Kapituła,
w skład której weszli przedsiębiorcy

i osobistości świata polityki i biznesu,
brała także pod uwagę przygotowania fir−
my do spełnienia norm Unii Europejskiej,
m.in. wdrożenie systemów jakości i przy−
gotowanie kadry zarządzającej.

Płocki MTBS, wygrywając rywaliza−
cję w kategorii zarządzania nieruchomo−
ściami (jedną z 17), zdobył statuetkę Ma−
zowieckiego Orła Biznesu oraz tytuł Ma−
zowieckiej Firmy Roku 2003. (m.d.)

Orzeł dla Towarzystwa

Ulice w Imielnicy powoli będą się
zmieniać. Urząd Miasta ogłosił przetarg
na budowę ul. Kasztanowej. Do czerwca
2005 roku powinien zostać zrealizowany
pierwszy odcinek: od ul. Harcerskiej do
Leszczynowej wraz z infrastrukturą tech−
niczną. 

Ulica będzie miała 5,5 metra szerokości,
po obu jej stronach znajdą się 1,5−metrowe
chodniki. Nawierzchnia wykonana zosta−
nie z betonowej kostki brukowej. Wyko−
nawca będzie musiał również przedłużyć
istniejącą sieć sanitarną i deszczową. 

Wartość zamówienia wynosi ponad
300 tys. zł. Oferenci mają czas do 22 li−
stopada na złożenie w Urzędzie Miasta
odpowiednich dokumentów. (m.d.) 

Kasztanowa

Płock zgłosił chęć przystąpienia do pi−
lotażowego programu budowy domów
socjalnych, prowadzonego przez Mini−
sterstwo Infrastruktury. Program obej−
muje wsparcie gminnego budownictwa
socjalnego w 2004 i 2005 roku. Minister−
stwo chce przeznaczyć na ten cel 50 mln
zł. Środki te powinny pozwolić na wybu−
dowanie ok. 1700 lokali socjalnych oraz
ok. 20 noclegowni i domów dla bezdom−
nych w całej Polsce. 

Do Ministerstwa wpłynęło 466 wnio−
sków o dofinansowanie na łączną kwotę
173 mln zł. Urząd Miasta złożył wniosek
na wybudowanie bloku socjalnego przy
ul. Miodowej. – Będzie to budynek dwu−
kondygnacyjny o pow. użytkowej 870
mkw. – mówi dyrektor Wydziału Gospo−
darki Mieszkaniowej Stanisław Stań−
czak. – W bloku będą 23 mieszkania
o pow. od 25 do 40 mkw. 

Koszt inwestycji oszacowano na 1,5
mln zł. W ramach programu Płock może
otrzymać nawet 500 tys. zł. 

W listopadzie wszystkie złożone
wnioski zostaną ocenione przez specjal−
nie powołany przez Prezesa Rady Mini−
strów w tym celu międzyresortowy zes−
pół. Gminy, których wnioski będą naj−
wyżej ocenione dostaną rekomendację,
która zostanie przedłożona Bankowi
Gospodarstwa Krajowego. 

Do końca roku powinno być wiado−
mo, czy Płock dostanie dofinansowanie
na budowę bloku socjalnego. – W tej
chwili miasto dysponuje 230 lokalami
tego typu – wyjaśnia Stanisław Stań−
czak. – W kolejce czeka około 900 ro−
dzin, z czego ponad 350 to osoby, które
mają wyroki eksmisyjne z nałożonym na
gminę obowiązkiem przydzielenia
mieszkania socjalnego. M.D.

Socjalne z ministerstwa
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Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o informacje o stanie nawierzchni
alei Armii Krajowej oraz przyczynach
jej niedokończenia w połowie lat 90.

Zenon Sylwester Wiśniewski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
W sprawie usunięcia karp po usuwa−
nych drzewach przy głównych ulicach
Płocka. 2/ W sprawie oświetlenia ulic
miejskich: Przemysłowa i Kostrogaj.

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Pro−
szę o budowę sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych na ul. Dobrzyń−
skiej (skrzyżowanie z ul. Maszewską). 2/
Proszę o wykonanie projektu techniczne−
go wodociągu i kanalizacji ul. Maszew−
skiej. 3/ Proszę o wykonanie zatoki auto−
busowej na przystanku KM przy ul. Me−
dycznej (skrzyżowanie z ul. Dybowskie−
go). 4/. Proszę o remont drogi, znajdują−

cej się pomiędzy garażami przy szkole nr
17. 5/ Proszę o montaż śmietniczek na te−
renie osiedla Dobrzyńska. 6/ Proszę o re−
mont chodników na ul. Miodowej i Mo−
ścickiego. 7/ Proszę o budowę chodnika
na ul. Sierpeckiej na odcinku od ul. Krzy−
wej do granic miasta. 8/ Proszę o montaż
oświetlenia ulicznego na ul. Bielskiej na
odcinku od przejazdu kolejowego do
cmentarza komunalnego.

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Proszę o informacje na temat realizacji:
a/ rozbudowy L.O. im. Jagiełły, b/ bu−
dowy pasażu przy „Stanisławówce”, c/
budowy stacji paliw u zbiegu ulic –
Granicznej i Wyszogrodzkiej.

Piotr Nowicki

Przedmiot, temat interpelacji: 1/
Wnoszę o uzupełnienie materiału ”Oce−
na realizacji miejscowych planów zagos−
podarowania przestrzennego” o: wykaz
sporządzonych mpzp, numery i daty uch−
wał Rady Miasta, określenie powierzchni
poszczególnych mpzp, podanie kosztów
sporządzenia mpzp, podanie podmiotów,
które wykonywały mpzp. 2/ Dotyczy
współpracy UMP z Uniwersytetem War−
szawskim. opr. (j)

14 października radni zebrali się
na kilka minut na XXXI Nadzwy−
czajnej Sesji Rady Miasta, aby poś−
miertnie nadać Stanisławowi Na−
wrockiemu medal „Zasłużony dla
Płocka”. Obrady poprowadził wzru−

szony zastępca przewodniczącego
Tomasz Korga. 

Na 20 radnych za nadaniem medalu
głosowało 14, a sześciu (SLD) wstrzy−
mało się od głosu. 

Stanisław Nawrocki miał 57 lat. Był
absolwentem wydziału prawa Uniwer−
sytetu im. Mikołaja Kopernika w To−
runiu. Działał w Stowarzyszeniu Auto−
rów Polskich, Związku Literatów Pol−
skich, Płockim Towarzystwie Oświa−
towym, był członkiem Towarzystwa
Naukowego Płockiego i władz Okrę−
gowej Rady Adwokackiej. 

27 października 2002 roku został
radnym, a od 8 lipca 2003 pełnił fun−
kcję przewodniczącego Rady Miasta
Płocka. Był człowiekiem niezwykle
ciepłym i życzliwym, dobrym obserwa−
torem życia. Pisał wiersze i malował
obrazy – czytamy w uzasadnieniu uch−
wały. 

Stanisław Nawrocki zmarł 8 paź−
dziernika 2004 roku. (m.d.)

Zasłużony dla Płocka

Interpelacje
i zapytania radnych
zgłoszone między 
sesjami w październiku 2004 roku:

Noemi Gryczko objęła stanowisko spe−
cjalisty ds. funduszy grantowych z ramie−
nia Organizacji Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju (UNDP) i będzie sprawować
pieczę nad działalnością Funduszu Gran−
towego dla Płocka. Została wybrana
z grona 150 kandydatów.

Jednocześnie sprawami administracyj−
nymi funduszu nadal zajmuje się Anna
Grzegorzewska.

Noemi Gryczko ukończyła Uniwersy−
tet Warszawski – kierunek socjologia. Pi−
sze pracę doktorancką w Szkole Nauk
Społecznych w Instytucie Filozofii i So−
cjologii Polskiej Akademii Nauk. 

Gryczko prowadziła różne badania so−
cjologiczne oraz przygotowywała i prze−
prowadzała szkolenia, np. z zakresu: ne−
gocjacji i komunikacji interpersonalnej”.
Pracowała również w Departamencie Za−
rządzania Personelem Polskich Linii Lot−
niczych na stanowisku konsultanta oraz
w firmie Czarnocka−Tworzyńska Executi−
ve Recruitment, zajmującej się rekrutacją
bezpośrednią. 

Brała udział w wielu szkoleniach, m.in.
z zakresu mediacji i facylitacji.

Noemi Gryczko interesuje się kinem,
sportami ekstremalnymi oraz ornitolo−
gią. (m.d.)

Nowy koordynator

Szkolnictwo wyższe jest jednym
z istotnych czynników rozwojowych,
wpływającym na rangę miasta. Wydział
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Mia−
sta przygotował kilkudziesięciostroni−
cową informację na temat wsparcia
szkolnictwa wyższego przez
samorząd miasta w latach
2004 – 2010 z określe−
niem zakresu przysto−
sowania szkolnic−
twa ponadgim−
nazjalnego
dla potrzeb
p ł o c k i c h
szkół wyższych. To główny temat
XXXII sesji rady Miasta.

Kierunki rozwoju

Płocki raport wymienia główne prob−
lemy płockich uczelni wyższych. Pier−
wszy to pozyskanie kadry akademic−
kiej, w tym samodzielnych pracowni−
ków nauki (profesorów i doktorów habi−
litowanych), którzy na stałe związaliby
się z naszym miastem. Tu raport wska−
zuje Urząd Miasta i Radę Miasta, które
mogłyby wesprzeć te działania poprzez
zachęty – preferencyjne warunki naby−
cia mieszkań dla nauczycieli akademic−
kich, działki budowlanepod zabudowę
jednorodzinną. Drugim problemem jest
baza materialna uczelni, w znacznym
stopniu wyeksploatowana. Potrzebne
jest również wsparcie dla działalności
dydaktycznej, naukowej i promocyj−
nej poprzez dofinansowywanie m.in.
uczelnianych wydawnictw naukowych,
zakupu książek do bibliotek, inicjatyw
mających na celu poprawę poziomu in−
formatyzacji i wyposażenia w pomoce
dydaktyczne. Finansowe i merytoryczne
wspieranie działalności naukowo – ba−
dawczej można by powiązać z rozwią−
zywaniem różnych problemów gospo−
darczych, społecznych i technicznych,
którymi zajmuje się zarówno Rada jak
i Urząd Miasta. Kolejną propozycją jest
współpraca uczelni z płockimi szkoła−
mi licealnymi i technicznymi poprzez
wspieranie młodzieży, której zaintereso−
wania naukowe wykraczają ponad pro−
gram realizowany w tych szkołach. Ini−
cjatywa ta – jak sugerują autorzy rapor−
tu – mogłaby, przy wsparciu samorządu
miasta, doprowadzić do powstania
w mieście ponadszkolnych kół zaintere−
sowań, pozwalających młodzieży reali−
zować się oraz ułatwiających wybór dro−
gi dalszej nauki. Innym elementem
w tym obszarze byłaby również organi−
zacja spotkań w formie wykładów, pro−
wadzonych przez nauczycieli akademic−
kich w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Uczelnie postulują również o utwo−
rzenie systemu stypendialnego, przez−
naczonego dla najlepszego studenta
każdej płockiej uczelni. 

Wsparcie miasta

Płock od wielu lat uczestniczy w roz−
wiązywaniu wielu istotnych proble−
mów związanych z funkcjonowaniem

uczelni wyższych.
W 1999r.

Rada Mia−
sta przyjeła

w tej sprawie
u c h w a ł ę .

W 2003r. zapisy
dotyczące szkol−
nictwa wyższe−

go znalazły
się w Stra−

tegii Zrównoważone−
go Rozwoju Miasta.

Wyznaczono
tam główne

cele m.in. powołanie centrum kształce−
nia młodzieży wybitnie uzdolnionej,
uzyskanie przez dużą liczba osób wyż−
szego wykształcenia, powołanie mece−
natu na rzecz wyrównania szans i do−
stępności kształcenia, kształcenie usta−
wiczne zgodne z potrzebami rynku
i podnoszenie standardu funkcjonowa−
nia placówek oświatowych. W latach
2003 – 2004 miasto wsparło cztery
płockie uczelnie wyższe kwotą ponad 1
mln zł. 

Jeszcze w 1988 r. ówczesne woje−
wództwo płockie miało tylko 3,8 proc.
ludności z wykształceniem wyższym
(przy średniej krajowej 6,5 proc.). Dziś
jest to 8,3 proc. (według danych Narodo−
wego Spisu Powszechnego z 2002 r.)
przy średniej krajowej 9,9 proc. Dystans
został zatem zmniejszony, ale nadal po−
ziom wykształcenia ludności subregionu
płockiego jest niezadowalający. Dużo
niższy jest także wskaźnik ludności
z wyższym wykształceniem w samym
Płocku (13,6 proc.) w porównaniu do
średniego wskaźnika dla miast woje−
wództwa mazowieckiego (18,4 proc.). 

Choć liczba kształcących się w płoc−
kich szkołach wyższych i liczba absol−
wentów tych szkół od kilku lat utrzy−
mują się na stałym poziomie (zbliżo−
nym do ogólnopolskiego) autorzy ma−
teriału mówią o potrzebie dalszego roz−
woju. Podstawową kwestią jest jakość
kształcenia. Należy zadbać o wysoki
poziom wykształcenia absolwentów
studiów I stopnia (licencjackich, inży−
nierskich), aby mogli oni kontynuować
na studiach II stopnia w szkołach Płoc−
ka. Należałoby również bardziej dosto−
sować kierunki i specjalności kształce−
nia do potrzeb lokalnego rynku pracy,
także możliwości kształcenia ustawicz−
nego osób z wyższym wykształceniem,
co w Płocku, podobnie jak w całym
kraju, realizowane jest w stopniu nie−
wystarczającym.

Pewien impuls w przypadku moder−
nizacji kształcenia na poziomie wyż−
szym w Płocku wraz z doskonaleniem
zawodowym może dać organizowany
przez miasto i PKN Orlen Płocki Park
Przemysłowo−Technologiczny, który
w swoich założeniach wymaga dużej
liczby kadr z wyższym wykształceniem
i który powinien złagodzić problem
bezrobocia absolwentów szkół wyż−
szych w Płocku. (opr. rł)

Niepełna kadra akademicka, niedostosowanie kierunków do po−
trzeb rynku i brak środków to problemy, z jakimi borykają się
płockie uczelnie

Ile kosztuje wiedza?
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Urząd Miasta ogłosił przetarg na „budo−
wę Centrum Rozwiązywania Problemów
Społecznych”. Zamówienie obejmuje prze−
budowę istniejącego obiektu, który znajdu−
je się przy ul. Misjonarskiej – dawna „sa−
mochodówka”. Po remoncie budynek bę−
dzie pełnił nową funkcję, zyska nowe po−
mieszczenia oraz wejścia i tarasy dostoso−
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Centrum znajdą się m.in. pokoje biu−
rowe, pokoje terapii, sala konferencyjna
dla 60 osób oraz pokoje sypialne dla 20
osób z zapleczem sanitarnym, kuchnią
i stołówką.

Teren wokół budynku zostanie upo−
rządkowany: powstaną chodniki prowa−
dzące do trzech wejść, parking i ogród

z ławkami, placem zabaw i boisko.
Swoje siedziby znajdą tam: Płockie

Stowarzyszenie Klub Abstynentów, Miej−
ska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodek Mediacji, Lokal−
ny Ośrodek Wspierania Inicjatyw Spo−
łecznych, Stowarzyszenie KAI KAIROS,
noclegownia, Zarząd Rejonowy PCK
oraz organizacje pozarządowe.

Wykonawca musi udzielić 36−mie−
sięcznej gwarancji na wykonane prace.

Przystosowanie budynku zakończy się
w lipcu 2005 roku. 

Oferty należy składać w Biurze Obsłu−
gi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul.
Zduńska 3, stanowisko nr 8 do 16 listopa−
da 2004 roku. (m.d.)

Nowe Centrum

Zakończyła się budowa drogi
łączącej ul. Kazimierza Wielkiego i ką−
pielisko miejskie Sobótka. Prace wyko−
nywał Zakład Usług Miejskich „Muni−
serwis”.

300−metrowa droga połączyła bulwar
nad Wisłą z zachodnią częścią miasta. Te−

raz szybciej można dostać się do centrum.
Muniserwis wyrównał poziomy pomię−
dzy Sobótką a ul. Kazimierza Wielkiego.
Użyto do tego ponad 20 tys. m. sześć. pia−
sku z Wisły. Następnie drogowcy ułożyli
płyty żelbetonowe oraz progi zwalniające,
co uniemożliwia rozwijanie dużych pręd−
kości przez piratów drogowych.

Nowa droga kosztowała ponad 400
tys. zł. (m.d.)

Na skróty
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Trzy konsorcja złożyły oferty na budo−
wę amfiteatru wraz z umocnieniem Skar−
py Wiślanej – od hotelu Starzyński do ka−
tedry. Zaproponowane ceny są bardzo
różne. Najtańszą ofertę złożyła płocka
Vectra, która we współpracy z warszaw−
ską firmą BBR chce wykonać roboty za
18,8 mln zł. Drugie pod względem ceny
jest konsorcjum: Warbud z Warszawy
oraz Rembud z Włocławka. Chce ono wy−
budować amfiteatr za 24,2 mln zł. Naj−
droższą ofertę przedstawiła warszawska
Hydrobudowa wraz z Płockim Przedsię−
biorstwem Robót Mostowych. Za wyko−
nanie chcą 30,2 mln zł. Wszystkie ceny
zawierają podatek VAT.

Teraz komisja przetargowa sprawdzi
ważność ofert i w ciągu kilku tygodni wy−
bierze najlepszą. 

Przypomnijmy, że ideą planowanej in−
westycji jest wkomponowanie amfiteatru
w układ skarpy, w taki sposób, aby jak
najmniej w nią ingerować. Dlatego m.in.
trybuny mają być poprowadzone eliptycz−
nie zgodnie z kierunkami opadania zbo−
cza. Głównym elementem obiektu będzie

dach z membran, rozpięty wachlarzowo
nad stokiem. Proscenium będzie się roz−
szerzać delikatnie w kierunku wyjść. Cen−
tralnym punktem amfiteatru będzie scena
o pow. 238 mkw. i wysokości 10 metrów.
W projekcie uwzględniono także otwarte,
zadaszone trybuny. Budynek zaplecza bę−
dzie okrągły. Część kondygnacji piwnicz−
nej, widoczna od strony ul. Rybaki, będzie
nawiązywać w swej formie do obiektów
znajdujących się u szczytu skarpy.

Na parterze amfiteatru znajdą się m.in.
biura, portiernie, garderoby i sanitariaty.
Większość dużych garderób (30−osobo−
wych) powstanie jednak w piwnicy. Znaj−
dą się tam również pomieszczenia tech−
niczne, magazyn oraz sanitariaty dla wi−
dzów. Na pierwszym piętrze przewidzia−
no garderoby 10−osobowe oraz indywidu−
alne, charakteryzatornie i pomieszczenia
gospodarcze. Na drugim piętrze znajdzie
się barek z zapleczem oraz taras widoko−
wy na Wisłę. 

Amfiteatr wraz z zapleczem będzie
miał powierzchnię 3832 mkw. Obiekt po−
mieści jednorazowo ponad 3,5 tys. wi−
dzów. Na zapleczu będzie mogło przeby−
wać 200 artystów i 30 osób obsługi tech−
nicznej. M.D. 

Kto najlepszy?

Zakończył się remont budynku po
Urzędzie Skarbowym przy ul. 1 Maja,
który obecnie należy do spółki Rynex.
W biurowcu wymieniono instalację
elektryczną i wodno−kanalizacyjną, ok−
na oraz dach. Cały budynek został do−
cieplony. 

Pomieszczenia w biurowcu zajmu−
ją, m.in. gabinety lekarskie, kancela−
rie prawne, biura rachunkowe. Znaj−
duje się tam również Państwowa In−
spekcja Pracy. Lokale są wynajmo−
wane, a pieniądze zasilają budżet
spółki. (m.d.)

Stary, ale nowy
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PERN, który od 15 października ma
nowego prezesa Wojciecha Tabisia*,
buduje sześciokondygnacyjny biuro−
wiec. Wylane są już fundamenty.

Budynek przy ul. Wyszogrodzkiej
(naprzeciwko Obi) będzie mieć 29 me−
trów wysokości. Elewacje wykonane
zostaną z podwójnego szkła. Pomię−
dzy tymi warstwami znajdzie się zinte−
growany system wentylacji naturalnej
i mechanicznej. Pod szklaną kurtyną
zamknięte będzie powietrze, które po−
służy do schładzania i ogrzewania bu−
dynku. Na parterze powstanie barek
dla 50 osób, siłownia i fitness club
oraz wielofunkcyjna sala konferencyj−
na na 200 miejsc. Na 5 tys. mkw. pra−
cować będzie 300 osób. W podzie−
miach znajdzie się parking; drugi
– trzykondygnacyjny – powstanie za
budynkiem.

Biurowiec zaprojektował poznański ar−
chitekt Wojciech Ryżyński, ten sam, który
stworzył koncepcję nowego amfiteatru.
Wykonawcą jest płocka Vectra. (m.d.)

* Wojciech Tabiś – ma 44 lata.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły
Inżynierskiej w Zielonej Górze.
Ukończył również podyplomowe
studia na Politechnice Szczecińskiej
w zakresie informatyki i systemów
komputerowych oraz zarządzanie
w International School of Manage−
ment w Warszawie, a także studia
doktoranckie w warszawskim Insty−
tucie Organizacji i Zarządzania. Od
1999 roku związany był z Minister−
stwem Gospodarki.

Tabiś jest żonaty, ma dwójkę
dzieci. 

Za szklaną kurtyną
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Tej kreski nie można pomylić z inną.
Książki Butenki do dziś są „zaczytywa−
ne na śmierć”, a stworzył ich co nie
miara. Gapiszonowi – najbardziej zna−
nej postaci, którą wyszła spod jego ręki
– stuknęła „pięćdziesiątka”. Na pytanie
jak narodziła się gapowata postać w pa−
siastej czapce papcio Butenko odpo−
wiada: z potrzeby chwil, w brzęku tłu−
czonego szkła. – Dawno temu warszaw−
ska telewizja poprosiła mnie, żebym
zrobił jakiś program, więc zapropono−
wałem program animowany – mówił
w Płocku znany rysownik. – Nikt wów−
czas tak tego nie robił. Gapiszon wywo−
łał sensację a jego zdjęcia znalazły się
na pierwszych stronach gazet. 

Dziś wydaje się to niemożliwe, ale ani−
macja odbywała się na żywo. Również
technika w jakiej powstawał Gapiszon, na
owe czasy, niezwykle nowatorska, dziś
byłaby nie do pomyslenia. Rozmiary ów−
czesnych kamer i ilość kabli, które je opla−
tały powodowały, że musiały stać nieru−
chomo. Dlatego postać malowana była na
szkle, oprawionym w drewniane ramy –
klatki (było ich 150). Rolki, na których
ułożone były szklane plansze umożliwia−
ły animację postać. Czasami plansze pę−
kały (stąd wspomniane okoliczności naro−
dzin Gapiszona). Program trwał zaledwie
kwadrans, ale zdobył ogromną popular−
ność również za granicą. Jego autorzy jeź−
dzili na pokazy po całej Europy. – Wszę−
dzie gdzie się pojawialiśmy program
wzbudzał sensację – mówi autor. – Ale
raczej swoją kuchnią niż treścią. Sprzęt
wypełniał pół wagonu towarowego i wy−
noszenie tego z pociągu do studia budziło
żywe zainteresowanie.

To jedna z wielu ciekawych historii,
które Bohdan Butenko opowiadał pod−
czas spotkania w Książnicy Płockiej,
zasypywany pytaniami na temat włas−
nej twórczości. Początkowo pytali do−

rośli. Dopiero po zaimprowizowanej
lekcji rysunku i niezwykle demokra−
tycznym konkursie plastycznym, które−
go jurorami były dzieci, pokoleniowe
lody zostały przełamane.

Wystawę otworzył sam Gapiszon
(Magdalena Karbowska) i jego babcia
(Grażyna Zielińska), która pomagała
swojemu niesfornemu wnukowi wysie−
dzieć krokodyle jajo (świetna adaptacja
jednej z bajek). 

Ilustracje Bohdana Butenki oglądać
można w Książnicy Płockiej do 13 li−
stopada. (rł)

Bohdan Butenko jest absolwentem Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie ze specjalizacją – ilu−
stracja i układ graficzny książki. Robił dyplom
w 1955 r. w pracowni Jana Marcina Szancera (zna−
nego z pięknych ilustracji do „Baśni” J. CH. Ander−
sena). Jest autorem ilustracji do ponad 200 ksią−
żek, do niektórych sam pisał teksty (Gapiszon i kro−
kodyle jajo), 30 filmów trickowych i rysunkowych,
300 programów dla dzieci i dorosłych. Obok Gapi−
szona stworzył, m.in. ”Donga, co ma świecący nos”
do wierszyków Edmunda Leara, harcerza Kwapi−
szona, Kanapony oraz sympatycznych Gucia i Ce−
zara. Ilustrował m.in. bajki i powieści: Jana Brzech−
wy, Adama Bahdaja, Hanny Ożogowskiej, Marii
Konopnickiej, Zbigniewa Nienackiego i Agnieszki
Osieckiej. Był też autorem scenografii dla Kabare−
tu Starszych Panów i projektantem lalek i dekoracji
dla teatrów lakowych, m.in. Marionetteatern
(Sztokholm), Laka (Warszawa) i Arlekin (Łódź).
Trudno policzyć wystawy indywidualne i zbiorowe.
Jego prace pokazywane były m.in. w Warszawie,
Suwałkach, Berlinie, Paryżu, Budapeszcie, Sztok−
holmie, Damaszku, Tokio, Zurichu i Waszyngtonie.
Współpracował z wieloma czasopismami. Najczę−
ściej kojarzony jest ze „Światem Młodych”, „Świer−
szczykiem” i „Misiem”, w którym do dziś pojawiają
się jego rysunki. Prace podpisuje „Butenko pinxit”.
Zapytany przez dzieci co to oznacza odpowiedział
z uśmiechem: to moje drugie imię.

Autor filmów i książek dla dzieci, scenograf i twórca nieśmier−
telnego Gapiszona – Bohdan Butenko przyjechał do Książnicy
Płockiej, aby otworzyć wystawę swoich ilustracji.

Kwapiszon, Korniszon i inni

Dwie świetlice MOPS−u – „Smyk”
i „Iskierka” – mieszczące się przy ul.
Otolińskiej 23 przeszły generalny re−
mont dzięki wsparciu sponsora. Za su−
mę ponad 37 tys. zł, którą przekazał
płocki Levi’s wymieniono okna, wy−
kładziny i terakotę, a pomieszczenia
zostały pomalowane i wyposażone
w nowe meble i pomoce dydaktyczne.

Obok nowych tablic MOPS kupił rów−
nież piłki i materace. Obydwie świet−
lice zajmują powierzchnię 200 mkw.
Mają własną stołówkę i szatnie,
w których dobiegają końca ostatnie
prace wykończeniowe. Do „Smyka”
przychodzą dzieci od 3 roku życia do
6 lat (17 dzieci), do „Iskierki” – od 7
d0 15 lat (40 dzieci). 

W sumie płocki MOPS ma 8 świet−
lic, które pod opieką maja 180 dzie−
ci. (rł) 

Dla dzieci

Płocki MOPS dofinansowuje zesta−
wy infuzyjne (wkłucia) do osobistych
pomp insulinowych niepełnoletnich
płocczan. Zgodnie z rozporządze−
niem Ministra Zdrowia (z dn.
16.08.04 r.) od 22 września zestawy
infuzyjne znalazły się w wykazie re−
fundowanych przedmiotów ortope−
dycznych i środków pomocniczych.
Każde dziecko (do 18 roku życia) raz
w miesiącu otrzyma bezpłatnie do 10
sztuk zestawów (do kwoty 300 zło−
tych). Zlecenia wystawiane mogą być
przez lekarza pediatrę lub diabetolo−
ga. Warunkiem uzyskania dofinanso−
wania jest złożenie do MOPSu pi−
semnego wniosku, do którego należy
dołączyć:

– kopię orzeczenia o stopniu niepeł−
nosprawności lub orzeczenia zaliczają−
cego daną osobę do jednej z grup inwa−
lidów;

– fakturę określającą kwotę opłaconą
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
oraz kwotę udziału własnego osoby
niepełnosprawnej lub inne dokumenty
potwierdzające zakup określonego
przedmiotu ortopedycznego lub środka
pomocniczego.

Wnioski o dofinansowanie zaopa−
trzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze można składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz−
nej – Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4
pok. nr 3. Druki wniosków oraz szcze−
gółowe informacje udzielane są w sie−
dzibie Ośrodka lub telefonicznie (0−24)
364−02−62.

Przyznanie osobie niepełnosprawnej
dofinansowania do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze nie wymaga formy umo−
wy. (oprac. rł)

Bezpłatne zestawy infuzyjne

Od kilku lat Ośrodek Adopcyjno
– Opiekuńczy i Miejski Ośrodek Pomo−
cy Społecznej w Płocku propagują ro−
dzinną opiekę zastępczą, próbując do−
trzeć do jak największej liczby środo−
wisk. Temu też służył, zorganizowany
w sobotę, 23 października, festyn na
którym można było uzyskać wszech−
stronne informacje o warunkach two−
rzenia rodzin zastępczych, zasadach fi−
nansowania i pomocy. 

– W powszechnym odczuciu nie ma
różnicy między rodziną adopcyjną a za−
stępczą – mówi Anna Borkowska, dy−
rektor Ośrodka Adopcyjno – Opiekuń−
czego w Płocku. – Stąd obawa osób,
które zastanawiają się nad tą formą
opieki, że nie uda im się zapewnić
dziecku odpowiednich warunków. Nie
chodzi przecież o luksus, ale o zagwa−
rantowanie bytu, stworzenie poczucia
bezpieczeństwa, tak aby dziecko nie
czuło się niczyje – dodaje. Podstawowa
różnica pomiędzy rodzina adopcyjną
a zastępczą to, obok stałego wsparcia
psychologicznego i pedagogicznego ze

strony pracowników ośrodka, również
stała, comiesięczna, pomoc finansowa,
na którą może liczyć ta ostatnia; od po−
nad 800 do 1400 zł w zależności od
wieku i stanu zdrowia dziecka. 

Najbardziej palącym problemem jest
znalezienie rodzin zastępczych specja−
listycznych, czyli takich, które zajęłyby
się dziećmi z problemami zdrowotny−
mi. Tutaj, obok środków na dziecko,
rodzice otrzymują z tytułu bycia rodzi−
ną specjalistyczną wynagrodzenie. –
Oczywiście my jesteśmy od tego, aby
oddzielić tych, którzy chcą tylko pienię−
dzy od tych, którzy pragną zająć się wy−
chowaniem dzieci, a dodatkowo mieć
wsparcie finansowe – dodaje A. Bor−
kowska. Na sobotnim festynie wszel−
kich informacji zainteresowanym ro−
dzicom udzielali pracownicy Domu
Dziecka, Ośrodka Adopcyjno – Opie−
kuńczego oraz Działu Pomocy Rodzi−
nie i Dziecku MOPS oraz osoby, którzy
już tworzą rodziny zastępcze. Zaintere−
sowani mogą kontaktować się z ośrod−
kiem pod nr tel. 366 72 50. (rł)

W Płocku potrzeba więcej rodzin zastępczych. Najbardziej pa−
lący problem to rodziny zastępcze specjalistyczne.

Szukamy rodziców
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Rak piersi jest najczęstszym nowotwo−
rem występującym u kobiet. Co roku no−
tuje się w Polsce ponad 10 tys. zachoro−
wań, z czego aż 5 tys. kobiet umiera. – W
krajach wysoko rozwiniętych umieral−
ność jest znacznie mniejsza – mówiła na
spotkaniu Płockiego Stowarzyszenia
„Amazonki” dr Anna Fleming, onkolog
kliniczny. – Ma na to wpływ profilaktyka.
Każda kobieta po 25. roku życia powinna
badać piersi.

Profilaktyka

W Polsce wyleczalność nowotworów
raka wynosi ok. 40 proc., podczas gdy na
zachodzie i w Ameryce aż 80 proc.
– Wcześnie wykryty nowotwór jest wyle−
czalny w 90−100 proc.– wyjaśniała Anna
Fleming. – Niestety, w naszym kraju no−
wotwory wczesne to tylko 20 proc. 

Pacjentki zgłaszają się do lekarza, gdy
rak jest w stadium zaawansowanym,
a nawet są przerzuty na inne narządy.
– Kobiety boją się słowa „rak”, a poza
tym nie mają zaufania do lekarzy i bardzo
często próbują się leczyć u pseudomedy−
ków – mówiła doktor. – Od wielu lat je−
stem onkologiem i nigdy się nie spotka−
łam z wyleczeniem przez zielarzy czy zna−
chorów. 

Anna Fleming zapewniała, że wykry−
cie nowotworu jest możliwe nawet wte−
dy, gdy jeszcze go nie widać. Dlatego
każda kobieta po 25. roku życia powinna
sama badać piersi. – Jeśli nie wie, jak to
robić powinna zwrócić się do lekarza
pierwszego kontaktu lub ginekologa
– mówiła.

Przez samobadanie można wykryć
guzka, który ma nawet poniżej 0,5 cm.

Kobiety po 30. roku życia powinny
wykonać mammografię wyjściową lub
ultrasonografię. 

– Mammografia nie zawsze wystarcza
– przekonywała Anna Fleming. – Gdy ko−
bieta ma dużo tkanki gruczołowej istnieje
ryzyko nie wykrycia zmian. Ultrasono−
grafia ujawnia wszystkie zmiany patolo−
giczne.

Po 40. roku życia mammografię i USG
piersi kobiety powinny wykonywać co 2−
3 lata, a po 50. – raz w roku, gdyż wtedy
zachorowalność na raka wzrasta. Mam−
mografia przeprowadzana systematycznie
w tym wieku pozwala na wykrycie nawet
3−milimetrowych zmian. – Przy tak wczes−
nym wykryciu wycina się mikrozwapnie−
nia, a pacjentka nie wymaga leczenia uzu−
pełniającego – wyjaśniała onkolog. 

Anna Fleming przekonywała, że profi−
laktyka daje same korzyści. – Przede
wszystkim, rak wykryty we wczesnym sta−
dium jest w 100 procentach wyleczalny
– mówiła. – Ponadto kobieta zachowuje
pierś, leczenie jest mniej bolesne, a jego
koszty są znacznie mniejsze.

Badania mammograficzne i ultrasono−
graficzne powinny częściej wykonywać
kobiety, u których w rodzinie przynaj−
mniej dwie osoby chorowały na raka. Po−
nadto na nowotwór piersi bardziej nara−
żone są pacjentki, u których wykryto inny
rodzaj raka. Zagrożone są również kobie−
ty, które nie urodziły dziecka do 35. roku
życia lub zaszły w ciążę po raz pierwszy
w tym wieku. Anna Fleming zwracała
także uwagę, że podwyższoną grupę ry−

zyka stanowią panie otyłe, a także te, któ−
re wcześnie zaczęły i późno skończyły
miesiączkować.

Psychologia

Istnieje wiele mitów na temat raka,
m.in. istnieje przekonanie, że nowotwór
oznacza wyrok śmierć, jest czymś nad
czym nie możemy zapanować, nie da się
go wyleczyć, a leczenie pozostawia po so−
bie wiele skutków ubocznych. – To błęd−
ne przekonania – mówiła psycholog
Agnieszka Luczewska. – Wiele pomaga
psychika, kobieta musi nauczyć się radzić
sobie ze stresem towarzyszącym chorobie.

Rak burzy dotychczasowy porządek
życia, człowiek staje w obliczu przeżyć,
których wcześniej nie doświadczył. – Tuż
po diagnozie normalną reakcją każdej ko−
biety, jest to, że nie może uwierzyć, że jest
chora – opisywała psycholog. – Taki stan
może trwać nawet do sześciu miesięcy. 

Kolejną reakcją jest gniew i pytanie
„dlaczego właśnie ja?”. Wtedy uświada−
mia sobie, że jest chora. – Gniew może
być mobilizujący i zmusić do podjęcia le−
czenia – przekonywała. 

Następnie przychodzi smutek, a nawet
depresja. Jeśli taki stan się przedłuża, ko−
bieta powinna zwrócić się do specjalisty:
psychologa lub psychiatry. W końcu
przychodzi etap pogodzenia się z choro−
bą, zmiana trybu życia, a przede wszyst−
kim zmienia się hierarchia wartości.

Agnieszka Luczewska przekonywała,
że na wszystkich etapach potrzebna jest
pomoc rodziny, znajomych, bliskich.
– Każdy członek rodziny przezywa na
swój sposób chorobę, ale powinno się
o niej rozmawiać – mówiła. – Nie wolno
zamknąć się w sobie. Najważniejsze jest
przekonanie pacjentki i najbliższych, że
chorobę można pokonać.

Leczenie

Na spotkaniu „Amazonek” obecny był
również chirurg – onkolog, doktor Marek
Mądrecki, który mówił o leczeniu osz−
czędzającym. – W szpitalu na Winiarach
przeprowadzamy takie operacje od 2000
roku – mówił. – Dają one bardzo dobre
rezultaty, a ponadto kobieta zachowuje
pierś, a efekt kosmetyczny jest znacznie
lepszy niż w przypadku mastektomii.

Leczenie oszczędzające polega na wy−
cięciu guza i – jeśli to konieczne – węz−
łów pachowych. 

– Drugim, ale niezbędnym etapem jest
radioterapia – mówił Marek Mądrecki.
– Nie wykonujemy jej w Płocku. Pacjen−
tka przez pięć tygodni jest naświetlana
w Warszawie. Kobiety nie są przekonane
do leczenia oszczędzającego między inny−
mi dlatego, że skóra po radioterapii jest
zniszczona. Ale zapewniam, że po pew−
nym czasie, efekt kosmetyczny jest zado−
walający. Ostatnim etapem tej metody le−
czenia jest chemioterapia uzupełniająca.

Do 2003 roku w płockim szpitalu wy−
konano 13 zabiegów oszczędzających
u pacjentek w wieku 34−58 lat. – W Pol−
sce aż 98 proc. kobiet decyduje się na ma−
stektomię, a na zachodzie takie rozwiąza−
nie wybiera tylko kilkanaście procent
chorych – przekonywał Mądrecki.

Małgorzata Domańska 

Kobieto, zadbaj o siebie
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W poprzednim numerze „Sygnałów”
zamieściliśmy apel wójta gminy Sanniki
o pomoc dla 22 rodzin, które w wyniku
pożaru budynku komunalnego pozba−
wione zostały wszelkiego dobytku. Apel
wzięli sobie mocno do serca pracownicy
ratuszowego Oddziału Zarządzania Kry−
zysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych, którzy nieustannie organizu−
ją pomoc dla potrzebujących, najczęściej
w formie odzieży i żywności.

I tym razem pogorzelcom przekazali
wyroby dziewiarskie dla dzieci, a także
żywność: makaron, pasztety drobiowe,

margarynę, wafelki i ciastka – łącznie
za ponad 700 złotych – ufundowane
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno−
Handlowe „Polkor” ze Starej Białej.
Ponadto dwie płockie firmy zaoferowa−
ły meble: „Castel” przekazał 2 komple−
ty (łóżko, szafa, witryna, regał, półka,
nadstawka) o łącznej wartości 5399
złotych, a firma „Heban” zaoferowała
narożnik kuchenny, stół, 2 fotele, 2
krzesła, ławo−stół i materac za około
700 złotych.

Wszystkie dary trafiły już do San−
nik. (j)

Pomoc dla Sannik

Zmieniło się otoczenie Domu Pomo−
cy Społecznej „Przyjaznych Serc”
w Płocku. Po wakacjach w ogródku
obok wejścia stanęła drewniana studnia
i wiatrak, a przed tygodniem pojawiły
się wspaniałe nasadzenia. Finansowo
DPS wsparł Miejski Fundusz Ochrony
Środowiska. Materiały pochodziły od
sponsorów, a całą pracę wykonali pra−
cownicy wspólnie z mieszkańcami. Po
drugiej stronie budynku wyrósł skal−
niak To część planowanych zmian.
Ogródek przed domem zostanie zagos−
podarowany, asfalt z alejek spacero−
wych zastąpi kostka brukowa. Powsta−
ną kolejne alejki oraz scena obok bu−
dynku. Uzupełnione zostaną również
nasadzenia iglaków wokół ogrodzenia,
które pomalowali uczniowie ZSB nr 1.

Część zmian można było już zoba−
czyć podczas, zorganizowanego kilka
tygodni temu, „Dnia Przyjaznych Serc”
– imprezy integracyjnej, która na stałe
wpisała się już w kalendarz płockich
wydarzeń. Dom przy ul. Krótkiej chęt−
nie zaprasza przyjaciół, nie tylko zwią−
zanych ze środowiskiem osób niepełno−
sprawnych. Piknik to jedna z form spę−
dzania wolnego czasu, integracji miesz−

kańców i przełamywania stereotypów. 
Placówka cały czas wprowadza nowe

rozwiązania i terapie, m.in. choreoterapię
(terapia tańcem, w ramach której powstał
zespół „Rozśpiewane serca”), silwotera−
pia (mieszkańcy prowadzą własny ogró−
dek warzywny) i dogoterapia (zajęcia
z psami). Działają tu trzy pracownie:
komputerowa, plastyczna oraz sala do−
świadczania świata. – Zależy nam, aby
w naszym domu oferta kulturalno –
oświatowa, jak i formy spędzania wolne−
go czasu były urozmaicone. Nie chcemy,
aby nasi mieszkańcy się nudzili – mówi
dyrektor Piotr Ostrowicki. Niedługo
powstanie „domowa” gazetka. W płoc−
kim DPS mieszka 80 osób. (rł)

Dyrekcja DPS w Płocku dziękuje
sponsorom za pomoc w zorganizowa−
niu „Dnia przyjaznych serc”: Branżo−
wym ZZ PKN Orlen, Stowarzyszeniu
„Kolory Życia”, Muniserwisowi, Za−
kładom Mięsnym Płock, Sadrobowi,
Z.P. Aga−Jan, Andrzejowi Słomkow−
skiemu, PSS „Zgoda”, MTBS, ALM,
PoloMarketowi, Avonowi, Salonowi
Fryzjerskiemu „Marika”, Tomexowi,
Stowarzyszeniu „Pomoc Dzieciom”,
Fundacji dr Clown, Rzecznikowi Osób
Niepełnosprawnych

Piękny ogród
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Wieczorem 19 października 1984 r.
ks. Jerzy wracał do Warszawy z Byd−
goszczy, gdzie odprawiał mszę św.
w kościele Braci Męczenników. Samo−
chód prowadził Waldemar Chrostow−
ski. Tuż po opuszczeniu granic miasta
obaj zostali uprowadzeni przez fun−
kcjonariuszy IV Departamentu MSW
(Piotrowskiego, Pękalę i Chmielew−
skiego). Chrostowskiego skuto kajdan−
ki i wciśnięto do samochodu. Ks. Jerze−
go pobitego i związanego oprawcy
wrzucili do bagażnika. Na przedmie−
ściach Torunia, przy hotelu „Kosmos”
udało mu się wydostać. Zaczął wołać
pomocy. Znów został pobity i wrzuco−
ny do bagażnika. Niespełna dwa tygod−
nie później zmaltretowane ciało księdza
wyłowiono z zalewu na Wiśle koło
Włocławka. Pogrzeb odbył się 3 listo−
pada. Kapłana pochowano przy koście−
le św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Przed dwoma tygodniami w podzie−
miach kościoła otwarto salę pamięci

poświeconą kapelanowi „Solidarno−
ści”.

Kontekst zbrodni

Gdyby nie Waldemar Chrostowski, któ−
remu udało się wyskoczyć z pędzącego sa−
mochodu i poinformować o uprowadzeniu
władze kościelne i milicję, być może nie
dowiedzielibyśmy się o zabójstwie dusz−
pasterza „Solidarności”. Kulisy zbrodni
nie zostały do dziś wyjaśnione, a moco−
dawcy zabójców nadal śpią spokojnie.
– Wiedza na temat śmierci ks. Jerzego Po−
piełuszki jest niepełna i zmienna – mówił
podczas spotkania w Płocku Jan Żaryn
z Instytutu Pamięci Narodowej. – Niedaw−
no Andrzej Paczkowski ujawnił dokument,
który może zmienić niektóre rozważania
na temat ówczesnego systemu zła. Podob−
ne dokumenty w sprawie zabójstwa ks. Je−
rzego mogą się jeszcze pojawić. Niemniej
jednak wiadomo, że z systemem komuni−
stycznym Popiełuszko spotkał się po raz
pierwszy w seminarium, w latach 60. Jed−
nak intensywne zainteresowanie służb
bezpieczeństwa księdzem rozpoczęło się
od chwili, gdy stał się duszpasterzem hut−
ników, na dodatek nie z własnego wyboru.
Potem były słynne Msze za Ojczyznę, po−
dróże po Polsce. 

Zdaniem dra Jana Żaryna ważny jest
kontekst tej zbrodni, czyli ofensywa anty−
kościelna w latach 1983 – 1984. Wprowa−
dzając stan wojenny władze nie chciały za−
drażniać stosunków z Kościołem, główne
siły kierując do walki z opozycyjnym po−
dziemiem. Przykładem „miękkiej” polityki
może być zgoda władz na wznoszenie bu−
dowli sakralnych. Kiedy jednak uznały, że
opór społeczny został złamany nastąpił po−
nowny zwrot. 

Gry operacyjne

Za akcje wymierzone przeciwko
Kościołowi odpowiadały: Urząd ds.

Wyznań i Departament IV MSW
(dawna „grupa D” – skrót od słów de−
zinformacja, dezintegracja). Ten pier−
wszy pełnił przede wszystkim rolę
wykonawczą. Koordynatorem działań
i tworzeniem sieci agentur w całym
kraju zajmował się Departament IV.
Wśród 23 pierwszych jednostek tere−
nowych, które stworzył znalazł się
również Płock. Grupy terenowe miały
gromadzić informacje na temat „wro−
giej działalności” Kościoła. Każdy
ksiądz – od alumna do biskupa – miał
swoją teczkę tzw. TEOK (Teczka
Ewidencyjno – Obserwacyjna Księ−
ży). Teczki zakładano również dla in−
stytucji i obiektów sakralnych, np. Se−
minarium Duchownego w Płocku.
Jednak służby bezpieczeństwa nie
ograniczały się jedynie do nacisku po−
litycznego i działań operacyjnych. Już
w latach 70. funkcjonariusze wydzia−
łów IV Departamentu podejmowali
akcje nękające, określane mianem
„działań dezintegracyjnych” lub „gier
operacyjnych”, np. niszczenie mienia
uczestników pielgrzymki do Często−
chowy, podrzucanie materiałów kom−
promitujących. Po stanie wojennym
aktywność tych grup wzrosła. Docho−
dziło do pobić działaczy opozycji
związanych z Kościołem. Jedną
z ofiar był, obecny na spotkaniu
w Płocku, Janusz Krupski, którego
w styczniu 1983 r. porwano i oblano
substancją żrącą. Szerokim echem od−
bił się również strajk młodzieży
w szkole zawodowej w Miętnem koło
Garwolina, gdzie w grudniu 1983 ro−
ku dyrektor szkoły zdjął krzyże z sal
lekcyjnych. Na uczniów nasłano pro−
kuraturę i oddział ZOMO. Podobne
konflikty wybuchały już wcześniej,
ale miały charakter lokalny i dość
szybko były wyciszane. To była sze−

roko zakrojona ofensywa wsparta ata−
kami prasowymi i wypowiedziami
rzecznika rządu – Jerzego Urbana.

O „nakręcaniu” atmosfery świadczy
również paranaukowa konferencja
(grudzień 1983 r.) IV Dep. MSW
i Akademii Spraw Wewnętrznych za−
tytułowana „Zagrożenia ideologiczno−
polityczne wynikające z działalności
hierarchii i kleru Kościoła Rzymsko−
katolickiego”. Spotkali się na niej
m.in. prof. Adam Łopatka – kierownik
Urzędu ds. Wyznań, gen. Zenon Pła−
tek i Józef Siemaszkiewicz z IV De−
partamentu oraz przyszli oprawcy ks.
Popiełuszki. Celem spotkania było
przekazanie wszelkiej wiedzy o Ko−
ściele funkcjonariuszom SB. Na efek−
ty nie trzeba było długo czekać; pod
koniec roku aresztowano Popiełuszkę,
podrzucając jednocześnie do jego pry−
watnego mieszkania kompromitujące
materiały. O jego kazaniach coraz
częściej mówiono, że są to seanse nie−
nawiści, niosące zagrożenie ładu
i bezpieczeństwa. Wzmogły się rów−
nież naciski na hierarchów Kościoła,
których próbowano zmusić do „uci−
szenia” niewygodnego księdza.

– Kiedy usłyszałem o Mszach za Oj−
czyznę na Żoliborzu początkowo nie
chciałem na nie chodzić. Wydawało mi
się, że tam dzieje się coś złego – wspo−
mina ks. prałat Jan Sikorski. – Kiedyś
jednak poszedłem. Nawróciłem się na−
tychmiast. Poszedłem do księdza Jerze−
go i powiedziałem: słuchaj, ty jesteś
mały papież a ten plac to będzie się na−
zywał twoim imieniem. 

Hasłem przewodnim XIX Tygodnia
Kultury Chrześcijańskiej w Płocku by−
ły słowa ks. Jerzego Popiełuszki „Zło
dobrem zwyciężaj”. Konferencja pt.
„Ks. Popiełuszko – w 20−lecie śmierci”
zorganizowana została przez płocki
Klub Inteligencji Katolickiej z udzia−
łem historyków IPN: Janusza Krup−
skiego – wiceprezesa, dra Jana Żaryna
i ks. Tomasza Kaczmarka – postulatora
procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego.

(rł)
(w tekście wykorzystano informacje

z nr 10 (45) Biuletynu IPN) 

W październiku mija 20 lat od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Wiele wątków tej zbrodni do
dziś nie zostało wyjaśnionych.

Ballada o małym papieżu 

Z tą wystawą wiąże się dość zadzi−
wiająca historia. Na kilka godzin przed
jej otwarciem instalacja jednego z arty−
stów, która pierwotnie miała być pod−
wieszona do sufitu, runęła na ziemię.
Zdumiewający jest fakt, że ani elemen−
ty mocujące, ani sama praca (poza nie−
wielkimi pęknięciami) nie zostały naru−
szone. – Zdecydowałem, że tak już zo−
stanie – mówił po otwarciu, nadal poru−
szony tą sytuacją, Grzegorz Witek.
Choć zebrane w płockiej galerii prace
nie mają tytułów autor zdradza, że jego
instalacja nosi nazwę „Horyzont”. Gip−
sowa bryła to odlew z drewnianej for−
my, w której kilkaset lat temu zwożono
ciała mnichów do podziemi warszaw−

skiego kościoła kamedułów. Na białej
powierzchni widać słoje desek.

– To odlew „powietrza”, które wy−
pełniało pierwotną formę – mówi arty−
sta. – Okazało się, że „wróciła” do na−
turalnego położenia – poziomu, czyli
miejsca do którego wszyscy zmierzamy.
Druga praca Witka – ołowiany obelisk
z owalnym wgłębieniem na szczycie
(odcisk fragmentu ludzkiej czaszki)
wypełniony wodą – zatytułowana jest
„Pamięć”. Obelisk i wyżłobienie to ne−
gatyw, martwa materia, który ma nam
mówić o pozytywie – śladzie na drodze
odbytej bądź odbywanej. 

Płocka Galeria Sztuki proponuje nam
drugie w tym roku spotkanie z war−

szawską galerią krytyków i z Grzego−
rzem Witkiem. W styczniu był jednym
z siedmiu artystów, których twórczość
prezentowana była w ramach projektu
„Dialogi”. Na tamtej wystawie pozna−
liśmy również Borisa Schwencke (wa−
riacje na temat obrazów Jana Vermee−
ra) i Radosława Parola (wszyscy za−
pewne pamiętają jego kartonowy po−
kój). Teraz mamy okazję zobaczyć ich
nowe projekty. 

Pozostałe prace, prezentowane
w ramach Tygodnia Kultury Chrześci−
jańskiej, powstały na przestrzeni
ostatnich trzydziestu lat. Są wśród
nich dzieła metaforyczne, symbolicz−
ne i abstrakcyjne. Przykuwają uwagę
obrazy Krzysztofa Pająka, Ryszarda
Gancarza, rzeźby Dariusza Kowal−
skiego i grafika Jacka Krzysztofa Zie−
lińskiego. To, co je łączy, to motyw
pielgrzymowania w sztuce, sensu ist−
nienia człowieka. – To próba odpo−
wiedzenia na pytania: „Co ja tu ro−
bię?”, Kim jestem?” – mówił podczas

otwarcia Jerzy Brukwicki, kurator wy−
stawy, a jednocześnie dyrektor galerii
„Pokaz”. 

Wystawa czynna do 6 listopada. (rł)

Przygotowana specjalnie z okazji XIX Tygodnia Kultury Chrze−
ścijańskiej wystawa „W drodze” prezentuje dorobek 17 arty−
stów związanych z warszawską galerią krytyków „Pokaz”. 

Ślad na drodze

Boris Schwencke, Bez tytułu, drewno mal.
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A rchiwum Diecezjalne wzbogaciło się nie−
dawno o 4 cenne starodruki. Zaprezentowa−
no je w auli seminarium podczas XIX Ty−

godnia Kultury Chrześcijańskiej. Dzieje tych doku−
mentów mogłyby posłużyć za scenariusz niejednego
filmu. Opowiadali o nich: ks. Andrzej Leleń, który
w sierpniu przywiózł bulle do Płocka, ks. prof. Ta−
deusz Żebrowski, od lat poszukujący zaginionych
w czasie wojny diecezjalnych archiwaliów i ks. Da−
riusz Majewski, któremu odzyskane skarby powie−
rzono.

Po kasacji zakonu jezuitów w 1773 roku, biskup
płocki Michał Jerzy Poniatowski (brat króla Stani−
sława Augusta Poniatowskiego) pojezuickie kole−
gium w Pułtusku powierzył płockim benedyktynom.
Ci, przeprowadzając się tam, zabrali ze sobą część
diecezjalnych dokumentów (prawdopodobnie w ja−
kiś sposób ich dotyczących) i stąd płockie doku−
menty kościelne znalazły się w Pułtusku.

We wrześniu 1944 roku jeden z oddziałów wy−
cofującej się armii niemieckiej zatrzymał się na
krótko w Pułtusku. Na drugim brzegu Narwii były
już nacierające wojska rosyjskie. Sanitariuszowi
Karlowi Palmowi przydzielono kwaterę na pleba−
ni. Mieszkanie, podobnie jak sąsiadujący z nią ko−
ściół były splądrowane, naczynia liturgiczne po−
rozrzucane. Sanitariusz, wcielony do wojska z se−
minarium, nie mógł patrzeć na to obojętnie. Poz−
bierał naczynia i pochował w takie miejsca, gdzie
– jak sądził – nie znajdą ich ani radzieccy żołnie−
rze, ani szabrownicy.

– Po wojnie rzeczywiście znaleziono na plebani
pochowane naczynia a na strychu księgi – potwier−
dza ks. prof. Żebrowski. – Do tej pory nie wiadomo
było, komu ocalenie tych rzeczy zawdzięczamy.

Wśród połamanych, poprzewracanych mebli
i rozrzuconych szat liturgicznych, Palm zauważył
dwa grube pergaminy z ołowianymi pieczęciami.

Łacina nie była mu obca, więc szybko zorientował
się, jaki skarb trzyma w ręku; na jednym dokumen−
cie z 1424 roku widniał podpis papieża Marcina V,
na drugim papieża Klemensa XI (1649−1721). Po−
stanowił uratować cenne znalezisko – jak zapew−
niał, nie dla siebie lecz by po wojnie zwrócić bulle
właścicielom. Ukryte pod wojskowym szynelem,
dokumenty wraz z Karlem Palmem ocalały z wojen−
nej pożogi i przez prawie 60 lat znajdowały się
w mieszkaniu małżeństwa Palmów w Bretten
k/Karlsruhe.

– W połowie kwietnia tego roku odebrałem dziw−
ny telefon – opowiadał dyrektor Archiwum Diece−
zjalnego ks. Dariusz Majewski. Jakiś mężczyzna,
upewniwszy się najpierw czy to archiwum w Płocku,
powiedział, że dzwoni z Niemiec w imieniu księdza
Baadera z katolickiej parafii w Bretten. Ksiądz nie
zna polskiego stąd jego – Janusza Mikuły – pośred−
nictwo. A chodzi o to, że jakiś parafianin chce prze−
kazać do Płocka pewien cenny dokument, prawdo−
podobnie z XV wieku, w którym wymieniona jest
nazwa naszego miasta. Poprosiłem o bliższe szcze−
góły ale rozmówca niewiele więcej wiedział. Powie−
dział jeszcze tylko, że ks. Baader chce dać ten doku−
ment do odczytania krajowemu archiwum Badenii−
Wirtembergii. Umówiliśmy się, że da mi znać, jak
będzie wiedział coś więcej.

29 kwietnia przyszedł list. Był w nim dokładny
opis dokumentu i jego zdjęcie. Potwierdziły się
przypuszczenia ks. Żebrowskiego, że może chodzić
o któryś z dokumentów, które w czasie wojny zagi−
nęły w Pułtusku. Miałem przed oczami zdjęcie
prawdziwego skarbu – bulli papieża Marcina V!

Przywiezienie bezcennych dokumentów powie−
rzono ks. Andrzejowi Leleniowi, który od kilku już
lat w wakacje służy pomocą duszpasterską w odda−
lonej o około 100 km od Bretten, innej katolickiej
parafii. Podczas majowej wizyty w Niemczech ks.

Leleń spotkał się z księdzem Baaderem, który zasu−
gerował, by przekazanie bulli odbyło się 7 sierpnia,
podczas uroczystości odpustowych w tamtejszej pa−
rafii. I tak się stało.

– Najpierw pojechaliśmy z proboszczem do Karla
Palma – wspominał ks. Leleń. – 88−letni, bardzo
schorowany człowiek i jego żona przyjęli nas bar−
dzo serdecznie. Karl ściskał nas, całował i ze łzami
w oczach powtarzał, że bardzo cieszy się, że dane
mu było doczekać oddania dokumentów, które prze−
chowywał przez tyle lat, prawowitym właścicielom.
Podkreślał, że traktował te dokumenty jako depozyt
i ich zwrot stał się celem jego życia i że wcześniej
już starał się go zrealizować, ale za czasów PRL−u
miejscowy ksiądz mu to odradzał a potem, zwyczaj−
nie nie wiedział jak to zrobić. Dopiero gdy parafię
w Bretten objął ks. Baader, zamiłowany historyk,
sprawa ruszyła z miejsca.

Bulle przekazano mi bardzo uroczyście, podczas
mszy świętej a ks. Baader w swoim kazaniu dużo
mówił o pojednaniu, krzywdach, które trzeba napra−
wić i apelował, by osoby które jeszcze mają jakieś
rzeczy wywiezione podczas wojny z Polski lub wie−
dzą kto ma, jak najszybciej je zwróciły.

Miesiąc później do Płocka dotarła wiadomość, że
Karl Palm zmarł.

* * *
W seminarium przedstawiono jeszcze dwie, również

niedawno odzyskane, księgi z pułtuskich zbiorów: eg−
zemplarz Pisma Świętego z 1536 roku wydany w Lyo−
nie z pieczątką benedyktynów z Pułtuska oraz Antyfo−
narz Rzymski wydany w Krakowie, z adnotacją, że zo−
stał zakupiony w 1609 roku przez Stanisława Zama (?)
dla opactwa św. Wojciecha w Płocku. Obie te księgi
opuściły Pułtusk w podobnych okolicznościach jak pa−
pieskie bulle; wywiózł je dowódca Karla Palma w ran−
dze kapitana, który – jak wspominał Palm – pięknie grał
w Pułtusku na organach. Po wojnie ów kapitan został pa−
storem i po latach oddał najpierw jedną księgę (najpraw−
dopodobniej została przywieziona do Polski w bagażu
dyplomatycznym), a druga została niedawno przysłana
do Płocka... pocztą, jako zwykła przesyłka.

Wiemy, że w Staatsbibliothek w Monachium jest
jeszcze jeden skarb płockiego Kościoła – pontyfikał
z XII wieku. Może i on kiedyś do nas wróci...

Ewa Jasińska
* antyfonarz to księga liturgiczna, zawierająca zbiór
śpiewów liturgicznych
* pontyfikał – księga liturgiczna dla biskupów,
zawierająca modlitwy, ceremonie i przepisy
czynności liturgicznych.

Każda stara księga ma swoją historię. Do dwóch bulli papieskich z XV i XVIII wieku, XVI−wiecznej Biblii ze wstępem św. Hieronima
i Antyfonarza, wydanego w Krakowie po Soborze Trydenckim (1545−1563), niedawno życie dopisało nowy rozdział.

Wypełniło się

Ks. Andrzej Leleń prezentuje bullę Marcina V dotyczącą mianowania na proboszcza w Bielsku niejakiego Mikołaja
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Zarówno Antyfonarz jak i Biblia zachowały się 
w bardzo dobrym stanie
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Mazowieccy policjanci zajęli trzecie
miejsce drużynowo w finale konkursu na
najlepszego dzielnicowego roku. Płocką
komendę reprezentował Piotr Sałkowski,
opiekujący się na co dzień Zielonym Jarem.
W rywalizacji brał udział razem z Walde−
marem Grabarczykiem z Węgrowa. 

Aby dotrzeć do finału, młodszy aspirant
Sałkowski musiał najpierw pokonać 50 po−
licjantów w eliminacjach powiatowych.
Dzięki temu zakwalifikował się do etapu

wojewódzkiego, który odbył się pod koniec
czerwca w Olszynce koło Białobrzegów.
Tam, pokonując 30 kolegów po fachu, zajął
drugie miejsce. Dało mu ono przepustkę do
reprezentowania mazowieckiej komendy
podczas finału w Katowicach. 

Konkurs składał się z czterech konku−
rencji: testu wiedzy policyjnej, sporzą−
dzenia planu rozwiązywania sytuacji
problemowej i dwóch symulacji: przyję−
cia interesanta i zdarzenia na osiedlu. 

Indywidualnie płocki policjant zajął 12
miejsce. Najlepiej ze wszystkich dzielnico−
wych poradził sobie z rozwiązaniem prob−
lemu dotyczącego młodzieży, która dewa−
stuje osiedla, włamuje się do piwnic i głoś−
no hałasuje. Zaangażował do tego m.in. ad−
ministrację osiedla oraz dyrektora i peda−
goga szkoły. Postarał się o lepsze oświetle−
nie terenu, porozmawiał z młodzieżą, uczu−
lił patrole obywatelskie. (m.d.)

Policjant
potrafi

Dwóch mężczyzn podających się za hydra−
ulików weszło do mieszkania przy ul. Kocha−
nowskiego i skradło 700 zł. Do podobnego
zdarzenia doszło na ul. Gradowskiego, gdzie
złodzieje zabrali 500 zł. W obu przypadkach
ofiarami były starsze kobiety.

Policja apeluje, by – szczególnie osoby star−
sze – pod żadnym pozorem nie wpuszczały do
mieszkań obcych. Oszuści najczęściej podają
się za pracowników ośrodka pomocy społecz−
nej, zakładu energetycznego, gazowniczego,
lub świadczącego usługi kominiarskie.
W pierwszym przypadku do mieszkań pukają
najczęściej kobiety, które „przeprowadzają”
wywiad środowiskowy, np. w kwestii warun−
ków bytowych, pod kątem ewentualnej pomo−
cy finansowej. Rzekomi fachowcy z zakładu
energetycznego lub gazowniczego wchodzą
do mieszkań pod pretekstem sprawdzenia in−
stalacji lub licznika. Najczęściej działają w pa−
rach. Gdy jeden z nich dokonuje przeglądu in−
stalacji, drugi plądruje mieszkanie. Pseudoko−
miniarze pobierają opłaty za wystawienie do−
kumentów o stanie technicznym przewodów
kominowych lub wentylacyjnych. Oszuści
często pokazują fałszywe legitymacje.

Innym sposobem wyłudzania pieniędzy
– szczególnie przez mężczyzn – jest szuka−
nie rzekomej pomocy dla osoby poszkodo−
wanej w wypadku samochodowym, bądź

uzyskania pożyczki finansowej w celu na−
prawy stojącego w pobliżu samochodu.
Sprawca oszustwa często zostawia sfałszo−
wany dokument tożsamości lub przedmioty
pod zastaw, które tylko na pozór wyglądają
na wartościowe.

Nową metodą oszukiwania ludzi starszych,
stosowaną najczęściej przez młodych męż−
czyzn, jest podawanie się za bardzo dobrego
znajomego syna czy wnuka przebywającego
np. za granicą i potrzebującego pomocy finan−
sowej w związku z wypadkiem czy innym
nieszczęśliwym zdarzeniem.

Jak ustrzec się przed oszustami okradający−
mi mieszkania? Przede wszystkim należy za−
żądać legitymacji służbowej, podania persona−
liów i numeru telefonu służbowego. Jeśli ist−
nieją jakiekolwiek wątpliwości, należy zadz−
wonić do danej instytucji. Powinno się także
unikać kupowania rzeczy po „okazyjnej” ce−
nie. Zanim obcemu przekaże się gotówkę dla
syna czy wnuka, należy skontaktować się
z kimś z rodziny, kto potwierdzi okoliczności
zdarzenia. Starsze samotne osoby powinny
unikać otwierania drzwi obcym. Należy zapro−
ponować inny termin spotkania, a w dniu wi−
zyty postarać się, aby w mieszkaniu była zna−
joma, zaufana osoba. W razie wątpliwości
można również zadzwonić na policję pod nu−
mer 997. M.D.

Nie daj się oszukać

Strach, wstyd, poczucie niskiej warto−
ści, bezradność i wycofywanie nie są ob−
ce zarówno kobietom doświadczającym
przemocy w rodzinie, jak i tym które sa−
motnie wychowują dzieci. Dla nich płoc−
ki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
organizuje dwie grupy wsparcia − dla ko−
biet doświadczających przemocy w ro−
dzinie i samotnych matek. Przemoc w ro−
dzinie to nie tylko bicie ale też zastrasza−
nie, szantażowanie, znęcanie się psy−
chiczne i ekonomiczne. Zdarza się w ro−
dzinach o różnym statusie materialnym
i społecznym. Zgodnie z art. 207 Kodek−
su Karnego przemoc domowa jest prze−
stępstwem ściganym przez prawo. 

Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzy−
sowej w I kwartale 2004 r. skorzystały
152 kobiety doznające przemocy. Trudno
jest ocenić ile jest w Płocku kobiet z tym
problemem. Wstyd, strach przed partne−
rem, uzależnienie ekonomiczne, lęk przed
przyszłością powstrzymują kobiety przed
szukaniem pomocy. Dodatkowo ograni−

czają je fałszywe przekonania, że kobieta
dla dobra dzieci powinna poświęcać się
i robić wszystko by utrzymać rodzinę.

Ośrodek zorganizował dwie pierwsze
grupy w tamtym roku. W każdej
uczestniczyło od 4 do 12 kobiet. Pod−
czas organizowanych dwa razy w mie−
siącu spotkań uczestniczki dzielą się
własnymi doświadczeniami dotyczący−
mi radzenia sobie w sytuacji przemocy,
udzielają sobie wsparcia i zachęcają do
działań powstrzymujących przemoc.
Dodatkowo poznają siebie (swoje po−
trzeby, uczucia, wartości itp), uczą się
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
i rozwijać komunikację z ludźmi.

Samotne matki muszą się borykać sa−
motnie z trudem wychowania dzieci. Za−
pominają o własnych sprawach i potrze−
bach. Brakuje im wsparcia na co dzień.
Grupa daje im możliwość spotkań i wza−
jemnej pomocy, daje siłę i energię.

Wszystkie informacje dotyczące
grup można uzyskać pod nr. tel. 
364−02−49 (50). (rł)

Przemoc i samotność

Płocka policja poszukuje sprawcy
i świadków wypadku, który miał miej−
sce 13 października w Studzieńcu
o godz. 6. Na miejscu zginął rowerzy−
sta, którego potrącił najprawdopodob−

niej Opel Vectra. Policja zabezpieczyła
element samochodu, który publikuje−
my. 

Wszyscy, którzy mogliby pomóc
w ustaleniu przebiegu wypadku oraz
sprawcy, proszeni są o kontakt pod nu−
merem telefonu: 997 lub Crime Stop−
pers: 262 42 22 (m.d.)

Komunikat

Komenda Miejska Policji wraz z Wo−
jewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogo−
wego organizuje bezpłatny kurs udo−
skonalający jazdę samochodem „Szkoła
jazdy dla kobiet”. To pierwsza taka ini−
cjatywa w Polsce. Akcja przeznaczona
jest dla kobiet, które posiadają prawo ja−
zdy nie dłużej niż rok. Pierwsze spotka−
nie zaplanowano na 6 listopada. Przewi−
dziano w nim udział 15 kobiet.

Po oficjalnym otwarciu kursu, komen−
dant płockiej policji Ryszard Kijanowski
przypomni zasady ruchu drogowego,
a policjant z Sekcji Ruchu Drogowego
przedstawi przyczyny kolizji i wypadków
na naszym terenie, z wyszczególnieniem

tych, w których sprawcami były kobiety.
Zajęcia praktyczne będą prowadzone

przez instruktorów WORD−u. Kobiety
będą mogły sprawdzić swoje umiejęt−
ności zarówno na placu manewrowym,
jak i na mieście. 

Data rozpoczęcia kursu nie jest przy−
padkowa. – Jesienią i zimą jeździ się
zupełnie inaczej – mówi rzecznik pra−
sowy Karol Dmochowski. – Chcemy,
aby kobiety wypracowały pozytywne
zachowania podczas ekstremalnych sy−
tuacji, np. podczas poślizgu na ośnieżo−
nej czy mokrej jezdni.

Podczas kursu przewidziano również
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy,
które poprowadzą wolontariusze z Mal−
tańskiej Służby Medycznej.

Zgłoszenia na „Szkołę jazdy dla ko−
biet” przyjmowane są pod numerem te−
lefonu: 266 16 30. (m.d.)

Jeździć 
bezpiecznie
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Przygotowali również przedsta−
wienie „Refleksję nad drzewem”
oraz wystawę prac plastycz−
nych „Drzewo jako motyw
w sztuce”. Zorganizowana po
raz drugi, wspólnie z Klubem
Gaja, akcja ma być świętem
wszystkich miłośników drzew,
ziemi i ludzi. W tym roku to−
warzyszyło mu także inne
społeczne przesłanie – posadzić „drzewo
dla pokoju”. Uczniowie z Płocka brali
udział w prelekcji zorganizowanej przez
przedstawicieli Klubu. Obejrzeli również
film promujący akcję i wstrząsający doku−
ment na temat transportu polskich koni do
włoskich rzeźni.

Ekologia w praktyce

Płocka szkoła jest jedną z ponad 1000
placówek w Polsce współpracujących
z ekologami ze Stowarzyszenia Ekolo−
giczno – Kulturalnego „Klubu Gaja”.
– Staramy się odwiedzać takie szkoły
gdzie coś się dzieje – mówi Jarosław Ka−
sprzyk z „Gai”. Dlatego wybór zespołu
szkół przy Mościckiego to nie przypadek.
Szkoła sama skontaktowała się ze stowa−
rzyszeniem z propozycją współpracy.
Obok koła Ligi Przyrody, od 1993 r. dzia−
ła tu Klub Ekologiczny „Oikos”, który
skupia 40 osób. W ubiegłym roku szkoła
otrzymała granty na realizację dwóch pro−
jektów; w ramach koalicji „Młodzi ra−
zem” – „Czysty świat wokół nas” i z
„Ekocentrum” – „Woda = życie”. Każdy
z nich opierał się na konkretnych działa−
niach. Przy realizacji pierwszego projektu
udało się im zlokalizować na terenie po−
wiatu płockiego 300 dzikich wysypisk od−
padów, które dokładnie opisali. Badali
także ilość gromadzonych odpadów
w szkole i własnych domach. Przeprowa−
dzili ankietę. Odwiedzili spalarnie, kom−

postownie i oczyszczalnie ścieków. Pod−
czas pracy nad drugim projektem monito−
rowali zużycie wody. Zorganizowali war−
sztaty dla gimnazjalistów z Bielska i Bo−
dzanowa na temat racjonalnego zużycia
wody i jej ochrony. Ochoczo włączają się
do różnych akcji, np. „Zbieraj makulaturę
– ratuj konie”, „Zwierzę nie jest rzeczą”.
Absolwentem szkoły jest Mariusz Duche−
wicz, który przez kilka lat współpracował
z Klubem Gaja i prowadził stowarzysze−
nie „Ziarno”, znane z proekologicznych
akcji happenigowych w Płocku.

„Święto drzewa” organizowane jest we
współpracy z Ministerstwem Środowi−
ska, Lasami Państwowymi i Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska. Orga−
nizatorzy pragną, aby stało się wydarze−
niem międzynarodowym, dlatego wydali
plakat promujący akcje w 32 językach.
Na pewno „Święto drzewa” organizowa−

ne będzie w Wielkiej Brytanii, Paki−
stanie i Tajlandii. – Oprócz sadze−

nia drzew, zachęcamy szkoły do
tworzenia parków przyszkol−
nych, opieki nad pomnikami
przyrody – mówi Kasprzyk. –
Kolejny pomysł to parki

gwiazd.
W Bielsku−Białej (siedziba sto−

warzyszenia) już taki powstał.
Drzewa sadziły takie gwiazdy jak Jurek
Owsiak czy Paweł Golec. W tym roku ak−
tywnie włączyła się w akcję Barbara Labu−
da. (r.ł.)

SEK ”Klub Gaja” zostało założone przez
Jacka Bożka w 1988 roku. Działa na rzecz
ochrony Ziemi, ludzi i zwierząt. Od roku
2002 Gaia Club istnieje w Wielkiej Brytanii,
a od 2004 roku w Holandii. W swojej działal−
ności edukacyjnej, warsztatach i wydarze−
niach wykorzystuje niekonwencjonalne me−
tody i różne formy sztuki, np. happeningi
uliczne, przywiązywanie się do drzew łań−
cuchami. Postrzegany jest jako zjawisko
kulturowo−społeczne. Wydaje biuletyny ”Wi−
sła Fax” i ”Współodczuwanie” oraz książki:
”Antologia praw zwierząt”; ”Drzewo życzeń”.

Najważniejsze działania Klubu to
Ogólnopolska Kampania ”Teraz Wisła”
(ochrona naturalnego koryta rzeki, od−
stąpienie od pomysłu budowy Kaskady
Dolnej Wisły) i Ogólnopolska Kampania
”Zwierzę nie jest rzeczą.” Efektem tej
ostatniej było doprowadzenie do uchwa−
lenia ustawy ”O ochronie zwierząt”, za−
kaz corridy oraz tuczu polskich gęsi i ka−
czek. Jednym z elementów kampanii
jest akcja „Zbieraj makulaturę – ratuj ko−
nie”, z której finansowany jest wykup ko−
ni z transportu na rzeź. Tę akcje zamie−
rza ponownie wesprzeć ZSB nr 1
w Płocku.

Ponad 200 sadzonek drzew i krzewów posadzili uczniowie Zes−
połu Szkół Budowlanych nr 1 wokół budynku swojej szkoły pod−
czas Święta Drzewa.

We wrześniowym numerze (16/112) Sy−
gnałów Płockich zamieściliśmy list czytel−
nika, dopominającego się doprowadzenia
do porządku ulicy Jaśminowej, która po
otwarciu Kauflandu stała się bardzo ruchli−
wą i niebezpieczną arterią. O zainteresowa−
nie się problemem poprosiliśmy dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg Małgorzatę Wit−

czewską. Oto co nam powiedziała:
– Zrobiliśmy na tej ulicy wizję lokal−

ną. Rzeczywiście, zarówno jezdnia jak
i chodniki są w bardzo złym stanie. Nie
wystarczy drobna kosmetyka – tam po−
trzebny jest generalny remont. Ale za−
planować go będziemy mogli dopiero
po roku 2005. (j)

Śladem naszych publikacji

Jaśminowa do remontu

Dla pokoju

W październikowym numerze informo−
waliśmy o rozstrzygnięciu konkursu zorga−
nizowanego przez Radę Mieszkańców
Osiedla „Dworcowa” na najpiękniejszy bal−
kon i ogródek. 14 ub.m. do stołówki Zespo−
łu Szkół nr 2 przy ul. Chopina zaproszono
wszystkich laureatów, a było ich kilkunastu,
spośród 44 zgłoszonych do konkursu.

Zdobywcy pierwszych miejsc w posz−
czególnych kategoriach uhonorowani zo−
stali pucharami, a wszyscy obdarowani
licznymi nagrodami: dyplomami, koszul−
kami, albumami o roślinach oraz doni−
czkami, nasionami i cebulkami kwiatów,
ufundowanymi przez Obi. Nagrody spe−
cjalne w postaci czajników elektrycznych

„swemu” najbardziej ukwieconemu bloko−
wi na tym osiedlu ufundował prezes Płoc−
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator−
sko−Własnościowej.

– Na pielęgnację zieleni, od wiosny do je−
sieni, poświęcam co najmniej godzinę
dziennie – przyznał ks. Kazimierz Jar−
dzioch. – Bardzo lubię to zajęcie. To wielka
radość patrzeć, jak maleńka roślinka rozwi−
ja się, rośnie i kwitnie, ciesząc nasze oczy.

Zwycięzcy już zostali zaproszeni do jury
następnej edycji konkursu w przyszłym ro−
ku, a pozostali obiecali, że za rok powalczą
o najwyższe laury. Zanosi się więc na to, że
z roku na rok osiedle będzie coraz bardziej
ukwiecone. (j)

Kronika osiedli

Osiedle w kwiatach

Proboszcz „Stanisławówki” ks. Jacek Wilczyński i zapalony ogrodnik ks. Kazimierz
Jardzioch odbierają nagrody za ukwiecenie otoczenia plebanii
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Rada Mieszkańców Osiedla „Tysiąc−
lecia” informuje, że dyżury członków tej
Rady oraz Rady Spółdzielców odbywają
się w budynku administracji osiedla
PSML−W przy ul. Tysiąclecia 1 w każdą
środę w godz. 15 – 17. W każdą pier−

wszą środę miesiąca na dyżurach obecni
są: dzielnicowy i strażnik miejski. 

Natomiast członkowie zarządu Rady
Osiedla „Tysiąclecia” wraz z radnym
Rady Miasta czekają na interesantów
w SDK przy ul. Krzywoustego 3 w każ−
dy pierwszy wtorek miesiąca w godz.
16 – 18. (j)

Osiedlowe dyżury

Muzyka i plaża
Dopiero teraz wpadł w moje ręce 15 nu−

mer „Sygnałów Płockich” z artykułem Małgo−
rzaty Domańskiej pt. „Astigmatic pokochał
Płock”. Obserwuję imprezę od chwili pojawie−
nia się jej w Płocku i uważam, że ze względu
na swój charakter /mała agresywność wi−
dzów/ jest zjawiskiem pozytywnym, a ponad−
to w naturalny sposób promuje nasze miasto. 

Mam jednak do organizatorów jedną
ważną – chyba nie tylko dla mnie – uwagę:
ze względów bezpieczeństwa cały teren
wokół festiwalu został ogrodzony i praktycz−
nie zamknięty został dostęp na plażę i ką−
pielisko Sobótka.

Przez trzy weekendowe dni (od piątku do
niedzieli) nie można było pojechać na plażę
ani zjechać nad Wisłę; w połowie zjazdu dro−
ga była zamknięta i bronili jej młodzi ludzie –
wolontariusze. 

– My na nabrzeże, można do Budowla−
nych, my na plażę...itd. padały uwagi z ust
wielu płocczan. Wszyscy w odpowiedzi sły−
szeli jedno: nie wolno.

Przypominam, że impreza zaczynała się
około godz. 19 i trwała do rana. W ciągu
dnia /w sobotę i niedzielę/ niewiele się dzia−
ło; nie grały, ale ćwiczyły zespoły i nic wię−
cej, a słuchających też nie było wielu. Ktoś
zapomniał o nas – mieszkańcach miasta,
niekoniecznie fanach festiwalu. 

Proszę, by przed kolejnym festiwalem (bo
już wiadomo, że „Astigmatic pokochał
Płock”). wzięto pod uwagę także interesy
mieszkańców, którzy chcieliby wykorzystać
każdy ciepły dzień, tak krótkiego przecież, la−
ta. A jeśli niemożliwe jest pogodzenie intere−
sów plażowiczów z interesami uczestników
festiwalu to może warto byłoby zastanowić
się nad przeniesieniem Astigmaticu w inne
miejsce np. na lotnisko.

Mam wrażenie, że trochę przesadziliśmy
z gościnnością; goście leżeli na piaseczku
i spali w ciągu dnia pod czujną strażą,
a my... 

Poza tym, cieszę się, że festiwal się udał,
nikomu nic się nie stało, a goście wyjechali
zadowoleni. 

Włodzimierz Duszyński 

z redakcyjnej poczty
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Wykład „Kilka uwag o sztuce współ−
czesnej” w Towarzystwie Naukowym
Płockim to niezwykłe wydarzenie
i wspaniały komentarz do wystawy
Zbigniewa Libery (patrz nr 18 „SP”).
Anda Rottenberg – historyk sztuki, kry−
tyk oraz kurator licznych wystaw, naj−
bardziej kontrowersyjny z dyrektorów
państwowych galerii – zdobyła rozgłos
i uznanie jako obrońca, równie kontro−
wersyjnych, współczesnych artystów.
Przez trzy godziny spokojnie tłumaczy−
ła płocczanom skomplikowaną rzeczy−
wistość, w jakiej przyszło poruszać się
takim artystom jak Paweł Altamer, Ar−
tur Żmijewski, wspomniany Libera czy
Agata Bogacka.

Nieprzyjemne rejony
Przyzwyczailiśmy się do przyjmowa−

nia tego co łatwe i przyjemne. Być mo−
że dlatego interwencje – jak określa
działania artystyczne twórców – wywo−
łują za każdym razem tyle kontrowersji.
Artyści walczą z nową polską estetyką,
nowomową pseudoarcydzieł. Anda
Rottenberg nie pozostawia złudzeń
– wszystko co ładne, dekoracyjne, nie
może funkcjonować jako dzieło sztuki.
Wyjątek mogą stanowić dzieła Leona
Tarasiewicza.

– Przyjęło się, że są rzeczy o których
lepiej nie mówić, bo są to rzeczy nie−
przyjemne – mówi i jako przykład po−
daje „Piramidę zwierząt” Katarzyny
Kozyry dotyczącą zabijania zwierząt
w rzeźni. – Dlatego był wielki skandal,
kiedy Kozyra pokazała jak naprawdę to
wygląda.

Podobnie było z pracą Libery. Ze−
staw klocków lego „Obóz koncentra−
cyjny” to praca mówiąca o trywializacji
traumatycznych doświadczeń pokole−
nia wojny, o sprowadzaniu pamięci II
wojny do rangi towaru i gadżetu. Libe−
ra mówi coś ważnego o tym, że w dzi−
siejszych czasach pamięcią można han−
dlować, gromadzić ją jak jarmarczne
pamiątki. Bezpośrednią konsekwencją
tej pracy był kolejny projekt artysty –
pokazany w Płocku – „Pozytywy”. Try−
wializacja grozy – oto przypadłość na
którą chorują współczesne społeczeń−
stwa.– Przyzwyczailiśmy się do tych
obrazów. Jemy przy nich kolacje – mó−
wi Rottenberg. 

Brzydkie kobiety 
Polska sztuka jest w znacznym stop−

niu nacechowana pamięcią. W różnych
dziełach współczesnych artystów poja−
wia się trauma II wojny światowej.
Problem jednak przenoszony jest na
okaleczenie ciała i ból. – Sztuka wróci−
ła do tych rzeczy, bo zabrakło ich
w rozmowie społecznej. My nie mówi−
my o śmierci. Rozmowę zastąpiono
klepsydrami i pomnikami na cmenta−
rzu, czyli kolejnymi obrazami – dodaje.
Tak częsty w minionych epokach mo−
tyw śmierci i umierania powraca w pra−

cach Kozyry („Olimpia” nawiązująca
do dzieła Moneta) i Bogny Burskiej
(seria rąk−rękawiczek wykonanych
z żywicy i krwi). Skrajnym przypad−
kiem jest pogrzeb Zuzanny Janin, zaa−
ranżowany przez artystkę, która sama
szła w kondukcie żałobnym. 

Artyści świadomie lansują brzydotę,
atakując wizualną stronę funkcjonowa−
nia społeczeństwa.

„Łaźnia żeńska” Kozyry to film vi−
deo nakręcony przez artystkę w buda−
pesztańskiej łaźni publicznej dla kobiet.
Tu nie ma modelek tylko „rzeczywiste”
kobiety w różnym wieku, z całym apa−
nażem życiowych doświadczeń, nad−
wagą, śladami przebytych chorób. Film
nawiązujący do klasycznego dzieła
„Łaźnia turecka” – podobnie skompo−
nowany – pokazuje jednak inny sposób
funkcjonowania ciała, a jednocześnie
społeczną hipokryzję, która odmawia
prawa do istnienia kobietom, które nie
są modelkami. W podobną stronę idzie
Bogna Burska, pokazująca problem
chorego ciała i aranżując sytuacje zwią−
zane z przemocą − maluje rękami uży−
wając czerwonej farby.

To nie znaczy, że sztuka współczesna
to nieustanny taniec śmierci. Odczaro−
wywanie świata wiąże się również
z weryfikacją społecznych ról płci. Bar−

dzo subtelne, wręcz dekoracyjne obraz−
ki Agaty Bogackiej, nawiązujące do
pop artu i przywołujące skojarzenia
z krakowską grupą „Ładnie” to krótkie
sceny z życia dwóch neurotycznych
osobowości – kobiety i mężczyzny.
– Opowiedziane delikatnym szeptem –
dodaje Anda Rottenberg. Inaczej do te−
matu podchodzi wspomniana Zuzanna
Janin w projekcie „I love you”. To film
video, na którym artystka walczy z pro−
fesjonalnym bokserem – alegoria życia
dwojga ludzi. Nad rolą samej kobiety
we współczesnym społeczeństwie za−
stanawia się Ela Jabłońska. Seria jej
zdjęć w przebraniu Supermana czy Bat−
mana niezwykle wymownie mówi
o społecznych oczekiwaniach wobec
kobiet. To również hołd dla tych
wszystkich, których nie ma w życiu
społecznym, bo zostały w kuchni. 

Przedmiot sztuki

Sztuka współczesna „żeruje” na try−
wialności i powierzchowności życia,
aby pokazać mechanizmy rządzące
społeczeństwem. Tapety Jadwigi Sa−
wickiej wykonane z pięknych opako−
wań po czekoladach odkrywają nasze
fascynacje zewnętrznością. To forma
bez treści, tak jak seria jej kubików
z napisem „nic w środku” obnaża spo−
łeczeństwo konsumpcyjne, w którym
pierwszą rolę odgrywa pudełko.
Wszystko jest na sprzedaż, byleby ład−
nie je zapakować – nawet pustka. Być
może dlatego Joanna Rajkowska zdecy−
dowała się w centrum Warszawy, tuż
przed Bożym Narodzeniem, postawić
wielką palmę, która niczemu nie służy,
niczego nie reklamuje i nic nie przeka−
zuje. Fascynująca jest jej niezwyczaj−
ność i sama niespodzianka, jaką przy−
gotowała warszawiakom. Palma stanęła
przy byłej siedzibie KC PZPR, w miej−
scu, w którym w XVIII w. kończyła się
Warszawa i zaczynały osiedla żydow−
skie, nazywane Nowym Jeruzalem. 

Zdaniem Andy Rottenberg współ−
cześni artyści próbują orzekać o tym
świecie – „mniejszym” dzięki globali−
zacji, ale jednocześnie bardzo trudnym.
Rozwój środków masowego przekazu
i techniki, specjalizacja w wielu dzie−
dzinach – z jednej strony pomagają
poznać świat, z drugiej – mocno go
komplikują. W ciągu trzech godzin
warszawskiemu historykowi udała się
rzecz niezwykła – uporządkowała
i oczyściła z zarzutów polską sztukę
współczesną. (r.ł.)

Próbując odsłonić zasłonę społecznej hipokryzji, sztuka dawno
przestała zajmować się dostarczaniem przyjemności – mówiła
w TNP była dyrektorka warszawskiej Zachęty.

Nic w środku

„Plama” Rajkowskiej na tle byłego gma−
chu KC PZPR
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Sześciu artystów z tzw. „płockiego
zagłębia sztuki naiwnej i art brut” zo−
stało wyróżnionych na V Ogólnopol−
skim Konkursie Malarskim im. Teofila
Ociepki w Bydgoszczy. 

Tadeusz Głowala mieszka w Domu
Pomocy Społecznej w Miszewie Muro−
wanym, Regina Chludzińska – w Za−
krzewie, Jan Czubak, Adam Dębiński,
Włodzimierz Rosłon i Krzysztof Wiś−
niewski to mieszkańcy DPS w Brwilnie.
Większość z tych artystów była już na−
gradzana i wyróżniana w Bydgoszczy.
Dwa lata temu docenieni zostali: Adam
Dębiński i Krzysztof Wiśniewski, a Ta−
deusz Głowala był wyróżniony.

Goszczą w wielu polskich galeriach.
Są rozpoznawani i poszukiwani. Co cie−
kawe, większość z nich łatwiej byłoby
zaliczyć do nurtu art brut – sztuki intui−
cyjnej, ale surowej, niż do sztuki naiw−
nej. Choć o pracy każdego artysty poja−
wiających się na bydgoskim biennale,
można powiedzieć, że jest wyjątkowy, to
właśnie twórcy płockiego zagłębia dają
gwarancję sztuki najwyższej próby, a ko−
lekcja „Oto ja”, która od dziesięciu lat
gromadzi ich dorobek artystyczny, zy−
skała już ogólnopolską sławę.

Biennale Sztuki Naiwnej zorganizowa−
no już po raz piąty. Do 2002 roku gościło
w bydgoskiej Wieży Ciśnień, w tym roku
przeniesione zostało do pięknego Czer−
wonego Spichrza (Muzeum Okręgowe).
Co dwa lata obok twórców,  do Bydgosz−
czy przyjeżdżają kolekcjonerzy, pasjona−
ci i amatorzy tego nurtu sztuki współczes−
nej, aby zobaczyć co przez ten czas arty−
ści dokonali, odkryć nowe nazwiska,
spotkać znajomych, nawiązać kontakty.
W tym roku poziom prac był bardzo wy−
soki, choć nie pojawił się nikt nowy. Na−
desłano 400 obrazów (100 artystów),
z których wybrano połowę (85 twórców,
w tym 13 z naszego regionu). Kapituła
konkursowa przyznała dwie nagrody; dla
Jana Nowaka z Katowic i Damiana Re−
belskiego z Bydgoszczy. 32 artystów wy−
różniono. Specjalną, indywidualna nagro−
dę otrzymała Beata Jaszczak z Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki za pracę z twór−
cami nieprofesjonalnymi oraz organizację
plenerów i konkursów „Oto ja”. (rł)

Płockie 
zagłębie 
wyróżnione

Adam Dębiński obok swoich prac 
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Po tzw. akcie 5 listopada 1916 r.
Niemcy stopniowo zaczęli przekazywać
Polakom władzę samorządową w daw−
nym Królestwie Polskim. Podobnie było
w Płocku. W styczniu 1917 r. przepro−
wadzono wybory do Rady Miejskiej,
której pierwszym przewodniczącym zo−
stał znany w mieście działacz społeczny
dr Aleksander Maciesza. W październiku
1917 r. A. Maciesza objął stanowisko
burmistrza i w Radzie zastąpił go adwo−
kat Stefan Baliński.

W tym czasie widoczne były już ozna−
ki klęski Niemców, w związku z czym or−
ganizacje niepodległościowe – Polska
Partia Socjalistyczna, Polska Organizacja
Wojskowa i Pogotowie Bojowe PPS
– zintensyfikowały swoją działalność.
Najpierw PPS wezwała do strajku po−
wszechnego na 14 października 1918 r.,
wymuszając w mieście zamykanie skle−
pów oraz powodując odmowę przez chło−
pów oddawania Niemcom zboża i ziem−
niaków. Dwa dni później kilka akcji terro−
rystyczno – dywersyjnych przeprowadzi−
ły miejscowe komórki POW i PB PPS.
W odwecie za zabicie dwóch żandarmów
Niemcy 19 października 1918 r. rozstrze−
lali aresztowanego młodego działacza
POW i PPS Jana Gniazdowskiego. 

Była to ostatnia ofiara okupacji nie−
mieckiej w Płocku. Mimo podjętych
jeszcze działań represyjnych panowanie
niemieckie dobiegało końca. Już od ja−
kiegoś czasu polscy działacze przygoto−
wywali się do przejęcia władzy w mie−
ście po wycofaniu się Niemców. Także
urzędnicy administracji niemieckiej i sta−
cjonujący w mieście żołnierze nie mieli
złudzeń co do długości swego pobytu
w Płocku. Wobec przegranej wojny
i rozkładu armii objęcie władzy przez
Polaków spodziewane było lada dzień. 

Wydarzenia nabrały nagłego przyspie−
szenia w niedzielę, 10 listopada 1918 r.,
kiedy naczelnik powiatu płockiego Knob−
lauch zgodził się następnego dnia oddać
w ręce polskie podległe mu urzędy. Tego
samego dnia wieczorem żołnierze nie−
mieccy w Płocku utworzyli Radę Żołnier−
ską, pozbawiając władzy swoich dowód−
ców. Polacy próbowali skłonić Radę do
wydania polecenia złożenia broni przez
żołnierzy, jednak Niemcy w obawie o swo−
je bezpieczeństwo na to się nie zgodzili. 

Tymczasem nastał decydujący dla mia−
sta dzień – 11 listopada 1918 r. O godz. 12
polska delegacja z A. Macieszą na czele
uzyskała od naczelnika powiatu zgodę na
przejęcie magazynów, spichlerzy i mły−
nów. Nie czekając na niemiecką zgodę
Polacy zaczęli opanowywać miasto. Wie−
czorem do akcji przystąpiły oddziały
POW i powstałej na bazie Pogotowia Bo−
jowego – Milicji Ludowej PPS, do któ−
rych spontanicznie przyłączali się młodzi
chłopcy. Zajęto więzienie, wypuszczając
więźniów politycznych, przejęto odwach
i składy wojskowe. Milicja Ludowa
w pobliskich Borowiczkach opanowała
statek z 60 Niemcami, zdobywając 70 ka−
rabinów. Tak uzbrojeni milicjanci zajęli
tzw. koszary Blumberga, rozbrajając znaj−
dujące się tam posterunki. 

Około godz. 18 przybył z Warszawy,
mianowany przez ministra spraw wew−
nętrznych, komisarz rządu polskiego na
okręg płocki (powiaty płocki, płoński
i sierpecki) – Kazimierz Dziewanowski.
Rada Miejska na swym nadzwyczajnym

posiedzeniu podjęła decyzję rozszerzenia
swojego składu o przedstawicieli lewico−
wych ugrupowań politycznych i społecz−
nych. Wybrano także nowych przedsta−
wicieli do Sejmiku Powiatowego.

Przez cały dzień 11 listopada płynęły
Wisłą flotylle statków i barek z Niemca−
mi, ewakuującymi się z Warszawy, Ze−
grza, Modlina i Wyszogrodu. W nocy
11/12 listopada trwało przejmowanie dal−
szych urzędów i instytucji: poczty, tele−
grafu i kasy miejskiej z 3 mln marek. Od−
bywało się to bez większych incydentów.
Niemcy nie byli skłonni do oporu, a zda−
rzające się zajścia były głównie wyni−
kiem nadużywania przez nich alkoholu. 

O północy okupanci załadowali się na
15 statków i berlinek i odpłynęli w kie−
runku Torunia. Kurier POW Eustachy
Rokicki meldował do Warszawy:
„Niemcy wychodząc zabrali ze sobą
broń, amunicję, konie. Nie było siły, któ−
ra mogłaby nie pozwolić na to”. 

W ostatniej chwili podpalili składy
benzyny w tzw. koszarach ułańskich,
ugaszone po 1,5 godzinie przez straż
pożarną. W nocy wzrosła aktywność

PPS−u, której działacze wspólnie z to−
warzyszami z PPS−Lewicy i SDKPiL
utworzyli Radę Robotniczą. Natomiast
bojowcy z Milicji Ludowej zajęli kosza−
ry i magazyny nad Wisłą, kasyno oficer−
skie i siedzibę tajnej policji, gdzie zdo−
byto spisy konfidentów. Nastąpiły na−
tychmiastowe aresztowania, w nerwo−
wej atmosferze doszło nawet do samo−
sądów, których ofiarami padło dwóch
Żydów i jeden Rosjanin.

Ostatnim niebezpieczeństwem było
przypłynięcie Wisłą 12 listopada przed
południem statku z 70 żołnierzami nie−
mieckimi. Uprzedzona o tym płocka
POW oczekiwała ich na moście. Po od−
daniu strzałów ostrzegawczych Niemcy
zatrzymali się i po krótkich pertrakta−
cjach poddali, oddając broń i amunicję.
Rozbrojeni i zaprowiantowani przez Po−
laków wyjechali w kierunku granicy
pruskiej. Komendant POW Władysław
Chmielewski odwiózł do granicy płoc−
kiego gubernatora Freiherra von Wan−
genheima, a w nocy – w wielkiej tajem−
nicy – eskortowany na polecenie J.Pił−
sudskiego przez oficerów legionowych,

Wisłą przez Płock odpłynął generał gu−
bernator warszawski Hans Hartwig von
Beseler.

12 listopada komisarz K. Dziewa−
nowski wydał odezwę, wzywającą do
pracy nad odbudową państwa, a w kate−
drze odprawiono uroczyste nabożeń−
stwo dziękczynne. Wolny Płock rozpo−
czynał nowy rozdział swych dziejów,
choć jeszcze przez kilka kolejnych dni
na Wiśle widać było statki z Niemcami,
opuszczającymi ziemie polskie. Zarek−
wirowane przez nich jednostki, dzięki
polskim załogom, w większości wróci−
ły potem do Płocka.

M. Macieszyna pod datą 12 listopada
1918 r. zanotowała w swym dzienniku:
„Jesteśmy wolni! Niemców nie ma! Zda−
wałoby się, że nastało jakieś niezmiernie
uroczyste święto! Wszystkie przejścia
dnia wczorajszego wydają się wprost
nieprawdopodobne! Stał się cud! Zabor−
cy i krzywdziciele uzbrojeni od stóp do
głów, ulegli woli bezbronnego narodu,
pragnącego całą siłą wolności.

Miasto przystroiło się flagami. Lud
i szkoła umawiając się biegli do kościoła
dziękować Bogu za wolną Polskę. Ogól−
ne podniecenie! Ogólna radość! Wszyst−
ko raduje, wszystko bawi!

Przed odwachem moc ludzi. Małe żoł−
nierzyki ledwie dźwigają prawdziwe ka−
rabiny. Bo karabinów jest dosyć. Zdoby−
liśmy je od Niemców. [...] 

Wszyscy są oszołomieni. [...] Na ulicach
pełno ludzi. Opowiadają o małych żołnie−
rzykach i o rozbrajaniu Niemców. [...]

Radość! Wesele! Śmiech! Śmieją się
i Niemcy, prowadzeni do komendantury,
uważając, że ta zmiana ról jest bardzo
zabawna. Oddają broń 12−letnim chłop−
com, którzy groźnie stają przed nimi i z
całą powagą sięgają po ich karabiny”.

Warto podkreślić, że ewakuacja Niem−
ców i przejęcie władzy w mieście przez
Polaków odbyły się bez poważniejszych
incydentów i ofiar, choć do końca istnia−
ło takie niebezpieczeństwo. Może dlate−
go zrzucanie okupacji niemieckiej
i odzyskiwanie wolności nie wykreowa−
ło postaci, które mogłyby symbolizować
te dramatyczne i historyczne chwile.
Oczywiście nie brakuje ludzi zasłużo−
nych, jak A. Maciesza, Tadeusz Świecki,
S. Baliński, czy W. Chmielewski, jednak
mamy tu do czynienia raczej ze zbioro−
wym bohaterem w postaci mieszkańców
Płocka, zaangażowanych w działalność
niepodległościową lub spontanicznie
uczestniczących w przejmowaniu mia−
sta. Grzegorz Gołębiewski

NNaarrooddoowwee  ŚŚwwiięęttoo  NNiieeppooddlleeggłłoośśccii

11 listopada 2004
10.00 – msza św. w intencji Ojczyz−
ny w bazylice katedralnej
11.30 – uroczystości przy płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza (Plac
Narutowicza)
12.00 – składanie kwiatów pod
pomnikiem marszałka Józefa Pił−
sudskiego i Władysława Broniew−
skiego (Plac Obrońców Warszawy)
18.00 – koncert Płockiej Orkiestry
Symfonicznej (Państwowa Szkoła
Muzyczna)

Radość! 
Wesele!
Śmiech!

Niemieccy żołnierze na ul. Tumskiej
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Aleksander Maciesza (z prawej) z bratem Adolfem
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Początek rozwoju współczesnego teatru
przypada na XVIII stulecie. Pozycja arty−
sty, a przede wszystkim aktora, nie była
wówczas zbyt wysoko ceniona, nie licząc
oczywiście sytuacji wyjątkowych, skiero−
wanych do konkretnych osób. Dowodzą
tego m.in. statuty reformatów z połowy te−
go wieku, regulujące nabór do zakonu,
które nie dopuszczały do nowicjatu osób
obciążonych infamią prawną i zawodową;
przestępcy, porywacze i złodzieje byli
traktowani na równi z tymi, którzy wyko−
nywali mniej szlachetne rzemiosła jak: ka−
ci, egzekutorzy sądowi, cyrkowcy−kome−
dianci czy aktorzy teatralni. 

Sytuacja uległa zmianie w końcu stule−
cia, kiedy w życiu teatralnym stolicy po−
jawił się Wojciech Bogusławski, a szcze−
gólne po rozbiorach Polski. Pojęcie ko−
mediant – w znaczeniu pejoratywnym
– było w powszechnym obiegu i kiedy
w końcu XVIII wieku niejaki Antoni Ko−
walski zwrócił się do popularnego wów−
czas aktora Tomasza Truskolaskiego,
„czy mam honor mówić z p. Truskola−
skim komediantem”, naraził się na kil−
kudniowe aresztowanie.

Sztuka dramatyczna, przedstawienie,
aktor i jego wykształcenie, wszystkie te
czynniki długo musiały czekać na uzna−
nie, splendor i prestiż społeczny. 

Primadonny spoza sceny

W XVIII wieku kształtował się teatr po−
wszechny, ale widownia – miejsce na sa−
li, odzwierciedlały jednocześnie istniejące
podziały społeczne. Osobna loża była
przeznaczona dla króla, inne dla arysto−

kracji i dworu, swoje miejsca miało
mieszczaństwo i pozostała część publicz−
ności. I to właśnie na widowni czy foyer
teatru rozgrywały się osobne przedstawie−
nia. W czasach Stanisława Augusta do
Teatru Narodowego niektórzy przycho−
dzili tylko po to, aby zobaczyć króla, któ−
ry był miłośnikiem sztuki scenicznej: Dla
króla i jego przyjaciół usiłowano groma−
dzić się w jak największej liczbie [...] Mó−
wię – jak się domyślacie o paniach, które
śmiało do najpiękniejszych, najwytwor−
niejszych, najgustowniej umiejących się
pokazać w świecie należą; owych wieczo−
rów, w świetle tysiąca świec woskowych,
urok ich i wdzięki trzykroć jeszcze były
bardziej czarującymi niż zwykle. Ruchli−
wość mężczyzn, w najpiękniejszych swych
strojach, w srebrem wyszywanych kur−
tkach, w złocistych pasach, przy brylanta−
mi wysadzanych karabelach i szpadach,
krążących jakby w upojeniu i oślepieniu
[...] po lożach i wrzawliwiej prowadzą−
cych rozmowę niż kiedykolwiek, dowodzi−
ła że czarodziejki z lóż na parter urok swój
wywarły, że osiągnęły cel i potrafiły od−
ciągnąć uwagę od sceny i artystów (F.
Schulz, „Podróże Inflantczyka z Rygi do
Warszawy”, w „Polska Stanisławowska
w oczach cudzoziemców”, 1963).

Kreacje wytwornych dam nie były
obojętne dla organizatorów przedstawień
teatralnych, co zostało uwzględnione
w opracowaniu z ok. 1830 roku, dotyczą−
cego budowy i wykończenia budynku te−
atralnego: Kolor bławatny lub ciemnonie−
bieski szczególniej podoba się na ścia−
nach w lożach, bo od niego się dobrze od−

bija wytworna toaleta kobiet (Feliks Rad−
wański, „O teatrach”, w: Barbara Król−
Kaczorowska „Budynek Teatru”, 1975).

Ale i gwiazdy sceny też potrafiły zad−
bać o swój wizerunek, jak to miało miej−
sce na płockiej scenie w 1899 roku: Na
przedstawieniu „Kobiet z kamienia” jed−
na aktorka weszła do krzeseł i męża gra−
jącego Dyogenesa publicznie zwymyśla−
ła, nazywając urwisem. Harpię wypro−
wadzono z teatru a widowisko ciągnęło
się bez przerwy („Echa Płockie i Łom−
żyńskie”, 1899).

Taka specyficzna rola kobiet w teatrze
nie może dziwić, biorąc pod uwagę, że
Zeus właśnie płci nadobnej, swoim cór−
kom Muzom, powierzył opiekę nad sztu−
kami pięknymi. Rolę tych pań w daw−
nym płockim teatrze przedstawił tajem−
niczy autor X: Była to noc. Błyskawice co
chwila jasno oświetlały miasto i strome
brzegi Wisły, a pioruny prując obłoki –
z przerażającym hukiem spadały na zie−
mię. Zegar na wieży tumskiej wybił go−
dzinę dwunastą... Burza zdawała się
cichnąć, wiatr pędził chmury z północy
na wschód, a gdzieniegdzie zaczęły się
ukazywać na niebie gwiazdki, zalotnie
mrugające na siebie.

Cisza zaległa puste ulice miasta, a za−
błąkany jakiś włóczęga, przechodząc ko−
ło teatru przystanął, gdyż przez okna uj−
rzał, iż teatr wewnątrz jest oświetlony
i słychać tam głosy kobiece. Głosy się
tam odzywały – jakby na coś narzekały;
jakieś smutne, to znów rzewne.

Czy zaklęte tam królewne swój korowód
prowadziły?... O czym one tam radziły?
Wszechwładny Zeus przyzwał sługi swe, by
zaprzęgły skrzydlatego Pegaza do złociste−
go, przybranego w lilje rydwanu i polecił
córom swym porzucić Parnas i udać się na
ziemię, by zwiedzić przybytek Sztuki w pra−
starej stolicy mazowieckiej ziemi i przeko−
nać się, dlaczego ta – tak wszędzie adoro−
wana świątynia Melpomeny – u nas jest
bezczynną („Głos Płocki”, 1913)

Rozmowy niekontrolowane

To, że w teatrze się mówi, to rzecz
oczywista, ale jest ważne kto mówi, co
mówi i do kogo mówi. W teatrze, w cza−
sie przedstawienia często mówią dwie
strony i w dodatku jednocześnie – głos
pada ze sceny i z widowni. Już w pier−
wszym okresie działalności Teatru Naro−
dowego pojawiają się próby wychowania
niesfornej publiczności, która na widow−
ni zachowywała się bezceremonialnie.
Bohomolec na łamach „Monitora” starał
się wytłumaczyć szlacheckim i miesz−
czańskim widzom, aby powstrzymywali
się przynajmniej od głośnych rozmów
podczas akcji sztuki.

...„Nie wspominam tych spektatorów,
którzy podczas komedii tam się śmieją,
gdzie się cale przeciwny efekt wyraża,
i klaskają pod ten czas rękami, kiedy rzecz
tego nie wyciąga, ci albowiem nie tak dla
próżności to czynią, jak z niedostatku do−
brego gustu, nie widząc gdzie czego zażyć
potrzeba.” Starano się także skłonić wi−
dzów, by nie wygwizdywali aktorów, gdy
nie uda im się rola i na odwrót, by nie rzu−
cali pieniędzy na scenę, gdy występ się
podobał. Najtrudniej było wychować
przybywających licznie magnatów (Anna
Berdecka, Irena Turnau, „Życie codzienne
w Warszawie okresu Oświecenia”, 1969).

Wychowanie publiczności nie przyno−

siło spodziewanych rezultatów, a rozmo−
wy w czasie przedstawienia w Płocku
stały się teatralną plagą: Tymczasem
sprawa to niełatwa. Najprzód przeszka−
dza tam niesforne wprost zachowanie się
widzów na galerji. Widocznie część tej
szanownej publiczności przychodzi do−
brze już „urżnięta”, gdyż chyba tym tyl−
ko można wytłomaczyć karczemne hała−
sy, bijatyki i kłótnie. Co gorsza niefortun−
ni dowcipnisie podczas momentów na−
strojowych lub dramatycznych, wtrącają
się do djalogów osób, działających na
scenie, lub wygłaszają na cały głos ordy−
narne nieraz komentarze. [...]

Podczas przedstawienia bywają an−
trakty, a jak u nas, bardzo nieraz długie.
Podczas tych przerw, publiczność zaba−
wia się, jak może, rozmową towarzyską
ze znajomymi lub sąsiadkami. Ach te są−
siedztwa! Otóż... wiele osób uskarża się
na nie. Szczególnie pierwsze rzędy krze−
seł upstrzone są różnymi osobami z na−
szego „półświatka” płockiego, różnymi
przyjaciółeczkami, kuzyneczkami, wpraw−
dzie bardzo ładnymi i miłymi, ale nie
bardzo pożądanymi jako sąsiadki, tym
bardziej, że niektóre kuzyneczki podczas
przedstawienia bez ceremonji rozmawia−
ją i śmieją się głośno. Wolelibyśmy
wszystkie te osoby i osóbki widzieć ulo−
kowane w jednej lub kilku lożach, nie
przeszkadzałyby nikomu, same stamtąd
lepiej by się wydały i nie odstraszałyby
publiczności od miejsc droższych, a w
tych warunkach znacznie gorszych od
dalszych rzędów („Głos Płocki”, 1912).

Sytuacja miała ulec zmianie kilka lat
później – w 1916 roku już inne sfery zaj−
mowały pierwsze miejsca: Do Teatru
chodzi obecnie zupełnie nowa publicz−
ność. W pierwszych rzędach siedzą wyele−
gantowane rzeźniczki i wiele osób wystro−
jonych o gminnych twarzach, których nie
znam, a które wojna sprowadziła z galerii
na pierwsze miejsca. Było też kilka urzęd−
niczek niemieckich. Wyglądały, jak pra−
czki uczesane czyli raczej potargane
straszliwie, w ubraniu tak niegustownym,
aż robiło komiczne wrażenie (Maria Ma−
cieszyna, „Pamiętnik Płocczanki”, 1996).

Czy problem teatralnych rozmów nie−
kontrolowanych zniknął z teatralnej wi−
downi... Każdy miłośnik sztuki teatral−
nej ma pod tym względem własne do−
świadczenia, ale warto zauważyć, że nie
było wówczas podnoszących dodatko−
wy efekt akustyczny szeleszczących pa−
pierków, i chrupania chipsów.

Roman Rzymkowski

Teatr antyczny, teatr kształcący i moralizujący, teatr propagan−
dowy czy teatr rozrywkowy – to tylko niektóre elementy związa−
ne z instytucją teatralną, wywierające wpływ na osobowość wi−
dza. Ale życie teatralne nie ogranicza się tylko do samej sceny,
toczy się również poza nią i też ma swoje wartości.

Pod okiem Zeusa

Portyk pierwszego, nie istniejącego już Teatru Narodowego w Warszawie z 1779 roku,
znajdującego się wówczas na Placu Krasińskich; Zygmunt Vogel, akwarela z ok. 1791
roku (fragment), Muzeum Narodowe w Warszawie.
Znajdujący się naprzeciwko tego teatru pałac Krasińskich, w końcu XVII wieku wybu−
dował wojewoda płocki, Jan Dobrogost Krasiński.

Portyk dawnego teatru w Płocku z 1825
roku, fot. po 1934 roku, karta pocztowa
ze zbioru Romana Rzymkowskiego
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Te unikalne projekty płockiego teatru publikowane są po raz pierwszy. Znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Płocku 
i przedstawiają fasadę i przekrój poprzeczny teatru autorstwa Józefa Górskiego z 1871 roku.



Mały kangurek już ochoczo wysta−
wia głowę z torby matki. To pierwsze
młode starszej samicy kangura z płoc−
kiego ogrodu, które urodziło się w zoo.
Dlatego matka będzie chciała jak naj−
dłużej mieć je przy sobie. Samodziel−
ności nie sprzyjają również niskie tem−
peratury. Torba matki nie tylko zapew−
nia bezpieczeństwo, ale również ciepło
i niezbędne dla rozwoju środowisko.
Jak zapewnia Aleksander Niweliński
dyrektor zoo kangury czują się w Płoc−
ku bardzo dobrze. Być może dlatego
mały kangur będzie miał wkrótce ro−
dzeństwo. Pracownicy ogrodu podej−
rzewają, że w torbie matki rozwija się
już drugie młode. W ciąży może być też
druga samica. – Zauważyliśmy pewne
ruchy na jej brzuchu – dodaje dyrektor.
Ciąża kangurów trwa dość krótko, bo
około dwóch, trzech tygodni. Jednak po
urodzeniu małe przesuwa się do torby
i tam w spokoju dojrzewa kilka miesię−
cy. 

Z potomstwa cieszą się również małe
przepiórki chińskie, które przyjechały
do Płocka pod koniec wakacji. Od razu
spodobała im się nowa woliera w płoc−
kiej ptaszarni, w której bez skrępowa−

nia rozpoczęły zaloty. Efekt igraszek to
siedem jaj. Z jednego już wykluło się
młode, które jest ledwo widoczne.
Przepiórki chińskie to najmniejsze ku−
raki na świecie. (rł) 
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Pisklę przepiórki chińskiej jest mniejsze od skuwki długopisu
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To nie była plotka. W listopadzie
Płocka Galeria Sztuki pokaże
prace znanego hiszpańskiego
surrealisty – Salvadora Da−
li – artysty niezwykle ek−
scentrycznego, który
w powszechnej świado−
mości znany jest jako
twórca słynnej „Płoną−
cej żyrafy”, kobiet
z szufladkami i „mięk−
kich” zegarów. Bożena
Śliwińska, dyrektor ga−
lerii o zamyśle zorgani−
zowania wystawy mówi−
ła już kilka miesięcy temu.
Będzie to zbiór kilkudzie−
sięciu drzeworytów – ilustracji
do „Boskiej Komedii” Dantego.
Grafiki pochodzą z kolekcji firmy Lep
Art Consulting, zajmującej się kupnem,
sprzedażą i opieką nad dziełami sztuki. 

Historia drzeworytów

Ilustracje powstały w latach 1951 –
1952 roku na zlecenie włoskiego rządu,
który przygotowywał ekskluzywne wy−
danie “Boskiej Komedii” z okazji 700.
rocznicy urodzin Dantego Alighieri.
Każda ze 100 ilustracji odpowiada jednej
pieśni utworu: jedna pieśń wstępna i po
33 kompozycje ilustrujące – Piekło (In−

ferno), Czyściec (Purgatorio) i Raj
(Paradiso). Aby uzyskać bogate

niuanse barw charakteryzują−
ce ten cykl, potrzeba było

nader skomplikowanych
prac polegających na
”przeniesieniu” akwa−
reli w technikę drzewo−
rytu. Każdy kolor oz−
naczał osobny proces
druku, czyli osobną
drewnianą matrycę.
Do wydrukowania jed−

nego drzeworytu użyto
więc od 30 do 40 osob−

nych matryc. Pełny “dali−
nistycznych” symboli cykl

oceniany jest często jako naj−
większe osiągnięcie ilustratorskie

artysty.

Cykl hiszpański 

Wernisaż wystawy zaplanowano na
12 listopada, ale prace Dalego płoccza−
nie będą mogli oglądać jeszcze w pier−
wszym tygodniu stycznia. Kolekcja Lep
Artu zapoczątkuje cykl hiszpański
w Płockiej Galerii Sztuki. Bożena Śli−
wińska zapowiada jeszcze serię wykła−
dów na temat hiszpańskiej sztuki filmo−
wej (Bunuel, Saura, Almodovar – patrz
informator „MiastO!Żyje”) (rł)

Salvador Dali
w Płocku

Jedenaście drużyn stanęło na starcie
III zawodów pływackich o Puchar Pre−
zydenta Płocka, które odbyły się pod
patronatem Mazowieckiego Komen−
danta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej. W rywalizacji wzięli
udział strażacy oraz policjanci. Na Po−
dolance „ścigali się” indywidualnie
i drużynowo. 

W pierwszej grupie wiekowej – do
30 lat – wygrał Dariusz Ciecierski
z Ochotniczej Straży Pożarnej Płock
Trzepowo, drugie miejsce zajął – Ma−
rek Suliński z Komendy Miejskiej Poli−
cji w Płocku, a trzecie – Dariusz Dwo−
rakowski z OSP Płock Trzepowo.

W grupie wiekowej 30−40 lat najlep−
szy czas uzyskał Marcin Bralski z KMP

Płock, drugie miejsce wywalczył Ma−
rek Gomza z KP PSP Sokołów Podla−
ski, a trzecie – Sławomir Sokołowski
z KP PSP Ciechanów. W najstarszej
grupie wiekowej (powyżej 40. roku ży−
cia) triumfowali strażacy z PKN Orlen
– Jerzy Cichocki i Mirosław Benszke.
Trzecie miejsce zajął Andrzej Barda−
dyn z KP PSP Ciechanów.

Za I miejsce nagrodami były wal−
kmany, za drugie – czajniki elektrycz−
ne, a za trzecie – suszarki.

W sztafecie 4x50 metrów wygrała
drużyna z KP PSP Piaseczno, drudzy
byli strażacy z OSP Płock Trzepowo,
a trzecie miejsce wywalczyli zawodni−
cy z KM PSP Płock. Tu nagrodami by−
ły puchary i dyplomy. (m.d.)

Mundurowi popłynęli

Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej
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