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Płoc ki most jest naj dłuż szym w Eu -
ro pie – 730 me trów – obiek tem te go
ro dza ju z pod świet le niem ilu mi na cyj -
nym. – We wnę trzu kra tow nic za in sta -
lo wa nych zo sta ło kil ka dzie siąt pro jek -
to rów, któ re emi tu ją świat ło w ko lo rze
srebr nym – opo wia da Sła wo mir Mi lik,
dy rek tor ra tu szo we go Wy dzia łu Gos -
po dar ki Ko mu nal nej i Och ro ny Śro do -
wi ska. 

Na zew nętrz nej stro nie kra tow nic
umo co wa no li stwy, w któ rych her me -
tycz nie zam knię te są dio dy LED. Fir -
ma Phi lips da ła na nie 10 lat gwa ran -
cji, co oz na cza, że przy naj mniej przez
ten czas kon struk cja mo stu bę dzie
oświet lo na iden tycz nym świat łem jak
pod czas uru cho mie nia. 

Na zew nętrz nych kra tow ni cach,
w gór nej czę ści prze pra wy za mon to -
wa no opra wy, któ re wy sy ła ją świat ło
w dół o bar wie bur szty no wej. Fi la ry
mo stu za nu rzo ne czę ścio wo w wo dzie
ro zjaś nia świat ło nie bie skie. Od spo du

kra tow ni ce oświet lo ne są w ko lo rze
czer wo nym, skie ro wa nym ku gó rze
kon struk cji.

– Wy bra liś my ta kie ko lo ry, aby by -
ły zgod ne z bar wa mi mia sta – wy jaś -

nia za stęp ca pre zy den ta Da riusz Za -
widz ki.

Li stwy z dio da mi LED są ener go -
osz częd ne. – Rocz nie za oświet le nie
kon struk cji bę dzie my pła cić je dy nie 50

ty się cy zło tych, czy li ty le ile śred nio
pła ci dzie sięć ro dzin miesz ka ją cych
w dom kach jed no ro dzin nych – do da je
Da riusz Za widz ki. 

Mon taż ilu mi na cji pod kon struk cją
nie był ła twy. Aby to zro bić trze ba by -
ło za trud nić przesz ko lo ną eki pę. Przez
po nad trzy mie sią ce kil ku na stu al pi ni -
stów wi sia ło na spe cjal nych szel kach
na mo ście. 

– Za da nie by ło tym trud niej sze, że
zgod nie z wy tycz ny mi kon ser wa to ra
za byt ków i Miej skie go Za rzą du Dróg
nie moż na by ło w kon struk cję wkrę cić
ani jed nej śru by – mó wi Sła wo mir Mi -
lik. – Kab le, pro jek to ry oraz li stwy
dio do we zo sta ły przy mo co wa ne spe -
cjal ny mi obej ma mi, któ re wy ko rzy sty -
wa ne są przy pra cach w ko pal niach. 

Kto nie wi dział włą cze nia ilu mi na -
cji 16 paź dzier ni ka, nie mu si ża ło wać.
Most roz bły ska świat łem co dzien nie
wie czo rem. Je dy nie mię dzy go dzi ną 
1 a 3 w no cy, czy li wte dy gdy ruch jest
naj mniej szy świat ła gas ną. Me cha -
nizm włą cza nia i wy łą cza nia pod świe-
t le nia ste ro wa ny jest ze ga rem astro no -
micz nym, czy li za łą cza się po za cho -
dzie słoń ca, a wy łą cza gdy słoń ce
wsta je. Wte dy most moż na po dzi wiać
w ca łej kra sie. 

dokończenie na str. 3
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Kto przy szedł 16 paź dzier ni ka na Wzgó rze Tum skie na pew no się nie za wiódł. By ła to pier wsza
oka zja, aby zo ba czyć jak na sta rym mo ście roz bły ska ilu mi na cja. Ko lo ro we świat ła włą czy li: pre -
zy dent Mi ro sław Mi lew ski i je go za stęp ca Da riusz Za widz ki. 

Tę czo wa prze pra wa
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* 10 paź dzier ni ka ob cho dzo ny był
Dzień Ra tow nic twa Me dycz ne go. Na
uro czy sto ści w te a trze kil ka dzie siąt osób
uho no ro wa nych zo sta ło me da la mi za
wie lo let nią służ bę i odz na ka mi „Za za -
słu gi dla och ro ny zdro wia”.
* W Łąc ku na po sie dze niu zes po łu ko -

or dy nu ją ce go re na tu ry za cje je zior
w gmi nie pod su mo wa no do tych cza so we
do ko na nia i usta lo no na stęp ne za da nia.
* 12 paź dzier ni ka bp Piotr Li be ra kon se-

kro wał no wy ko ściół pa ra fii p.w. św.
Woj cie cha na Po dol szy cach Po łud nie.
Pa tron ką świą ty ni zo sta ła NMP Kró lo wa
Pol ski.
* Pierwsze wy da nie le gend o Płoc ku

,,Gwia zdy w Wi śle” w na kła dzie ty sią ca
eg zem pla rzy ro ze szło się w kil ka dni.
Drugie wydanie zaplanowano na gru-
dzień.
* Przy te a trze pow stał klub mu zycz ny

Har ri son. Oprócz do brej mu zy ki ma ser-
wo wać ar ty stycz ne da nia i cze skie pi wo
z na le wa ka.
* PZOZ sprze dał bu dy nek przy ul. Ko -

le gial nej 47, w któ rym od wie lu lat mie-
ści się przy chod nia.
* Do bie ga ją koń ca pra ce re no wa cyj ne

naj star sze go oł ta rza (z 1600 ro ku) Chry-
stu sa Ukrzy żo wa ne go w ka te drze.
* By ły ho tel Pe tro pol praw do po dob nie

nie zo sta nie jed nak zbu rzo ny – Or bis
chce bu dy nek sprze dać.
* No we ki no Przed wioś nie jest pra wie

go to we – cze ka je tyl ko od biór tech-
nicz ny.
* W ha li w Łąc ku 18-19 paź dzier ni ka

od by ły się Otwar te Mi strzo stwa Pol ski
w mu ay thai (taj skim bok sie) z udzia łem
po nad stu za wod ni ków z 25 klu bów.
Zawodnicy płockiego Centrum Sportów
Walki zdobyli 11 medali.
* Płoc ka Vec tra podpisała umowę na

wybudowanie 14 blo ków w pod war -
szaw skim Le gio no wie.
* W PWSZ zro dził się po mysł uru cho -

mie nia (w po ro zu mie niu z Mo skiew -
skim Uni wer sy te tem Naf ty i Ga zu) dwu-
se me stral nych, za ocz nych stu diów po -
dy plo mo wych – ję zyk ro syj ski w prze -
my śle naf to wym.
* Or len Me di ca świę to wa ła (17.X.)

swo je dzie się cio le cie. Z jej usług w 4
przy chod niach ko rzy sta pra wie 30 tys.
płoc czan.
* Płoc ki In sty tut In ży nie rii Me cha nicz -

nej dzia ła już 40 lat. W tym cza sie
wyksz tał cił po nad 2700 in ży nie rów
i ma gi strów.
* W Dzień Pa pie ski w ko ścio łach zbie-

ra no pie nią dze na sty pen dia dla ubo gich
i zdol nych ucz niów. W die ce zji płoc kiej
sty pen dia z Fun da cji Dzie ło No we go Ty -
siąc le cia otrzy mu je 51 osób.
* PKN Or len zna lazl się w pier wszej

set ce ran kin gu ,,Top 250 Glo bal Ener gy
Com pa ny”, obej mu jącego 250 naj wię -
kszych świa to wych firm branży ener ge -
tycz nej.
* PWSZ roz bu do wa ła się o no wy obiekt

w Trze po wie, w któ rym oprócz au li na
330 miejsc są 4 sa le dy dak tycz ne i pra -
cow nia kom pu te ro wa (j)

Mi nęło pół miesiąca
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Krew dla Jul ki
Pod tym ha słem od by ła się

w Na dleś nic twie w Łąc ku (20
paź dzier ni ka) ak cja ho no ro we go
krwio daw stwa dla cho rej dziew-
czyn ki. Te go dnia roz po czął tam
swo ją pra cę no wy am bu lans
PCK, za ku pio ny ze środ ków
Urzę du Mia sta Płoc ka i przy sto -
so wa ny do po bie ra nia krwi przez
za ło gę Ko mu ni ka cji Miej skiej.
Krew po bie ra ła eki pa Re gio nal -
ne go Cen trum Krwio daw stwa
i Krwio lecz nic twa z Go sty ni na,
a nad spraw ną pra cą am bu lan su
czu wa li człon ko wie Klu bu Ho no -
ro wych Daw ców Krwi ”Ze rów -
ka” przy Ko mu ni ka cji Miej skiej
Płock: Ta de usz Ko ryt kowski
i Mar cin No wa kow ski.

Dla Jul ki po bra no w Łąc ku
19.800 ml krwi od 44 daw ców.
Na stęp ne ak cje pla no wa ne są
w płoc kich szko łach i oko li cy. (j)

Jak co ro ku, Miej ski Za rząd Dróg na
1-2 li sto pa da zmie nia or ga ni za cję ru chu
w pob li żu płoc kich cmen ta rzy. Wszy scy,
któ rzy bę dą chcie li do je chać do ne kro po -
lii włas nym sa mo cho dem mu szą zwra -
cać szcze gól ną uwa gę na zna ki dro go we
oraz sto so wać się do po le ceń po li cjan tów
i straż ni ków miej skich.

Już od 31 paź dzier ni ka od godz. 16 
zo sta nie wpro wa dzo na tym cza so wa or -
ga ni za cja ru chu w oko li cy cmen ta rza ko -
mu nal ne go przy ul. Biel skiej. Do 2 li sto -
pa da włącz nie nie bę dzie moż na za trzy -
my wać się na jezd ni i po bo czach przy ul.
Biel skiej od ul. Ję drze je wo (tuż za lot ni -
skiem). Par ko wać bę dzie moż na na traw -
ni ku przed cmen ta rzem. Wyz na czo na
zo sta nie tam dro ga jed no kie run ko wa
z wy ja zdem w ul. Biel ską. 

1 li sto pa da od godz. 6 do 2 li sto pa da do
godz. 20 nie bę dzie moż na wje chać w al.
Ko by liń skie go na od cin ku od ul. Łu ka -
sie wi cza do To po lo wej. Zam knię ty bę -
dzie tak że od ci nek al. Ko by liń skie go od
ul. Łu ka sie wi cza do Biel skiej. Oz na cza
to, że je śli bę dziesz je chał ul. Łu ka sie wi -

cza, to przy cmen ta rzu nie bę dziesz mógł
skrę cić ani w pra wo, ani w le wo, trze ba
bę dzie po je chać pro sto (w stro nę ul. No -
wo wiej skie go, al bo w stro nę Or le nu). 

Zmia na or ga ni za cji ru chu przy cmen-
ta rzu na Ra dzi wiu obo wią zy wać bę dzie
od 30 paź dzier ni ka do 2 li sto pa da. Ul.
Spo koj na bę dzie jed no kie run ko wa
w stro nę ul. Ko le jo wej. Na dwu kie run -
ko wej ul. Kra ków ka par ko wać bę dzie
moż na je dy nie po stro nie prze ciw nej
cmen ta rza.

Przy ne kro po lii w Imiel ni cy od 31
paź dzier ni ka do 2 li sto pa da włącz nie nie
za par ku jesz na ul. Har cer skiej (od ul. Ła -
ma nej do Siel skiej) po stro nie prze ciw nej
cmen ta rza. 

Przy cmen ta rzu przy ul. Nor ber tań -
skiej za par ko wać bę dzie moż na na jed-
no kie run ko wych ul. Dę bo wej i Klo no -
wej, a tak że na par kin gu przy ZST „70”
przy al. Ki liń skie go. 

Szcze gó ło we in for ma cje o zmia nach
do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej Miej -
skie go Za rzą du Dróg www. mzd.ump.pl
w za kład ce BIP. (m.d.)

Uwa ga kie row cy!

Cmen tarz Ły cza kowsmki we Lwo wie w zi mo wej sza cie
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W dniu Za du szek,
w czas je sie ni,
od wie dza my bli skich gro by,
za pa la my zas mu ce ni
ma łe lam pki – znak ża ło by.
Świat ła cmen tarz ro zjaś ni ły,
że aż łu na bi je w da li,
lecz i ta kie są mo gi ły,
gdzie nikt lam pki nie za pa li.

(Wła dy sław Bro niew ski)

Po raz czwar ty z rzę du Płock upla so -
wał się na pier wszym miej scu wśród
miast na pra wach po wia tu w ran kin gu
in we sty cyj nym sa mo rzą dów. 

Naj no wszy ran king, przy go to wa ny
przez pra cow ni ków na u ko wych Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, pub li ku je
„Wspól no ta”. Prof. Pa weł Swia nie -
wicz, kie row nik Za kła du Roz wo ju
i Po li ty ki Lo kal nej UW, oma wia jąc
wy ni ki pod kre śla, iż me to da ob li cza -
nia wskaź ni ków ran kin gu in we sty cyj -
ne go jest od lat ta ka sa ma. – Pod uwa -
gę bie rze my nie wszyst kie in we sty cje
sa mo rzą do we, a tyl ko te, któ re skie ro -
wa ne są na roz wój in fra struk tu ry tech-
nicz nej. Nie su ge ru je my, że są one
waż niej sze, np. od tych zwią za nych

z oświa tą czy kul tu rą. Ale war to się im
przy glą dać, bo są naj bar dziej bez poś -
red nio po wią za ne z wa run ka mi stwa -
rza ny mi dla roz wo ju gos po dar cze go.

Kon cen tru ją się one w trzech
dzia łach: tran sport, gos po dar -
ka ko mu nal na i gos po dar ka
miesz ka nio wa. W ob li cze -
niach pod uwa gę bra ne by ły
wy dat ki wy ra żo ne w ce nach
sta łych z 2007 r., w prze li cze -
niu na jed ne go miesz kań ca, li -
czo ne ja ko śred nia z ostat nich
trzech lat. Au tor pod kre śla
tak że, iż w po rów na niu z po -
przed ni mi la ta mi moż na od -
no to wać znacz ne zmia ny na
po zy cji li de rów. Jed nym

z nie licz nych, któ ry za cho wał swo ją
po zy cję, od no to wu jąc po raz czwar ty
z rzę du zwy cię stwo, jest Płock w ka te -
go rii miast na pra wach po wia tu. mk

Płock niez mien nie li de rem
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dokończenie ze str. 1
Pod czas mon ta żu ilu mi na cji na mo ście

im. Le gio nów Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go za ję to się rów nież oświet le niem
jezd ni. Wy mie nio no 20 słu pów wraz
z opra wa mi. Kształt la tar ni na wią zu je do
hi sto rycz ne go sty lu ar chi tek to nicz ne go –
przy po mi na li te rę „P”. 

Ca łość in we sty cji kosz to wa ła 3,4 mln
zło tych. Wy ko naw cą by ło Przed się bio-
r stwo In sta la cyj no -U słu go we „We resz -
czyń ski”. Fir ma ta przez trzy la ta bę dzie

zaj mo wać się kon ser wa cją oświet le nia. 
Ilu mi na cja mo stu jest kon ty nu a cją po li -

ty ki oświet le nia Płoc ka. – Co ro ku sy ste -
ma tycz nie zwię ksza my na kła dy na ten cel
– mó wi za stęp ca Pre zy den ta. – W 2002
ro ku na in we sty cje zwią za ne z do świet le -
niem mia sta wy da liś my 500 ty się cy zło -
tych, a w 2008 ro ku już po nad 2 mi lio ny
zło tych; oczy wi ście nie li cząc kosz tów
pod świet le nia sta re go mo stu. Pie nią dze
z bu dże tu przez na cza my mię dzy in ny mi
na usta wia nie no wych i wy mia nę sta rych
la tar ni. Dzię ki te mu w Płoc ku jest ład niej
i bez piecz niej. Mał go rza ta Da nie luk

Tę czo wa prze pra wa

*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*

11 ulic w Bo ro wi czkach obej mie do ku -
men ta cja pro jek to wo -kosz to ry so wa, któ -
rą wy ko na – na zle ce nie Urzę du Mia sta –
wy bra na w prze tar gu fir ma. 

Opra co wa nie bę dzie za wie rać spe cy fi -
ka cje tech nicz ne ro bót bu do wla nych ulic:
Ce dro wej, Li po wej, Gra bo wej, Ci so wej,
Wią zo wej, Je sio no wej, Bo ta nicz nej,
Wierz bo wej, Wil czej, Bo ro wic kiej oraz
Har cer skiej (od ul. Kor cza ka do Bo ro wic -
kiej). Obec nie uli ce te ma ją na wierz chnię
grun to wą. Do ku men ta cja za wie rać bę -
dzie roz wią za nia bu do wy ulic wraz
z chod ni ka mi, pod ja zda mi, oświet le niem
i ka na li za cja mi: desz czo wą, sa ni tar ną,
wo do cią go wą wraz z przy łą cza mi. 

W związ ku ze ści śle okre ślo nym za kre -
sem prac, fir ma bę dzie mu sia ła za pro je-
k to wać bez piecz ne skrzy żo wa nia z uli ca -
mi pod po rząd ko wa ny mi, bez piecz ne zja -
zdy dla użyt kow ni ków ru chu oraz do
obiek tów uży tecz no ści pub licz nej. Po n-
ad to wy ko naw ca do ku men ta cji bę dzie
mu siał uzgod nić z wła ści cie la mi po se sji
szcze gó ły roz wią zań od noś nie zja zdów
i dojść do po se sji oraz do śmiet ni ków. 

Opra co wa nie bę dzie uw zględ nia ło eta -
po wa nie ro bót bu do wla nych, w szcze gól -
no ści przy prze bu do wie czyn nych tras
ko mu ni ka cyj nych i prze wo dów, gdyż
mu si zo stać za cho wa na ciąg łość użyt ko -
wa nia tych ulic. Do za dań fir my bę dzie

na le ża ło rów nież uzy ska nie poz wo le nia
na bu do wę. 

Wy ko naw cy, któ rzy chcie li by pod jąć
się opra co wa nia do ku men ta cji pro jek to -
wo -kosz to ry so wej ma ją czas do 25 li sto -
pa da na zło że nie swo jej ofer ty. Prze targ
wy gra ta, któ ra za pro po nu je naj niż szą ce -
nę. Na wy ko na nie za da nia bę dzie mia ła
czas do 31 sier pnia 2009 ro ku.

Na osie dlu Wy szo grodz ka

Kró cej po trwa ją pra ce nad opra co wa -
niem do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry -
so wej uli cy, któ ra ma pow stać po mię dzy
ul. Wy szo grodz ką i Ma ne żo wą oraz po -
mię dzy ul. Zdziar skie go i Le nar to wi cza.
No wa dro ga ma być rów no leg ła do tych
dwóch ostat nich. Wy bra na w prze tar gu
fir ma bę dzie mia ła pół ro ku od pod pi sa -
nia umo wy na wy ko na nie za da nia. 

Roz wią za nia za war te w do ku men ta cji
ma ją służyć po pra wie wa run ków ko mu -
ni ka cyj nych, zwłasz cza dla miesz kań ców
tej uli cy. Mu szą więc zo stać za pro jek to -
wa ne m.in. bez piecz ne zja zdy na pry wat -
ne po se sje i chod ni ki. Wszyst ko po win no
być wy ko na ne z ma te ria łów pier wszej ja -
ko ści. Je śli zaj dzie po trze ba, pro jek tant
mu si uw zględ nić no we na sa dze nia drzew
i krze wów. Mu si tak że wyz na czyć miej s-
ca na usta wie nie po jem ni ków do se gre ga -
cji od pa dów. (m.d.)

Pra ce nad pro jek ta mi
Mia sto po szu ku je fir my, któ ra wy bu du -

je par king przy skrzy żo wa niu ulic: Mi sjo -
nar skiej i Ko le gial nej. Obec nie znaj du je
się tam ma ły plac po sto jo wy na pięć sa mo-
cho dów. Po zo sta ły ob szar to te ren zie lo ny,
gdzie ros ną nie licz ne drze wa i krze wy. Zo -
sta ną one wy cię te, a w ich miej sce bę dą
po sa dzo ne no we, m.in. ja rząb szwedz ki. 

Par king na ro gu Mi sjo nar skiej i Ko le -
gial nej jest ko niecz ny, gdyż miesz kań cy
blo ków nie ma ją gdzie zo sta wiać swo ich
aut, nie mó wiąc o pub licz no ści, przy jeż -
dża ją cej na kon cer ty do szko ły mu zycz nej. 

Na no wym par kin gu bę dzie mog ło sta -
nąć 50 sa mo cho dów. Par king zo stał za -
pro jek to wa ny w dwóch en kla wach: jed nej
ogól no do stęp nej na 38 miejsc i dru giej
zam knię tej szla ba nem na 12 miejsc. 

Na wierz chnia zbu do wa na bę dzie z sza -
rych płyt ażu ro wych wy peł nio nych żwi -
rem płu ka nym, gdyż nie ma moż li wo ści
od pro wa dze nia wo dy opa do wej do ka na -
li za cji desz czo wej. Prze wi dzia no rów nież
bu do wę frag men tów chod ni ka oraz oświ-
et le nia. Chod nik wy ko na ny zo sta nie
z sza ro -czar nej kost ki be to no wej. Aby
z par kin gu mog ły ła two ko rzy stać oso by
nie peł no spraw ne, zde cy do wa no, że kra -
węż ni ki w miej scach przejść dla pie szych
zo sta ną ob ni żo ne do 2 cen ty me trów. 

Fir my, któ re chcia ły by pod jąć się bu do -
wy par kin gu ma ją czas do 12 li sto pa da na
zło że nie swo jej ofer ty. Wy gra ta, któ ra za -
pro po nu je naj niż szą ce nę. Pra ce przy in -
we sty cji po win ny po trwać do koń ca
kwiet nia 2009 ro ku. (m.d.)

Za kon czy ły się głów ne pra ce bu do wla -
ne przy no wym pa wi lo nie szpi ta la wo je -
wódz kie go. Po zo sta ły do wy ko na nia ro -
bo ty in sta la cyj ne i wy koń cze nio we, któ re
po trwa ją do mar ca oraz wy po sa że nie no -
we go obiek tu. Ca łość ma być go to wa na

przy ję cie pa cjen tów pod ko niec la ta przy -
szłe go ro ku. Do pa wi lo nu prze pro wa dzą
się: ne u ro lo gia i nef ro lo gia wraz ze sta cją
dia liz, od dział dzie cię cy, punkt krwio-
daw stwa. W no wej czę ści bę dzie m.in. 10
łó żek re ha bi li ta cyj nych, od dzia ły on ko lo -
gii i che mio te ra pii, część po rad ni on ko lo -
gicz nej, ap te ka i ka pli ca. (j)

Dwie en kla wy dla aut

Wię ksze Wi nia ry

Być mo że już nie dłu go miesz kań cy ul.
Bocz nej bę dą mo gli cho dzić i jeź dzić no -
wą uli cą. Mia sto po szu ku je wy ko naw cy,
któ ry zaj mie się bu do wą. In we sty cja jest
czę ścią za da nia pn. „Bu do wa ulic: Bocz -
nej, Uro czej, Wi dok i We so łej wraz z bra -
ku ją cą in fra struk tu rą”. 

Uli ca Bocz na ma 97,58 me trów dłu go -
ści, jest jed no kie run ko wa i łą czy ul. Sło -
necz ną z Mi łą. To dro ga lo kal na, z któ rej
ko rzy sta ją prak tycz nie je dy nie miesz kań -

cy dom ków jed no ro dzin nych. Dziś na w-
ierz chnia jezd ni o sze ro ko ści 3,5 me tra jest
znisz czo na, znaj du je się w niej wie le wy -
bo jów. 

Po wy ko na niu prac chod ni ki, jezd nia
oraz pod ja zdy wy ko na ne bę dą z sza rej, be -
to no wej kost ki bru ko wej o gru bo ści 8 cm. 

Fir ma, któ ra zde cy du je się na wy ko na nie
prac bę dzie mia ła na to trzy mie sią ce od
pod pi sa nia umo wy. Je śli wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem, na po cząt ku li sto pa da bę -
dzie zna ny wy ko naw ca, któ ry za pro po no wał
naj niż szą ce nę i wy grał prze targ. (m.d.)

Za kład In sta la cji Sa ni tar nych „Tech -
In stal” z Płoc ka wy bu du je łącz nik od uli -
cy Cho pi na do ul. Pół noc nej. W prze tar gu
fir ma ta za pro po no wa ła naj niż szą ce nę –
398 tys. 664 zł. 

O pra wie 10 tys. zł wię cej za wy ko na -
nie za da nia chciał go sty niń ski Hy dro pol.
Naj droż sze – 413 tys. 833 zł – by ło płoc -
kie kon sor cjum firm: Przed się bior stwo
In sta la cyj no -U słu go we „We resz czyń ski”
i Przed się bior stwo In ży nie ryj no -In sta la -
cyj ne A. Wa łę sa, M. Ry bic ki i L. Ma la ra. 

Tech -In stal bę dzie miał pięć mie się cy
od pod pi sa nia umo wy na prze pro wa dze -
nie wszyst kich prac. W tym cza sie łącz nik
od ul. Cho pi na do ul. Pół noc nej bę dzie
zam knię ty dla ru chu po ja zdów. Kie row cy
bę dą więc mu sie li uważ nie ob ser wo wać
no we zna ki, a pie si bę dą mu sie li li czyć się
z zam knię ciem czę ści chod ni ka przy ul.
Cho pi na. Ja ko roz wią za nie na czas prze-
bu do wy, prze wi dzia no utwo rze nie dwóch
tym cza so wych przejść dla pie szych. 

Pra ce za pla no wa no na dro dze o dłu go -
ści 118 me trów, od skrzy żo wa nia z ul.
Cho pi na (po se sje nr 28-30) do skrzy żo -
wa nia z ul. Pół noc ną (po se sje nr 29-31). 

Obec nie pas dro go wy ma tam sze ro -
kość od pię ciu do sze ściu me trów. Na -
wierz chnia jest grun to wa i nie ma osob nej
jezd ni i chod ni ka. 

Za mó wie nie obej mu je bu do wę cią gu
pie szo -jezd ne go o sze ro ko ści 5-6 me -
trów. Wy ko na ny on bę dzie z kost ki be -
to no wej. Po nad to pod czas prac na tym
od cin ku zo sta nie prze bu do wa na sieć
wo do cią go wa i ciepl na wraz z przy łą -
cza mi. Obec nie łącz nik oświet lo ny jest
je dy nie przez dwie la tar nie sto ją ce przy
skrzy żo wa niu z ul. Pół noc ną i w na roż -
ni ku po tra sie do ul. Cho pi na. Po wy ko -
na niu wszyst kich prac miesz kań cy bę dą
mo gli cie szyć się do dat ko wo z no wej la -
tar ni, co znacz nie po pra wi bez pie czeń -
stwo i kom fort po ru sza nia się po dro dze.
Po sta no wio no, że zo sta nie usta wio ny
wy się gnik oświet le nio wy z opra wą so -
do wą. (m.d.)

Się gacz jak no wy

Wej dą na Bocz ną
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W L.O. im. St. Ma ła chow skie go 40
naj lep szych ucz niów szkół po nad gim -
na zjal nych z te re nu płoc kiej de le ga tu ry
Ku ra to rium Oświa ty, otrzy ma ło sty pen -
dia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Ta ki spo -
sób wy róż nie nia naj pil niejszch miał
miej sce w Płoc ku po raz je de na sty. Kan -
dy da tów do sty pen diów zgła sza ją szko -
ły – pod sta wo wy wa ru nek to śred nia
ocen mi ni mum 4,75. Do dat ko wym atu -
tem mo gą być suk ce sy w wy bra nej dzie -
dzi nie wie dzy, osią ga ne w kon kur sach
przed mio to wych, olim pia dach.

W obec nym roku szkol nym sty pen dia
na na szym te re nie otrzy my wać bę dzie
34 ucz niów ze szkół pub licz nych i 6
z nie pub licz nych. Wśród no wych sty -
pen dy stów naj lep szy mi wy ni ka mi

w na u ce w ubieg łym ro ku szkol nym
poch wa lić się mo gą: Agniesz ka Bi gos
z Tech ni kum nr 1 w Zes po le Szkół
Eko no micz no -Ku piec kich (śred nia
5,52), Mi chał Le o now z Tech ni kum nr
3 w Zes po le Szkół Tech nicz nych
(5,50), Ewa Rze szo tar ska z Tech ni kum
w Zes po le Szkół Rol ni czych w Stu -
dzień cu (5,38).

Na to miast spe cjal ne sty pen dium Mi -
ni stra Edu ka cji otrzy mał Ra do sław Bur -
ny, ab sol went Ma ła cho wian ki, obec nie
stu dent I ro ku na wy dzia le in for ma ty ki
Po li tech ni ki War szaw skiej, za suk ce sy
w olim pia dach ma te ma tycz nych i in for -
ma tycz nych w kra ju i za gra ni cą m.in.
zlo ty me dal na za wo dach ma te ma tycz -
nych państw bał tyc kich. (j)

40 pry mu sów

Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Brak miejsc par kin go wych na ul. Tar-
go wej. 2/ Pro szę o in for ma cje na te mat
pla no wa ne go re mon tu ul. Żwir ki i Wi gu -
ry. 3/ Zwra cam się z proś bą o umiesz cze -
nie nie wiel kiej pół ki na zni cze pod tab li -
cą po świę co ną ofia rom hit le row skie go
i ko mu ni stycz ne go ter ro ru na bu dyn ku
ko mendy po li cji przy ul. 1 Ma ja. 4/
Miesz kań cy ul. Obroń ców We ster plat te
pro szą o wy ko na nie prac re mon to wych,
szcze gól nie re mont dróg do ja zdo wych do
blo ków, al tan śmiet ni ko wych, scho dów
zew nętrz nych i par kin gów. 5/ Pro szę
o wpi sa nie do pla nu re mon tów 2009 ro ku
uli cy Tra u gut ta. 6/ Zwra cam się z proś bą
o umoż li wie nie od by cia spot ka nia ze
Stra żą Miej ską i kie row nic twem CNH
w ce lu usta le nia za sad par ko wa nia na ul.
Tar go wej. 7/ Bar dzo pro szę o in for ma cję
na te mat pla no wa ne go re mon tu ul. Żwir -
ki i Wi gu ry.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy za no to wa no agre syw ne za cho wa -
nie li sów w mie ście i ja kie za sto so wa no
środ ki za po bie ga ją ce? 2/ Pro szę o prze -
gląd wiat przy stan ków Ko mu ni ka cji
Miej skiej na ul. Gó ry, Cie cho mic kiej,
Kut now skiej i osie dlu Ra dzi wie oraz uzu -
peł nie nie wy bi tych szyb i usz ko dzo nych
sie dzeń. 3/ Czy mia sto Płock przyłą czy ło
się do ogól no pol skiej ak cji pro pa gu ją cej
sprze daż w szkol nych skle pi kach zdro wej
żyw no ści?

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Na osie dlu w Cie cho mi cach zo stał ob -
ni żo ny po ziom wo dy w stud niach. Wo bec
pow ższe go pro szę o wy bu do wa nie wo do -
cią gu w ul. Ja nó wek. 2/ Pro szę o za mon -
to wa nie śmiet ni czek na ul. Gó ry, Łąc kiej,
Cie cho mic kiej i św. Sio stry Fa u sty ny. 3/
Pro szę o utwar dze nie za to czki au to bu so -
wej na ul. Do brzy kow skiej (przy gra ni cy
mia sta).

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy bu do wy sie ci ka na li za cji sa ni -
tar nej oraz sie ci wo do cią go wej w uli cach:
Wierz bo wej, Wil czej i Sar niej. Kie dy pla -
no wa na jest re a li za cja?

Pa weł Kol czyń ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Na ra sta ją cy ha łas na od cin ku al. Pił -
sud skie go (od Za kła du Ener ge tycz ne go
do Wia duk tu) – czy moż li we jest za in sta -
lo wa nie ekra nów dźwię kosz czel nych. 2/
Usu nię cie przez wła ści cie la po se sji przy
Ka zi mie rza Wiel kie go 35 znisz czo ne go
ogro dze nia z płyt eter ni to wych.

El żbie ta Ga piń ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ W ja ki spo sób mia sto za mie rza za pew -
nić opie kę pie lę gnia rek szkol nych zgod-
nie z wy tycz ny mi NFZ? 2/ Na proś bę
TNP i To wa rzy stwa Wy cho wan ków Ma -
ła cho wian ki zwra cam się z proś bą o ucz -
cze nie pa mię ci wy bit ne go płoc cza ni na dr
Ja ku ba Choj nac kie go po przez na da nie
imie nia uli cy w obrę bie Sta re go Mia sta.
3/ Pro szę o in for ma cję, kie dy pre zy den ci
mia sta przyj mu ją in te re san tów. Czy wy-
z na czo no sta łe ter mi ny przy jęć?

Piotr No wic ki

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Ja kie dzia ła nia zo sta ły pod ję te przez
Gmi nę Płock w związ ku z usta wą o fi -
nan so wym wspar ciu two rze nia lo ka li so -
cjal nych, miesz kań chro nio nych, noc le -
gow ni i do mów dla be zdom nych. 2/ Czy
pla no wa ny ter min od da nia in we sty cji –
bu do wa wia duk tu w cią gu ul. Cie cho -

mic kiej – zo sta nie do trzy ma ny? 3/ Czy
przy re a li za cji ro bót dro go wych na od cin -
ku od km. 15+550 do km 16+800 po ja wi -
ły się prob le my z za gęsz cze niem grun tu,
co w kon sek wen cji mo że do pro wa dzić do
zmia ny ter mi nu re a li za cji ca łej in we sty -
cji?

Wie sław Kos sa kow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się z proś bą o wy da nie zgo -
dy na nie od płat ne wy sta wie nie po jem ni -
ków na śmie ci w dniach 31.X – 2.XI. przy
cmen ta rzu w al. Ko by liń skie go.

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o wy ko na nie ek sper ty zy
i ewen tu al ne uję cie w WPI re mon tu wia -
duk tu ko le jo we go przy ul.Nor ber tań skiej
(wjazd do zoo).

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o wy ko na nie re mon tów kla tek
scho do wych w blo kach MTBS na Po dol -
szy cach Po łud nie. 2/ Na wnio sek miesz -
kań ców pro szę o utwar dze nie dro gi na ul.
Zu brzyc kie go przed bu do wą uli cy wraz
z bra ku ją cą in fra struk tu rą. opr. (j)

Te ren o pow. 1440 mkw. przez na czo -
ny pod in we sty cję po ło żo ny jest mię dzy
ul. Mi sjo nar ską i Sien kie wi cza. Te raz
jest to plac nie za bu do wa ny, je dy nie
w po łud nio wo -wschod nim na roż ni ku
stoi bla sza ny boks ga ra żo wy, któ ry
przez na czo no do lik wi da cji. Przy pół -
noc nej i wschod niej gra ni cy dział ki 
znaj du ją się zes po ły trzech par te ro wych
ga ra ży mu ro wa nych. Po stro nie po łud -
nio wej stoi wie lo ro dzin ny bu dy nek
miesz kal ny. 

No wy blok ma swo ją ar chi tek tu rą na -
wią zy wać do ist nie ją cych już obiek tów.
Ele men tem cha rak te ry stycz nym bę dą
m.in. pod wój ne drzwi bal ko no we oraz
lu kar ny da cho we. Ele wa cje po ma lo wa -
ne bę dą w od cie niu pia sko wym, na to -
miast ba lu stra dy bal ko nów na bor do wo. 

Bu dy nek bę dzie miał 11,78 me trów
wy so ko ści, 26,05 me trów dłu go ści
i 12,25 me trów sze ro ko ści. Bę dzie to
dwu klat ko wy, dwu kon dy gna cyj ny
obiekt mu ro wa ny z czę ścio wym pod pi-
w ni cze niem i użyt ko wym pod da szem.
Zo sta nie przy kry ty dwus pa do wym da -
chem, wy ko na nym z bla chy w ko lo rze
bor do wym. Kąt na chy le nia da chu wy -
no sić bę dzie 38 stop ni. W blo ku znaj -
dzie się 16 miesz kań o po wierz chni od
31,89 do 45,09 mkw., w tym czte ry lo -
ka le przez na czo ne zo sta ną dla osób nie -
peł no spraw nych. Każ da z dwóch kla tek
scho do wych bę dzie pro wa dzi ła do

trzech miesz kań na par te rze, trzech na
I pię trze i dwóch na pod da szu. Ogól na
po wierz chnia wszyst kich miesz kań wy -
no sić bę dzie 633,80 me trów kwa dra to -
wych. Na każ dej z kla tek znaj dą się
rów nież po miesz cze nia na wóz ki. 

Bu dy nek wy po sa żo ny bę dzie w in sta -
la cje: ciepl ną, cen tral ne go ogrze wa nia,
ciep łej i zim nej wo dy, elek troe ner ge -
tycz ną, ga zo wą oraz w ka na li za cję sa ni -
tar ną i desz czo wą. 

W każ dym lo ka lu za mon to wa ne zo -
sta ną grzej ni ki sta lo we pły to we, a w ła -
zien kach grzej ni ki dra bin ko we. Wo do -
mie rze po ka zu ją ce zu ży cie wo dy
z miesz kań za in sta lo wa ne bę dą w szaf -
kach na ko ry ta rzu. 

Przy blo ku bę dzie 16 miejsc par kin -
go wych. Wo kół – na 466 me trach kwa -
dra to wych, czy li na 33 proc. po wierz -
chni ca łe go te re nu – bę dzie zie leń. Ale
za nim to się sta nie trze ba bę dzie wy ciąć
m.in. li pę, krze wy li ścia ste i drze wa
owo co we. W za mian zo sta ną po sa dzo -
ne: trzy klo ny zwy czaj ne, jed na li pa
drob no list na, dwie ro bi nie aka cjo we, 15
ber be ry sów i 54 ir gi szwedz kie i Dam -
me ra. 

Fir my, któ re chcia ły by za jąć się bu -
do wą blo ku przy ul. Mi sjo nar skiej ma -
ją czas do 14 li sto pa da na zło że nie
swo jej ofer ty. No wy bu dy nek po wi nien
być ukoń czo ny do 30 paź dzier ni ka
2009 ro ku. (m.d.)

Ra tusz po szu ku je wy ko naw cy, któ ry wy bu du je blok przy ul. Mi sjo -
nar skiej

W ko lo rach bor do i pia sku

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi
w październiku 2008 ro ku:
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26 paź dzier ni ka od by ły się wy bo ry do
jed no stek po moc ni czych mia sta Płoc ka
– Rad Miesz kań ców Osie dli. 

Aby wy bo ry by ły waż ne, czy li aby
pow sta ła Ra da Miesz kań ców Osie dla,
skła da ją ca się z 15 człon ków, do urn
mu sia ło pójść co naj mniej 8 proc. osób
upraw nio nych do gło so wa nia. Płoc cza -
nie zmo bi li zo wa li się je dy nie na dzie -
wię ciu osie dlach. W związ ku z tym Ra -
dy Miesz kań ców pow sta ną na na stę pu -
ją cych osie dlach: Bo ro wi czki, Cie cho -

mi ce, Gó ry, Imiel ni ca, Pra do li na Wi sły,
Ra dzi wie, Sta re Mia sto, Trze po wo
i Wi nia ry.

Miesz kań cy nie do ko na li wy bo ru
człon ków rad na stę pu ją cych osie dli:
Dwor co wa, Ko cha now skie go, Ko le gial -
na, Łu ka sie wi cza, Po dol szy ce Pół noc,
Po dol szy ce Po łud nie, Skar pa, Ty siąc le -
cia i Wy szo grodz ka.

Przy pom nij my, że z bra ku chęt nych
wy bo ry nie od by ły się na osie dlach: Do -
brzyń ska, Mię dzy to rze i Zie lo ny Jar.
Oz na cza to, że na tych osie dlach rów -
nież nie bę dą dzia łać Ra dy Miesz kań -
ców Osie dli. (m.d.)

Tyl ko 9 rad
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71 na u czy cie li i pe da go gów z płoc -
kich szkół i pla có wek oświa to wych
otrzy ma ło 14 paź dzier ni ka na gro dy Pre -
zy den ta Mia sta Płoc ka. Jed na oso ba –
Ol ga Woj gie ni ca – na u czy ciel ka z L.O.

im. Ma ła chow skie go otrzy ma ła na gro dę
I stop nia, po zo sta li – II stop nia. Uro czy -
stość, jak co ro ku, od by ła się w sa li kon-
cer to wej Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej. Za nim na stą pi ło wrę cze nie na gród
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski po wie -
dział: Je śli ro bi my coś z prze ko na niem,
lu bi my swój za wód i wy ko nu je my go
z pa sją, mo że on być nie wy czer pa nym
źró dłem po zy tyw nej ener gii. Ener gii,
któ rą ob da rza cie tak że in nych. Dzię ku ję
Pań stwu za po świę ce nie, z ja kim wy peł -

nia cie swo ją mi sję, za pa sję, ta lent i ser -
ce, któ re ofia ro wu je cie swo im po do -
piecz nym. Ży czę, aby Pań stwa pra cy to -
wa rzy szy ło jak naj mniej zwąt pień, jak
naj wię cej ra do ści i po czu cia speł nie nia. 

Na spot ka niu obok pe da go gów obec-
ni by li rów nież przed sta wi cie le szkół
wyż szych i związ ków za wo do wych.
Ma rek Krysz to fiak z oświa to wej „So li -
dar no ści” dzię ko wał, że 2/3 wnio sków
zło żo nych do Pre zy den ta w spra wie na -
gród zo sta ło w tym ro ku roz pa trzo nych
po zy tyw nie.

Uro czy stość za koń czył po kaz przed-
pre mie ro wy mu si ca lu Mło dzie żo we go
Do mu Kul tu ry „Dro gi ży cia” (o któ rym
wię cej na str. 15). (rł)

Dzię ku ję za po świę ce nie

5 paź dzier ni ka pod opie ką na u czy cie -
lek: A. Przed peł skiej -Ko nop ki i Ha li ny
Gro dzic kiej 20-oso bo wa gru pa na szych
ucz niów z klas 3KB oraz 3TS wy je cha ła
na trzy ty god nio wą prak ty kę za wo do wą
do Fran kfur tu nad Odrą. Przed wy ja zdem
re a li zo wa li pro gram przy go to waw czy,
m.in. z za kre su za kła da nia włas nej fir my
w kra jach Unii Eu ro pej skiej oraz z tech -
nicz ne go ję zy ka nie miec kie go.

Prak ty ki są re a li zo wa ne w ra mach Pro-
gra mu Le o nar do da Vin ci pod ha słem:
„Wspól nie bu du je my nasz eu ro pej ski dom
– prak ty ka za gra nicz na kro kiem do mię -
dzy na ro do wej ka rie ry”, dla te go też uczest-
ni cy nie po no szą żad nych kosz tów zwią -
za nych z ich przy go to wa niem i re a li za cją.
Ucz nio wie od by wa li prak ty kę w za wo -
dach: tech nik bu dow nic twa i tech nik urzą -
dzeń sa ni tar nych oraz poz na wa li za sa dy
fun kcjo no wa nia i or ga ni za cji przed się -
biorstw bu do wla nych w Niem czech. Czas
wol ny spę dza li na poz na wa niu kul tu ry
i hi sto rii kra ju (wy cie czki do Ber li na

i Pocz da mu). Na u ka ję zy ka nie miec kie go
oraz zdo by te do świad cze nie za wo do we na
pew no po mo że w przy szło ści w zna le zie -
niu atrak cyj nej pra cy, szcze gól nie że
otrzy ma ją oni po po wro cie do ku ment Eu -
ro pass. Wios ną do Nie miec po je dzie ko lej -
na 20-oso bo wa gru pa ucz niów „Bu do -
wlan ki”. L. Pła czkow ska

ZSB nr 1

10 paź dzier ni ka w Spół dziel czym
Do mu Kul tu ry, od by ła się X edy cja
kon kur su ,,Szu ka my Mło dych Ta len -
tów”. Wzię ło w nim udział pięć dzie się -
cio ro dzie ci ze szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych. 

Płoc ką ,,osiem na stę” re pre zen to wa ły
dwie uczen ni ce z kla sy VB  – O li wia Ża -
czek i Ewe li na Ci choc ka, przy go to wa ne
przez Alek san drę Wie loń ską i Ewę Gło -
dow ską. Oka za ło się, że ”osiem nast ka”
ma wśród swo ich ucz niów praw dzi wy
ta lent wo kal ny; Oli wia Ża czek wyś pie -
wa ła I miej sce (w swo jej ka te go rii wie -
ko wej) pio sen ką ,,Nie ma jak dom”.

Na gro dą był od twa rzacz mp4, któ ry za -
pew ne przy da się uta len to wa nej dziew-
czyn ce w roz wi ja niu swo je go gło su. ij

Mło de ta len ty

W sier pniu te go ro ku w ra mach prak-
ty ki przed dy plo mo wej do szło do wy mia -
ny pol sko-ukra iń skiej mię dzy stu den ta mi
5. ro ku Tech no lo gii che micz nej Po li tech -
ni ki War szaw skiej w Płoc ku a stu den ta -
mi Ka te dry Che micz nej Tech no lo gii
Naf ty i Ga zu Po li tech ni ki Lwow skiej.
Naj pierw do Płoc ka przy je cha ło dzie sięć
osób z Ukra i ny, oś mio ro stu den tów
i dwóch opie ku nów – na u czy cie li aka de -
mic kich. Dzię ki uprzej mo ści PKN Or len
mie li oni moż li wość zo ba cze nia, jak pra -
cu je naj wię ksza w Eu ro pie środ ko wo -
wschod niej ra fi ne ria oraz po sze rze nia
swo jej wie dzy na te mat naj no wszych
tech no lo gii prze ro bu ro py naf to wej. Stu-
den ci Po li tech ni ki War szaw skiej spra-
wo wa li opie kę nad swo i mi ukra iń ski mi
ko le ga mi; każ de go dnia po za ję ciach
spę dza li wspól nie czas. 

Che mi cy z Płoc ka na każ dy dzień po by -
tu przy go to wa li sze reg atrak cji kul tu ral no –
roz ryw ko wych, dzię ki cze mu ukra iń scy
go ście nie mie li cza su na nu dę. Już pier-
wsze go dnia stu den ci ro ze gra li wspól nie
mecz siat ków ki pla żo wej nad za le wem
„So bót ka”. Ukra iń scy stu den ci pod czas
swo je go po by tu mie li oka zję zwie dzić
płoc ką ka te drę oraz naj star szą szko łę
w Pol sce – „Ma ła cho wian kę”, uczest ni -
czy li rów nież w kon cer cie Płoc kiej Or kie -
stry Sym fo nicz nej, Ewy Ma le szyk oraz
zes po łu „New Mu set te Qu ar tet” pt.: „Ko -
cham Pa ryż”. Mie li przy jem ność po dzi -
wiać płoc ką skar pę pod czas rej su stat kiem
po Wi śle oraz zwie dzić ogród zo o lo gicz ny.
Pro gram obej mo wał tak że jed nod nio wy
wy jazd do War sza wy, spon so ro wa ny przez
fir mę Pe tro -Re mont. Stu den ci od wie dzi li
Po li tech ni kę War szaw ską, zwie dzi li Sta re
Mia sto, Pa łac Kul tu ry i Na u ki, Ła zien ki
oraz Mu ze um Pow sta nia War szaw skie go.
Ty god nio wy po byt ukra iń skich go ści za -
koń czył się wspól nym gril lo wa niem.

Po tem przy szedł czas na re wi zy tę; stu-
den ci z Płoc ka wczes nym ran kiem 17
sier pnia uda li się w po dróż do Lwo wa,

aby tam od być ko lej ne dwa ty god nie
swo jej przed dy plo mo wej prak ty ki. Gru -
pa z Pol ski zdo by wa ła no we do świad cze -
nia mię dzy in ny mi w Do łyń skiej Ra fi ne -
rii prze rób ki ga zu. Mi mo licz nych za jęć
w Po li tech ni ce Lwow skiej, zwią za nych
z cha rak te rem po by tu, pol scy stu den ci
zna le źli czas na zwie dza nie Lwo wa.
Płoc cza nie jed nog łoś nie stwier dzi li, że
waż nym dla nich wy da rze niem by ło za -
pa le nie zni czy oraz wpis do księ gi na
Cmen ta rzu Or ląt Lwow skich oraz mo dli -
twa nad gro ba mi wiel kich Po la ków: Ma -
rii Ko nop nic kiej, Ga brie li Za pol skiej,
czy Wła dy sła wa Beł zy. Jed ną z atrak cji
po by tu we Lwo wie by ła moż li wość obej-
rze nia na ży wo to wa rzy skie go me czu pił -
ki noż nej re pre zen ta cji Ukra i ny i Pol ski.
Oprócz te go stu den ci zwie dzi li za byt ko -
wy pra wo sław ny mo na styr w Po cza je wie
oraz zor ga ni zo wa li wspól ną wy cie czkę
w Kar pa ty Wschod nie. 

Wy mia na pol sko – ukra iń ska dla obu
grup by ła nie tyl ko moż li wo ścią zdo by -
cia wie dzy i no wych do świad czeń, ale
rów nież poz na nia lu dzi i kul tu ry kra ju,
któ ry od wie dzi li. 

An na Dym kow ska – Dy mek 

Stu den cka wy mia na

Krok do ka rie ry

Dzień Edu ka cji Na ro do wej w płoc kiej „osiem nast ce” ob cho dzo ny był 13 paź dzier -
ni ka. W szko le od by ła się uro czy sta aka de mia, ucz nio wie klas pią tych przy go to wa li
dla swych pe da go gów za baw ną in sce ni za cję te a tral ną, zwią za ną z co dzien nym ży -
ciem w szko le. Prob le my za pra co wa nej ma my, któ ra si łą przy pro wa dza krnąbr ne
dziec ko do szko ły, trud ne spra wy re form i roz po rzą dzeń do ty czą cych edu ka cji, ży cie
ucz niów w kla sie to te ma ty ze sce na riu sza spek ta klu. Nie tu zin ko wy hu mor do pro wa -
dził do łez zgro ma dzo ną pub licz ność. 

Pio sen ki przy akom pa nia men cie gi ta ry, słod ka nies po dzian ka, kwia ty, ży cze nia
i obec ność eme ry to wa nych pra cow ni ków umi li ły do rocz ne świe to pe da go gów. IJ
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Obo wią zu ją ca od 20 wrześ nia
2008 r. no we li za cja usta wy o swo bo -
dzie dzia łal no ści gos po dar czej wpro -
wa dzi ła moż li wość za wie sza nia dzia -
łal no ści gos po dar czej. Wią że się z nią
tak że zmia na za sad po dle ga nia ubez-
pie cze niom spo łecz nym przez oso by
fi zycz ne, pro wa dzą ce po za rol ni czą
dzia łal ność gos po dar czą oraz przez
wspól ni ków spó łek jaw nych, par tner -
skich, ko man dy to wych i jed no o so bo -
wych spó łek z o.o. z wy łą cze niem
spó łek pra wa han dlo we go – za wie -
sze nie bo wiem ich dzia łal no ści po -
wo du je usta nie obo wiąz ku ubez pie -
czeń wszyst kich wspól ni ków.

Oso by w/w po dle ga ją obo wiąz ko -
wym ubez pie cze niom spo łecz nym
i op ła ca ją skład ki na te ubez pie cze nia
do ostat nie go dnia mie sią ca, w któ -
rym zo sta ło zgło szo ne za wie sze nie
wy ko ny wa nia dzia łal no ści gos po dar -
czej oraz od pier wsze go dnia mie sią -
ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ -
rym zgło szo no wzno wie nie wy ko ny -
wa nia tej dzia łal no ści. 

Oz na cza to, iż da ty wy re je stro wa -
nia i zgło sze nia do obo wiąz ko wych
ubez pie czeń za wsze mu szą przy pa -
dać na pier wszy dzień mie sią ca. Na -
to miast za okres, w któ rym oso by,
o któ rych wy żej mo wa, nie po dle ga ją
ubez pie cze niom spo łecz nym, mo gą
przy stą pić fa kul ta tyw nie do ubez pie -
czeń eme ry tal nych i ren to wych. 

Przed się bior ca, któ ry za wie si dzia -
łal ność gos po dar czą nie po dle ga tak że
ubez pie cze niu zdro wot ne mu. Ma jed-
nak pra wo do ko rzy sta nia z bez płat -
nych świad czeń i usług me dycz nych
przez 30 dni od jej za koń cze nia. Po
up ły wie te go okre su mo że zo stać
zgło szo ny do ubez pie cze nia zdro wot -
ne go ja ko czło nek ro dzi ny, bądź za -
wrzeć umo wę z NFZ i do bro wol nie
op ła cać skład ki. 

Za wie sze nie dzia łal no ści mo że
trwać mi ni mum je den mie siąc i ma-
k si mum 24 mie sią ce.

W okre sie od 20 wrześ nia 2008 r. do
30 mar ca 2009 r. obo wią zu ją do tych -
cza so we za sa dy skła da nia w ZUS do -
ku men tów ubez pie cze nio wych:
– za wie sze nie dzia łal no ści: na dru ku

ZUS ZWUA – wy re je stro wa nie oso -
by ubez pie czo nej i ZUS ZWPA – wy -
re je stro wa nie płat ni ka skła dek (kod
przy czy ny wy re je stro wa nia „600”),
– wzno wie nia dzia łal no ści: na dru ku

ZUS ZUA – zgło sze nie do ubez pie -
czeń spo łecz nych i zdro wot ne go lub
ZUS ZZA – do ubez pie cze nia zdro -
wot ne go oraz na dru ku ZUS ZFA –
zgło sze nie płat ni ka skła dek.

Wię cej in for ma cji uzy skać moż na
w te re no wych jed nost kach or ga ni za -
cyj nych ZUS oraz na stro nie
www.zus.pl.

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel
(rzecz nik pra so wy O/ZUS w Płoc ku) 

ZUS in for mu je

Moż na za wie szać 
dzia łal ność gos po dar czą

Od 1 li sto pa da 2008 r. po dat ni cy
pro wa dzą cy sprze daż pa pie ro sów oraz
al ko ho lu mu szą bez względ nie pro wa -
dzić ewi den cję obro tu i kwot po dat ku
na leż ne go przy za sto so wa niu kas re je -
stru ją cych. Wy ni ka to z za pi su § 4 pkt
9 roz po rzą dze nia Mi ni stra Fi nan sów
z dnia 27 czer wca 2008 r. w spra wie
kas re je stru ją cych (Dz. U. nr113,
poz.720), w myśl któ re go zwol nień
z ewi den cjo no wa nia, o któ rych mo wa
w § 2 i 3 roz po rzą dze nia nie sto su je się
bez wzglę du na wy so kość osią ga nych
obro tów przy do sta wie wy ro bów ty to -
nio wych (PKWiU 16.00), na po jów al -
ko ho lo wych o za war to ści al ko ho lu po -
wy żej 1,2% oraz na po jów al ko ho lo -
wych bę dą cych mie sza ni ną pi wa i na -
po jów be zal ko ho lo wych, w któ rych
za war tość al ko ho lu prze kra cza 0,5%,
bez wzglę du na sym bol PKWiU, z wy -
jąt kiem do staw to wa rów, o któ rych
mo wa w poz. 43 za łącz ni ka do roz po -

rzą dze nia (po sił ków i to wa rów na po -
kła dach sa mo lo tów). 

Po dat nik do ko nu ją cy sprze da ży al -
ko ho lu i ty to niu, od 1 li sto pa da 2008 r.
nie bę dzie mógł ko rzy stać z żad nych
zwol nień okre ślo nych w § 2 oraz § 3
roz po rzą dze nia, czy li m.in.: ze zwol-
nień wy mie nio nych w za łącz ni ku do
roz po rzą dze nia, zwol nień pod mio to -
wych przy słu gu ją cych po dat ni kom,
któ rzy do ko nu ją sprze da ży to wa rów
i usług wy mie nio nych w poz. 1-33 za -
łącz ni ka do roz po rzą dze nia, je że li
w pier wszym pół ro czu 2008 r. udział
obro tów z ty tu łu tej sprze da ży w obro -
tach ogó łem po dat ni ka z dzia łal no ści
okre ślo nej w art. 111 ust. 1 usta wy był
wyż szy niż 70%, zwol nień przy słu gu ją -
cych po dat ni kom, u któ rych kwo ta
obro tu z dzia łal no ści, o któ rej mo wa
w art. 111 ust. 1 usta wy o VAT, nie
prze kro czy ła w po przed nim ro ku po -
dat ko wym kwo ty 40.000 zł. TM 

Ce lem kon kur su jest pro mo cja naj -
lep szych, naj smacz niej szych, naj -
zdro wszych, a tak że tra dy cyj nych
pro duk tów żyw no ścio wych wy twa -
rza nych przez ma zo wiec kich pro du -
cen tów. Kon kurs ma za za da nie wy ło -
nie nie i na gro dze nie pro du cen tów wy -
róż nia ją cych się wy so ką ja ko ścią pro-
duk cji, kul ty wo wa niem i po pu la ry zo -
wa niem ma zo wiec kiej tra dy cji ku li -
nar nej, a tak że ory gi nal no ścią w po -
dej ściu do te ma tu żyw no ści i prze -
twór stwa. 

W kon kur sie prze wi dzia no dwie ka -
te go rie: ma zo wiec ki pro dukt kon-
wen cjo nal ny oraz ma zo wiec ki pro-
dukt tra dy cyj ny i na tu ral ny. W obu
ka te go riach oce nia ne bę dą: wy ro by
pie kar ni cze i cu kier ni cze, wy ro by
mącz ne, wę dli ny, prze two ry mięs ne,
se ry i in ne prze two ry mlecz ne, owo ce,
wa rzy wa, prze two ry owo co we i wa -
rzyw ne, mio dy oraz na po je. 

W ka te go rii „ma zo wiec ki pro dukt
tra dy cyj ny i na tu ral ny” mo gą wziąć
udział pro duk ty, któ re pow sta ły bez
udzia łu środ ków che micz nych, wy-
two rza ne dzię ki na tu ral nym pro ce -
som tech no lo gicz nym, we dług tra dy -
cyj nej re cep tu ry. Su row ce do tych
pro duk tów mo gą też po cho dzić
z upraw eko lo gicz nych lub rol nic twa
zin te gro wa ne go. 

Sze ro ka for mu ła poz wa la na udział
w kon kur sie nie tyl ko fir mom ko mer -
cyj nym, ale tak że or ga ni za cjom zaj-

mu ją cym się wy twa rza niem żyw no ści
na mniej szą ska lę, ta kim jak: ko ła
gos po dyń wiej skich, sto wa rzy sze nia,
gos po dar stwa agro tu ry stycz ne, go-
s po dar stwa eko lo gicz ne czy oso by 
fi zycz ne. Wa run kiem jest jed nak udo -
ku men to wa nie dzia łal no ści po sia da -
ny mi cer ty fi ka ta mi, dy plo ma mi, za -
świad cze nia mi lub in ny mi do ku men -
ta mi, po twier dza ją cy mi pre zen ta cję
pro duk tu na róż ne go ro dza ju tar gach,
wy sta wach, lo kal nych im pre zach itp.
Pro duk ty bio rą ce udział w kon kur sie
po win ny być wy twa rza ne w ilo ściach
han dlo wych. Waż ne też, aby zgło szo -
ny pro dukt był pow ta rzal ny, co umoż -
li wi je go pro mo cję po kon kur sie. 

Zgło sze nia przyj mo wa ne bę dą do
31 grud nia 2008 ro ku. Roz strzy gnię -
cie kon kur su na stą pi do dnia 1 mar ca
2009 ro ku, a uro czy ste wrę cze nie na -
gród – na prze ło mie mar ca i kwiet nia
2009 ro ku.

Re gu la min kon kur su i kar tę zgło -
sze nia, któ ra sta no wi za łącz nik do re -
gu la mi nu, moż na zna leźć na stro nie
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go www.ma zo -
via.pl w dzia le ko mu ni ka ty/og ło sze -
nia.

Do dat ko wych in for ma cji udzie la ją
pra cow ni cy De par ta men tu Rol nic twa
i Mo der ni za cji Te re nów Wiej skich:
An na Wie lo wie y ska, tel.: (22) 59 79
379 i Krzysz tof Za niew ski, tel.: (22)
59 79 660. mm

Naj smacz niej sze i naj zdro wsze wy ro by pie kar ni cze, cu kier ni cze,
wę dli ny, se ry, owo ce, wa rzy wa, prze two ry owo co we i wa rzyw ne,
a tak że mio dy oraz na po je, mo gą sta nąć do kon kur su o La ur
Mar szał ka za Naj lep szy Pro dukt Żyw no ścio wy na Ma zo wszu

Najlepszy produkt żywnościowy

Ko mu ni kat Urzę du Skar bo we go

50-le cie Ochot ni czych Huf ców Pra -
cy Ma zo wiec ka Wo je wódz ka Ko men -
da OHP ob cho dzi ła uro czy ście w Te -
a trze Dra ma tycz nym w Płoc ku. Ale
ich hi sto ria za czę ła się jesz cze przed
woj ną, kie dy to pre zy dent Igna cy Mo -
ścic ki po wo łał Ju nac kie Huf ce Pra cy.
Wte dy mia ły za pew nić mło dzie ży za -
trud nie nie, przys po so bie nie
do służ by woj sko wej, po moc
w zdo by ciu kwa li fi ka cji za -
wo do wych, wy cho wa nie
oby wa tel skie.

Po woj nie Ochot ni cze
Huf ce Pra cy mia ły po dob ne
za da nia. Roz po czę ły dzia łal ność
w śro do wi sku mło dzie ży szkół po n-
ad pod sta wo wych, ale zaj mo wa ły się
rów nież aka de mi ka mi. Pow sta ły
wów czas huf ce se zo no we, or ga ni zo -
wa ne pod czas wa ka cji i w cza sie wol-
nym od za jęć szkol nych. Dziś da lej
Huf ce, ja ko pań stwo wa jed nost ka
z ogrom nym do świad cze niem, re a li -
zu ją dzia ła nia na rzecz mło dzie ży
w za kre sie za trud nie nia, prze ciw dzia -
ła nia mar gi na li za cji i wy klu cze niu
spo łecz ne mu, a tak że od gry wa ją zna -

czą cą ro lę w jej kształ ce niu i wy cho -
wa niu. 

– OHP wy ko nu ją tę sa mą pra cę od
50 lat. Zaj mu ją się prze de wszyst kim
mło dzie żą, któ ra zna laz ła się po za
nor mal nym cy klem edu ka cyj nym, zra -
żo ną nie po wo dze nia mi i za gro żo ną
wy klu cze niem. Ich nie po wo dze nia wy -

ni ka ją prze de wszyst kim
z przy czyn eko no micz nych.
Sta ra my się, że by zna le źli
osto ję, że by zdo by li za wód. Na
tym po lu nie ma my kon ku ren -
cji – mó wił pod czas ob cho dów
ju bi le u szu w Płoc ku Je rzy

Mor mu la, Ko men dant Głów ny OHP.
Pod czas spot ka nia wrę czo ne zo sta ły

Ho no ro we Odz na ki OHP. Obec ni by li
wo je wódz cy ko men da ci OHP, człon ko -
wie za rzą du wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go i przed sta wi cie le Sta ro stwa Po -
wia to we go.

Obec nie Cen trum Edu ka cji i Pra cy
Mło dzie ży OHP w Płocku mie ści się
przy ul. 3 Ma ja 18. Ofer ty pra cy 
zna leźć moż na na stro nie www.
mbp.ohp.pl lub te le fo nicz nie, pod nr.
024/ 264 05 42. (rł)

Huf ce jak daw niej
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Przez na czy li na ten cel bli sko 10 ty się -
cy z Fun du szu Gran to we go dla Płoc ka
i dru gie ty le z włas nych środ ków. W ra -
mach szczup łych fun du szy po sta no wi li
stwo rzyć naj pierw spe cjal ną wy pu kłą
ma pę – tyf lo ma pę, by dzie ci nie wi do me
mog ły się uczyć w Płoc ku orien ta cji
prze strzen nej, oraz sa mo dziel ne go, bez-
piecz ne go i este tycz ne go po ru sza nia się.
– W pier wot nej wer sji za kła da liś my, że
stwo rzy my tyf lo ma pę uli cy Tum skiej. Uli -
ca Tum ska speł nia prze cież fun kcję re -
pre zen ta cyj nej i spa ce ro wej wi zy tów ki
na sze go mia sta. Nie ma na niej ru chu ko -
ło we go za gra ża ją ce go spa ce ru ją cym
oso bom nie wi do mym. Przy Tum skiej
miesz czą się naj waż niej sze płoc kie in sty -
tu cje uży tecz no ści pub licz nej, jak Mu ze -
um Ma zo wiec kie, czy Mło dzie żo wy Dom
Kul tu ry oraz w przy szło ści mul ti ki no –
mó wi Re na ta Nych, pre zes Sto wa rzy sze -
nia De Fac to, któ re w paź dzier ni ku pod-
su mo wa ło swój pro jekt „Da i sy to w ogó -
le nie zna czy sto krot ka”.

Pier wszym kro kiem by ło spot ka nie
w „Ma ła cho wian ce” z udzia łem osób
nie wi do mych, ro dzi ców, na u czy cie li
i tyf lo pe da go gów, aby po twier dzić za -
ło że nia pro jek tu. – Oka za ło się, że nie -
wi do mi nie chcą spa ce ro wać po Tum-
skiej. Uz na li ją za nie przy jaz ną, wręcz
agre syw ną – tłu ma czy pre zes De Fac -
to. Zda niem nie wi do mych ucz niów, ich
na u czy cie li i opie ku nów bar dziej po żą -
da ne oka za ło się wy ko na nie tyf lo ma py
oko lic Szko ły Pod sta wo wej nr 3, gdzie
uczą się dzie ci nie wi do me. De Fac to

po wo ła ło za tem zes pół,
w skład któ re go wcho -
dzi li tyf lo pe da go dzy,
ge o de ta, oraz sa me
oso by nie wi do me. Sko-
rzy sta li też z po mo cy
spe cja li stów z je dy ne -
go w Pol sce zes po łu do
spraw map dla nie wi -
do mych, któ ry dzia ła
przy Głów nym Ge o de -
cie Kra ju. Tak zo sta ły
opra co wa ne za ło że nia
do wy ko na nia trzech
tyf lo map: pier wszej
po ka zu ją cej ogól ne za -
ry sy Płoc ka (z uw -
zględ nie niem prze bie -
gu głów nych tras dro-
go wych i ko le jo wych,
rze ki Wi sły oraz zaz na -
cze niem na pla nie
szko ły nr 3), dru giej
z pa sa żem Ro guc kie go
i trze ciej z oto cze niem
SP nr 3.

– Te ma py bę dą pier-
wszy mi ma pa mi w Płoc -
ku, przy jaz ny mi i do -
stęp ny mi dla osób nie wi do mych – za -
pew nia Re na ta Nych. – W ra mach pro-
jek tu „Da i sy to w ogó le nie zna czy sto -
krot ka” stwo rzo na zo sta ła tak że ba za
dzie ci i mło dzie ży nie wi do mej uczą cych
się w płoc kich szko łach ma so wych. Ba -
za poz wo li na mo ni to ro wa nie po trzeb
edu ka cyj nych tych dzie ci.

Pre zes Sto wa rzy sze nia De Fac to nie
ma złu dzeń; aby wy rów nać szan se edu -
ka cyj ne dzie ci nie wi do mych w płoc kich
szko łach ma so wych i in te gra cyj nych
trze ba zro bić du żo, du żo wię cej. Głów -
ny mi prob le ma mi, ja kie na dal po zo sta ją
nieroz wią za ne, to za pew nie nie spe cja li -
stycz ne go sprzę tu elek tro nicz ne go, spe -

cja li stycz nych pro gra mów kom pu te ro -
wych, wy pu kłych po mo cy dy dak tycz -
nych, oraz przy go to wa nie fa chow ców
z Płoc ka, któ rzy po tra fią na pra wiać
skom pli ko wa ne i spe cy ficz ne urzą dze -
nia de dy ko wa ne nie wi do mym.

Sto wa rzy sze nie De Fac to, dzia ła jąc
wspól nie z Ku ra to rium Oświa ty i szko ła -
mi, uzy ska ło spe cja li stycz ny sprzęt elek-
tro nicz ny, któ ry umoż li wi sku tecz ną
edu ka cję dzie ci nie wi do mych i sła bo wi -
dzą cych. W wy ni ku roz strzy gnię cia kon -
kur su w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki, Sto wa rzy sze nie De Fac -
to, otrzy ma do ta cję na wdro że nie sprzę tu
i spe cja li stycz nych pro gra mów kom pu te -
ro wych dla nie wi do mych. Bę dą to: no tat -
ni ki braj low skie, wy grze war ki do two -
rze nia po mo cy dy dak tycz nych, braj low -
skie urzą dze nia lek tor skie, po wię kszal ni -
ki elek tro nicz ne i pro gra my udź wię ka -
wia ją co – po wię ksza ją ce, oraz pro gra my
udź wię ka wia ją ce win dow sa. – Ten sprzęt
mo że po móc roz wią zać prob le my edu ka -
cji nie wi do mych dzie ci. – Mo że, ale nie
mu si – do da je pa ni pre zes. – Nie da się
na u czyć wszyst kich na u czy cie li ze wszys-
t kich szkół ko rzy sta nia z te go sprzę tu.
Spró bu je my na u czyć kil ka osób w Płoc -
ku, aby mog ły po móc dzie ciom i na u czy -
cie lom wte dy, kie dy w da nej szko le po ja -
wi się nie wi do me dziec ko. Na u ka w in te -
gra cji po win na być naj lep szą for mą us -
po łecz nia nia nie wi do mych i wi dzą cych,
ale trze ba stwo rzyć do te go od po wied nie
wa run ki.

Sto wa rzy sze nie De Fac to, szko ły, na -
u czy cie le, dzie ci nie wi do me i ich ro dzi -
ce li czą na po moc w tym za kre sie. Nie
moż na bo wiem wy ma gać by szko ły,
któ re przy ję ły ucz niów nie wi do mych
sa me ra dzi ły so bie z wy rów ny wa niu
szans tych dzie ci w edu ka cji. (rł)

Stwo rzy li wy pu kłe po mo ce dy dak tycz ne dla nie wi do mych dzie ci, któ re uczą się w Płoc ku.
Choć za da nie wy ko na li, to ma ją świa do mość, że to do pie ro pier wszy krok ku nor mal no ści.

Ma py nie za leż no ści

Be ne fi cjen ci II edy cji kon kur su gran to -
we go do koń ca paź dzier ni ka po win ni za -
koń czyć swo je pro jek ty i roz li czyć się
z przyz na nych gran tów. Ra port koń co wy
z re a li za cji pro jek tu właś nie zło żył Pa ra -
fial ny Klub Spor to wy Imiel ni ca. Otrzy-
mał on 20 000 zł z Fun da cji „Fun dusz
Gran to wy dla Płoc ka” na or ga ni za cję
dwóch obo zów spor to wo- szko le nio wych
i tran sport.

Zi mą mło dzi pił ka rze by li na obo zie
w Lu be ni. Oprócz za jęć spor to wych,
zwie dza li oko li ce Rze szo wa i uczest ni -
czy li w kil ku pro gra mach pro fi lak tycz -
nych, uka zu ją cych skut ki uza leż nie nia od
al ko ho lu. W sier pniu dzie więt na sto o so -
bo wa gru pa chłop ców, tre nu ją cych w klu -
bie, po je cha ła na obóz do Mal bor ka.

–Tu, oprócz za jęć z tre ne rem, któ re
przy go to wać nas ma ją do se zo nu, mie liś -
my tak że czas na zwie dza nie- mó wi pre -
zes klu bu Ma rek Kol czyń ski. Nie sa mo wi -
te wra że nie na chło pa kach zro bił za mek
w Mal bor ku, któ ry uda ło nam się zwie dz-
ić z prze wod ni kie mi. Du żą atrak cją był
tak że „chrzest” dla tych, któ rzy na obóz

po je cha li pier wszy raz. Ca łą im pre zę wy -
my śli li star si ko le dzy. By stać się peł no -
praw nym człon kiem gru py chłop cy mu -
sie li na przy kład prze brać się za ko bie tę,
uło żyć pio sen kę czy też ko goś na śla do -
wać. Po byt na obo zie miał też na u czyć
na szych chło pa ków sy ste ma tycz no ści,
pun ktu al no ści, wza jem ne go wspar cia
i współ pra cy.

Po obo zach spor to wych zo sta ły już tyl -
ko wspom nie nia, te raz czas po ka zać, ja ki
przy nio sły efekt. I chy ba jest do brze –
mó wi Kol czyń ski – bo po oś miu ko lej -

kach ro zgry wek w II Ma zo wiec kiej Li dze
Ju nio rów Star szych zaj mu je my II miej sce! 

Naj wię ksze suk ce sy klu bu to ostat nie
trzy se zo ny w Ma zo wiec kiej Li dze Ju nio -
rów Star szych, wy gra na na Tur nie ju
o Pu char Bur mi strza War sza wy – Pra gi
Pół noc, II miej sce na Tur nie ju Świ tal -
skie go, V miej sce na na XVII Ogól no pol -
skim Tur nie ju Ju nio rów Star szych im.
Sta ni sła wa Ty mo wi cza, X miej sce na VII
Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Miast w Pił -
ce Noż nej Ju nio rów im. Kon ra da Ka miń -
skie go w To ru niu. IT

Pa ra fial ny Klub Spor to wy Imiel ni ca za koń czył re a li za cję pro jek -
tu „W tro sce o przy szłość płoc kiej pił ki mło dzie żo wej”

Obo zy za grant

Ro zda ne zo sta ły po raz dzie wią ty.
Sta tu et ki „Je steś przy ja cie lem” to na -
gro da i do wód wdzięcz no ści śro do wi ska
osób nie peł no spraw nych, dla tych, któ -
rzy be zin te re sow nie, z po trze by ser ca
chęt nie im po ma ga ją. 

Tym ra zem sta tu et ki tra fi ły do czte -
rech osób; do zwią za nej z To wa rzy -
stwem Przy ja ciół Dzie ci Jo an ny Ol czak,
któ ra jest kie row ni kiem War szta tu Te ra -
pii Za ję cio wej dla Osób Nie peł no spraw -
nych Ru cho wo, Ma rii Ja siń skiej – pre -
ze sa Sto wa rzy sze nia Dia be ty ków oraz
Ma rzan ny i Bo gu sła wa Strześ niew skich
– wła ści cie li Za kła du Prze twór stwa
Mięs ne go „Pe kli mar” w Umie ni nie. 

Sta tu et kę otrzy ma ła rów nież Szko ła
Pod sta wo wa nr 20. Ka pi tu ła kon kur so -
wa chcia ła w ten spo sób po dzię ko wać
na u czy cie lom, ku char kom i pra cow ni -
kom tech nicz nym za oś mio let nie za an -
ga żo wa nie się w po moc przy or ga ni za -
cji pik ni ku. 

Tra dy cyj nie zwy cięz cy ode bra li sta t-
u et ki pod czas mszy świę tej w ko ście le
w Imiel ni cy. Póź niej nie peł no spraw ni
i ich przy ja cie le ba wi li się na pik ni ku in -
te gra cyj nym „Wspól nie mo że my wię -
cej” w ha li spor to wej w Bo ro wi czkach.
Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły: pa ra fia
św. Ja ku ba Apo sto ła i Sto wa rzy sze nie
„Ko lo ry Ży cia”. (rł)

Czwór ka przy ja ciół

Jedna z map
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Wie le osób pró bu je oszu ki wać po li cję,
ale nie tak ła two na brać mun du ro wych.
Szko da, że bez pod staw ne wez wa nia mo -
gą do pro wa dzić do te go, że pa trol nie do -
trze tam, gdzie na praw dę jest po trzeb ny. 

Przed sta wia my dwie hi sto rie świad czą -
ce o ludz kiej bez myśl no ści. 

Pil ne wez wa nie 

– Pro szę o po moc. Nie by ło mnie w do -
mu przez dwa dni, kie dy wró ci łam na łóż -
ku le żał mój mąż, nie da je oz nak ży cia –
re la cjo no wa ła 76-let nia płoc czan ka, któ ra
zgło si ła się do dy żur ne go po li cji. Na
miej sce zo stał skie ro wa ny pa trol. To, co
po li cjan ci prze ka za li dy żur ne mu w trak -
cie in ter wen cji, za sko czy ło wszyst kich.

– Pa trol wspól nie ze zgła sza ją cą
wszedł do miesz ka nia przy ul. Jaś mi no -
wej – mó wi dy żur ny asp. szt. Woj ciech
Je zier ski. – Po li cjan ci po pro si li ko bie tę
o wska za nie miej sca, gdzie le ży jej mąż,
lecz ku ich zdzi wie niu na wska za nym
łóż ku ni ko go nie by ło. Po pew nym cza sie
ko bie ta przyz na ła się, że wszyst ko... zmy -
śli ła. 

Oka za ło się, że chcia ła wez wać po li -
cjan tów, bo ktoś rzu cił w jej ok no jaj -
kiem. 

– Gdy bym tak po wie dzia ła, to prze cież
nikt by do mnie nie przy je chał – tłu ma -
czy ła po li cjan tom. Do dat ko wo oka za ło
się, że mał żo nek star szej pa ni zmarł, ale
dzie sięć lat te mu.

Z no żem na szyi

Dru ga hi sto ria mog ła by być sce na riu -
szem do fil mu. Oto ona:

– Był 8 paź dzier ni ka, do cho dzi ła godz.
13.30, kie dy do tar ło do nas zgło sze nie
o na pa dzie – opo wia da kie row nik po ste -
run ku w Bru dze niu Du żym asp. Sta ni -
sław Ko wal ski. 

We dług zez nań 28-let nie go miesz kań -
ca Kroś nic na Dol nym Ślą sku, gdy je chał
on przez Si kórz, ja kiś po jazd za czął spy-
chać go na po bo cze, aż wy lą do wał w ro -
wie. W tam tym au cie by ło dwóch męż -
czyzn, je den z nich wy sko czył ze środ ka
i do padł opla Ślą za ka. Prze ra żo ny 28-la -
tek zo ba czył tyl ko chu stę ma sku ją cą
twarz na past ni ka i po czuł jak ostrze no ża
prze ci na mu skó rę na szyi. Bez dy sku sji

od dał pie nią dze, ja kie miał przy so bie:
380 zł i 5 eu ro. Po tem ban dy ci od je cha li
w stro nę Bru dze nia.

– Ofia ra na pa du by ła w tak ogrom nym
stre sie, że nie po tra fi ła na wet po dać mar -
ki au ta prze stęp ców – do da je mł. asp. Ja -
ro sław By kow ski z bru dzeń skie go po ste -
run ku.

Po li cjan ci roz po czę li po szu ki wa nia
ban dy tów. W Bru dze niu za rzą dzo no blo -
ka dę, skru pu lat nie za pi sy wa no każ dy
prze jeż dża ją cy sa mo chód – je go mar kę,
ko lor, nu me ry re je stra cyj ne, licz bę po dró -
żu ją cych osób. Trwa ły po szu ki wa nia po -
dej rza nych po ja zdów w te re nie. 

Do ak cji ru szy li też wez wa ni na po moc
kry mi nal ni z płoc kiej ko men dy. Do pie ro
po ok. dwóch go dzi nach po li cjan ci za czę -
li for mal nie spi sy wać zez na nia posz ko do -
wa ne go.

– I za czę liś my mieć pew ne wąt pli wo ści
– opo wia da kie row nik Ko wal ski. – Z opi -
su sy tu a cji przez po krzyw dzo ne go wy ni -
ka ło, że ra na na szyi po win na być z in nej
stro ny. Sam wy gląd ska le cze nia bu dził
wie le wąt pli wo ści, bo ra na od no ża wy -
glą da ina czej.

W do dat ku męż czyz na nie krwa wił,
mi mo że szyb ko był zba da ny przez le ka -
rza. Traf chciał, że aku rat prze jeż dża ła
ka ret ka po go to wia z Sier pca, któ rą za -
trzy ma li fun kcjo na riu sze. Kie dy le karz
prze su nął wil got nym tam po nem po ra nie,
nie zo stał na nim naj mniej szy ślad krwi.

Ale na pię cie ro sło, bo 28-la tek po ka zał
swo ją ko mór kę i wy świet lo ny na niej nu -
mer in ne go te le fo nu. Roz trzę sio ny mó -
wił, że kil ka mi nut po godz. 12 ktoś z te -
go nu me ru dzwo nił z groź ba mi. To był
nu mer bud ki te le fo nicz nej przy ul. Bar tni -
czej w Płoc ku.

– Skon tak to wa liś my się z dy żur nym
płoc kiej ko men dy, że by za bez pie czył na -
gra nie z mo ni to rin gu – mó wi asp. Ko wal -
ski. – Oka za ło się, że w tej sa mej go dzi -
nie, w któ rej sy gnał odez wał się w ko mór -
ce na sze go Ślą za ka, ka me ry za re je stro -
wa ły dzwo nią ce go z bud ki męż czyz nę. Ty -
le że… to był właś nie ten Ślą zak!

Wo bec ty lu „re we la cyj nych” od kryć
o po moc zo sta li znów po pro sze ni kry mi -
nal ni, spe cja li ści od do cho dze nia praw dy.
I dosz li. 

Oto osta tecz na wer sja opo wie ści 28-
let nie go miesz kań ca Kroś nic: w stycz niu
te go ro ku w Go lu biu Do brzy niu poz nał
męż czyz nę z pół noc ne go Ma zo wsza.
Po lu bi li się, za miesz ka li ra zem, on mu
po ma gał, wspie rał pie niędz mi, ob da ro -
wał cen ny mi przed mio ta mi. Ale tam ten
po ja kimś cza sie od szedł. – Żal za przy-
ja cie lem i chęć odzy ska nia pie nię dzy
pchnę ły Ślą za ka do po szu ki wań. Tra fił
do ro dzi ny przy ja cie la, ale tam usły szał
tyl ko, że po szu ki wa ny przez nie go męż -
czyz na znik nął, po pro stu za gi nął – opo -
wia da An na Le wan dow ska z zes po łu
pra so we go KMP. – Za nie po ko jo ny po -
wia do mił na wet miej sco wą po li cję, ale
ta szyb ko usta li ła, że żad ne go za gi nię cia
nie ma, a czło wiek chce po pro stu mieć
spo kój. Po nie waż nic nie przy no si ło re -
zul ta tów, zdes pe ro wa ny 28-la tek po sta -
no wił wró cić do źró dła tej zna jo mo ści,
do Go lu bia -Do brzy nia. 

I kie dy do jeż dżał do Si ko rza, nag ły im -
puls ka zał mu ja koś „za ist nieć”. Wte dy
wy my ślił i wpro wa dził w czyn swo ją za -
wi łą in try gę z groź ba mi i na pa dem.
Po my sło wy au tor tej tra gi far sy spę dził ja -
kiś czas w po li cyj nym aresz cie. Ma te ria ły
ca łej spra wy tra fi ły do pro ku ra tu ry, któ ra
bę dzie mu sia ła pod jąć de cy zję, co w tej
spra wie da lej ro bić.

– Wie dza i do świad cze nie pod po wia -
da ją mi, że nasz bo ha ter od po wie za skła -
da nie zez nań o nie po peł nio nym prze stęp -
stwie, za co gro zi do trzech lat poz ba wie -
nia wol no ści – mó wi Sta ni sław Ko wal -
ski. I do da je, że je mu i je go lu dziom aż
rę ce opa dły, bo ty le wy sił ku i cza su po -
świę ci li na roz wi kła nie za gad ki bar dzo
groź ne go prze stęp stwa, któ re ktoś so bie
tyl ko wy my ślił. (m.d.)

Wie le ha ła su o nic

Kie row co, nie zdziw się, gdy do sta niesz
man dat, a two je prze wi nie nie zo sta ło na -
gra ne przez „el kę”. Po Płoc ku jeź dzi aż 17
ta kich sa mo cho dów. Ka me ry za in sta lo -
wa ne w sa mo cho dach uży wa nych do
prze pro wa dze nia eg za mi nów na pra wo ja -
zdy re je stru ją nie tyl ko wy kro cze nia zda -
ją cych. – Jed na z ka mer po ka zu je obraz
z wnę trza po ja zdu – mó wi Woj ciech
Krze ski, dy rek tor Wo je wódz kie go Oś rod -
ka Ru chu Dro go we go w Płoc ku. – Dru ga
re je stru je to, co dzie je się przed kan dy da -
tem na kie row cę: wszyst kie ma ne wry, za -
cho wa nie in nych uczest ni ków ru chu, sto -
so wa nie się do zna ków dro go wych itp.

Za pis z zew nętrz nej ka me ry słu ży nie
tyl ko ja ko do wód po praw no ści eg za mi nu,
ale cza sem – ja ko do wód prze stęp stwa lub
wy kro cze nia dro go we go. Oto je den
z przy kła dów za re je stro wa ny na ul.
Kwiat ka: „el ka” sta je ja ko któ reś z ko lei
au to przed przej ściem dla pie szych, na
któ rym znaj du je się dziec ko. Na gle z le -
wej stro ny ko lum nę sa mo cho dów mi ja
cię ża rów ka i bez za trzy ma nia się prze jeż -
dża przez ze brę. Sły chać głos eg za mi na to -
ra, któ ry ko men tu je tę sy tu a cję i pow ta rza
nu me ry re je stra cyj ne wy wrot ki, że by je
bez błęd nie za pi sać. To do wód na zła ma -
nie prze pi sów. Póź niej na pod sta wie te go
fil mu oraz zez nań eg za mi na to ra kie ru ją cy
cię ża rów ką zo stał uka ra ny: zap ła cił 500 zł
i do stał 9 pun któw kar nych. 

– Ta ką współ pra cę bar dzo so bie ce ni -
my – mó wi za stęp ca na czel ni ka płoc kiej
dro gów ki kom. Zbi gniew Kop czyń ski. –
To nasz wspól ny cel, że by dro gi by ły bez-
piecz ne. Ale chcę do dać, że nie tyl ko eg -
za mi na to rzy z „elek” są na szy mi sprzy -
mie rzeń ca mi. Do wo dów ła ma nia prze pi -
sów ru chu dro go we go do star cza ją nam
tak że kie row cy au to bu sów, tak sów ka rze
oraz in ni uczest ni cy ru chu dro go we go.

Ko mi sarz Kop czyń ski do da je, że każ dy
mo że zgło sić się ze zdję ciem czy na gra -
niem, na któ rym wi dać wy raź nie ła ma nie
prze pi sów. – Jed nak sa mo zdję cie wy ko -
na ne na przy kład ty dzień te mu, nie mo że
sta no wić do wo du – do da je. – Pro si my, by
oso ba, któ ra je zro bi ła, nie po zo sta wa ła
ano ni mo wa i zde cy do wa ła się oso bi ście
za świad czyć o ta kim zda rze niu.

Z ko lei dy rek tor WORD pod kre śla, że
choć oś ro dek ma in ne za da nia, to jed ną
z je go na czel nych idei jest wpro wa dza nie
za sad bez pie czeń stwa na dro gach. – Dla -
te go w dra stycz nych przy pad kach eg za -
mi na to rzy współ pra cu ją z po li cją – do da -
je Krze ski. (m.d.)

„El ki” dla 
bez pie czeń stwa

Z ini cja ty wy Ma zo wiec kiej Ra dy Bez-
pie czeń stwa Ru chu Dro go we go pow stał
otwar ty in no wa cyj ny por tal in ter ne to wy
„Bez piecz na dro ga do szko ły”
(www.wy cho wa nie ko mu ni ka cyj -
ne.org). Pro jekt zo stał stwo rzo ny na Ma -
zo wszu, ale z po wo dze niem mo że słu żyć
miesz kań com ca łej Pol ski. Z za ło że nia
adre so wa ny jest do róż nych od bior ców.
Waż ny dział sta no wi stro na adre so wa na
do na u czy cie li, któ rzy mo gą przy jej wy -
ko rzy sta niu po pro wa dzić lek cje, do ty czą -
ce wy cho wa nia ko mu ni ka cyj ne go
w szko le. Jed nak nie tyl ko na u czy cie le,
ale i ro dzi ce dzię ki por ta lo wi mo gą zad-
bać o edu ka cję w tym za kre sie swo ich

dzie ci. God ne po le ce nia są dzia ły
„Wspól na za ba wa”, czy „Obej rzyj
z dziec kiem”, dzię ki któ rym ca łe ro dzi ny
mo gą spę dzić wspól ny czas i przy oka zji
wie le na u czyć się z za kre su bez pie czeń -
stwa ru chu dro go we go. Atrak cją dla dzie -
ci jest stro na adre so wa na tyl ko do nich.
Znaj dą tam qu i zy, krzy żów ki i in te re su ją -
ce fil my edu ka cyj ne. Jest to wspa nia ła
oka zja, by czas spę dza ny przed kom pu te -
rem wy ko rzy sta ły na na u kę przez cie ka -
wą za ba wę.

Por tal ma for mę otwar tą – ma być nie
tyl ko źró dłem in for ma cji dla ro dzi ców i
na u czy cie li, ale też miej scem wy mia ny
do świad czeń. Na u czy cie le, ro dzi ce, po li -
cjan ci, a tak że dzie ci mo gą współ re da go -
wać ma te ria ły za miesz cza ne na por ta lu. 

W ra mach Eu ro pej skie go Dnia Bez-
pie czeń stwa Ru chu Dro go we go, na te -
re nie ca łe go wo je wódz twa szko ły
i przed szko la od wie dzi li po li cjan ci, któ -
rzy po nad to zor ga ni zo wa li wie le ak cji
o szer szym za się gu. Ak tyw no ścią i in -
no wa cyj no ścią wy ka za ły się też wszyst -
kie Wo je wódz kie Oś rod ki Ru chu Dro-
go we go z Ma zo wsza, or ga ni zu jąc róż ne
im pre zy, m.in.: ak cję ro zda wa nia kie -
row com ulo tek z ha sła mi: „Zap nij pa -
sy”, „Jedź bez piecz nie”, „Włącz świat -
ła”, „Bez piecz ny pie szy” w Płoc ku;
hap pe ning pod ha słem „Dla cze go pie si
gi ną na przej ściach?” w Siedl cach; ak -
cję pre wen cyj ną pro wa dzo ną w gim bu -
sach prze wo żą cych ucz niów na te re nie
po wia tu ra dom skie go. bpUM

Bez piecz ny por tal
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Wi zjo ner, ar ty sta -fan ta sta, ma larz na w-
ie dzo ny, ma rzy ciel – to ko lej ne bar wne
okre śle nia ar ty sty, któ re są tak sa mo
upraw nio ne, jak wszel kie pró by kla sy fi ko -
wa nia je go ma lar stwa. 

Er win Sów ka, rocz nik 1936, eme ry to -
wa ny gór nik KWK Wie czo rek w Ka to wi -
cach i je dy ny ży ją cy czło nek le gen dar nej
gru py ma la rzy – mi sty ków z Ja now ca kie -
ro wa nej przez Teofila Ociep kę, przy jeż -
dża z Ka to wic do Płoc ka. 

Ga le ria OTO JA za pra sza na wer ni saż
wy stawy z udzia łem ar ty sty 7 li sto pa da. 

Po ka że 25 obra zów pow sta łych na prze -
strze ni ostat nich 20 lat. To pier wsza w tej
czę ści Pol ski wy sta wa in dy wi du al na te go
ar ty sty, któ re go bio gram fi gu ru je na wet
w Świa to wej En cy klo pe dii Sztu ki Na iw nej.
Bo Sów ka to po stać le gen dar na. O je go ży -
ciu i twór czo ści pow sta ło wie le fil mów do -
ku men tal nych, prac i ksią żek. Pró ba krót -
kie go stresz cze nia jest wręcz nie moż li wa,
po dob nie jak opi sa nie głów nych mo ty wów
ma lar skich. 

Je go obra zy to niez wy kle wi zjo ner skie
kom po zy cje, urze ka ją ce kun sztow no ścią,
bo gac twem i róż no rod no ścią doz nań, os -
nu te wręcz fi zycz nie od czu wal ną au rą ta -
jem ni czo ści i na je żo ne zna ka mi i sym bo la -
mi. W swo ich pra cach Er win Sów ka wy -
ko rzy stu je czę sto sce ne rię Ni ki szow ca –
sta rej dziel ni cy Ka to wic (wi docz nej

w „An ge lu sie” L. Ma jew skie go i „So li zie -
mi czar nej” K. Kut za). Sym bo le i mi ty gór-
ni cze z ła two ścią łą czy z iko no gra fią in dyj -
ską. W je go obra zach mo gą spot kać się
Krysz na, bo gi ni Isz tar i św. Bar ba ra. Ma ria
Fi der kie wicz – et no log z Mu ze um Ślą skie -
go w Ka to wi cach uwa ża, że ar ty sta czu je
głę bo ką in tu i cyj ną więź ze spu ściz ną kul-
tu ro wą Egip cjan, Hin du sów czy Su me rów.
Na jed nym z je go obra zów, np. We nus po -
ja wia się w in dyj skiej sty li za cji, z su me ryj -
ski mi sym bo la mi płod no ści i w ślą skim
wian ku lu do wym na gło wie. Z ko lei je go
stu dia nad księ gą Ge ne sis do pro wa dzi ły go
do za ska ku ją cych kon sta ta cji, do ty czą cej
po do bieństw po mię dzy Bo giem Oj cem
a grec kim Ze u sem. Ma lar stwo Sów ki to też
sil ne wąt ki ero tycz ne, ele men ty kul tu fal-
licz ne go, ale jak pod kre ślał Se we ryn A.
Wi słoc ki: czę ste go w obra zach Sów ki wąt -
ku ero tycz ne go nie na le ży ro zu mieć
w zwul ga ry zo wa ny spo sób. Dla nie go ko -
bie ta jest od wiecz nym sym bo lem mi ło ści,
ciąg ło ści i ra do ści ży cia. 

O czym war to się prze ko nać sa me mu.
Wer ni saż roz pocz nie się o godz. 16.30
w Ga le rii OTO JA, pl. Na ru to wi cza 2. Ar -
ty sta po ja wi się na nim wraz żo ną. W pla nach
jest rów nież pre zen ta cja fil mu do ku men tal -
ne go o ma la rzu. Wię kszość obra zów pre zen -
to wa nych na wy sta wie bę dzie moż na ku pić.
Obra zy moż na oglą dać do 19 grud nia. (rł)

Osią gnął świa to wy ro zgłos. O je go twór czo ści pow sta ło kil ka fil -
mów do ku men tal nych, a Lech Ma jew ski opo wieść o ma la rzu
i Gru pie Ja now skiej za warł w fa bu lar nym „An ge lu sie”.

Er win Sów ka 
i ma gicz ne świa ty

„Su bi to san to, na tych miast świę ty, Ten, co po łą czył się z anio ła mi” śpie wa li ucz nio wie
Gim na zjum nr 4 w Płoc ku w 30. rocz ni cę ina u gu ra cji pon ty fi ka tu Ja na Pa wła II. 

Pod czas wy stę pu przy go to wa ne go przez R. Ziar ko – Po dla ską we współ pra cy z A. Wiś -
niew skim – dy ry gen tem chó ru szkol ne go i ks. A. Pień dy kiem roz brzmiał w sa li gim na -
stycz nej naj pierw wzru sza ją cy dia log Mat ki z Sy nem, prze po wia da ją cej Mu „bia łą su kien -
kę”, a po tem roz la ła się ra dość pon ty fi ka tu Ja na Pa wła II, tak szyb ko zmą co na rę ką za ma-
chow ca, cier pie niem, cho ro bą i tru da mi po słu gi wa nia ko ścio ło wi po wszech ne mu. 

Uka za nie naj waż niej szych mo men tów z ży cia wiel kie go Pa pie ża w poe zji i pio sen ce
przy ję to w szko le w at mos fe rze ci szy i sku pie nia. Pow tó rzo ny w nie dzie lę pro gram w pa -
ra fii Du cha Świę te go wier ni przy ję li en tu zja stycz nie. Po ja wi ły się łzy wzru sze nia, a wo ła -
nie, by Ten, któ ry „swym umie ra niem uczył nas ży cia, o ży cie wo łał” jak naj szyb ciej tra fił
do gro na świę tych Ko ścio ła wy da wa ło się jesz cze głoś niej sze. R. Ziar ko – Podlaska

bez tytułu, 2008

Apokalipsa św. Jana 5, 1991

Szko ła Pod sta wo wa nr 22 or ga ni zu je po -
wia to wy kon kurs li te rac ki „Pi szę książ kę”. To
już VII edy cja zma gań, któ re w tym ro ku od -
bę dą się pod ha słem „Ta cy jak wszy scy, choć

każ dy in ny”. Ucz nio wie szkół pod sta wo -
wych, któ rzy chcie li by wziąć udział w kon -
kur sie ma ją czas na nad sy ła nie prac do 14 li -
sto pa da na adres: Szko ła Pod sta wo wa nr 22,
ul. Czwar ta ków 6, tel. 024 364 40 27 wew.
113. Fi nał od bę dzie się 10 grud nia. (m.d.)

Ucz nio wie na pi szą

W dru giej edy cji kon kur su gran to we -
go Zgro ma dze nie Sióstr Mat ki Bo żej
Mi ło sier dzia, któ re na płoc kiej Sta rów ce
pro wa dzi in ter nat dla dziew cząt uczą -
cych się i pra cu ją cych a tak że świet li cę
so cjo te ra pe u tycz ną, wy stą pi ło o grant na
pro jekt pn. „Pod no sze nie ja ko ści po mo -
cy nie sio nej mło dzie ży gro ma dzą cej się
w Świet li cy im. Anio ła Stró ża pro wa -
dzo nej przez Zgro ma dze nie Sióstr Mat ki
Bo żej Mi ło sier dzia w Płoc ku”. Fun da cja
na wy po sa że nie świet li cy w dwa kom-
pu te ry i kse ro ko piar kę przyz na ła grant
w wy so ko ści 10 500 zł.

– Sprzęt za ku pi łyś my i te raz już słu ży
na szym po do piecz nym – mó wi ko or dy -
na tor pro jek tu sio stra An ge li ka. Uła twia
pro wa dze nie za jęć w świet li cy, uspraw-
nia też pra cę biu ra. Dziś już ni ko mu nie
trze ba pow ta rzać jak waż nym źró dłem
wie dzy i jak po moc nym na rzę dziem w jej
zdo by wa niu jest kom pu ter i in ter net. 

Obec nie w in ter na cie pro wa dzo nym
przez sio stry miesz ka 13 dziew cząt
uczą cych się i stu diu ją cych. Co dzien -
nie z za jęć świet li co wych ko rzy sta do -
dat ko wo jesz cze 20 osób. Tu mo gą
spo koj nie odro bić lek cje, sko rzy stać
z kom pu te ra, czy też wziąć udział
w grach i za ba wach or ga ni zo wa nych
przez sio stry. Naj wię kszym szczę ściem
dla nas jest, gdy je den z po do piecz -
nych przy pro wa dza ze so bą ko le gę.

Wte dy wie my, że pra ca przy no si efek t-
do da je sio stra An ge li ka. 

W naj bliż szych pla nach sio stry ma ją
roz bu do wę San ktu a rium Bo że go Mi ło -
sier dzia. Pla ny uw zględ nia ją tak że
roz bu do wę bu dyn ku do sto so wa ne go
do pra cy z dzieć mi i mło dzie żą.
W tych dzia ła niach Zgro ma dze nie
rów nież otrzy ma ło po moc Fun da cji.
W pier wszej edy cji kon kur su gran to -
we go na opra co wa nie pro jek tu bu do -
wla ne go, in wen ta ry za cję ar chi tek to -
nicz no – kon ser wa tor ską, au dyt ener-
ge tycz ny oraz pro jekt i ba da nia ge o lo -
gicz ne te re nu San ktu a rium, Fun da cja
przyz na ła grant w wy so ko ści 40 000
zł. Roz bu do wa San ktu a rium po trwać
ma do koń ca 2013 ro ku. IT

Kom pu te ry z gran tu
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Każ dy ży cio rys (naj czę ściej dość
krót ki) osób, bę dą cych bo ha te ra mi

wy sta wy przy go to wa nej przez Od dzia -
ło we Biu ro Edu ka cji Pub licz nej In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej, na da je się na
sen sa cyj ny film. Film tra gicz ny – o mi -
ło ści, wal ce, po świę ce niu i zdra dzie –
koń czą cy się okrut ną śmier cią bo ha te ra.

Np. moż na by na krę cić film o płoc cza -
ni nie Zdzi sła wie Ki sie lew skim, ofi ce rze
4. puł ku strzel ców kon nych, któ ry wzię-
ty do so wiec kiej nie wo li wy sko czył
z po cią gu w cza sie tran spor tu do obo zu,
po tem był w wy wia dzie Ar mii Kra jo -
wej, po za koń cze niu woj ny od de le go -
wa ny ja ko „wty czka” do Urzę du Bez-
pie czeń stwa, resz tę ży cia spę dził z pięt -
nem zdraj cy. Do pie ro nie daw no IPN od -
na lazł do ku men ty po twier dza ją ce, że
Ki sie lew ski ni gdy nie prze szedł na dru -
gą stro nę i ni gdy nie zdra dził. Al bo
o Ro mu al dzie Przy by łow skiej, któ ra 2
dni przed wy bu chem woj ny przy je cha ła
do Pol ski z USA z po kaź nym do byt -
kiem, by wyjść za  mąż. Na rze czo ny po -
szedł na front i ni gdy nie wró cił. Ro mu -
al da za an ga żo wa ła się w dzia łal ność po -
dzie mia; za swo je fu tra, bi żu te rię
i wszyst ko co mia ła cen ne go, ku po wa ła
ka ra bi ny dla AK. Jej mąż, Jan Przy by -
łow ski, któ re go poz na ła w kon spi ra cji,
zo stał za mor do wa ny po woj nie z pięt -
nem hań by, bo ko mu ni ści do je go bo ha -
ter skie go ży cio ry su do pi sa li współ pra cę
z ge sta po. Zo stał zre ha bi li to wa ny do -
pie ro po 17 la tach. 

Al bo o Wik to rze Stry jew skim ps.
Cac ko, któ ry rów nież w cza sie woj ny

dzia łał w po dzie miu, a po jej za koń -
cze niu pod jął pra cę ja ko SOK -i sta na
dwor cu ko le jo wym w Sier pcu. Tam
był świad kiem gwał tu Ro sja ni na na
Pol ce – nie wy trzy mał i gwał ci cie la
za strze lił. I znów mu siał wra cać do la -
su, gdzie do wo dził 11. gru pą ope ra -
cyj ną Na ro do wych Sił Zbroj nych, któ -
ra dzia ła ła do paź dzier ni ka 1948 ro ku.
Po wy ko na niu wy ro ku na 3 człon kach
PPR w Sta roź re bach służ by bez pie -
czeń stwa zmo bi li zo wa ły swe si ły
i gru pa zo sta ła roz bi ta. A Stry jew ski
zo stał ska za ny 38-krot nie na ka rę
śmier ci, któ rą wy ko na no 18 stycz nia
1951 ro ku. A Zdzi sław Ki sie lew ski,
któ ry w oto czo nej przez NKWD wsi
pod Sier pcem, pod dał się, oca la jąc
swe go do wód cę i wieś, któ rą mie li
spa lić też miał bo ga ty ży cio rys.

Ko lej ny za pom nia ny bo ha ter to kle -
ryk Ste fan Ma jew ski, od 1941 ro ku
żoł nierz Na ro do wej Or ga ni za cji Woj -
sko wej, po tem Ar mii Kra jo wej, skie -
ro wa ny do pra cy w de le ga tu rze rzą du
na kraj. Po woj nie pra co wał w War -
sza wie ja ko ulicz ny fo to graf. We
wrześ niu 1947 ro ku, kie dy wy da wa ło
się, że sy tu a cja się us po ka ja i UB nie
wie o je go dzia lal no ści w po dzie miu,

wró cił do se mi na rium, ale w Kra ko -
wie. Stu dio wał tyl ko rok; 11 paź dzier -
ni ka 1948 ro ku wy pro wa dzo no go
z se mi na rium w su tan nie i prze wie zio -
no na Ra ko wiec ką w War sza wie. Po
pół to ra rocz nych tor tu rach ska za ny na
pię cio krot ną ka rę śmier ci. Za mor do -
wa ny w wię zie niu mo ko tow skim 18
stycz nia 1951 ro ku. Tak w je go przy-
pad ku, jak i wie lu in nych, ów czes ny
pre zy dent Bo le sław Bie rut nie sko rzy -
stał z pra wa ła ski.

Ilu ich by ło? Tych, któ rzy nie po go -
dzi li się ze za mia ną oku pa cji nie -

miec kiej na so wiec ką. – Za raz po woj -
nie kil ka dzie siąt ty się cy, ale wię kszość
sko rzy sta ła z og ło szo nej 5 lu te go 1947
ro ku am ne stii i ujaw ni ła się – mó wił
na otwar ciu wy sta wy „Ostat ni Leś ni –
Ma zo wsze i Po dla sie w ogniu 1948 –

1953” w ga le rii „Sta ni sła wów ki” 19
paź dzier ni ka Ja cek Pa wło wicz z IPN.
We dług ofi cjal nych da nych ujaw ni ło
się 55.277 osób. Uwie rzy li ko mu ni -
stom, że mo gą nor mal nie żyć. Ale szy-
b ko prze ko na li się, że by ło to ha nieb -
ne oszu stwo no wej wła dzy lu do wej, bo
ujaw nio nych wy bie ra no ko lej no jak

ry by z sa ka, aresz to wa no pod by le po -
zo rem i osa dza no w wię zie niu. Do -
brze, je że li koń czy ło się na wy ro ku
dłu go let nie go wię zie nia a nie ka rze
śmier ci, bo eg ze ku cje sta ły się co dzie-
n no ścią. Wów czas część by łych akow-
ców wró ci ła do la su.

Od dzia ły Na ro do wych Sił Zbroj -
nych naj dłu żej dzia ła ły na Ma zo wszu
i Po dla siu. Na jak tyw niej szy był 23
okręg wal czą cy w re jo nie Płock – Lip -
no – Sierpc. Ale z każ dym mie sią cem
leś nych uby wa ło. Zgod nie z ob wiesz -
cze niem mi ni stra bez pie czeń stwa pub-
licz ne go ci, któ rzy uchy li li się od sko-
rzy sta nia z usta wy am ne styj nej by li
ści ga ni i ka ra ni z ca łą su ro wo ścią
pra wa. Nie prze bie ra no w środ kach,
mo bi li zu jąc ogrom ne si ły do tę pie nia
„wro gów lu du”. Wios ną 1948 ro ku
wła dze bez pie czeń stwa oce nia ły, że

par ty zan tów jest oko ło 260. Do ich
lik wi da cji skie ro wa no po nad 1500
żoł nie rzy oraz kil ku set fun kcjo na riu -
szy MO i UB. Naj dłu żej prze trwa ła,
zło żo na z roz bit ków z in nych od dzia -
łów, gru pa Ka zi mie rza Dyk siń skie go
ps. Kru czek, bo do czer wca 1954 ro -
ku. Oni już w za sa dzie nie wal czy li,
chcie li tyl ko prze żyć. Ale nie poz wo -
lo no im na ta ki „luk sus”. UB uda ło się
ska pe ro wać jed ne go z człon ków gru py
i moż na by ło za cząć ope ra cję pod naz -
wą „mor der cy”. Oto cze ni przez od -
dzia ły lik wi da cyj ne ostat ni dwaj leś ni
po peł ni li sa mo bój stwo: Ma lic ki wy sa -
dził się gra na tem, a Dyk siń ski strze lił
so bie w gło wę. I to był ko niec Na ro -
do wych Sił Zbroj nych.

Wy sta wa w pa ra fial nej ga le rii „U
Pa na Bo ga za pie cem” w ko ście le p.w.
św. Sta ni sła wa Kost ki czyn na bę dzie
do 19 li sto pa da.

Przy oka zji otwar cia wy sta wy Ja cek
Pa wło wicz pro mo wał swo ją no wą

książ kę pt. „Rot mistrz Wi told Pi lec ki
1901 – 1948”, wy da ną przez In sty tut
Pa mię ci Na ro do wej. To wła ści wie al -
bum z osz częd nym ko men ta rzem, wy -
peł nio ny zdję cia mi i do ku men ta mi
(rę ko pis ży cio ry su, ofi cer skie kar ty
ewi de nyj ne, kar ta per so nal na więź nia
KL Ausc hwitz, li sty do cór ki, fał szy -
we ken nkar ty, pro to ko ły prze słu chań,
akt oskar że nia) z bo ha ter skie go ży cia
czło wie ka, któ ry m.in. ce lo wo dał się
aresz to wać w ła pan ce, by tra fić do
Oświę ci mia i or ga ni zo wać tam ruch
opo ru. Jak pi sze au tor we wstę pie
„Wi told Pi lec ki był żoł nie rzem Rze -
czy pos po li tej utra co nej. Był przed sta -
wi cie lem tej Pol ski, któ ra zo sta ła
w swym du cho wym, spo łecz nym i na -
wet ludz kim wymia rze, w ogrom nym
stop niu bez po wrot nie znisz czo na
przez dwa oku pu ją ce nasz kraj to ta li -
tar ne sy ste my XX wie ku. Na le żał do
daw ne go, pol skie go gi ną ce go świa ta,
w któ rym po ję cia, ta kie jak wia ra,
wol ność, pa trio tyzm, bo ha ter stwo, po -
świę ce nie, de mo kra cja, poj mo wa ne
by ły zgod nie z ich rze czy wi stym zna -
cze niem.”

Ewa Ja siń ska
zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Ostat ni Leś ni

Romualda Przybyłowska

Witold Pilecki
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Hen ryk Cit ko – kie row nik sek cji ar -
chi wum Zbi gnie wa Her ber ta w Bib lio -
te ce Na ro do wej bar wnie opo wia dał
o ży ciu po tey, ilu stru jąc opo wieść
przeź ro cza mi. – Her bert miał zło żo ny
sto su nek do włas nej bio gra fii – mó wił
pre le gent. – To wi dać w je go twór czo -
ści, któ ra czę sto nie jest jed noz nacz na
– poz wa la czy tel ni ko wi na włas ną in -
ter pre ta cję. Her bert nie od kry wa się
do koń ca, bro ni swo jej in tym no ści,
jest świa do my wa gi swo jej twór czo ści
a jed no cześ nie – jak mo że my przy-
pusz czać – od czu wa pe wien nie do syt
z te go po wo du, że nie spraw dził się
w pro zie. Pró bo wał, na pi sał kil ka
opo wia dań, ale nie był z nich za do wo -
lo ny.

Ży cio rys Księ cia Sło wa, któ rym to
ty tu łem (wraz z Na gro dą Pier ście nia)
już w ro ku 1961 ob da rzy ła go Ra da
Na czel na ZSP w Gdań sku, jest bar wny
i w nim na le ży szu kać żró dła je go poe -
zji opar tej o tra gizm, przy czyn okre śla -
nia go naj wię kszym bun tow ni kiem
ostat nie go pół wie cza. 

Uro dził się 29 paź dzier ni ka 1924 ro -
ku we Lwo wie. Oj ciec był praw ni kiem
i dy rek to rem ban ku, co za pew nia ło 5-
oso bo wej ro dzi nie (star sza sio stra
i młod szy brat) do bry sta tus ma te rial -
ny. Mie li na wet pod Lwo wem so lid ny,
mu ro wa ny, bia ły let ni dom, za to pio ny
w le sie. W 1937 ro ku roz po czął na u kę
w gim na zjum i li ce um im. Ka zi mie rza
Wiel kie go. To był bar dzo szczę śli wy
okres w je go ży ciu, a Lwów za wsze
wspo mi nał z sen ty men tem, ja ko mia s-
to wie lo na ro do we, wie lo kul tu ro we,
nad któ rym uno sił się duch to le ran cji.
Ostat nie ro dzin ne zdję cie z te go po -
god ne go okre su po cho dzi z 1939 ro ku
z wa ka cji w Ja star ni.

A po tem wszystko się skoń czy ło.
W cza sie oku pa cji uczęsz czał na taj ne
kom ple ty gim na zjal ne (któ re umoż li -
wi ły mu zda nie ma tu ry wios ną 1944
ro ku), pra cu jąc jed no cześ nie w skle pie
z ar ty ku ła mi me ta lo wy mi i ja ko kar mi -
ciel wszy w In sty tu cie Beh rin ga, pro-
du ku ją cym szcze pion ki. W 1944 ro ku,
przed wkro cze niem Ar mii Czer wo nej
ro dzi na wy je cha ła do Kra ko wa. Zbi g-
niew zdał na Aka de mię Sztuk Pięk -
nych, na wy dzial ak tor ski i na eko no -
mię UJ. Pró bo wał też swych sił na wy -
dzia le pra wa – osta tecz nie po zo stał
przy eko no mii, z któ rej w 1947 ro ku
uzy skał ty tuł ma gi stra. Ro dzi na od
1945 ro ku miesz ka ła w So po cie i po
ukoń cze niu na u ki Zbi gniew do nich
do łą czył. Za czął pi sać. Je go de biu tan -
cki wiersz opub li ko wa ła w 1947 ro ku
ga ze ta szcze ciń ska. Szyb ko je go do ro -
bek li te rac ki stał się na ty le zna czą cy,
że przy ję to go do Związ ku Li te ra tów
Pol skich, z któ re go wy pi sał się w 1951
ro ku. Znów pod jął stu dia – tym ra zem
na wy dzia le pra wa UMK w To ru niu,
a od 1950 ro ku stu diu je fi lo zo fię na
Uni wer sy te cie War szaw skim. Pub li ku -
je swo je wier sze w Ty god ni ku Po -
wszech nym. Mi mo trzech dy plo mów
wyż szych uczel ni nie mógł zna leźć
sto sow ne go za ję cia. Na utrzy ma nie
zarabiał ja ko ek spe dient w skle pie,
w spół dziel ni eme ry tów i in wa li dów,
w biu rze pro jek to wym prze my słu tor-
fo we go.

Od 1956 ro ku po pra wi ło mu się. Na
fa li po sta li now skiej od wil ży za czę ły
pub li ko wać je go twór czość po waż ne
pis ma: Ży cie Li te rac kie, Twór czość.
W 1957 ro ku po wra ca do Związ ku Li -
te ra tów Pol skich. W 1958 ro ku za -
miesz ku je w swo im pier wszym miesz -

ka niu – skrom nej ka wa ler ce przy ów -
czes nej ul. Świer czew skie go. Poz na je
swo ją przy szłą żo nę Ka ta rzy nę Dzie -
du szyc ką, z któ rą oże nił się w 1968
ro ku (wcześ niej przez dłu gi okres
zwią za ny był ze star szą od sie bie Ha l-
i ną Mi sio łek, któ ra by ła je go pier wszą
mu zą i dla Her ber ta roz sta ła się z mę -
żem). Ze 100 do la ra mi wy jeż dża
w pier wszą po dróż za gra nicz ną do Pa -
ry ża. Poz na je śro do wi sko pa ry skiej
„Kul tu ry“, lu dzi zwią za nych z In sty tu -
tem Kul tu ry Pol skiej m.in. Cze sła wa
Mi ło sza, z któ rym się nie zga dzał
w oce nie rze czy wi sto ści. Po dró żu jąc
po Fran cji, wy ko nał set ki ry sun ków
de ta li ka tedr i zam ków, któ re póź niej
by ły in spi ra cją do je go twór czo ści.
Za przy jaź nił się z Kar lem De de ciu -
sem, któ ry ”otwo rzył mu drzwi” na
nie miec ki ry nek wy daw ni czy.

W 1960 ro ku wra ca do Pol ski i pół -
to ra ro ku pra cu je nad ”Bar ba rzyń cą

w ogro dach”. Naj le piej pi sa ło mu się
w Au gu sto wie, do kąd za pra szał rów -
nież swoich przy ja ciół. W 1963 ro ku
po je chał do An glii, stam tąd znów do
Pa ry ża, gdzie spot kał się m.in. z Wi -
tol dem Gom bro wi czem, po tem do
Gre cji. W 1966 ro ku uj rza ło świat ło
dzien ne je go naj bar dziej zna ne dzie ło
”Pan Co gi to”, któ re ot wo rzy ło mu
drzwi ”na sa lo ny”; w la tach 70. zo stał
przy ję ty do kil ku eli tar nych sto wa rzy -
szeń m.in. pol skie go Pen Clu bu i ber -
liń skiej Aka de mie der Künste. Za an -
ga żo wał się w dzia łal ność po li tycz ną;
w 1974 ro ku pod pi sał tzw. List 15, żą -
da ją cy umoż li wie nia Po la kom miesz -
ka ją cym w ZSRR kon takt z kul tu rą
pol ską, rok póź niej pod pi sał się pod
Me mo ria łem in te lek tu a li stów, do ma -
ga ją cym się zmian po li tycz no -u stro jo -
wych w PRL. W la tach 80. stał się
sztan da ro wym poe tą pol skiej opo zy -
cji. Zmarł w War sza wie 28 lip ca 1998
ro ku.

Te i wie le in nych fak tów oraz cie ka -
wo stek z ży cia te go niez wkłe go czło -
wie ka mo gli usły szeć go ście her ber -
tow skie go wie czo ru w Książ ni cy Płoc -
kiej. Hen ryk Cit ko snuł opo wieść
wśród zdjęć, rę ko pi sów, no ta tek, pocz -
tó wek wy sy ła nych z za gra ni cy do zna-
jo mych, ry sun ków i ksią żek au tor stwa
poe ty, któ re zgro ma dzo no ze zbio rów
włas nych, Bib lio te ki Na ro do wej
w War sza wie, bib lio te ki PWSZ w Go -
rzo wie, bib lio te ki WSD w Płoc ku, Te -
a tru Na ro do we go w War sza wie oraz
Wo je wódz kiej i Miej skiej Bib lio te ki
Pub licz nej w Byd gosz czy. Wy sta wę,
za ty tu ło wa ną We mnie jest pło mień,
któ ry my śli moż na oglą dać na I pię trze
Książ ni cy przy ul. Ko ściusz ki 6 do
koń ca li sto pa da. E. Ja sińska

W ra mach cy klu „Z bar ba rzyń cą w ogro dach...“ zor ga ni zo wa ne go w ra mach Ro ku Zbi gnie wa Her ber ta, Książ ni ca Płoc ka za -
pro si ła 17 paź dzier ni ka na spot ka nie z Hen ry kiem Cit ko (wy bit nym znaw cą twór czo ści poe ty) i wy sta wę ry sun ków i pa mią tek
po Her ber cie

Au to por tret w wier szach

Dyrektor ratuszowego Wydziału Kultury i Sportu Roland Bury (z lewej) dziękuje Henrykowi Citko
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Wystawa w Książnicy Płockiej czynna do końca listopada
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W le żą cym nie da le ko od Bonn –
Sieg bur gu naz wi sko Lu my ko ja rzy się

do brze, nie tyl ko ze wzglę dów ar ty -
stycz nych.

Nie tak daw no, bo w kwiet niu te go ro -
ku aga ga le rie – któ ra re pre zen tu je ar ty -
stę w Niem czech – zor ga ni zo wa ła wy sta -
wę na rzecz do mu dziec ka, za ło żo ne go
przez pry wat ne sto wa rzy sze nie nie miec -
kie na Sri  Lan ce. Poś ród ar ty stów go to -
wych ofia ro wać pie nią dze ze sprze da ży
obra zów, był tak że Mi ro sław Lu ma. Ze
sprze da ży obra zów ze bra no wów czas
1000 eu ro. Po my sło daw czy nią ak cji by ła
Ha li na Szalc – kry tyk sztu ki, wła ści ciel -
ka aga ga le rie i pro mo tor ka ar ty sty, któ -
ra tak mó wi o je go twór czo ści: 

– Mi ro sław Lu ma bu du je włas ną kon-
cep cję sztu ki, nie szu ka no wych mo ty -
wów i tre ści, tyl ko no wych moż li wo ści

wy po wie dzi, ko lo ru i for my. Z nie praw -
do po dob ną in tu i cją i wraż li wo ścią na

świat ło, cień i bar wę ar ty sta do cho dzi
do co raz no wych ek spre syj nych kom po -

zy cji ko lo ru. Zach wyt je go dzie ła mi był
nie ma ły. Wśród pub licz no ści zna laz ło
się dwóch ko lek cjo ne rów, któ rzy ku pi li
obra zy pol skie go ar ty sty. 

W Dan kra um w Sieg bur gu Lu ma po -
ka zał swo je sław ne por tre ty oraz ogro dy
ma lo wa ne na kar to nie. Otwar ta 26
wrześ nia w Sieg bur gu (czyn na do 21
paź dzier ni ka) wy sta wa in dy wi du al na
prze ro sła ocze ki wa nia ar ty sty. Za do wo -
le nia nie kry ła też Ha li na Szalc. 

Mi ro sław Lu ma uro dził się w 1964 r.
w Dział do wie. W la tach 80-tych two rzył
w Pra cow ni Ma lar stwa Alek san dra Wy -
dor skie go w Ol szty nie. W ro ku aka de -
mic kim 1994/95 stu dio wał in dy wi du al -
nie ma lar stwo i ry su nek na Wy dzia le
Ma lar stwa ASP w War sza wie. Od
1999 r. na le ży do okrę gu war szaw skie -
go Z.P.A.P. Czło nek sto wa rzy sze nia
Ha us Der Bil den den Künstler e.V. Je go
pra ce pre zen to wa ne by ły w Kę trzy nie,
Ol szty nie, War sza wie czy w Bonn. Jest
sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go. Od kil ku lat, cią -
gle bez sku tecz nie, po szu ku je w Płoc ku
lo ka lu na pra cow nię. (rł)

To już je go czwar ta wy sta wa w Niem czech, ale pier wsza in dy wi du al na. Miesz ka ją cy w Płoc ku –
ar ty sta ma larz – Mi ro sław Lu ma znów pod bił ser ca nie miec kiej pub licz no ści 

Włas na kon cep cja sztu ki

Ar ty stycz ne 
ogro dy

I Pry wat ne Li ce um Pla stycz ne
w Ploc ku jest or ga ni za to rem ogól no -
pol skie go kon kur su pn. „Pa mię taj cie
o ogro dach”. Głó wnym ce lem przed-
sięw zię cia jest pro mo cja mło dych ar -
ty stów, stąd udział w kon kur sie zgło -
si ło kil ka dzie siąt szkół ar ty stycz nych
z ca łe go kra ju. Do dat ko wym bodź cem
(w na stęp nej edy cji) bę dą in dek sy dla
la u re a tów na wy dział ogrod nic twa
i ar chi tek tu ry kra jo bra zu Szko ły
Głów nej Gos po dar stwa Wiej skie go,
któ ra jest wspó łor ga ni za to rem kon -
kur su.

Każ dy z uczest ni ków mo że przy go -
to wać dwie pra ce, wy ko na ne do wol ną
tech ni ką, któ rych te ma tem prze wod -
nim bę dzie ogród. Ter min do star cze nia
prac mi ja 20 li sto pa da, a ju ry pod
prze wod nic twem prof. dr hab. Ja na
Ryl ke (kie row ni ka Sa mo dziel ne go Za -
kła du Sztu ki Kraj bra zu Wydzia łu
Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry SGGW)
og ło sze nie wy ni ków za pla no wa ło na
28 li sto pa da. Wy róż nio ne pra ce znaj dą
się w oko licz no ścio wym ka len da rzu na
przy szły rok i na pocz tów kach. Pa tro -
nat ho no ro wy nad kon kur sem ob ję li:
mi ni ster kul tu ry Bo gdan Zdro jew ski,
mar sza łek woj. ma zo wiec kie go Adam
Stru zik, rek tor SGGW prof. Aloj zy
Szy mań ski i pre zy dent Płoc ka Mi ro -
sław Mi lew ski. Przy szło rocz ną edy cję
kon kur su or ga ni za to rzy ma ją za miar
roz sze rzyć o fo to gra fię i rzeź bę. (j)
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Wy da wać by się mog ło, że ukła da jąc pro gram
kon cer tu na oko licz ność 30. rocz ni cy ob ję cia

Sto li cy Apo stol skiej przez Ka ro la Woj ty łę w pier -
wszym rzę dzie po win no się po my śleć o ja kimś wy -
bit nym dzie le o te ma ty ce re li gij nej – na przy kład
o Te De um Ber lio za al bo Mis sa so lem nis Be e tho -
ve na. Przy oka zji wie czo ru mu zycz ne go w płoc kiej
ka te drze (12 paź dzier ni ka) dy rek cja miej sco wej or -
kie stry istot nie się gnę ła do twór czo ści naj młod sze -
go z kla sy ków wie deń skich – ty le że aku rat do
z grun tu świec kiej IX Sym fo nii d-moll op. 125, ze
słyn ną kan ta tą w fi na le, do tek stu Schil le row skiej
Ody do ra do ści. Ta de cy zja re per tu a ro wa nie by ła
wszak że bez za sad na: naj wię ksze dzie ło sym fo -
nicz ne Be e tho ve na, swo i sta sum ma je go dro gi ide-
o wej i ar ty stycz nej, po dob nie jak rów nie słyn na
sym fo nia nu mer pięć z wy jąt ko wą su ge styw no ścią
kre śli syn te tycz ny obraz czło wie cze go lo su, od
dra ma tycz nych zma gań z rze czy wi sto ścią po osta -
tecz ne speł nie nie w ra do ści. Czyż nie tak właś nie
wy glą dał sce na riusz dro gi ży cio wej Ja na Pa wła II,
na prze kór po gar sza ją cej się kon dy cji fi zycz nej,
wy trwa le gło szą ce go świa tu Ra dos ną No wi nę?
I czyż ko lej ne rocz ni ce Je go wstą pie nia na tron
Pio tro wy nie po win ny być po wo dem do ra dos nych
ce le bra cji dla ogó łu Po la ków, sko ro z per spek ty wy
dzie jów wy raź nie wi dać, że 16 paź dzier ni ka 1978
ro ku roz po czął się pro ces, któ ry je de na ście lat póź -
niej do pro wa dził do odzy ska nia przez ich kraj su -
we ren no ści. 

Wy mo wa Be e tho ve now skie go ar cy dzie ła jest
oczy wi ście znacz nie bar dziej uni wer sal na – ale
też, jak każ de ar cy dzie ło, róż ne moż li wo ści in ter -

pre ta cji do pusz cza i w róż nych ak tu a li zu je się kon-
tek stach. W Płoc ku zabrz mia ło po raz dru gi, po nad
6 lat po pa mięt nym wy ko na niu w ko ście le św. Sta-
ni sła wa Kost ki pod ba tu tą po przed nie go sze fa
płoc kiej or kie stry, Jac ka Bo niec kie go. Te raz za
pul pi tem dy ry gen ckim sta nął Woj ciech Ro dek (na
zdjęciu), a we wspom nia nej kan ta cie w pier wszej
li nii wo kal nej wy stą pi li: so pra nist ka Mał go rza ta
Ro dek, mez zo so pra nist ka Mo ni ka Len dzion, sto-
sun ko wo czę sto gosz czą cy w Płoc ku sto łecz ny te -
nor Je rzy Kne tig i do praw dy prze ko nu ją cy ba ry ton
Woj ciech Gier lach, wspie ra ni przez po kaź ny skład
in stru men tal ny oraz po łą czo ne chó ry: ukra iń ski
„Wo skre sie nia” i dzia ła ją cy przy lo kal nej PWSZ
„Vox Ju ven tu tis”. Kon cep cja in ter pre ta cyj na oka -
za ła się w su mie dość po dob na: w ślad za Bo niec -
kim Ro dek na le ży cie wy ek spo no wał po sęp ny dra-
ma tyzm czę ści pier wszej oraz prze wrot ny hu mor
i ka lej do sko po wą zmien ność nar ra cyj ną naj ge nial -
niej sze go za pew ne z Be e tho ve now skich scherz –
na wet w kon tem pla cyj nej czę ści trze ciej miej sca -
mi za sto so wał tem po nie co szyb sze niż zaz wy czaj.
Pod nio słe in to na cje fi na łu zabrz mia ły szla chet nie
i czy sto, mi mo bar dzo – zda niem niek tó rych kry ty -
ków wręcz za bar dzo – za gęsz czo nej fak tu ry wo -
kal no -in stru men tal nej.

Moż na by uty ski wać, że za miast po up ły wie nie -
dłu gie go w su mie cza su po now nie mie rzyć się
z Dzie wią tą, sen sow niej by ło by wziąć na war sztat
o wie le mniej zna ną, a nie mal iden tycz nie po my -

śla ną dru gą sym fo nię Fe li xa Men del ssoh na -Bar -
thol dy’ego, wy mow nie za ty tu ło wa ną „Lob ge sang”
(„śpiew poch wal ny”). Z dru giej wszak że stro ny ar -
cy dzieł rzę du Dzie wią tej ni gdy dość w re per tu a -
rze, a rze tel ne ode gra nie te go na der wy ma ga ją ce go
tech nicz nie utwo ru za -
wsze ma swo ją wa gę –
zwłasz cza w cza sach
iście ha nieb nych prak-
tyk wy ko naw czych,
zwią za nych z osob li wą
„ka rie rą” głów ne go te -
ma tu fi na ło wej kan ta ty
ja ko hym nu Unii Eu ro -
pej skiej (pod czas kon-
cer tu na to ruń skim ryn -
ku sta ro miej skim 1 ma -
ja 2004 ro ku, z oka zji
wej ścia Pol ski Li twy
do UE, re no mo wa na or -
kie stra sym fo nicz na
z Wil na w za re zer wo wa nej dla du że go dzie ła or kie -
stral ne go czę ści pro gra mu za miast ca łej sym fo nii
wy ko na ła... ury wek rze czo nej kan ta ty, po czy na jąc
właś nie od te ma tu głów ne go). Płoc cy me lo ma ni
bez sprzecz nie mie li więc po wo dy do ra do ści – czy
zaś miał je tak że Jan Pa weł II, spo glą da jąc z za -
świa tów na to, co dzie je się obec nie w kra ju, któ re -
mu swe go cza su tak wspa nia le się przy słu żył...

A.D.

ROCZ NI CA RA DOS NA

To już 30 lat mi nę ło, od cza su gdy
tłu mom zgro ma dzo nym na Pla cu św.
Pio tra og ło szo no Ha be mus Pa pam!
I po tem w ok nie po ja wił się pa pież
z da le kie go kra ju, pier wszy Sło wia nin,
pier wszy od 455 lat nie Włoch. Przy ję -
to go z za cie ka wie niem i wie lo ma py ta -
nia mi – ja ki bę dzie pon ty fi kat no we go
pa pie ża? Od po wiedź dał w tym sa mym
miej scu, pra wie 27 lat póź niej, ten sam
tłum skan du ją cy Santo su bi to! 

Wy da rze nia te przy pom niał 16 paź -
dzier ni ka bp Piotr Li be ra na sym po -
zjum, po świę co nym mi sty ce i poe zji
Ja na Pa wła II i ks. Ja na Twar dow skie -
go, zor ga ni zo wa nym w Li ce um Ogól-
noksz tał cą cym Sto wa rzy sze nia Oświa-
tow ców Pol skich, no szą cym imię Księ -
dza Poe ty. – Je ste ście dzie dzi ca mi dzie -
ła Ja na Pa wła II – mó wił do mło dzie ży
bi skup. – To bu du ją ce, że do strze gli -
ście po wi no wac two w twór czo ści tych
dwóch wiel kich Po la ków. Pod wie lo ma
wzglę da mi by li do sie bie po dob ni, obaj
są dro ga mi wio dą cy mi do Bo ga,
w twór czo ści obu wi dać po kre wień stwo
prze ży wa nia wia ry.

Ak tor płoc kie go te a tru Hen ryk Jóź -
wiak od czy tał list kar dy na ła Sta ni sła -
wa Dzi wi sza do uczest ni ków sym po zjum, w któ -
rym me tro po li ta kra kow ski pod kre ślił, że Jan Pa -
weł II ca łym swym ży ciem pi sał poe mat o Bo gu,
a po przez swo ją spu ściz nę li te rac ką obaj po zo sta li
z na mi.

Piąt ka li ce a li stów (Ka ro li na Ba łut, Ma gda le na
Nec, Ewe li na Ry char ska, Pa u li na Smu le wicz i Ma -
te usz Za błoc ki) za pre zen to wa ła pro gram poe tyc ki

pt. „W ob li czu prawd, dla któ rych bra ku je słów”,
przy go to wa ny pod kie run kiem Hen ry ka Jóź wia ka,
na któ ry zło ży ły się wier sze obu bo ha te rów spot ka -
nia. Póź niej Wal de mar Smaszcz mó wił o po wi no -
wac twie du cho wym i ar ty stycz nym Ja na Pa wła II
i ks. Twar dow skie go. Sym po zjum za koń czył re ci tal
Lesz ka Dłu go sza „Pa nie, kto miesz kać w Two im
do mu bę dzie...”. (j)

W XXX rocz ni cę pon ty fi ka tu

Mi sty ka i poe zja

San to su bi to, Ab ba Oj cze i Wie le jest serc śpie wa li
17 paź dzier ni ka w Sta ni sła wów ce naj młod si płoc cza -
nie. Im pre za, któ ra do tąd od by wa ła się w płoc kiej fa -
rze, to za wsze oka zja do ra dos ne go ucz cze nia pa mię ci
Oj ca Świę te go Ja na Pa wła II, któ re mu fe sti wal de dy -
ko wa ny jest od po cząt ku. W 30. rocz ni cę pon ty fi ka tu
pa pie ża Po la ka to oka zja szcze gól na.

– Po mysł, aby w tej for mie z udzia łem dzie ci przed-
szkol nych ucz cić pa mięć na sze go Oj ca Świę te go zro -
dził się w ro ku je go śmier ci. Ce lem tej uro czy sto ści jest
uka za nie dzie ciom przed szkol nym po sta ci Ja na Pa wła
II i wpro wa dza nie ich w dzie dzic two, któ re zo sta wił
nam do ro słym – „Po ko le niu JP II” – mó wi Ro ma na
Za łę ska z Wy dzia łu Edu ka cji Urzę du Mia sta Płoc ka,
po my sło daw ca fe sti wa lu.

„Sta ło się już pięk ną płoc ką tra dy cją, że w świę to wa -
nie ko lej nych rocz nic wy bo ru na sze go ro da ka na Sto li cę
Pio tro wą włą cza ją się naj młod si miesz kań cy na sze go
mia sta (...). To wy da rze nie jest dla licz ne go gro na przed-
szko la ków, ich na u czy cie li i opie ku nów oraz naj bliż -
szych, świę tem pa mię ci i mi ło ści do na sze go Oj ca Świę -
te go” – na pi sa li w li ście do or ga ni za to rów i uczest ni ków
fe sti wa lu – Ksiądz Bi skup i Pre zy dent Mia sta.

Co rocz nie or ga ni za cji fe sti wa lu to wa rzy szy spot ka nie
mo dli tew ne dzie ci i ich wy cho waw ców przy pom ni ku
Ja na Pa wła II.

Im pre za zor ga ni zo wa na zo sta ła w tym ro ku pod ha -
słem „Naj młod si płoc cza nie ko cha ją Ja na Pa wła II”,
w ra mach ob cho dów Ty god ni ka Kul tu ry Chrze ści jań -
skiej w Płoc ku. Pa tro nat ho no ro wy ob jął ks. bp Ro man
Mar cin kow ski. (rł)

Mo dli twa, śpiew i za ba wa to nie roz łącz ne
ele men ty Przed szkol ne go Fe sti wa lu Pio -
sen ki Re li gij nej, któ ry zor ga ni zo wa ny zo -
stał w Płoc ku po raz czwar ty

Mło de po ko le nie 
dla JP2

Po in sce ni za cji ak to rzy czę sto wa li ze bra nych chle bem
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Wojciech Rodek
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War szta ty trwa ły od 6 czer wca do 20
paź dzier ni ka. Uczest ni czy ło w nich 21
osób, z któ rych wię kszość osób ku po wa -
ła apa ra ty fo to gra ficz ne spe cjal nie na tę
oka zję. Człon ko wie sto wa rzy sze nia
„Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku” oka za li
się po jęt ny mi i pil ny mi ucz nia mi. 

– To by ła re we la cyj na współ pra ca –
za pew nia Ar tur Kras – pre zes Płoc kie go
To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go i kie ro-
w nik war szta tów. – Są to bar dzo za an ga -
żo wa ne oso by, ja kich ma ło się spo ty ka.
Frek wen cja by ła stu pro cen to wa, a efekt,
któ ry osią gnę liś my jest na praw dę prze -
pięk ny. War szta ty trwa ły 30 go dzin. 

– Po 10 go dzin te o rii i ple ne rów, 8 – na
obrób kę w Gim pie (pro gram kom pu te ro -
wy) i 2 – na wy sta wę – wy li cza pre zes Sto-
wa rzy sze nia Ma ria Na gór ka. Część osób
ro bi ła zdję cia po raz pier wszy, czę sto apa -
ra ta mi ma ją cy mi za led wie 1 mln pik se li,
tak jak na gro dzo ne III miej scem zdję cie
Bar ba ry Se ro ki, ale li czył się sam po mysł.
Ar tur Kras cie szy się z te go, że uda ło się
prze ko nać uczest ni ków war szta tów o war -
to ści fo to gra fii, nie tyl ko ja ko za pi su do ku-
men ta cyj ne go, ale rów nież dzie ła sztu ki. 

– Tro chę ba łem się, że te mat mo że zo -
stać po trak to wa ny po wierz chow nie. Ale
efekt jest na praw dę bar dzo za do wa la ją cy –
do da je. Za do wa la ją cy rów nież dla sa mych
uczest ni ków, któ rzy za pro si li pre ze sa PTF
do dłuż szej współ pra cy. – Za kła da my kół -
ko fo to gra ficz ne. Bę dzie my się spo ty kać
z pa nem Kra sem raz w mie sią cu po dwie
go dzi ny – tłu ma czy Ma ria Na gór ka. 

Na wer ni sa żu wy sta wy po war szta to wej,
któ ra od by ła się 20 paź dzier ni ka w Do mu
Bro niew skie go, Pre zes PTF za chę cał też
do udzia łu w spot ka niach je go to wa rzy -
stwa. – Bo wszy scy ma cie pań stwo du żo do
po wie dze nia przez swo je pra ce – mó wił.
I trud no się z nim nie zgo dzić. Lu cy na Sa -

dec ka (wy róż nie nie) zro bi ła cie ka we,
wręcz re por ter skie zdję cie ko bie ty mię dzy
dwo ma to i -to i -a mi, przed któ ry mi stoi
znak „par ko wa nia” z na pi sem „Tyl ko dla
po ja zdów oso bo wych”. Spo wi ta se pią uli -
ca Ry ba ki Han ny Mal czak wspa nia le od -
da je kli mat sta re go Płoc ka. 

Po do ba ją mi się też zdję cia dwóch mał -
żeństw: Gra ży ny i Zbi gnie wa Oł da kow -
skich oraz – zdo byw ców pier wsze go
miej sca – Kry sty ny i Grze go rza Fal kow -
skich. Wi dać tu cie ka wość świa ta, chęć
po szu ki wań i po mysł na zdję cie. Po do ba
mi się noc na Wi sła Oł da kow skich i por -
tret uro czej dziew czyn ki (wnu czki?)
z roz wia ny mi blond wło sa mi na tle
Wzgó rza Tum skie go. 

Wy da je mi się, że by ły lep sze zdję cia od
te go, któ re otrzy ma ło pier wszą na gro dę
(noc ny pej zaż chmur i Wi sły), choć pań st-
wo Fal kow scy zdo by li ją jak naj bar dziej
za słu że nie. Dla mnie cie ka wsza jest ich
pra ca przed sta wia ją ca mło dych lu dzi
z dziec kiem na piasz czy stej pla ży ro zjeż -
dżo nej opo na mi qu a dów, czy chło piec
z ro we ra mi wśród tań czą cych wo kół nie go
go łę bi (na zdjęciu). – Mąż mój uwiel bia
ar chi tek tu rę i jej ro bi zdję cia. Ja za wsze
zwra cam uwa gę na szcze gó ły, któ rych mąż
nie do ce niał. Te raz wy szło na mo je – śmie -
je się pa ni Kry sty na, niez wy kle ener gicz na
oso ba, któ ra jak się oka zu je by ła ini cja tor -
ką war szta tów. – Uwiel biam ro bić zdję cia,
a jak coś ro bić, to do brze. A w ogó le to
pro szę na pi sać, że po wie dzia łam: Niech
ży je eme ry tu ra! To wspa nia ły czas na roz -
wi ja nie swo ich pa sji.

Wy sta wa bę dzie czyn na w Do mu Bro -
niew skie go przy ul. Ko ściusz ki 24 do 20
li sto pa da. Pro jekt war szta tów zo stał do -
fi nan so wa ny przez Urząd Mia sta Płoc ka
w ra mach za da nia „Jest ta kie mia sto
Płock”. (rł)

W nr 18 (198) wkra dły się dwa błę dy.
Zdję cie ilu stru ją ce ar ty kuł „Dro gi ży cia –
pier wszy płoc kich mu si cal” na str. 8 do ty-
czy spot ka nia w Aka de mii Szcze gól nej
Wraż li wo ści. Po win no ono ilu stro wać
tekst „Mi mi ka, li ry ka, dra mat” ze str. 13,
przy któ rym jest zdję cie Han ny Choj nac -
kiej – Go ści niak błęd nie pod pi sa ne ja ko
Ka ta rzy na An zor ge.

Za po mył ki czy tel ni ków, jak i płoc kich
ak to rów ser decz nie prze pra sza my, a w ra -
mach re kom pen sa ty dru ku je my właściwe
zdję cie Ka ta rzy ny An zor ge. (rł) 

Po moc psy cho lo ga, pe da go ga, praw -
ni ka i do rad cy za wo do we go – na to mo -
gą li czyć uczest ni cy no we go pro jek tu,
re a li zo wa ne go od paź dzier ni ka przez
płoc ki MOPS. Weź mie w nim udział 60
osób dłu go trwa le bez ro bot nych (czy li
mi ni mum 12 mie się cy). Dla nich przy-
go to wa no też szko le nia i kur sy za wo do -
we tj.: ob słu ga kom pu te ra/In ter ne tu,
sprze daw ca/fak tu rzy sta, księ go wość
kom pu te ro wa, kie row ca wóz ków wi dło -
wych (eg za min pań stwo wy), spa wacz
z upraw nie nia mi CO2 oraz kurs ję zy ka
an giel skie go. Pod czas za jęć uczest ni cy
zdo bę dą no we umie jęt no ści prak tycz ne
ta kie jak: pi sa nie ży cio ry su (CV), umie -
jęt ność ko rzy sta nia z no wo czes nych
tech nik ko mu ni ka cyj no – in for ma cyj -
nych, któ re uła twią po szu ki wa nie pra cy,
a tak że zwię kszą do stęp do źró deł in for -
ma cji.

Obec nie trwa re kru ta cja do udzia łu
w pro jek cie. Uczest ni kiem mo że być

każ dy, kto jest za re je stro wa ny w Miej -
skim Urzę dzie Pra cy, po sia da sta tus
oso by dłu go trwa le bez ro bot nej i ko -
rzy sta ze świad czeń MOPS w Płoc ku.
Z da nych Miej skie go Urzę du Pra cy
wy ni ka, że w 2007 ro ku bez pra cy
w Płoc ku po zo sta wa ło po nad 8,4 tys.
osób, z cze go bli sko 5,6 tys. sta no wi ły
oso by dłu go trwa le bez ro bot ne. Ze
świad czeń spo łecz nych w MOPS
w Płoc ku ko rzy sta ło wte dy bli sko 7,5
tys. osób.

W pro jek cie prio ry te to wo bę dą trak-
to wa ne oso by nie peł no spraw ne oraz
mło dzież do 25. ro ku ży cia na ra żo na na
„pu łap kę dzie dzi cze nia bie dy”. Do dat -
ko wych in for ma cji na te mat Pro jek tu
udzie la ją oso by za an ga żo wa ne w je go
re a li za cję przy ul. Wol skie go 4, tel.
(024) 364 02 51, po kój 112.

Pro jekt „KIS – Po moc wy klu czo -
nym” współ fi nan so wa ny jest przez Unię
Eu ro pej ską. (op. rł)

* 17-la tek ukradł ze skle pu przy ul. Gał -
czyń skie go te le wi zor z wbu do wa nym
dvd o war to ści 799 zł. 

* Z Mit su bis hi Lan cer za par ko wa ne go
przy ul. No wo wiej skie go zgi nął apa rat
fo to gra ficz ny, dwa fle sze i oku la ry
prze ciw sło necz ne. 

* W no cy, 20 paź dzier ni ka, wan da le
znisz czy li la kier na błot ni kach
i drzwiach mer ce de sa, sto ją ce go przy
ul. Gwar dii Lu do wej. Wła ści ciel osza-
co wał stra ty na kil ka ty się cy zło tych. 

* Z te re nu bu do wy Ga le rii Wi sła przy ul.
Wy szo grodz kiej zło dzie je za bra li za -
gęsz czar kę war tą kil ka ty się cy zło tych. 

* W skle pie przy ul. Prze my sło wej płoc -
czan ka stra ci ła z to reb ki do ku men ty,
pie nią dze i kar ty ban ko ma to we. Do
po dob ne go zda rze nia do szło kil ka mi -
nut póź niej, tym ra zem na tar go wi sku
przy ul. Rem bie liń skie go. 

* W rę ce po li cjan tów wpadł 26-let ni kie -
row ca, któ ry pro wa dził swo je bmw,
ma jąc 1,8 pro mi la al ko ho lu w wy dy -
cha nym po wie trzu. Miesz ka niec pod -
płoc kie go Ciół ko wa nie miał pra wa ja -
zdy, bo stra cił je kil ka dni wcześ niej,
rów nież za ja zdę po pi ja ne mu. Do za -
trzy ma nia do szło przy pl. Na ru to wi cza. 

* Zło dzie je wła ma li się do dwóch bu dek han -
dlo wych przy ul. Biel skiej. Z jed nej ra bu -
sie zabrali pie nią dze, ar ty ku ły spo żyw cze
i pa pie ro sy. Z dru giej spraw cy nie zdą ży -
li wy nieść przy go to wa nych łu pów. 

* Z par kin gu przy ul. Lach ma na zgi nął
Opel Si gnum. 

* W no cy (18/19 paź dzier ni ka) po li cjan ci –
dzię ki zgło sze niu z mo ni to rin gu Urzę-

du Mia sta – za trzy ma li trzech płoc czan
w wie ku 20-24 la ta, któ rzy usz ko dzi li
trzy sa mo cho dy. Męż czyź ni ury wa li

lu ster ka, ry so wa li la kier, odry wa li li st-
wy za bez pie cza ją ce, a w jed nym przy-
pad ku usz ko dzi li dach. Wszy scy by li
pi ja ni – 1,3-2,2 pro mi la al ko ho lu. Wan-
da lom gro zi do pię ciu lat wię zie nia. 

* Na al. Ja cho wi cza, na wy so ko ści daw -
ne go dwor ca PKS, zza za par ko wa nych
sa mo cho dów wy biegł męż czyz na
i wpadł pod ko ła ma łej, cię ża ro wej
sca nii. Cięż ko ran ny 53-la tek zo stał
prze wie zio ny do szpi ta la. 

* Z ul. Pow stań ców Stycz nio wych zło -
dzie je za bra li 150 me trów prze wo dów
elek trycz nych. 

* W po li cyj nym aresz cie wy lą do wa ło
dwóch be zdom nych w wie ku 37 i 40 lat.
Męż czyź ni ukra dli bocz ne lu ster ka
z dwóch Opli Astra za par ko wa nych przy
al. Ja cho wi cza. Zło dzie je by li pi ja ni; 1,5
i 3 pro mi le al ko ho lu w or ga niz mie. 

* Miesz ka niec Tar no wa po wia do mił dy -
żur ne go po li cji, że zo stał okra dzio ny
przez ko bie tę, któ ra przez dwa la ta wy -
naj mo wa ła od nie go miesz ka nie
w Płoc ku. Wy pro wa dza jąc się, lo ka -
tor ka za bra ła ze so bą dro gie drzwi
wew nętrz ne i umy wal kę z ła zien ki. 

* 15 paź dzier ni ka 43-let ni płoc cza nin je -
chał zbyt szyb ko ul. Gra bów ka, wpadł
do ro wu, gdzie je go Volkswa gen Golf
wy wró cił się. Po zba da niu al ko ma tem
oka za ło się, że męż czyz na ma po nad
3,4 pro mi la al ko ho lu w or ga niz mie. 

* Dwie kobiety, które podawały się za pra-
cownice administracji okradły 74-letnią
płocczankę. Złodziejki z mieszkania przy
ul. Bielskiej zabrały pieniądze i biżuterię.

* Wan da le usz ko dzi li czte ry pły ty be to no -
we o wy mia rach 2x0,5 me tra, któ re by -
ły ogro dze niem w jed nej z płoc kich
szkół ja zdy przy ul. Oto liń skiej. 

(m.d.)

Kro ni ka po li cyj na

Wy klu cze ni i bez ro bot ni

Er ra ta do nr 18

– Do pa dła mnie ma nia fo to gra fo wa nia. Ostat nio z na szej wy cie czki
do To ska nii przy wie źliś my 3 tys. zdjęć – mó wi Kry sty na Fal kow ska
– zwy cięż czy ni kon kur su „Płock w obiek ty wie se nio ra”

Niech ży je eme ry tu ra!
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W cza sach ide o lo gii je dy nie słusz nej, de mon stra cji
ma so wych i śpie wów chó ral nych nie ła two by ło być
obok, zwłasz cza gdy śpie wa ło się jed nym gło sem – jak
Ewa Bem, na fir ma men cie pol skiej wo ka li sty ki jaz zo -
wej, mi mo nie wąt pli wych ta len tów Lo ry Szaf ran czy
An ny Se ra fiń skiej, wciąż gwia zda pier wszej jas no ści.
Gosz cząc w Płoc ku 17 paź dzier ni ka 2008 ro ku w sa li
PSM, ja ko głów na atrak cja ko lej ne go kon cer tu miej s-
co wej or kie stry sym fo nicz nej, przy pom nia ła swo je
daw ne wy sił ki by cia obok re żi mo we go Fe sti wa lu Pio -
sen ki Ra dziec kiej w Zie lo nej Gó rze, uwień czo ne
odrzu ce niem przez ko mi sję re per tu a ro wą zgło szo nej
przez nią Bar ka ro li Pio tra Czaj kow skie go, w aran ża -
cji An drze ja Ja go dziń skie go, ja ko nie do sta tecz nie
słusz nej ide o lo gicz nie. Utwór ten wo ka list ka wy ko na -
ła pod ko niec płoc kie go wy stę pu z to wa rzy sze niem or -
kie stry w zmniej szo nym skła dzie oraz kwar te tu jaz zo -
we go pod wo dzą wspom nia ne go wy żej pia ni sty, aran -
że ra i dy ry gen ta ca ło ści – i znów, w sen sie zgo ła od -
mien nym, zna laz ła się obok. 

Był to bo wiem, jak sa ma przyz na ła, wy stęp w jej
ka rie rze dość wy jąt ko wy – właś nie ze wzglę du na
sym fo nicz ny en to u ra ge, któ re go jej pro duk cje są na
ogół poz ba wio ne. Za u waż my jed nak, że i sa mi gos -
po da rze kon cer tu, de cy du jąc się na współ pra cę z czo -
ło wy mi ar ty sta mi ro dzi me go jaz zu, po raz ko lej ny
zna le źli się obok li nii re per tu a ro wej, któ ra po win na
jas no wy ni kać z szyl du: „Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na im. Wi tol da Lu to sław skie go”. Sko ro zaś po -
sta no wio no już za pro sić jazz do „płoc kiej fil har mo -
nii” (by za cy to wać bo ha ter kę wie czo ru), fil har mo -
nicz ne pro gi po win ny oka zać się od po wied nio wy so -
kie w sen sie re per tu a ro wym. Tym cza sem za miast
roz bu do wa nych, wie lo wąt ko wych kom po zy cji El lin -
gto na bądź Trza skow skie go, w du chu tak zwa ne go
trze cie go nur tu mię dzy mu zy ką „po waż ną” a jaz zem,
otrzy ma liś my głów nie ze staw po pu lar nych pio se nek,
od Mo je ser ce to jest mu zyk, jed ne go z naj wię -
kszych prze bo jów mi strzy ni Bem, po Let nią przy go -
dę, śpie wa ną on giś przez Mar tę Mir ską, a po tem
przez nie o dża ło wa ne go Mar ka Gre chu tę. 

Wy su wa nie na tej pod sta wie za sad ni czych pre ten sji
do ar ty stów by ło by jed nak nie god nym przy kła dem
aka de mic kie go cze pial stwa – ów nie ty po wy kon cert
oka zał się bo wiem wy bit nie uda ny, za rów no w sen sie
efek tu ar ty stycz ne go, jak i frek wen cji. Miał też ory gi -
nal ną, kon sek wen tnie bu do wa ną dra ma tur gię. 

W ak cie pier wszym zna le źliś my się w at mos fe rze
bez ma ła klu bo wej, ja ko że jed na da ma i czte rech stu -

pro cen to wych dżen tel me nów jaz zu – trio Ja go dziń -
skie go, czy li Adam Ce giel ski na kon tra ba sie, Cze sław
„Ma ły” Bar tkow ski na per ku sji oraz li der na for te pia -
nie, z do dat kiem trę ba cza Ro ber ta Ma jew skie go – po -
sta no wi li „dmuch nąć” (ko lej ny cy tat z bo ha ter ki wie -
czo ru) kil ka stan dar dów, za rów no an glo ję zycz nych,
jak i ro dzi mych (Walc szczę ścia, wy lan so wa ny swe go
cza su przez ś. p. Łu cję Prus), z do dat kiem Por fa vor
z naj no wszej pły ty mi strzy ni Bem, bo daj po raz pier-
wszy do jej włas ne go tek stu. W ak cie dru gim do jaz-
zo we go kwin te tu do łą czy li smy czkow cy płoc kiej or -
kie stry i tro chę już po wia ło „trze cim nur tem”, prze de
wszyst kim w Sza fie, ostat nim z trzech te ma tów z cy -
klu Śpiew nik Ko me dy do słów W. Mły nar skie go,
w aran ża cji Ja go dziń skie go, dość sze ro ko roz wi nię tym
i wzbo ga co nym o zgrab ne, qu a si -ba ro ko we imi ta cje.
Do „trze cie go nur tu” jesz cze bar dziej zbli ży liś my się
po przer wie, na po cząt ku ostat nie go ak tu, kie dy to
zabrz miał ko me do wy Svan te tic, w mi strzow skim
opra co wa niu Ja go dziń skie go prze tran spo no wa ny na
swo i ste con cer to gros so na kwar tet jaz zo wy i or kie -
strę, w skła dzie po sze rzo nym o sek cję in stru men tów
dę tych drew nia nych. Po en tree gwia zdy wie czo ru –
w no wej, efek tow nej to a le cie – i nie ba nal nych wer s-
jach trzech utwo rów z re per tu a ru ma e stro Gre chu ty 
(9 paź dzier ni ka mi nę ła dru ga rocz ni ca Je go odej ścia)
za czę liś my wspi nać się co raz wy żej po pię trach kla sy -
ki, przez wspom nia ną Bar ka ro lę po... głów ny te mat
fi na łu Dzie wią tej Be e tho ve na (kil ka dni wcześ niej
wy ko na nej przez or kie strę w ca ło ści).

Gra da cja ob sa dy, sty lów i tem bru wy ra zo we go by ła
więc nie o mal bez błęd na, po dob nie jak – za pre zen to -
wa na przez pier wszy dam ski głos pol skie go jaz zu –
gięt kość in to na cyj na i ope ro wa nie bar wą – nie mó wiąc
już o uro czej, peł nej ciep łe go hu mo ru kon fe ran sjer ce
i zna ko mi tym kon tak cie z pub licz no ścią, któ rą z nad -
spo dzie wa nie do brym skut kiem zak ty wi zo wa ła wo -
kal nie przy oka zji gre chu to wej Nie pew no ści. Ja go -
dziń ski, ja ko się rze kło, po raz ko lej ny oka zał się kla -
są dla sie bie, tym ra zem prze de wszyst kim ja ko aran -
żer i dy ry gent – wszy scy zaś jaz zma ni błys nę li in wen -
cją i kul tu rą mu zycz ną, zwłasz cza w Wal cu szczę ścia,
na der szczę śli wie (no men omen) skon fi gu ro wa nym
z nie za pom nia nym Ta ke Fi ve Pa u la Des mon da i Da -
ve’a Bru bec ka. Or kie strze zaś wy pa da ło by ży czyć,
aby, znaj du jąc się obok swej za sad ni czej (po stu la tyw -
nie rzecz uj mu jąc) li nii re per tu a ro wej, za wsze znaj do -
wa ła się tam, gdzie trze ba – jak 17 paź dzier ni ka AD
2008. A. Do ro bek

Obok, czyli tam, gdzie trzeba

O przy go to wa niach Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry
– pro du cen ta mu si ca lu przed po ka zem przed pre mie ro -
wym pi sa liś my w po przed nim nu me rze. 14 paź dzier ni -
ka, po miej skich uro czy sto ściach z oka zji Dnia Na u -
czy cie la, w sa li kon cer to wej PSM wy stą pi li mło dzi ak -
to rzy. Nie pew ni, tro chę za gu bie ni, otrzy ma li grom kie
bra wa. Czy za słu że nie? 

To nie jest naj lep sze przed sta wie nie, a przed mło dy -
mi ludź mi w nim wy stę pu ją cy mi jesz cze wie le pra cy,
aby osią gnąć po ziom za do wa la ją cy za rów no ich sa -
mych jak i pub licz ność. Po za tym, na wet jak na spek-
takl pro fi lak tycz ny, tro chę za du żo tu mo ra li za tor stwa.
Iry to wać mo gą też pew ne uprosz cze nia i sche ma ty
oraz „gład kie” dia lo gi, ale mi mo wszyst ko ca łość ja -
koś się bro ni, na wet je śli prob le my na sto lat ków są tu
po trak to wa ne dość umow nie. Choć za pew ne ta ki jest
wy móg mu si ca lu, gdzie pio sen ka jed nak po win na do -
mi no wać.

To spek takl o mło dych, ro bio ny dla mło dych, ale
war to, że by zo ba czy li go rów nież do ro śli, dla któ rych
te prob le my czę sto są nie za u wa żal ne al bo bła he, ale
prze mil cza ne lub zep chnię te w kąt mo gą wy buch nąć
ze zdwo jo ną si łą. – Gdy byś ju tro obu dzi ła się z krzy -
wym no sem i z 10 kg nad wa gi wo kół bio der my ślisz, że
ten ktoś by cię jesz cze ko chał? – py ta jed na z dziew cząt
dru gą, któ ra od po wia da: No nie wiem, Chy ba nie dał -
by ra dy. Z po zo ru ba nal ne dia lo gi mó wią wie le o prob -
le mie ak cep ta cji wśród na sto lat ków, za gu bie niu w cią -
gle zmie nia ją cym się świe cie, pre sji gru py i me diów,
prob le mach z nar ko ty ka mi i bra ku wia ry, że moż na
ina czej. Po ja wia się też prob lem ak cep ta cji miej sca:
A ja na pi szę o za le tach i eg zo ty ce Płoc ka? – mó wi
dziew czy na w re dak cji ga zet ki szkol nej. – A co tu jest
eg zo tycz ne go? Żu le na Tum skiej? – py ta dru ga.

Au to rem li bret ta jest Gra ży na Ry bic ka. Cie ka wą
mu zy kę na pi sa ła Bar ba ra Mar ci niak, a spraw ną cho re -
o gra fię opra co wa ła Ka ta rzy na Syl we strzak. Bra wa na -
le żą się rów nież za osz częd ną, ale do brą sce no gra fię
(ku bi ki i ru cho me pa ra wa ny). Spek takl wy re ży se ro wa -
li: Ma riusz Po go now ski i Prze mek Pa wlic ki, a nad ca -
ło ścią czu wał dyr. MDK – Ro man Ku sy.

Po kaz pre mie ro wy za pla no wa no na 9 li sto pa da o
godz. 19 w te a trze. (rł) 

– Je śli nie masz suk ce su nie li czysz się –
mó wi je den z bo ha te rów, a in ny do da je:
Nie chcę być przez ro czy sty. Pier wszy
płoc ki mu si cal „Dro gi ży cia”, choć nie
poz ba wio ny błę dów, mó wi o rze czach
istot nych.

Gdy byś ju tro 
obu dzi ła się 
z krzy wym no sem

15Sygnały Płockie
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Ulicz ne la tar nie lek ko roz świet la ją sce -
nę. Z mro ku wy ła nia się sto lik z wy god ną
ka na pą i fo te la mi, a za nim ka wiar nia ne
ok na z jak że re a li stycz nym wi do kiem na
Łuk Trium fal ny. Nad wi try ną na pis ”Les
Pa ra plu ies des Cher bo urg”, jesz cze wy żej
ok no z pe lar go nia mi. Na ścia nach pla ka -
ty z mło dziut ką Ca the ri ne De ne u ve ze
słyn ne go mu si ca lu. Z bo ku ogrom ne zbli -
że nia na me ta lo we kon struk cje wie ży Eif-
fla i zdję cie De ne u ve w wie ku doj rza łym.
Z tyłu bar, bar man i ele gan cka ko bie ta
z pa pie ro sem. Po ście lo wa Car la Bru ni
w głoś ni kach prze cho dzi w tu bal ne I fe el
lo ve Pa ris Pa ris, lo ve to Pa ris Pa ris
McLa re na. Za czy na się spek takl.

Ka wa jak ko bie ta

„Cap puc ci no” to opo wieść o czte rech
ko bie tach – Lil ly, Syl va nie, Ilo nie i Dia -
ne – któ re spo ty ka ją się w ka fej ce, że by
ob ga dać ostat nie wy da rze nia z ży cia
i wy pić ulu bio ny ro dzaj ka wy. Lil ly (Ka -
ta rzy na An zor ge) lubi espres so. Chwy ta
je za wsze w poś pie chu, w bie gu, tak jak
ko lej nych ko chan ków. Roz trze pa na i sza -
lo na. Syl va na (Ka ta rzy na A. Ma ło lep sza)
pi je moc ną mok kę. To ko bie ta pow ścią -
gli wa, ele gan cka, ma ło mów na, ale po tra -
fią ca ciąć ostrą re pli ką jak no żem. Jest
pięk na, ale sa mot na, Ży je w niesz czę śli -
wym związ ku z pi sa rzem pi ja kiem, któ ry
ob wi nia ją za utra tę ocho ty do pi sa nia
i zdra dza z przy ja ciół ką. To o niej ma rzy
wło ski ba ri sta (An drzej Ha us ner). ”Cap-
puc ci no”, czy li Ilo na – to ko bie ta z naj -
wię kszym ba ga żem ży cio wym, naj bar -

dziej zrów no wa żo na, choć nie bez prob-
le mów. Umie czy tać z kart i wy cią gać
wnio ski z ży cio wych po ra żek. Oszu ka na
przez męż czyz nę, mści się na nim bo leś -
nie go po ni ża jąc. Za le ca się ją pić na śnia -
da nie, naj le piej do kru che go fran cu skie go
pie czy wa. Na ko niec Dia ne (Ka ta rzy na
Wie czo rek) – ak tor ka, któ ra ca ły czas
gra ła księż ni czki i nie do szła sce na rzyst ka
– ży ją ca na szczy tach sła wy. Pew ne go
dnia gu bi wszyst ko: sa mo chód, klu czy ki
od do mu oraz je dy ny rę ko pis sztu ki, któ -
rą sa ma na pi sa ła. O tym ja ką pi ja ka wę,
nie umiem po wie dzieć. Dla cze go? Bo to
naj mniej czy tel na po stać w ca łym spek ta -
klu. Choć i z po zo sta ły mi mam nie la da
prob lem.

Aro mat bez sma ku

Z ca łych sił sta ra łem się uwie rzyć
w opo wia da ną na sce nie hi sto rię czterch
ko biet, ale nie po tra fiem doj rzeć nic po za
te le no we lo wym szab lo nem w sty lu ”Te -
raz al bo ni gdy” czy ”Ma gda M.” – To
bar dzo aro ma tycz na sztu ka – mó wi ła
przez spek ta klem jed na z od twór czyń
głów nych ról. Fak tycz nie czu łem za pach
ka wy i wspa nia łych per fum, ale nie po -
czu łem za pa chu ko bie ty. Słu cha łem opo -
wie ści, ale nie usły sza łem hi sto rii czło -
wie ka. Czu łem się jak bym pił z naj szla -
chet niej szej chiń skiej por ce la ny płyn,
któ ry je dy nie ko lo rem przy po mi nał mój
ulu bio ny na pój.

Za sta na wia łem się dla cze go? Czy za -
wiódł pro du cent (pi sar ka), im por ter (tłu -
macz) czy ba ri sta (re ży ser)? Książ ka by -
ła wiel kim suk ce sem ko mer cyj nym nie
tyl ko we Fran cji. Co do ja ko ści tłu ma -
cze nia trud no mi się wy po wia dać. A re -
ży ser ka?

Z re la cji ak to rów wiem, że at mos fe ra
na pró bach by ła świet na. Do sko na łe po -
ro zu mie nie, wręcz przy jaźń po mię dzy
ak to ra mi a re ży se rem. Być mo że klu cza
na le ży za tem szu kać w tym, co Ostrow -
ska po wie dzia ła przed pre mie rą. Mó wi -
ła, że do Płoc ka przy wioz ła in ny sce na -
riusz, któ re go dy rek cja nie za ak cep to -
wa ła. – Ni gdy nie my śla łam o tej książ -
ce – do da ła, ale za ko cha na w kul tu rze
fran cu skiej i Pa ry żu pod ję ła wyz wa nie,
bo – jak sa ma mó wi ła – to pięk na hi sto -
ria. Mó wi ła rów nież, że jej adap ta cja
jest da le ko po su nię tą in ter pre ta cją, bo to

książ ka, jak na pol skie re a lia, za moc na.
Na mo je py ta nie o cen zu rę, re ży ser ka
od po wie dzia ła:

– Mo je bo ha ter ki roz ma wia ją do kład -
nie o tych sa mych spra wach, ale w bar -
dzo poe tyc ki spo sób. Jest to bar dzo poe -
tyc ka opo wieść, opo wie dzia na ta kim ję -
zy kiem, ja ki my przyj mu je my za swój.

Przyz nam się: nie znam książ ki, ale za -
sta na wiam się, czy ta ”poe tyc ka adap ta -
cja” nie za bi ła du cha opo wie ści, nie poz -
ba wi ła wła ści wej for my.

Sam po mysł na sztu kę przy po mi na mi
nie co fil mo we ”Lej dis” (poz wo lę so bie
na ta ką alu zję, bo w sa mym spek ta klu ki -
no wych cy ta tów jest spo ro), w któ rym od
wul ga ryz mów aż się roi. Ale dzię ki te mu
mo że my zo ba czyć ko bie ty z krwi i ko ści.
Do sad ność ję zy ka nie poz ba wia ich god-
no ści czy ko bie co ści, wręcz prze ciw nie.
Oczy wi ście, da le ki je stem od prów ny wa -
nia fil mu z te a trem. Ale w każ dej opo -
wie ści waż na jest praw da. Wiem, że
w hi sto rii opo wie dzia nej mi przez Ka ta -
rzy nę Ostrow ską po brzę ku ją fał szy we
nu ty. 

Je dy nie po stać Lil ly, gra nej przez de -
biu tu ją cą w Płoc ku Ka ta rzy nę An zor ge,
ak tor kę za czy na ją cą do pie ro swo ją ka rie -
rę sce nicz ną, trzy ma ła mnie w fo te lu do
koń ca spek ta klu. 

An zor ge wy cis nę ła z tej po sta ci
wszyst ko co moż na. Tchnę ła w nią ży cie
i jej – ja ko je dy nej nie ste ty – uwie rzy łem
w au ten tycz ną prze mia nę bo ha ter ki. I za
to dzię ku ję. Po dob nie jak dzię ku ję Do ro -
cie Kor fel za świet ne, choć za pew ne
kosz tow ne de ko ra cje, a Ka ta rzy nie
Ostrow skiej dzię ku ję za... mu zy kę.

Pod su mo wu jąc: Raz w ży ciu ”Cap-
puc ci no” moż na spró bo wać, ja jed nak
sta wiam na bur gund. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Po „Cap puc ci no” K. Ostrow skiej po zo sta nie mi za pach per fum, pięk na pa no ra ma Pa ry ża, wspa -
nia łe de ko ra cje, mi ła mu zy ka i... w za sa dzie nie wie le wię cej

Sztu ka do brze opa ko wa na

Do ro bek ostat nich dwóch lat je go pra cy
re por ter skiej pre zen tu je Książ ni ca Płoc ka
w swo jej fi lii nr 5. Za czy nał ma jąc 12 –13
lat. Spa ce ru jąc nad Wi słą, błą ka jąc się po
Ra dzi wiu, ro bił zdję cia „smie ną”, po tem
„ze ni tem”. – To by ły, ta kie pocz tów ko we
uję cia – mó wi. Po tem za czął współ pra co -
wać z lo kal ny mi pe rio dy ka mi. Wte dy od -
krył fo to gra fię re por ta żo wą, któ ra go za fa -
scy no wa ła i zu peł nie poch ło nę ła. Od kil ku
lat je go zdję cia mo że my oglą dać nie mal
co dzien nie w Ga ze cie Wy bor czej, z któ rą
współ pra cu je. 

Fo to graf chwi li

Jest dwu krot nym cham pio nem co rocz -
nej wy sta wy „Mój Płock”, zdo byw cą II,
III miej sca i wy róż nie nia w kon kur sie Lo -
cal Press Pho to 2006 oraz zdo byw cą
I miej sca w pre sti żo wym kon kur sie Mu -
ze um Ma zo wiec kie go „Rem brandt”
w 2006 ro ku.

Ob ser wu ję go od lat. Spo ty ka my się
przy oka zji lo kal nych wy da rzeń, im prez
kul tu ral nych, wy wia dów i kon fe ren cji.

Wpa da jak by roz tar gnio ny, szyb ki rzut
oka na miej sce, przej ście i zdję cie. Po
chwi li go nie ma. Za wsze po dzi wia łem
u nie go tę ła twość od na le zie nia się w prze -
strze ni i zro bie nia wła ści we go zdję cia. 

– Fo to gra fia mu si pow stać w two jej
gło wie. Do pie ro wte dy mo żesz pu ścić mi -
gaw kę, aby prze nieść ją na ma te riał
świat ło czu ły. Tyl ko wte dy mo żesz spo dzie -
wać się za do wa la ją cych efek tów – tłu ma -
czy i nie po zo sta je go ło słow nym po ka zu -
jąc zbiór kil ku dzie się ciu fo to gra fii w fi lii
nr 5 Książ ni cy Płoc kiej. 

My ślę tu cho ciaż by o przej mu ją cej noc-
nej fo to gra fii z miej skie go cmen ta rza; na
pier wszym pla nie wy kro jo na z mro ku,
oświet lo na zni cza mi po stać męż czyz ny
z dzie cię cym wóz kiem, a na dru gim –
„ob le pio ny świa teł ka mi” pom nik z na pi -

sem „Zgi nę li abyś my ży li. Żoł nie rze Ar -
mii Kra jo wej”. Pa mię tam wspa nia łe zdję-
cie ks. Ceg łow skie go – by łe go już pro-
bosz cza fa ry – z owie czką. To już zdję cie
– iko na Płoc ka. Te raz zach wy ci łem się
ko lo rem i uję ciem sta re go mo stu, któ re mu

Piotr na dał moc no ste am pun ko wy cha rak -
ter ro dem z fil mów Je an – Pier re’a Je u ne -
ta oraz zdję ciem Te a tru Dra ma tycz ne go
w bu do wie, któ ry Au gu sty niak po ka zał
tak, że wi docz ny jest tyl ko na pis „Dra-
mat” – bar dzo alu zyj ne zdję cie, do ty czą ce
nie ty le bu do wy co fak tu, że przez tak dłu -
gi czas te atr ten był zam knię ty. 

Opo wia dam hi sto rię

– Chcia łem po ka zać Płock z in nej stro -
ny. Prze ła mać ste re o ty py: „Ka te dra,
Wzgó rze Tum skie, kwiat ki”. Po ka zać, że

to mia sto moż na opi sać w in ny, bar dziej
in te re su ją cy spo sób – do da je au tor. Ba-
r dzo mi się to po do ba; choć nie za wsze
świat przez nie go przed sta wio ny jest pięk -
ny, bo a to pies lub koń si ka ją cy, a to
wgnie cio ny w as falt lis, któ ry na pier wszy
rzut oka wy glą da jak ab strak cyj ny obraz,
a to płoc kie pod wór ka – któ rych amal ga -
mat pięk na i brzy do ty, ma gii i roz kła du
płoc ki fo to graf po tra fił cel nie po ka zać. Si -
łą prac Pio tra jest to, że on nie chce nam
po ka zać zdję cia, ale opo wie dzieć hi sto rię,
po ka zać „in ne mia sto”, bez blich tru, in ge -
ren cji pho tos ho pa i szta bu pia row ców. 

Mi mo, że wo li być „fo to gra fem chwi -
li” udo wod nił wie lo krot nie, że jest wraż -
li wy na kul tu rę i hi sto rię mia sta. Pa mię -
tam je go ze staw fo to gra fii na de sła ny na
kon kurs fo to gra ficz ny Książ ni cy Płoc -
kiej z oka zji ubieg ło rocz nych ob cho dów
Ro ku Bro niew skie go. Je go cykl „Śla da -
mi fo to gra fii Wła dy sła wa” był bar dzo
za baw ną in ter pre ta cją te ma tu, lek kim,
ale świa do mym po dej ście do iko no gra -
ficz ne go do rob ku poe ty.

Wy sta wę o prze wrot nym ty tu le
„Pocz tów ka z Płoc ka” moż na oglą dać
w fi lii bib lio tecz nej nr 5 (ul. Tum ska 11,
bu dy nek DTC – wej ście od ul. Sien kie -
wi cza) do 10 li sto pa da, w go dzi nach
pra cy bib lio te ki.

Ra do sław Ła ba rzew ski

– Je śli wi dzę coś in te re su ją ce go za sta na wiam się jak to po ka zać
na zdję ciu, a do pie ro po tem je ro bię. Po mysł za wsze mu si zro dzić
się w gło wie – mó wi Piotr Au gu sty niak 

Brzyd kie pocz tów ki
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Do głów nych or ga nów UE moż na za li czyć: Ra da Eu ro pej -
ską, Par la ment Eu ro pej ski (PE), Ra dę Unii Eu ro pej skiej, Ko -
mi sję Eu ro pej ską (KE), Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo ści
(ETS), Sąd Pier wszej In stan cji oraz Try bu nał Obra chun ko wy
(TO). We Wspól no cie moż na od na leźć prze wi dzia ne rów nież
przez trak ta ty or ga ny po moc ni cze ta kie jak: Eu ro pej ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, Ko mi tet Eko no micz no -Spo -
łecz ny oraz Ko mi tet Re gio nów, jak rów nież in ne or ga ny wys -
pe cja li zo wa ne, do któ rych za li czyć moż na: Eu ro pej ski In sty -
tut Mo ne tar ny (EMI), Eu ro pej ski Bank Cen tral ny (EBC), Eu -
ro pej ski Bank In we sty cyj ny i Ko mi tet Gos po dar czo -Fi nan so -
wy. Na ji stot niej szą ro lę przy pi su je się jed nak or ga nom głów -
nym i to właś nie one przed sta wię w pier wszej ko lej no ści.

Ra da Eu ro pej ska po cząt ko wo by ła nie for mal nym or ga -
nem współ pra cy po li tycz nej. Aż do ro ku 1974, kie dy to ów -
czes ny pre zy dent Fran cji Va le ry Gi scard d’E sta ing przed sta -
wił ideę, aby spot ka nia te go or ga nu od by wa ły się re gu lar nie
i by ły sfor ma li zo wa ne. Sy ste ma tycz ne zja zdy Ra dy Eu ro pej -
skiej przy czy ni ły się do wy ty cza nia za sad ni czych kie run ków
dzia ła nia Wspól not. Na stęp nie Jed no li ty Akt Eu ro pej ski
z 1986 ro ku na dał or ga no wi ofi cjal ną naz wę „Ra dy Eu ro pej -
skiej” i od te go też mo men tu Ra da po win na się zbie rać przy-
naj mniej dwa ra zy w ro ku, pod prze wod nic twem sze fa pań -
stwa lub rzą du pań stwa, któ re spra wu je pre zy den cję.

W skład Ra dy wcho dzą gło wy państw lub sze fo wie rzą dów,
to wa rzy szą cy im mi ni stro wie spraw za gra nicz nych, je den czło -
nek Ko mi sji oraz prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej. Ra da
okre śla kie run ki po li tycz ne i po bu dza do dzia ła nia oraz roz wo -
ju ca łą Wspól no tę. Ra da Eu ro pej ska ma obo wią zek przed sta -
wiać po każ dym swo im spot ka niu spra wo zda nie Par la men to wi
Eu ro pej skie mu, jak rów nież rocz ne spra wo zda nie o po stę pach
UE. Po dej mo wa nie de cy zji przez tę in sty tu cję od by wa się
w dro dze kon sen su su i po sia da głów nie cha rak ter po li tycz ny.

Ko lej nym waż nym or ga nem wspól no to wym jest Par la -
ment Eu ro pej ski, któ ry w tym ro ku ob cho dził swo je pięć -

dzie się cio le cie. Jest więc obok Try bu na lu Spra wie dli wo ści
naj star szą in sty tu cją wspól no to wą. Obec nie, po roz sze rze -
niu w 2007 ro ku, li czy 785 re pre zen tan tów, któ rzy od ro ku
1979 wy bie ra ni są w wy bo rach bez poś red nich. Ka den cja
par la men ta rzy stów trwa pięć lat. Obra du ją oni w try bie se -
syj nym, w któ rym se sje trwa ją je den rok. W ra mach se sji
od by wa ją się co mie sięcz ne po sie dze nia trwa ją ce ty dzień.

Ak tu al nie w Par la men cie (po wy bo rach w 2004 r.) ro ku ist-
nie je 7 frak cji oraz gru pa niez rze szo nych eu ro de pu to wa nych.
Par la men ta rzy ści są do nich przy dzie la ni na za sa dzie przy na -
leż no ści par tyj nej, a nie na ro do wo ści. Sie dzi bą Par la men tu jest
Stras burg, ale niek tó re je go po sie dze nia od by wa ją się w Bruk -
se li. W Luk sem bur gu znaj du je się na to miast Se kre ta riat Ge ne -
ral ny. Do wew nętrz nych or ga nów tej in sty tu cji moż na za li -
czyć Pre zy dium PE, Prze wod ni czą ce go PE, wy bie ra ne go na
2,5 ro ku oraz Ko le gium Kwe sto rów i ko mi sje.

Ra da Unii Eu ro pej skiej jest na stęp nym fun da men tal nym
or ga nem Wspól no ty. Pod tą naz wą wy stę pu je od 1993 ro ku,
wcześ niej na zy wa na by ła „Ra dą Mi ni strów”. Jest ona głów -
nym or ga nem de cy zyj nym, któ re go po sie dze nia od by wa ją
się w Bruk se li, z wy jąt kiem trzech mie się cy: kwiet nia, czer-
wca i paź dzier ni ka, kie dy to do by wa ją się w Luk sem bur gu.
W skład Ra dy wcho dzi 27 mi ni strów, po jed nym z każ de go
pań stwa na le żą ce go do UE. To, któ ry mi ni ster bie rze udział
w po sie dze niach, za le ży od po ru sza nych na nich kwe stiach. 

Mi ni stro wie za sia da ją cy w Ra dzie są zdol ni do po dej -
mo wa nia de cy zji i skła da nia pod pi sów w imie niu ca łe go
swo je go rzą du. Kie row nic two w Ra dzie, tzw. pre zy den cja,
opar ta jest na sy ste mie ro ta cyj nym i zmie nia się co sześć
mie się cy. Pre zy den cja Pol ski roz pocz nie się w lip cu i za -
koń czy w grud niu 2011 ro ku.

Ko mi sja Eu ro pej ska jest or ga nem wy ko naw czym,
gdyż cią ży na niej od po wie dzial ność wpro wa dza nia w ży -
cie de cy zji Ra dy i PE, oraz or ga nem przy go to wu ją cym pro-
jek ty no wych ak tów pra wa eu ro pej skie go. Głów ną jej sie -

dzi bą jest Bruk se la, lecz ma ona tak że swo je re pre zen ta cje
we wszyst kich pań stwach człon kow skich, jak rów nież
przed sta wi ciel stwa w licz nych sto li cach na ca łym świe cie.
Do skła du Ko mi sji za li cza my 27 człon ków, zwa nych ko -
mi sa rza mi, po jed nym z każ de go pań stwa człon kow skie go.
Ko mi sja jest wy bie ra na co pięć lat, po up ły wie sze ściu mie -
się cy od wy bo rów do PE. Obec nie prze wod ni czą cym Ko -
mi sji Eu ro pej skiej jest Por tu gal czyk Jo se Ma nu el Ba ros so,
a ka den cja ak tu al ne go skła du tej in sty tu cji wy ga sa 31 paź -
dzier ni ka 2009 ro ku. Głów ny mi za da nia mi KE jest: przed-
sta wia nie wnio sków le gis la cyj nych, eg zek wo wa nie pra wa
wspól no to we go, re pre zen to wa nie UE w sto sun kach mię -
dzy na ro do wych oraz re a li zo wa nie bu dże tu UE.

Na stęp ną, od gry wa ją cą wiel ką ro lę, in sty tu cją unij ną jest
Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo ści. Sie dzi ba te go or ga nu
znaj du je się w Luk sem bur gu. Do je go za sad ni czych za dań
moż na za li czyć do ko ny wa nie wy kład ni pra wa eu ro pej skie go
i in ter pre ta cji trak ta tów oraz wy da wa nie wy ro ków w spra wach
do nie go wno szo nych. Try bu nał czu wa tak że nad tym, aby
wszyst kie pań stwa człon kow skie i in sty tu cje wspól no to we wy -
peł nia ły cią żą ce na nich zo bo wią za nia praw ne. W skład Try bu -
na łu wcho dzi 27 sę dziów o naj wyż szych kwa li fi ka cjach. Re pre -
zen tu ją oni rów nież po rząd ki praw ne kra jów, któ rych są przed-
sta wi cie la mi. ETS bar dzo rzad ko zbie ra się w peł nym skła dzie
i do ty czy to tyl ko spraw naj wyż szej ran gi. Je go człon ko wie
za sia da ją ja ko Wiel ka Iz ba li czą ca 13 sę dziów lub ja ko iz by
pię ciu lub trzech sę dziów. Try bu na ło wi w wy ko ny wa niu obo -
wiąz ków po ma ga gru pa oś miu rzecz ni ków ge ne ral nych.

Ze wzglę du na bar dzo du żą licz bę spraw roz pa try wa nych
przez ETS, w ro ku 1989 po wo ła no Sąd Pier wszej In stan cji.
Li czy on 27 sę dziów, mia no wa nych tak jak sę dzio wie Try-
bu na łu, na sze ścio let nią ka den cję. Sąd obra du je w iz bach
trzy- lub sied mio o so bo wych, ale mo że pra co wać tak że
w peł nym skła dzie.

In sty tu cją od po wie dzial ną za kon tro lę fi nan so wą dzia łal -
no ści Wspól not jest Try bu nał Obra chun ko wy. W swej
dzia łal no ści TO współ pra cu je z in ny mi in sty tu cja mi wspól-
no to wy mi, jak rów nież z kra jo wy mi or ga na mi kon trol ny mi.
W je go skład wcho dzi 27 człon ków, po wo ła nych na sze ści-
o let nią ka den cję. Sie dzi bą te go or ga nu UE jest Luk sem burg. 

Jak z po wyż sze go wy ni ka sy stem in sty tu cjo nal ny Wspól-
no ty jest bar dzo bo ga ty, a co za tym idzie, je go fun kcjo no wa -
nie na der skom pli ko wa ne. Na le ży jed nak mieć świa do mość
te go, kto i jak kie ru je Wspól no tą, któ rej je steś my czę ścią.

To masz Szczęs ny

Unij ne dy le ma ty (3)

Że by le piej zro zu mieć fun kcjo no wa nie Unii Eu ro pej skiej, jak rów nież spo sób po dej mo wa nia przez
jej or ga ny de cy zji, ma ją cych wpływ na na sze co dzien ne ży cie, na le ży za poz nać się z sy ste mem in -
sty tu cjo nal nym Wspól no ty. Przed sta wiam za rys fun da men tal nych fun kcji oraz skła dów posz cze gól -
nych in sty tu cji wspól no to wych.

Kto, w ja ki spo sób i dla cze go?

Za nied ba na ko lej
Sza now ni Pań stwo,
w mo im od czu ciu bar dzo za nied ba li Pań stwo spra wę ko mu ni -

ka cji ko le jo wej do Płoc ka. Spra wy ko lei to nie tyl ko do me na sa mo -
rzą du wo je wódz kie go. Pań stwa sa mo rząd wo je wódz ki na zy wa się
chy ba „Ko le je Ma zo wiec kie”, bo po pie ra mo no pol jed ne go prze-
woź ni ka. Jest to nie ko rzyst ne szcze gól nie dla wa sze go mia sta.
Prze woź nik pry wat ny, wg mnie, sku tecz niej lob bo wał by za re mon -
tem to ro wisk wo kół Płoc ka - od te go za le żą je go zy ski i przy cho dy.

Ro zu miem, że z po wo du złe go sta nu to rów i dłu gie go cza su
prze ja zdu na ra zie nie moż li we są szyb kie po łą cze nia do War sza wy.
Cóż jed nak z po łą cze nia mi do To ru nia? Ta aku rat tra sa ko le jo wa
jest tyl ko niez nacz nie dłuż sza niż tra sa dro go wa i wie dzie przez
Sierpc. Cze mu z Płoc ka nie ma bez poś red nich po łą czeń ko le jo -
wych do te go mia sta? W są sied nim wo je wódz twie ku jaw sko-po -
mor skim dzia ła prze woź nik Ar ri va PCC- to on móg łby prze dłu żyć
swo je kur sy na tra sie To ruń -Sierpc do Płoc ka i roz re kla mo wać je.

Al bo kwe stia po łą czeń Płock – Gru dziądz przez Sierpc. Ów
prze woź nik ob słu gu je po łą cze nie Gru dziądz – Brod ni ca, a po po -
ro zu mie niu władz obu wo je wództw te po cią gi mog ły by do cie rać
do Płoc ka. Wów czas moż na by li czyć na wię kszą licz bę pa sa że -
rów. Po za tym po żą da ne by ły by po łą cze nia z Płoc ka przez Brod-
ni cę do Iła wy, skąd są prze siad ki na Ol sztyn, Gdańsk, Gdy nię, El -
bląg. My ślę że moż li we i sen sow ne jest ob słu gi wa ne au to bu sem
szy no wym po łą cze nie Płock-Ol sztyn przez Iła wę.

Wno szę do władz mia sta o za ję cie się spra wa mi po łą czeń ko -
le jo wych w Pań stwa re gio nie. Żad ne in ne tak zna czą ce mia sto
w Pol sce nie ma tak za nied ba nej ko mu ni ka cji ko le jo wej. Su ge -
ru ję wię kszą dba łość o prze ła my wa nie na der szko dli wych mo no -
po li prze woź ni ków ko le jo wych.

Z wy ra za mi sza cunku,
Adam Fu larz 

eko no mi sta miast i re gio nów, PAN

z redakcyjnej poczty

Ta ką in for ma cję og ło sił w pią tek 24 paź dzier ni ka Ro land
Bu ry, dy rek tor wy dzia łu pod czas III Fo rum Or ga ni za cji Po -
za rzą do wych w au li ra tu sza. 

To wia do mość waż na prze de wszyst kich dla klu bów spor -
to wych, dla któ rych zmia ny te bę dą naj bar dziej da le ko idą -
ce. – Chciał bym za pro sić pań stwa 19 li sto pa da na godz. 16
tu, do tej au li, na spot ka nie na te mat no wej pro ce du ry przyz-
na wa nia do ta cji ce lo wych. Zmia ny pro ce dur wy ma ga od nas
Re gio nal na Iz ba Obra chun ko wa – po wie dział dy rek tor Bu -
ry i do dał jesz cze jed ną waż ną rzecz: mia sto za mie rza zor ga-
ni zo wać w 2009 ro ku dwa kon kur sy na kul tu rę i sport, je den
na pier wsze pół ro cze, dru gi na po zo sta łe 6 mie się cy.

Wcześ niej fo rum otwo rzył pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski. 
– Pań stwa udział w ko lej nym już fo rum, świad czy o du żym

za an ga żo wa niu w spra wy na sze go mia sta – mó wił. – Dla
mnie oso bi ście to po wód do ra do ści i sa tys fak cji, że od lat
współ pra cu je cie z sa mo rzą dem płoc kim, jed no cześ nie re a li -
zu jąc się w swo ich dzia ła niach. To tak że do wód, że mo że my
so bie wza jem nie ufać i wspie rać się w swo ich przed sięw zię -
ciach. Za pew niam rów nież że za kres me ry to rycz ny i fi nan so -
wy kon kur sów w 2009 ro ku bę dzie na co naj mniej ta kim sa -
mym po zio mie. Pre zy dent przy pom niał na ko niec, że przed
trze ma ty god nia mi zo sta ła og ło szo na dru ga edy cja kon kur su
„God ni na śla do wa nia” – to miej ski kon kurs na naj lep szych
wo lon ta riu szy i li de rów or ga ni za cji w 2008 ro ku. 

Z ko lei To masz Kor ga prze mó wił, nie tyl ko ja ko Prze-
wod ni czą cy Ra dy Mia sta, ale rów nież ja ko pre zes Sto wa -

rzy sze nia „Hos pi cjum Płoc kie”: – Ja wiem, że wam nie jest
ła two. Każ dy z was mu si po ko ny wać ba rie ry. Dla te go gdy -
by by ły ja kieś spra wy „nie do roz wią za nia”, za pra szam,
bę dzie my je roz wią zy wać. Za pew niam, że zro bi my wszyst -
ko, że by wa sza dro ga by ła jak naj mniej uciąż li wa.

Ka zi mierz Cie ślik, Peł no moc nik Pre zy den ta ds. Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych, któ ry pro wa dził spot ka nie poch wa lił
się wy ja zdem do Nor we gii. Po je chał tam dzię ki Fe de ra cji
Or ga ni za cji Słu żeb nych Ma zo via, ja ko przed sta wi ciel jed-
nej z sze ściu pol skich pla có wek o mo de lo wej współ pra cy
sa mo rząd – ngo. – W Nor we gii 84 proc. oby wa te li pra cu je
wo lon ta ry stycz nie, a dzia ła tam 115 tys. or ga ni za cji po za -
rzą do wych (w Pol sce 150 tys.). Co cie ka we, nie ma tam
usta wy bez poś red nio do ty czą cej or ga ni za cji po za rzą do -
wych – dzie lił się wra że nia mi Peł no moc nik. – Ale urzęd ni -
cy ma ją obo wią zek prze pra co wać 4 go dzi ny ty god nio wo na
rzecz or ga ni za cji. A po do bień stwa? Naj wię kszym prob le -
mem, tak jak u nas, są roz li cze nia z do ta cji. 

Pod czas spot ka nia omó wio ny zo stał pro jekt „Rocz ne go
Pro gra mu Współ pra cy z Or ga ni za cja mi. Wy stą pi li rów nież
za pro sze ni go ście, m.in. z De par ta men tu Po żyt ku Pub licz -
ne go Mi ni ster stwa Po li ty ki i Pra cy Spo łecz nej.

Wię cej o płoc kich or ga ni za cjach po za rzą do wych moż na
zna leźć na stro nie www.ump.pl/cwop. W sie dzi bie Cen-
trum Wspie ra nia Or ga ni za cji Po za rzą do wych przy ul. Mi s-
jo nar skiej 22 moż na rów nież otrzy mać bez płat ny biu le tyn.

(rł)

Uwa ga! W przy szłym ro ku zmie nia ją się za sa dy przyz na wa nia do ta cji na pro jek ty dla or ga -
ni za cji współ pra cu ją cych z Wy dzia łem Kul tu ry i Spor tu Urzę du Mia sta Płoc ka

Mo że my so bie ufać i wspie rać się
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18 i 19 paź dzier ni ka w Byd gosz czy od -
by ły się Cen tral ne Kon trol ne Re ga ty Je si-
en ne ro zgry wa ne na ma łych ty pach ło dzi
(je dyn ki, dwój ki bez ster ni ka). Po za za -
wod ni ka mi ści słej ka dry olim pij skiej
(zwol nie ni ze star tu) wy star to wa li wszy -
scy, któ rzy w Pol sce li czą się i chcą się li -
czyć na dal. Du żo ra do ści do star czy li wy -
cho wan ko wie Jac ka Ka ro la ka, któ rzy
star to wa li w gru pie ju nio rów. Re we la cyj -
nie za pre zen to wał się znów Ka mil Zaj -
kow ski, któ ry zwy cię żył na je dyn ce, po -
ko nu jąc 40 ry wa li. Ka mil jesz cze w 2009
ro ku bę dzie star to wał w gru pie ju nio rów. 

W po dob nym sty lu pop ły nę li na dwój -
ce bez ster ni ka Da mian Sa lak i Da mian
Ple wiń ski. Obaj za wod ni cy w ju nio rach
bę dą pły wa li jesz cze w 2009 i 2010 r.
Wymie nie ni trzej za wod ni cy już w tym
ro ku po ka za li swo je re we la cyj ne umie -
jęt no ści na mię dzy na ro do wych are nach
(me da le w Pu cha rze Eu ro py Ju nio rów
i w Re ga tach Państw Nad bał tyc kich -
Bal tic Cup). Rów nież do brze wy pa dła
na stęp na osa da ju nio rów tre ne ra Pio tra
Sał kow skie go (Ga briel Fel bór, Da wid
Przed peł ski), któ rzy wy gra li fi nał „B”
i tym wy ni kiem da ją du że na dzie je na
2009 r. 

Przed bar dzo trud nym za da niem sta nę -
li za wod ni cy, któ rzy mi mo że jesz cze są
ju nio ra mi, od no we go ro ku bę dą już sta-
r to wa li w gru pie se nio rów -mło dzie żo-
w ców i w tych za wo dach już przy szło im
zmie rzyć się z se nio ra mi. Te go trud ne go
za da nia pod ję ła się na je dyn ce Gra ży na
Pie trzak, po do piecz na tre ner ki Agniesz-
ki Lep czak. W fi na le „A” za ję ła do bre 5.
miej sce i tym sa mym wy wal czy ła so bie

miej sce w zgru po wa niu ka dry mło dzie żo -
wej w Wał czu, pro wa dzo nej przez tre ne -
ra ka dry Je rze go Stań cza ka. W po dob nej
sy tu a cji by ła osa da dwój ki bez ster ni ka
(Ja kub Za zga, Pa weł Bu czyń ski), któ ra
w tak do bo ro wym to wa rzy stwie se nio rów
wy pa dli do brze i zak wa li fi ko wa li się do
fi na łu „B”. 

Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się osa -
da dwój ki bez ster ni ka se nio rów (Mi chał
Grze lak, Ra do sław Klim kow ski – na
zdję ciu), któ rzy za ję li do sko na łe dru gie
miej sce. W tym sa mym bie gu na do brym
5. miej scu dop ły nę ła osa da „kom bi no wa -
na” (za zgo dą tre ne ra ka dry), zło żo na
z To ma sza Ci choc kie go i za wod ni ka
AZS Gdańsk Ja ro sła wa God ka (uczest ni -
ka Igrzysk Olim pij skich). Wy nik ten na -
le ży uz nać za bar dzo do bry, gdyż ta za ło -
ga tre no wa ła ze so bą tyl ko 10 dni przed
star tem i zda niem tre ne rów mo gą w przy -
szłym ro ku spo ro ,,na mie szać”. Bar dzo
do brze w eli mi na cjach za pre zen to wał się
rów nież Ma riusz Śpie gow ski na je dyn ce
wa gi lek kiej, któ ry w pier wszym bie gu
prze grał tyl ko z Mi strzem Pol ski, ale nie -
dys po zy cja zdro wot na unie moż li wi ła mu
dal szą ry wa li za cję. Rów nież z po wo du
cho ro by nie mógł wy star to wać do sko na ły
za wod nik Ra do sław Mil cza rek.

Wy jazd na za wo dy był moż li wy dzię ki
wspar ciu Urzę du Mia sta, PKN Or len i Ba -
sell Or len Po ly o le fins. Wy mie nie ni za -
wod ni cy Płoc kie go To wa rzy stwa Wio -
ślar skie go są ucz nia mi Szko ły Mi strzo -
stwa Spor to we go przy ZST „70” lub jej
ab sol wen ta mi.

Wal de mar Ro gow ski 
(se kre tarz za rzą du PTW)

Na si w Byd gosz czy

Wpraw dzie już po lo so wa niu grup LM
nikt nie da wał wię kszych szans wi śla kom
na awans do dal szych gier po wyj ściu z gru -
py, ale wszy scy li czy li przy naj mniej na wy -
rów na ne po je dyn ki. Nie ste ty, już pier wsze
spot ka nie w ha li w Łąc ku poz ba wi ło ki bi -
ców złu dzeń. Je dy na dru ży na, któ ra by ła te -
o re tycz nie w za się gu po do piecz nych tre ne -
ra Bo gda na Ko wal czy ka – wę gier ski Pick
Sze ged – spra wi ła płoc cza nom tę gie la nie.
Wy nik 16:26 (8:14) mó wi sam za sie bie.
Za wod ni cy Wi sły przy stą pi li do te go me -
czu nie sa mo wi cie spię ci i jak by poz ba wie -
ni wia ry we włas ne umie jęt no ści. W swo ich
po czy na niach ra zi li bra kiem po my słu na
ro ze gra nie ata ku po zy cyj ne go i nie sku tecz -
no ścią w kon tra ta kach. Je dy nym jas nym
pun ktem Wi sły te go dnia był bram karz
Mor ten Se ier, któ ry ro bił co mógł w bram -
ce i chy ba po ka zał wy raź nie, że je go tran s-
fer do Płoc ka był jak naj bar dziej tra fio ny.
Nie ste ty, sku tecz ne in ter wen cje duń skie go
gra cza nie prze ło ży ły się na sku tecz ność je -
go ko le gów w ata ku. Po bla ma żu na włas -
nym te re nie nikt nie miał już złu dzeń. 

W ko lej nym, tym ra zem wy ja zdo wym,
po je dyn ku z mi strzem Chor wa cji nie wia -
do ma był jed na – roz mia ry po raż ki. Cro a -
tia Osi gu ran je Za grzeb to zes pół z ogrom -
ny mi tra dy cja mi na Bał ka nach, któ ry
w tym ro ku wca le nie bez pod staw ce lu je
w zwy cię stwo w Li dze Mi strzów. Osią -
gnię cia te go klu bu ro bią z pew no ścią wra -
że nie, ale dla tak do świad czo nych gra czy
ja kich ma Wi sła po win ny one być tyl ko

do dat ko wą mo bi li za cją. Nie ste ty, nic
z tych rze czy. Płoc cza nie prze gra li ten
mecz już przed pier wszym gwizd kiem.
To tal ny cha os w ro ze gra niu i ma ło agre sy-
w na gra w obro nie już do przer wy zwia-
sto wa ła po grom. I nies po dzian ki nie by ło.
Prze gra na róż ni cą 17 bra mek po bez bar -
wnej grze ode bra ła chy ba ocho tę wię kszo -
ści ki bi ców do śle dze nia zma gań Wi sły na
eu ro pej skiej are nie. 

Po kil ku dniach przy szło płoc cza nom
znów przeł knąć gorz ką pi guł kę, gdyż
w ka len da rzu by ła „wy cie czka” do Nie -
miec na po je dy nek z Rhe in -Nec kar Lo wen.
Wpraw dzie w tym spot ka niu płoc cza nie
wy krze sa li z sie bie tro chę wo li wal ki, ale
by ło to za ma ło na „Lwy” w bar wach któ -
rych wy stę pu je aż 4 re pre zen tan tów Pol ski.
Pier wsze mi nu ty by ły na wet wy rów na ne
i to nie tyl ko za spra wą zna ko mi cie gra ją -
ce go Mor te na Se ie ra, ale tak że li nii ofen sy-
w nej z Iwa nem Pro ni nem na cze le. Póź niej
już, nie ste ty, wszyst ko wró ci ło do nor my,
czy li gos po da rze po wię ksza li pro wa dze nie
zgod nie z pla nem i po raż ka 13 bram ka mi
sta ła się fak tem. Pił ka rzom ręcz nym Wi sły
po zo sta ły do ro ze gra nia jesz cze me cze re -
wan żo we ze swo i mi gru po wy mi ry wa la mi,
w któ rych – miej my na dzie ję – po ka żą
praw dzi we ob li cze. Płoc cy ki bi ce ca ły czas
cze ka ją na prze bu dze nie swo ich pu pi li
i choć by je den emo cjo nu ją cy po je dy nek na
eu ro pej skiej are nie, w któ rym Wi sła za gra
jak za daw nych lat – z am bi cją i po lo tem. 

P.No wic ki

Szczy pior ni ści płoc kiej Wi sły ma ją za so bą pier wsze me cze w ro zgryw kach eu -
ro pej skiej Li gi Mi strzów. Nie ste ty, wszyst kie trzy spot ka nia za koń czy ły się wy -
so ki mi po raż ka mi płoc czan, co z pew no ścią roz cza ro wa ło za rów no ki bi ców jak
chy ba sa mych za wod ni ków.

LM nie dla Wi sły

* Rów no le gle z ro zgryw ka mi eu ro pej skiej
Li gi Mi strzów płoc cy pił ka rze ręcz ni to czą
po je dyn ki tak że na kra jo wej are nie. W ra -
mach run dy za sad ni czej ek stra kla sy płoc -
cza nie po ko na li ostat nio Chro bre go Gło gów
33:25 (11:13), Azo ty Pu ła wy 30:20 (15:8)
oraz Miedź Le gni ca 33:18 (16:9) i pro wa dzą
w ta be li z do rob kiem 15 pkt. Ty le sa mo pun -
któw zgro ma dzi ło Vi ve Kiel ce. Trze ci jest
OKPR Tra ve land -Spo łem Ol sztyn. 

* Dość nie co dzien ny prze bieg miał I-li go -
wy po je dy nek pił ka rzy noż nych płoc kiej Wi -
sły z łódz kim Wi dze wem. Płoc cza nie wy stę -
pu ją cy na te re nie ry wa la prze gry wa li do 90.
mi nu ty 0:2. Po cel nych tra fie niach Ka mi la
Maj kow skie go w 90. min. oraz Adria na Mie -

rze jew skie go w 92. min. mecz za koń czył się
re mi sem 2:2. W li go wej ta be li płoc cza nie
zaj mu ją 6. lo ka tę z do rob kiem 25 pkt. tra cąc
do li de ra (Zag łę bie Lu blin) 9 pkt.

* 16-19 paź dzier ni ka w war szaw skiej ha -
li „Ko ło” od by ły się XII Mi strzo stwa Eu ro py
WUS HU Se nio rów. W za wo dach wzię ło
udział po nad 500 za wod ni ków z 27 państw.
W skła dzie re pre zen ta cji Pol ski zna laz ło się
czte rech za wod ni ków z klu bu UKS San da
Płock. W ćwier ćfi na łach swo je wal ki prze-
gra li: Piotr Woź nic ki (San shou San da75 kg)
i Kon rad Gó rec ki (San shou San da 85 kg).

W ka te go rii Qin gda do 65 kg (wal ki san da
light -con tact) brą zo wy me dal wy wal czył Ka -
mil Ga wiń ski. Rów nież na naj niż szym stop-
niu po dium sta nął Piotr Paś nik w kon ku ren -
cji San shou do 65 kg (wal ki san da full -con -
tact).

* Suk ce sem w po sta ci 11 me da li za wod -
ni ków z płoc kie go Cen trum Spor tów Wal ki
za koń czy ły się Otwar te Mi strzo stwa Pol ski
Ama to rów w Mu ay Thai. Za wo dy ro ze gra ne
w łąc kiej ha li zgro ma dzi ły na star cie 110 za -
wod ni ków z 30 klu bów. Zło te me da le dla
Płoc ka wśród pań wy wal czy ły: Mar ta Choj -

no ska i Ża ne ta Mar kow ska. Wśród pa nów
w gru pie se nio rów srebr ne me da le zdo by li:
Ma riusz Ka miń ski i Łu kasz Kar piń ski, a brą -
zo we –Piotr Woź nic ki i Se ba stian Zie liń ski.
Z do brej stro ny po ka za li się też ju nio rzy
z CSW pod wo dzą Mar ci na Ró żal skie go,
któ rzy pię cio krot nie sta wa li na po dium.

* 18-19 paź dzier ni ka w Pszczy nie ro ze gra -
ny zo stał ko lej ny Kra jo wy Tur niej Se nio rów
Wil son To ur o Pu char Ślą ska w bad min to nie.
Z do brej stro ny po ka za ła się za wod ni czka KS
Ma so via Płock Mo ni ka Bień kow ska, któ ra tri-
um fo wa ła za rów no w grze mie sza nej (w pa -
rze z Da mia nem Pła wec kim z AZS AGH Kra -
ków) oraz w grze deb lo wej (w pa rze z An ge -
li ką Wę grzyn z LKS Tech nik Głub czy ce). pn

Spor to wy Flesz
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15 paź dzier ni ka w Zes po le Szkół Tech-
nicz nych ro ze gra no I Run dę Płoc kiej Li gi
Mło dzi ków w Bad min to nie na se zon
2008/2009. Kla sy fi ka cja ogól na szkol nej
li gi mło dzi ków w bad min to nie bę dzie za -
li cza na do ogól ne go współ za wod nic twa
szkół pod sta wo wych mia sta i po wia tu.

W za wo dach wy star to wa ło 35 ucz niów
i uczen nic z 6 szkół pod sta wo wych Płoc -
ka. Ro ze gra no 57 me czy w 5 ka te go riach
wie ko wych dziew cząt i chłop ców.

W ka te go rii chłop ców kla sy 1-2
(Gru pa Skrza ty A1) wy grał Piotr Fi liń -
ski z SP 3. Je go ry wa lem w fi na le był re -
we la cyj ny Do mi nik Eska z SP3, po do -
piecz ny tre ne ra Grze go rza Rut kow skie -
go. Do mi nik nie spro stał „czar ne mu Pio -
tru sio wi”; prze grał 13:21 w pier wszym
se cie, a w dru gim 2:21. Trze cie miej sce
za jął Kac per Ma cie jew ski z SP15, po ko -
nu jąc ko le gę ze szko ły Bar tka Ston ku sa
21:12, 21:17.

W ka te go rii dziew cząt klas 3-4 (Gru pa
Dzie ci B2) wy gra ła Ka sia Koz łow ska
z SP11. Ja ko, że gru pa by ła na 5 za wod -
ni czek wg re gu la mi nu PZBad gra no każ -
dy z każ dym, a ra czej każ da z każ dą. Ka -
sia tre no wa na przez Le cha Fran cza ka
w ca łej roz pra wie stra ci ła tyl ko 15 pun k-
tów. W tej ry wa li za cji dru gie miej sce
zdo by ła Na ta lia Bar tkow ska z SP3 (pro -
wa dzo na na tym tur nie ju przez bra ta Bła -
że ja). Trze cie miej sce przy pa dło Do mi ni -
ce Ja nic kiej z SP15.

W ka te go rii chłop ców klas 3-4 (Gru pa
Dzie ci B1) prym wiódł Pa weł Wuj cik
z SP1, pro wa dzo ny przez tre ne ra An drze ja
Ro sia ka. Pa weł po ko nał w fi na le Kac pra
Ka miń skie go z SP15 – 21:10, 21:5. Trze-

cie miej sce za jął Ma te usz Szy pul ski, któ ry
w pół fi na le prze grał z Pa włem 21:1, 21:8.

W ka te go rii dziew cząt klas 5-6 (Gru pa
Mło dzik C2) prym wio dła za wod ni czka
SP11 Pa u li na Koz łow ska. Pa u li na wraz ze
swo im par tne rem Ar kiem Go łę biew skim
w grze mie sza nej wy gra ła Mię dzy na ro do -
wy Tur niej Bad min to na „O Pu char Gór
Świę to krzy skich”, ro ze gra ny w Su ched -
nio wie 10-12 paź dzier ni ka br. Obo je tre nu -
ją pod opie ką Le cha Fran cza ka. W na szej
Li dze Pa u li na w fi na le po ko na ła Go się Ko -
bę z SP12 – 21:5, 21:3. A w me czu o 3.
miej sce An na Wier ciń ska z SP12 po ko na -
ła Ka ro li nę Ja błoń ską z SP15 – 21:8, 21:9.

W ka te go rii chłop ców klas 5-6 (Gru pa
Mło dzik C1) wy grał Ja kub Wil czew ski
z SP15, po ko nu jąc w fi na le Ka ro la Ko -
wal skie go z SP12 – 21:7, 21: 13. W ry wa -
li za cji o 3. miej sce Pa tryk Zdziar ski
z SP15 po ko nał Fi li pa Rad gow skie go
z SP12 – 21:14, 15;21, 21:17.

Za spraw nie zor ga ni zo wa ny tur niej na -
le ży się po dzię ko wa nie na u czy ciel ce SMS
ZST 70 Mał go rza cie Sro ka – pre ze so wi
no we go klu bu bad min to na w Płoc ku
„UKS 70”.

Ter mi narz na stęp nych za wo dów:
Run da 2; 18.11.2008, wto rek, ZST 70 
Run da 3; 11.12.2008, czwar tek, ZST 70
Run da 4; 11.02.2009, śro da, ZST 70
Run da 5; 17.03.2009, wto rek, ZST 70
Run da 6; 16.04.2009, czwar tek, ZST 70
Fi nał; 20.05.2009, śro da, ZST 70

In for ma cje o tur nie ju umiesz czo ne są
na stro nie www.bad min ton plock.re pub -
li ka.pl A. Ro siak

Li ga Mło dzi ków w bad min to nie

UKS JU DO KA NO Płock ko lek cjo nu -
je na stęp ne me da le. Naj wię kszym suk ce -
sem mo że się poch wa lić obec nie ak tu al na
mi strzy ni Włoch w Ju do Ma sters – Kin ga
Ja ro siń ska, któ ra star tu jąc w Mi strzo -
stwach Pol ski Ma sters zdo by ła swój dru -
gi zło ty me dal i jest ak tu al ną Mi strzy nią
Pol ski w Ju do Ma sters w kat. F3. Obec nie
przy go to wu je się do Mi strzostw Eu ro py,
któ re od bę dą się w li sto pa dzie w cze skiej
Pra dze. Jest ona przy kła dem, że ju do
moż na tre no wać przez wie le lat, a sy ste -
ma tycz ny i umiar ko wa ny tre ning po zy -
tyw nie wpły wa na zdro wie ćwi czą ce go. 

Rów nież naj młod si adep ci klu bu
UKS JU DO KA NO Płock zdo by li 7 me -
da li na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu
Ju do w na szym mie ście.

Zło te me da le otrzy ma li: An dże li ka
Giesz, Ma ciek Char kow ski. Sre bro
zdo by li: Pa tryk Bo guc ki, Oli wia Ja nu -
szew ska, Piotr Na nar to wicz.Na to miast
brą zo we me da le wy wal czy li: Ilo na Po -
cho daj, Oli wia Try bu chow ska, a za raz
za po dium miej sca za ję li: An dże li ka
So li wo da, Da mian Gój ski, Ar tur Sa w-
ic ki.

Dzień póź niej Pa tryk Bo guc ki star to -
wał w Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Ju -
do War saw Ju do Open, w któ rym wal-
czy ły re pre zen ta cje 14 kra jów z Eu ro py.

UKS JU DO KA NO Płock og ła sza za -
pi sy dla dzie ci od 9 lat. Za ję cia pro wa -
dzo ne są: dla gru py po cząt ku ją cej w SP
nr 11 przy ul. Ko cha now skie go 11 (wto -
rek, czwar tek, pią tek w godz. 18 –
19.30) z tre ne rem Mi cha łem Ber ne rem
(tel. 506-409-190). (j)

JU DO – KA NO Z ME DA LA MI

Srebr ny me dal na Eu ro pe Cor po ra te
Ga mes w Ate nach wy wal czył dla OR -
LEN Tran sport SA Ja nusz Ko kosz czyń -
ski. Dys po zy tor z Płoc ka star to wał w ko -
lar stwie gór skim na dy stan sie 30 ki lo me -
trów w ka te go rii Men 30+. W swo jej gru -
pie uległ je dy nie grec kie mu re pre zen tan -
to wi fir my Ger ma nos. 

W ogól nej kla sy fi ka cji, z uw zględ nie -
niem wszyst kich ka te go rii wie ko wych,
za wod nik OR LEN Tran sport osią gnął na
tym dy stan sie trze ci wy nik, wzbu dza jąc
po dziw za rów no or ga ni za to rów, jak i ry -
wa li – był naj star szym star tu ją cym za -
wod ni kiem. Suk ces to tym wię kszy, że
wa run ki na tra sie nie by ły sprzy ja ją ce:
wy jąt ko wo trud ny te ren oraz po nad 30-
stop nio wy upał. Z po nad czte ro mi nu to wą
stra tą do Ja nu sza Ko kosz czyń skie go na
me cie wy ści gu za mel do wał się ko larz re -
pre zen tu ją cy bar wy PKN OR LEN – Pa -
weł Kraw czyń ski, zdo by wa jąc tym sa -
mym brą zo wy me dal. 

Ja nusz Ko kosz czyń ski ka rie rę spor to wą
roz po czął 44 la ta te mu, ja ko za wod nik

płoc kie go LZS-u. Póź niej w bar wach te go
klu bu oraz Ma zo wii i Stal Płock zdo by wał
licz ne tro fea. Na swo im kon cie ma ta kie
ty tu ły jak: mistrz i wi ce mistrz Pol ski, dru -
ży no wy mistrz Pol ski oraz wie le in nych.
Od 14 lat peł ni fun kcję pre ze sa Płoc kie go
To wa rzy stwa Ko lar skie go, któ re czyn nie
re pre zen tu je rów nież ja ko za wod nik. Od
wrześ nia te go ro ku star tu je w bar wach
swo jej ma cie rzy stej fir my OR LEN Tran s-
port, w któ rej pra cu je od 37 lat. bc

Sre bro w Ate nach dla płocczanina

Ak tu al ny Mistrz Pol ski i zdo byw ca te -
go rocz ne go Pu cha ru Eu ro py Pa weł Szko -
pek re we la cyj nie spi sał się pod czas tre n-
in gów i warm-up’u. Naj szyb szy pol ski
mo to cy kli sta uzy skał pią ty czas na czter-
dzie stu zgło szo nych za wod ni ków, wśród
któ rych nie bra ko wa ło zna nych i do -
świad czo nych ści gan tów. Jesz cze le piej
star szy z bra ci wy padł pod czas warm-
up’u. Trze ci czas okrą że nia op ty mi stycz -
nie na stra jał przed wy ści giem. Młod szy
z bra ci Ma rek, dys po nu ją cy nie co słab -
szym mo to cy klem star to wał do wy ści gu
z 19 po la star to we go i li czył na miej sce
w pier wszej dwu dziest ce. 

For mu ła te go rocz nych ro zgry wek o ty -
tuł wy ści go we go Mi strza Eu ro py za kła -
da ła ry wa li za cję naj lep szych za wod ni -
ków z ca łe go kon ty nen tu pod czas fi na ło -
we go wy ści gu, któ ry od by wał się właś nie
na hisz pań skim to rze Al ba ce te. Tuż po
star cie Pa weł Szko pek zo stał ude rzo ny
przez mo to cykl Iva na Sil vy z Ya ma ha
Spa in. Spo wo do wa ło to spa dek na odleg -
łą po zy cję i sza leń czą po goń Po la ka, któ -
ra za o wo co wa ła wy prze dze niem pod czas
pier wsze go okrą że nia aż dzie wię ciu za -
wod ni ków. Nie ste ty, pod czas ko lej ne go
ata ku Pa weł wy je chał na tra wę i prze wró -
cił się. 

– Po sta no wi łem za a ta ko wać ko lej nych
dwóch za wod ni ków przed na stęp nym za -
krę tem, na ha mo wa niu – mó wi Pa weł
Szko pek. Nie ste ty, trud ne wa run ki na to -
rze i zmien ny wiatr spo wo do wa ły, że wy -
je cha łem po za tor na mo krą tra wę i tam
mi mo wal ki z mo to cy klem prze wró ci łem
się. Po upad ku, nie pod da wa łem się i z
po gię tą kie row ni cą wal czy łem do sa me go
koń ca. Gdy by przed wy ści giem ktoś za -
kła dał, że do ja dę do me ty w tak zna mie ni -
tym to wa rzy stwie w pier wszej dwu dziest -

ce, zgo dziłbym się bez wa ha nia. Szko da,
że in cy dent z Sil vą unie moż li wił mi za ję -
cie do bre go miej sca.

Pa weł Szko pek za jął ostatecznie 18
miej sce. Je go brat Ma rek, któ ry na rze kał
na zbyt twar de ogu mie nie i tyl ne za wie -
sze nie swo je go mo to cy kla, prze je chał li -
nię me ty ja ko 26 za wod nik. Wy ścig kla sy
Su per stock 1000 za koń czył się zwy cię -
stwem Hisz pa na, Car me lo Mo ra le sa (Ya -
ma ha), dwa niż sze miej sca na po dium za -
ję li tak że gos po da rze: Ja vier Fo res (Ka -
wa sa ki) i Ber nat Mar ti nez (Ya ma ha). 

Hisz pań ski obiekt ma 3,5 km dłu go ści
i w za sa dzie skła da się z dwóch odziel-
nych, ale po łą czo nych ze so bą to rów
o dłu go sciach: 2,2 km i 1,3 km. Pro sta
star to wa ma 623 me try dłu go ści. Tor po -
sia da w su mie 13 za krę tów, w tym 8 le -
wych i 5 pra wych. Pier wszy wy ścig mo -
to cy klo wy od był się na to rze Al ba ce te
w 1990 ro ku. 

Wię cej in for ma cji o za wod ni ku na
stro nie www.szko pek.pl K. K.

Na hisz pań skim to rze Al ba ce te za koń czył się Wiel ki Fi nał mo to cy klo wych Mi s-
trzostw Eu ro py. W kla sie Su per stock 1000 wy star to wa li bra cia Szko pek. 

Pe cho wy fi nał Szkop ków

Be a ta Mak sy mow (pię cio krot na me da list -
ka Mi strzostw Świa ta – z le wej)) i Kin ga
Ja ro siń ska



Cytat
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Mło de go wa bi świat, 
pra gnie zdo być szczę ście.
Sta rzec nie szu ka szczę ścia,
tyl ko pra gnie unik nąć 
niesz czę ścia.

A. Scho pen ha u er

Zna my już zwy cięz ców kon kur su fo to -
gra ficz ne go „Płock na we so ło”. Kon kurs
adre so wa ny był do fo to gra fów -a ma to rów
miesz ka ją cych w Płoc ku. Do koń ca wrześ-
nia moż na by ło nad sy łać zdję cia uka zu ją ce
lu dzi, ar chi tek tu rę, as pek ty miej skie go ży -
cia, sce ny ro dza jo we i oko licz no ścio we
od da ją ce du cha, cha rak ter i urok Płoc ka.
Przyj mo wa no rów nież fo to gra fie prze twa -
rza ne cyf ro wo. Każ dy uczest nik kon kur su
mógł zgło sić mak sy mal nie trzy pra ce. 

Na za pro sze nie or ga ni za to rów od po -
wie dzia ło 69 osób, któ re łącz nie przy sła ły
151 zdjęć. W ka te go rii I – gim na zja li ści
i ucz nio wie szkół po nad gim na zjal nych –
pra ce zło ży ło 19 osób, w ka te go rii II –

oso by od 18. ro ku ży cia – 50 osób. 
La u re a tów kon kur su wy ło ni ło sied mio -

o so bo we ju ry, w skład któ re go wesz li
m.in.: Mał go rza ta Do łow ska – dy rek tor
„Fun da cji Fo to gra fia dla Przy szło ści”, Mie -
czy sław Cy bul ski – pre zes Sto wa rzy sze nia
Twór ców FRP, Gra ży na So sen ko – ar tyst -
ka fo to gra fik oraz Ar tur Kras – pre zes Płoc -
kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go. Ju ry
na gro dzi ło i wy róż ni ło na stę pu ją ce oso by: 

W ka te go rii I
II miej sca – An na Ko rze niak i Han na

Ja kób czyk, III miej sca – Re na ta Bar tnic ka
i Ma riusz Moksz ki. Wy róż nie nia otrzy-
ma ją: Mar ta Wi niar ska i Ma rio la Her ba -
szew ska.

W ka te go rii II
I miej sce – Jo lan ta Ko wal ska (re por -

taż), II miej sca – Ma riusz Se lig i Agniesz -
ka Czar nec ka, III miej sce – Ewa Lu ma,
An na Ku biak. Wy róż nie nia przyz na no
Mi cha ło wi Chrza now skie mu i Lu cy nie
Sa dec kiej.

Wrę cze nie na gród i otwar cie wy sta wy
na gro dzo nych i wy róż nio nych fo to gra fii
od bę dzie się 3 li sto pa da o godz. 12 w ra -
tu szu. Or ga ni za to ra mi kon kur su by li:
Urzę du Mia sta Płoc ka, Płoc ka Ga le ria
Sztu ki, Płoc kie To wa rzy stwo Fo to gra -
ficz ne. mk

W obiek ty wie płoc czan

Wyróżniona praca Michała Chrzanowskiego

1932 – LICZ NIK PAR KIN GO WY
Kie row cy szu ka ją cy wol ne go miej sca do

par ko wa nia na prze peł nio nych uli cach mo -
gą ob wi niać o to Ca rin gto na Ma ge ea z Okla -
ho ma Ci ty w USA, któ ry w 1932 ro ku wy na -
lazł par ko metr. Je go urzą dze nie „wy naj mo -
wa ło” kil ka me trów kra węż ni ka za pięć cen-
tów za go dzi nę.

1935 – MA GNE TO FON TAŚ MO WY
Ma gne tycz ne na gry wa nie dźwię ku roz po -

czę to w 1898 ro ku, ale nie zna laz ło za sto so -
wa nia w prak ty ce, do pó ki nie miec kie za kła dy
I.G. Far ben nie wy pro du ko wa ły taś my ma g-
ne to fo no wej w 1935 ro ku. Wkrót ce po tem
nie miec ka fa bry ka AEG Te le fun ken wy ko na -
ła „ma gne to fon”, któ ry po tra fił na gry wać
dźwięk na taś mie i od twa rzać go. Pod czas II
woj ny świa to wej ra dio sta cje nie miec kie sto -
so wa ły to no we urzą dze nie do na gry wa nia
prze mó wień Hit le ra.

1936 – HE LI KOP TER
Mo de le he li kop te rów by ły bar dzo po pu lar -

ne już w XVII wie ku, jed nak pier wszym, któ ry
prak tycz nie za sto so wał he li kop ter był He in -
rich Foc ke. He li kop ter Fa-61 Foc ke go po sia -
dał dwa śmig ła obra ca ją ce się w prze ciw nych
kie run kach. Mniej wię cej w tym sa mym cza-
sie Igor Si kor sky skon stru o wał he li kop ter
w USA, do wy two rze nia si ły pio no wej, uży -
wa jąc po je dyn cze go wir ni ka. Wię kszość dzi -
siej szych he li kop te rów jest te go ty pu. 

wiecie, że...Czy

Wie sław Jó zef Ko wal ski, za ło ży ciel
Płoc kiej Gru py Pla sty ków „Ra ma-79”
poś ród wie lu in nych ma dwie naj wię -
ksze pa sje: fo to gra fię i Kre sy. Na Li twę
i Ukra i nę jeź dził wie lo krot nie, szu ka jąc
śla dów wiel kich Po la ków. Wo łyń, Po -
do le, Hu cul szczyz na, Po le sie, Wi leń -
szczyz na nie ma ją przed nim wie lu ta -
jem nic. Wszyst ko co zo ba czył, uwiecz -
nił na zdję ciach. Po łą cze niem tych
dwóch pa sji jest wy da na ostat nio nie -
wiel ka ksią że czka pt. „Cmen tarz Ły -
cza kow ski i Obroń ców Lwo wa 1918-

1920 w zi mo wej sza cie”. Kil ka dzie siąt
fo to gra fii z obu cmen ta rzy okra szo no
gar ścią in for ma cji o ne kro po liach, któ -
re są fun da men tem pa mię ci, nie tyl ko
dla miesz ka ją cych we Lwo wie Po la -
ków. Oni no szą Pol skę w ser cu i od wie -
dza ją swo ich przod ków, któ rych mo gi -
ły za świad cza ją, że i tu kie dyś by ła na -
sza oj czyz na, nie tyl ko 1 li sto pa da. Bia -
ła, śnież na sza ta, okry wa ją ca licz ne
pom ni ki sztu ki rzeź biar skiej i ka mie -
niar skiej, do da ła tym miej scom do dat -
ko we go uro ku. (j)

Pol ska w ser cu


