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nie zapamiętane przez potomnych? Co
zostawimy im w spadku? Ostrzegał też, że
dziś wolności nie odbiera się z bronią
w ręku. Dziś, zamiast czołgów, do walki
wkraczają banki, potężne koncerny, me−
dia. Dziś suwerenność można stracić
przez złe umowy międzynarodowe, złe
ustawy, można niepodległość wyprzedać.

ZBIGNIEW BĄCZYK

Uroczystą mszą św. w intencji Ojczyz−
ny, której przewodniczył bp Roman Mar−
cinkowski, rozpoczęły się 11 listopada
obchody 87. rocznicy odzyskania niepo−
dległości. W wygłoszonej homilii biskup
skupił się na rozważaniu, jak zagospoda−
rowaliśmy wolność odzyskaną ponownie
16 lat temu. – Jak nasze pokolenie zosta−

28 października została oficjalnie
otwarta Wytwórnia Olefin II w Orlenie.
Po modernizacji, orlenowska instalacja
podwoiła moce; teraz może wytwarzać
do 700 tys. ton etylenu i 385 tys. ton
propylenu rocznie.
– Wzmocnienie segmentu petroche−
micznego podnosi znaczenie gospo−
darcze Orlenu nie tylko w skali kraju,
ale również regionu – mówił na uro−
czystości Igor Chalupec, prezes spół−
ki. – Ponadto, w połączeniu z działal−
nością Unipetrolu, daje nam szansę
odegrania znaczącej roli na rynkach
europejskich.
Wytwórnia Olefin II wybudowana
została w latach 1977−80. Zdolność
produkcyjna wynosiła wtedy 300 tys.
ton etylenu i 125 tys. ton propylenu
rocznie. Pierwszą modernizację prze−
szła w latach 1994−95. Pozwoliło to na
zwiększenie produkcji etylenu do 360
tys. ton i do 135 tys. ton propylenu
rocznie. Wtedy też wyłączono z ek−
sploatacji, zbudowaną w 1971 roku,
wytwórnię Olefin I. – W 2000 roku
podjęto decyzję o dalszym rozwoju
produkcji petrochemicznej w Orlenie
– opowiadał Igor Chalupec. – Po wie−
lu analizach podjęto decyzję, że nie
będziemy budować nowej instalacji,
a zmodernizujemy starą. W styczniu

Dziś na miejsce Boga wprowadza się de−
mokrację; ona staje się bogiem, ona usta−
la co jest dobre a co złe, demokracja ro−
zgrzesza, przebacza, wprowadza swobo−
dę i samowolę, staje się sumieniem. W de−
mokracji można wszystko przegłosować –
także to, czy jest Bóg czy Go nie ma.
Po mszy św. złożono wieńce i kwia−
ty na płycie Grobu Nieznanego Żołnie−
rza i przed pomnikiem marszałka Józe−
fa Piłsudskieg, zapalono znicze.
– Święto Niepodległości to dzień po−
czucia tożsamości narodowej każdego
z nas – mówił na Placu Narutowicza
prezydent Mirosław Milewski. Jesteś−
my spadkobiercami wielkich idei
i wielkich czynów naszych przodków.
I nasze pokolenie, 16 lat temu, zapisa−
ło się w historii obaleniem komunizmu.
I choć wydarzenie to nie przyniosło
jeszcze wszystkich oczekiwanych re−
zultatów, nie wolno nam wątpić we
własne siły, nie wolno myśleć, że coś
może się nie udać, bo brakuje nam od−
wagi i bohaterstwa naszych dziadów.
Na początku każdej drogi są trudności,
nie tylko w naszym kraju. Ale jesteśmy
po to, by je pokonywać.

Dwa razy więcej
2002 roku został podpisany kontrakt
z firmą ABB LGG na kwotę 245 milio−
nów euro, a w październiku rozpoczę−
to prace budowlano−montażowe.
W trakcie robót postawiono 395 no−
wych urządzeń (kolumny, wymienniki

ciepła, separatory itp.), zainstalowano
135 nowych maszyn (turbiny, sprężar−
ki, pompy), wybudowano prawie 13
tys. m.sześc. fundamentów, ustawiono
400 ton konstrukcji oraz ułożono po−
nad 90 kilometrów wielożyłowych

EWA JASIŃSKA

Ku chwale Ojczyzny
Por. Teresa Wóltańska odbiera awans od
mjr Andrzeja Łapińskiego – z−cy Wojsko−
wego Komendanta Uzupełnień, gratuluje
wiceprezydent Tomasz Kolczyński

Wieczorem, w sali koncertowej
PSM, Płocka Orkiestra Symfoniczna
pod dyrekcją Jerzego Koska i z udzia−
łem skrzypaczki Patrycji Piekutow−
skiej, zagrała uroczysty koncert, złożo−
ny z utworów Wagnera, Wieniawskie−
go, Panufnika i Noskowskiego.
W przeddzień 87. rocznicy odzyska−
nia niepodległości koncertem „Polska
pieśń patriotyczna” święto uczciła mło−
dzież Małachowianki, a w MDK odbył
się koncert pt. „Do marszu tym, co szli
do Polski bram”. Natomiast na uroczy−
stym spotkaniu w ratuszu 30 kombatan−
tom wręczono awanse na stopnie oficer−
skie. Listę awansowanych zamieścimy
w następnym numerze „Sygnałów”. (j)

kabli automatyki. Przy inwestycji pra−
cowało ponad dwa tysiące osób;
w większości z płockich firm.
W oficjalnym otwarciu, oprócz kie−
rownictwa koncernu i pracowników
spółki, wzięli udział m.in. biskup płoc−
ki Stanisław Wielgus i prezydent Miro−
sław Milewski. Podczas uroczystości
pamiątkowe dyplomy odebrali: Jerzy
Nowaliński – kierownik bloku etyleno−
wego, Maciej Opas – inżynier produk−
cji Wydziału Olefin II i Roman Bąk−
zastępca dyrektora ds. inwestycji pro−
dukcyjnych.
(m.d.)

Uwaga, Czytelnicy!

Oficjalnego otwarcia Olefin II dokonali: prezydent Mirosław Milewski (z lewej)
i prezes Orlenu Igor Chalupec

Podobnie jak w latach ubieg−
łych, w ostatnim miesiącu roku
ukaże się jedno wydanie „Sygna−
łów Płockich”. W przedświątecz−
nym zabieganiu mniej zajmujemy
się rzeczami codziennymi, tempo
życia społecznego jest nieco wol−
niejsze. Postaramy się za to, by
grudniowy numer był bogaty, ko−
lorowy, z dużą krzyżówką i kalen−
darzem na 2006 rok. Dotrzeć po−
winien do Państwa około 10 grud−
nia.
Redakcja

Prezydent zarządził

Minął miesiąc...

Z zasobów Gminy do sprzedaży
w formie ustnego przetargu nieograni−
czonego przeznaczono dwie nierucho−
mości zabudowane garażami, położone
przy ul. Bartniczej i po jednej przy ul.
Gałczyńskiego, Kredytowej i Miodowej.
Garaże przy Bartniczej mają powierz−
chnię 19 mkw. a ich cena wywoławcza
wynosi 10.100 zł. Garaże przy Gałczyń−
skiego i Kredytowej mają po 18 mkw.
Cena wywoławcza pierwszego to 9.600
zł. a drugiego 11.200 zł. Garaż przy Mio−
dowej o pow. 20 mkw. wyceniono na
10.600 zł. Aż 8 garaży jest do kupienia
przy ul. Norwida. Siedem ma po 19
mkw. a jeden 20 mkw. Cena wywoław−
cza 19−metrowych wynosi 10.100 zł,
a większego 10.600 zł.
Termin złożenia wniosków przez oso−
by, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości upływa
16 grudnia. Potem ogłoszony zostanie
przetarg.
Lokale dla stowarzyszeń

W Miejskim Centrum Rozwiązywa−
nia Problemów Społecznych przy ul. Mi−
sjonarskiej znajdą siedzibę jeszcze dwie
organizacje: oddział Polskiego Centrum
Mediacji i Stowarzyszenie Chorych
Przewlekle i Ich Przyjaciół „W sobie
moc”. Prezydent wyraził zgodę na wyna−
jęcie im lokali w tym budynku na 3 lata
ze stawką czynszu 1 zł/mkw.
Bogatszy MTBS

Do spółki Miejskie Towarzystwo Bu−
downictwa Społecznego miasto wnosi
wkład pieniężny w wysokości 2 mln 29
tys. 500 złotych z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego.
Nowe udziały po 500 zł każdy zostaną
objęte przez dotychczasowego wspólni−
ka – Gminę Płock.
(j)

Po śladach historii
Taki tytuł nosi wystawa poplenerowa
prac autorów zrzeszonych w Płockim
Stowarzyszeniu Twórców Kultury,
którą można oglądać w holu płockiego
ratusza do końca listopada. Obrazy
przedstawiają zabytkowe budowle Płoc−
ka i panoramę tumskiej skarpy. Prace
można zakupić. Więcej informacji nale−
ży szukać pod nr tel. 262 33 95. (r.ł.)

Próba na ciężarówki
W ostatnim numerze „Sygnałów Płoc−
kich” w tekście o próbie obciążeniowej
nowego mostu przez Wisłę błędnie poda−
łam, że prace prowadzone były przez spe−
cjalistów z Politechniki Warszawskiej.
Próby te przeprowadził Jacek Chró−
ścielewski – kierownik Katedry Budowy
Mostów Politechniki Gdańskiej, a pra−
ce bezpośrednio nadzorował mgr inż.
Maciej Malinowski, z tej samej katedry.
Zainteresowanych i czytelników prze−
praszam za mimowolne wprowadzenie
Małgorzata Domańska
w błąd.

RADOSłAW ŁABARZEWSKI

Garaże na sprzedaż

Butique a la Belle Epoque
Wraz z otwarciem trzeciego piętra, Muzeum Mazowieckie (25 listopada) urucho−
mi sklepik z pamiątkami. Powstanie on w pomieszczeniu na parterze, przeznaczonym
na minikawiarnię, nad którym widnieje napis „Belle Epoque”. – Zwiedzający będą
mogli wypić kawę, a potem część muzeum zabrać ze sobą – opowiada Piotr Bonio
z Działu Edukacji i Promocji Muzeum Mazowieckiego.
W sklepiku znajdziemy m. in. broszki stylizowane na secesyjne oraz kopie
rzeźb z tamtego okresu. Dla muzeum wykona je firma Argentum. Będą też „se−
cesyjne” witraże do przyklejania na gładkich powierzchniach oraz wszelkie
muzealne wydawnictwa i gadżety promocyjne; długopisy oraz koszulki. (rł)

Nowy rzecznik
Starszy sierżant Mariusz Gierula
został nowym oficerem prasowym Ko−
mendy Miejskiej Policji w Płocku. Po−
przedni rzecznik – Karol Dmochowski
– musiał zrezygnować ze swojej fun−
kcji ze względów zdrowotnych.
Mariusz Gierula ma 30 lat, ukończył
szkołę policyjną w Poznaniu. Od 1997
roku pracuje w policji. Zanim prze−
szedł do Płocka, pracował w zespole
konwojowo−ochronnym referatu patro−
lowo−interwencyjnego w Komendzie
Powiatowej Policji w Gostyninie.
Jest absolwentem politologii Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz
dziennikarstwa Uniwersytetu War−
szawskiego.
Jest żonaty, ma dwoje synów – 6 lat i 1 miesiąc. Interesuje się sportem, a szczegól−
nie piłką nożną; kibicuje Mazurowi Gostynin i Wiśle Płock. W czasach technikum
śpiewał i grał na gitarze w zespole Detox oraz działał w harcerstwie.
(m.d.)

Bezpłatny angielski
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodko−
wica organizuje kurs języka angielskie−
go. I nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że jest on bezpłatny,
a ponadto organizatorzy zapewniają
opiekę dla dzieci uczestników podczas
trwania zajęć. W kursie mogą wziąć
udział osoby pracujące, zameldowane
w powiecie płockim.
Zajęcia odbywać się będą od 5 grudnia
br. do 23 marca 2007 roku. Dwa razy
w tygodniu po dwie godziny uczestnicy
spotykać się będą w Płocku, Słupnie lub
Radzanowie. Kurs przeznaczony jest dla
osób początkujących i średnio zaawanso−
wanych; ci ostatni muszą przejść test

sprawdzający, który odbędzie się 22 li−
stopada. Zgłoszenia przyjmowane są do
18 listopada; liczba miejsc jest ograni−
czona. O przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na kurs
jest umiejętność obsługi komputera, po−
nieważ zajęcia odbywać się będą rów−
nież przy komputerach.
Dokumenty (formularz dostępny
w SWPW, kserokopia dowodu osobi−
stego uwierzytelniona przez uczelnię
oraz zaświadczenie o zatrudnieniu) na−
leży składać w Szkole, al. Kilińskiego
12, budynek A, pok. 1 (Uczelniana Ko−
misja Rekrutacyjna), tel. 366 41 00 oraz
366 41 50.
(m.d.)

* Komendant Straży Miejskiej Zbi−
gniew Tarka złożył rezygnację z zaj−
mowanego stanowiska.
* W płockich sklepach spada sprze−
daż drobiu.
* Na wniosek mieszkańców, MZD
obniża progi akustyczne w ul. Armii
Krajowej.
* W Kaulflandzie już pojawiły się
ozdoby bożonarodzeniowe.
* Na XIII Jesiennych Spotkaniach
Browarników sierpeckie piwo jasne peł−
ne: „Kasztelan” zdobyło srebrny medal.
* Szpital na Winiarach zajął 79.
miejsce (na 100 ocenianych) w rankin−
gu Rzeczpospolitej.
* Uczniowie z Zespołu Szkół im.
Leokadii Bergerowej gościli ponad 30−
osobową grupę swych rówieśników
z Fontaines (Francja). Szkoły współ−
pracują ze sobą już 10 lat.
* Narodowy Fundusz Zdrowia ogło−
sił konkurs na nowego kierownika
płockiej delegatury mazowieckiego
NFZ.
* MTBS wznowił zapisy na miesz−
kania na wynajem.
* Okręgowa Komisja Egzaminacyj−
na ustaliła terminy zimowej sesji egza−
minów maturalnych: 16 stycznia – j.
polski, 17 stycznia – matematyka,
w następnych dniach pozostałe przed−
mioty. Egzaminy z j. polskiego mate−
matyki odbędą się w III L.O. i Mała−
chowiance, historii i biologii w Jagiel−
lonce, angielski i chemia w „Siedem−
dziesiątce”, geografia w V L.O, wiedza
o społeczeństwie i j. niemiecki w „Bu−
dowlance”.
* W Jarze Rosicy, 4 listopada, straż−
nicy miejscy na prowizorycznym lego−
wisku znaleźli zwłoki mężczyzny.
* Filia biblioteczna nr 5, mieszcząca
się dotychczas w teatrze, przeprowadzi
się na ul. 3 Maja do biurowca po Petro−
budowie.
* 25 listopada III L.O. obchodzić bę−
dzie 35−lecie swej działalności. Za−
miast oficjalnych obchodów jubileuszu
zorganizowany zostanie koncert w auli
liceum.
* Około 200 płocczan regulujących
rachunki za pośrednictwem agencji fi−
nansowych Profis i Grosik zostało
poszkodowanych; agencje splajtowały.
* Do płockiego zespołu teatralnego
dołączyła nowa aktorka – Katarzyna
Małolepsza, która po ukończeniu Aka−
demii Teatralnej w Warszawie debiu−
towała na deskach teatru w czeskim
Cieszynie. Pierwszą jej rolą w Płocku
(w grudniu br.) będzie Calineczka.
* W zoo urodziły się dwie maleńkie
małpki tamaryny czerwonobrzuche.
* Policja zatrzymała strażnika z płoc−
kiego Zakładu Karnego, który prawdo−
podobnie handlował marihuaną.
* Petrotel ma rok na zainstalowanie
40 nowych kamer, monitorujących
płockie ulice. Pojawią się m.in. na Do−
brzyńskiej, Łukasiewicza, Tysiąclecia,
przy dworcu PKP.
* Zarząd Województwa Mazo−
wieckiego ogłosił konkurs na dyrek−
tora
Biblioteki
Pedagogicznej
(j)
w Płocku.
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Remont ulic

JAN GAWRYŁKIEWICZ

Miła, Poprzeczna, Boczna, Urocza
i Wesoła – to ulice na „Cholerce”,
niedaleko kościoła. Dziś, trudno po
nich przejść lub przejechać. Ale już
niedługo to się zmieni. Ratusz przy−
gotowuje remont tych ulic. Najpierw
jednak musi powstać dokumentacja
projektowo−kosztorysowa. Od mo−

Umowę podpisano 4 listopada. Na zdjęciu (od prawej): Zdzisław Olejczyk (Fortum He−
at Polska), Mirosław Milewski (Prezydent Płocka), Dariusz Zawidzki i Tomasz Kolczyń−
ski (z−cy Prezydenta). Gratulacje złożył także Risto Riekko reprezentujący Fortum Heat
(stoi)

Miasto podpisało umowę z Fortum Heat Polska, należącą do
fińskiej grupy kapitałowej Fortum Heat, dotyczącą zakupu
Płockiej Energetyki Cieplnej.

Sygnały Płockie

Miasto poszukuje wykonawcy,
który wybuduje wraz z infrastruktu−
rą techniczną ulicę Obrońców Helu
na osiedlu Podolszyce Północ. Firma
będzie musiała przebudować i po−
szerzyć nawierzchnię ulicy, oświet−
lić ją oraz wybudować: wpusty desz−
czowe wraz z podłączeniem do ka−
nalizacji, wjazdy do posesji i chod−

niki. Miasto zakłada, że wszystkie
prace powinny zakończyć się do 31
maja 2006 roku. Wykonawca będzie
musiał udzielić trzyletniej gwarancji
na roboty.
Oferty należy składać do 27 grudnia
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia−
sta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.
O wyborze zadecyduje cena.
(m.d.)

JAN GAWRYłKIEWICZ

Zawidzki. – Fortum przeznaczył na to
3 miliony 150 tysięcy złotych.
Fortum przeznaczył również 19 tys.
zł brutto na każdą osobę obecnie za−
trudnioną w PEC−u.
Transakcja pomiędzy miastem a For−
tumem musi być jeszcze zatwierdzona
przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Decyzja ma być wy−
dana w ciągu kilku tygodni.
Roczna sprzedaż ciepła płockiego
PEC−u wynosi ok. 550 gigawatogodzin
za kwotę netto ok. 13 mln euro. Po prze−
jęciu płockiej spółki Fortum będzie miał
cztery przedsiębiorstwa ciepłownicze
w Polsce o łącznym obrocie netto powy−
żej 130 mln euro i rocznej sprzedaży
energii cieplnej sięgającej 3900 gigawa−
togodzin.
(m.d.)

Remont teatru czas zacząć! (na zdjęciu: Szymon Cempura, Jacek Mąka, Piotr Bała
w spektaklu „Nasz teatr”, w reż. M. Mokrowieckiego)

JAN GAWRYŁKIEWICZ

Spływ kontrolowany
Patrząc na płocką skarpę, tuż przy
hotelu Starzyński można mieć wraże−
nie, że spadł śnieg. Ale uspokajamy, że
zima jeszcze do nas nie dotarła. To fir−
ma Vectra rozłożyła tam białą geo−
włókninę. Wszystko w ramach umoc−
nienia skarpy, które trzeba wykonać
przy budowie amfiteatru.
Geowłóknina ma za zadanie ograni−
czyć i kontrolować spływ wody ze
skarpy. Jednocześnie zatrzymuje ona
taką ilość wody, która potrzebna jest do
rozwoju roślin. Materiał będzie przy−
mocowany do podłoża stalowymi szpi−
lami. Następnie, geowłóknina przykry−
ta zostanie urodzajną ziemią, a na nią
jeszcze specjaliści położą specjalną ge−
okratę z polietylenu. Po zakończeniu
prac, będzie można posadzić w tym
miejscu rośliny; sto klonów, brzóz i dę−
bów (w pobliżu budynku amfiteatru)
oraz ok. 35 tys. sztuk krzewów, m.in.
dereni, kaliny, głogów, forsycji, jaśmi−
nowców i róż.
(m.d.)

Obrońcy z drogą

Za rok o tej samej porze

Prywatne ciepło
Fortum przejęło 85 proc. udziałów
spółki, pozostałe 15 proc. należeć bę−
dzie do pracowników. Dzięki transak−
cji do kasy miejskiej może wpłynąć
48 mln zł. – Fortum zaproponowało
najwyższą cenę oraz najlepszy pakiet
socjalny dla pracowników – mówi
Dariusz Zawidzki, zastępca prezyden−
ta.
Obecnie w PEC−u pracuje 169 osób.
Mają oni zagwarantowane 36 miesięcy
zatrudnienia. Ponadto Fortum zobo−
wiązało się, że w ciągu pięciu lat nie
będzie przenosić płockich pracowni−
ków (bez ich zgody) do innych przed−
siębiorstw ciepłowniczych, których
Finowie są właścicielami. – Pracowni−
cy będą mogli również odsprzedać
swoje udziały firmie – mówi Dariusz

mentu podpisania umowy, wybrany
w przetargu wykonawca będzie miał
dziewięć miesięcy na jej przygotowa−
nie. Potem będzie już wiadomo, jaka
nawierzchnia ma zostać tam ułożona,
jakie będą chodniki, oświetlenie i jak
będzie przebiegać kanalizacja.
(m.d.)

Ponad 20 mln zł będzie kosztować
gruntowny remont, przebudowa i mo−
dernizacja płockiego teatru. W czwar−
tek, 3 listopada, dyrektor Marek Mo−
krowiecki podpisał umowę z wyko−
nawcą. Będzie nim konsorcjum utwo−
rzone przez płocką Vectrę (lider),
łódzką pracownię architektoniczną
„Lipski i Wujek” oraz warszawską
„OTO” – zajmującą się komplekso−
wym wyposażaniem teatrów i placó−
wek kultury w sprzęt elektroakustycz−
ny.
– W czwartek (10 listopada) sia−
dam do rozmów z wykonawcami. Bę−
dziemy ustalać cały harmonogram
prac – zapewniał dyr. Mokrowiecki.
Rozmowy będą trudne, bo i zakres
prac jest ogromny (budynek ma ok.
6 tys. mkw.); począwszy od wymia−
ny wszelkich instalacji, kaloryferów,
odnowę i pomalowanie elewacji, po
przebudowę głównej sceny z budo−
wą nadscenia, wymianę reflektorów
oraz budowę małej sceny z prawdzi−
wego zdarzenia – z klimatyzacją,
widownią na ok. 120 widzów i moż−

liwością dowolnego jej komponowa−
nia. Być może mała scena powstanie
w miejscu istniejącej dziś Płockiej
Galerii Sztuki. Nie wiadomo jesz−
cze, kiedy PGS będzie musiała się
wynieść, ale jeśli pomysł dyrektora,
aby w pierwszym etapie robót była
przygotowana właśnie mała scena
(żeby można tam było grać, gdy re−
montowana będzie duża scena)
przejdzie, to zapewne dość szybko.
Wyprowadzkę, do budynku przy ul.
3−go Maja 18, planuje filia biblio−
teczna nr 5. Nie ma już sklepu pas−
manteryjnego, wkrótce wyprowadzi
się też restauracja. W budynku z do−
tychczasowych najemców pozostaną
jedynie: Argentum i Biuro Podrózy
„Orbis”
Remont teatru ma potrwać do końca
września 2006 r. W tym czasie zapew−
ne przez jakiś czas teatr będzie zam−
knięty. – Zastrzegliśmy w specyfikacji
przetargowej, że harmonogram robót
musi uwzględnić maksymalnie krótki
okres wyłączenia sceny dużej – za−
pewnia dyr. Mokrowiecki.
(rł)
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* XLVII SESJA RADY MIASTA * XLVII SESJA RADY MIASTA * XLVII SESJA RADY MIASTA * XLVII SESJA RADY MIASTA *
Jeszcze w tym roku w Płockim Parku Przemysłowo−Technolo−
gicznym znajdzie zatrudnienie ok. 20−25 osób – mówił na XLVII
sesji Rady Miasta Krzysztof Lewandowski, prezes PPP−T

Staże i produkcja
KRZYSZTOF KALIŃSKI

wił na sesji Piotr Nowicki. – Ale niepokoi,
że plan zagospodarowania przestrzenne−
go zakłada, że nie mogą na tym terenie
powstać wielopiętrowe budynki. Ponadto,
w planie rozwoju Mazowsza Płock nie zo−
stał ujęty jako miasto rozwoju przemysłu.
Wszystko to może odstraszyć przyszłych
inwestorów.
Iwona Wierzbicka, dyrektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Ka−
tastru przekonywała, że park nie ma być
drugim Orlenem. – Z założenia na tym te−
renie mają powstać inwestycje wykorzy−
stujące nowoczesne technologie. Przewi−
duje się tu produkcję, ale na pewno nie
wielkoprzemysłową – mówiła. – Ograni−
czenia nie dotyczą np. silosów czy komi−
nów, więc inwestorzy nie będą mieli prob−
lemu. Nie ma też mowy o jakichkolwiek
kłopotach związanych z planem rozwoju
Mazowsza, który wyraźnie zakłada, że
Płock ma być ośrodkiem równomiernego
rozwoju, a więc i przemysłu.

Zamiana z dopłatą
430 tysięcy złotych zyska miasto na
zamianie działek z PSS Społem. Na ta−
kie rozwiązanie zgodzili się radni na
ostatniej sesji Rady Miasta.
W styczniu br. radni zdecydowali, że
miasto przejmie budynek Społem przy
ul. Tumskiej 11a. Dawny Dom Towa−
rowy SDH zostanie przeznaczony na
siedzibę Płockiej Galerii Sztuki. Czę−
ściowo przeprowadzić ma się tam też
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. SDH
ma 1137 mkw. i stoi na działce o pow.
1578,37 mkw. Rzeczoznawca wycenił
tę nieruchomość na 2 mln 4 tys. 200 zł.

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Widoczne prace nad tworzeniem PPP−T
rozpoczęły się na początku 2005 roku. Za−
częto od zaadaptowania budynków przy
ul. Zglenickiego 42, po byłym Zespole
Szkół Ochrony Środowiska. Powstaje tam
Centrum Administracyjne PPP−T. Na ten
cel pozyskano środki z funduszy struktu−
ralnych Unii Europejskiej. Prace, za pra−
wie 9 mln zł, wykonuje płocka Vectra.
– Budynki będą gotowe w połowie grudnia
– zapewniał Krzysztof Lewandowski.
Jednopiętrowa sala gimnastyczna zosta−
ła przebudowana na dwupiętrowy obiekt
biurowy. Do dyspozycji Centrum Admini−
stracyjnego będą cztery budynki o łącznej
powierzchni ponad 4,6 tys. mkw.
– Prace budowlane zostały już prawie
zakończone, teraz trzeba jedynie wyposa−
żyć część wspólną, np. recepcje itp. – opo−
wiadał prezes PPP−T.
Rozpoczęło się także pozyskiwanie
przyszłych lokatorów – firm, które popro−
wadzą swą działalność w obiektach Cen−

trum. Według zapewnień Krzysztofa Le−
wandowskiego ok. 75 proc. powierzchni
zostało już zarezerwowane. – W porozu−
mieniu z Powiatowym Urzędem Pracy
chcemy zatrudnić, początkowo na staże,
około 20−25 osób – mówi prezes.
Ale to nie wszystkie działania, jakie po−
dejmują władze PPP−T. Orlen Projekt za−
projektuje i wykona roboty budowlane
sieci magistralnych wodociągowych, ka−
nalizacyjnych i infrastruktury technicznej
przy użyciu światłowodu. Prace będą
kosztować ponad 20 mln zł i zakończą się
w 2006 roku. Ponadto, trwa przetarg na
wybór firmy, która zaprojektuje i wykona
sieć centralnego ogrzewania. Roboty rów−
nież powinny zakończyć się do grudnia
2006 roku.
– Budowa parku przebiega według har−
monogramu, co nas bardzo cieszy – mó−

Radni dopytywali się, jak zostanie roz−
wiązany problem połączenia komunika−
cyjnego. – Powstaną drogi wewnętrzne,
ale miasto zostanie już całkowicie zakor−
kowane – mówili. – Co z północną ob−
wodnicą miasta?
– Miasto podpisało porozumienie z Ge−
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto−
strad w sprawie budowy tej magistrali
– wyjaśniał prezydent Mirosław Milew−
ski. – Poza granicami miasta właśnie Ge−
neralna Dyrekcja ma finansować realiza−
cję tej inwestycji. Prowadzimy też rozmo−
wy z Orlenem, aby współfinansował ob−
wodnicę. Sądzę, że w pierwszym kwartale
przyszłego roku powinny zapaść konkret−
ne decyzje. Trasa, która kosztować będzie
około 200 milionów złotych, powinna
powstać w ciągu dwóch−trzech lat.
Małgorzata Domańska

Kasa dla szkół
Trzy płockie szkoły otrzymały dofi−
nansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na projekt pn.
„Szkoła marzeń”. Będzie on realizo−
wany w latach 2005−2006 i ma na celu
zwiększeniu dostępu do edukacji
– promocję kształcenia przez całe ży−
cie. Największe dofinansowanie – 88
tys. zł – otrzymała Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 4, działająca przy Zes−
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pole Szkół Zawodowych nr 6 przy ul.
Padlewskiego 2. Przy tej samej pla−
cówce funkcjonuje Technikum nr 4,
które otrzyma 50 tys. 680 zł dofinan−
sowania. Natomiast III L.O. dostanie
80 tys. zł.
Szkoła Marzeń to program, mający
na celu wyrównywanie szans młodzie−
ży pochodzącej ze wsi i integrację ze
środowiskiem miejskim.
(m.d.)

Spółdzielnia Spożywców w zamian
zyska prawo użytkowania wieczystego
czterech nieruchomości przy ul.: Kole−
gialnej 26b i 26c, Tumskiej 13 i al. Ko−
bylińskiego. Przy Kolegialnej i Koby−
lińskiego znajdują się sklepy Społem
oraz lokale usługowe. Tumska 13 to
adres restauracji Sphinx. Nieruchomo−
ści te zostały wycenione na 2 mln 434
tys. 200 zł. W związku z tym spółdziel−
nia musi dopłacić miastu różnicę wyni−
kającą z wyceny, czyli 430 tys. zł.
Koszty aktu notarialnego pokryją po poło−
wie: Społem oraz Gmina Płock. (m.d.)

Nie dojdzie do sprzedaży budynku przy ul. Kwiatka 7, czyli daw−
nej bożnicy – tak, przynajmniej na razie, zdecydowali radni.

Bożnica na później
Pomysł był taki: miasto sprzeda
w formie bezprzetargowej zabytkowy
budynek stowarzyszeniu Synagoga
Płocka. Miało ono otrzymać obiekt za 1
proc. ceny.
– Jesteśmy za tym, żeby przekazać
bożnicę stowarzyszeniu wraz z doku−
mentacją i badaniami historycznymi,
które były wykonane kilka lat temu
– mówiła Grażyna Opatrzyk.
Stowarzyszenie przy ul. Kwiatka 7
chce urządzić Muzeum Żydów Mazo−
wieckich. Radni dopytywali się, jakie
są gwarancje że ono tam powstanie i z
czego zostanie sfinansowane.
– Według zapewnień władz stowarzy−
szenia, pieniądze na adaptację budynku
mają – w większości – pochodzić z fun−
duszy Unii Europejskiej – wyjaśniał
prezydent Mirosław Milewski. – Jako
wkład własny Synagoga Płocka wniesie
dotacje z polskich wielkich firm. Nie
powinniśmy się chyba obawiać, czy po−
zyska ona pieniądze, gdyż we władzach
są takie nazwiska jak: Roman Góralski,
Ireneusz Mroczkowski, Janusz Zieliń−
ski, Anna Bramska i Konrad Jaskóła.
To pasjonaci i na pewno im się uda to
przedsięwzięcie.
Sławomir Goszkowski dopytywał
się, co stanie się z budynkiem, jeśli sto−
warzyszenie się rozwiąże. – W umowie
będzie zapis, że albo zwróci ono miastu
budynek i wtedy otrzyma jeden procent
jego wartości, albo będzie musiało zap−
łacić miastu wysokość bonifikaty, czyli

99 procent wartości obiektu – wyjaśniał
Prezydent.
Krzysztof Rolirad obawiał się, że po
sprzedaży budynek nie zostanie wyre−
montowany.
– Aby pozyskać fundusze strukturalne
nie trzeba być właścicielem obiektu
– mówił. – Dlatego, apeluję, aby teraz
nie oddawać na zawsze budynku stowa−
rzyszeniu.
Rolirad zaproponował, aby przeka−
zywać obiekt etapami. Na kolejnej sesji
Rady Miasta Synagoga Płocka ma
otrzymać zabytkowy budynek w dzier−
żawę za – przysłowiową – złotówkę.
Następnie, gdy zdobędzie pieniądze
i odremontuje budynek, to wtedy mia−
sto sprzeda go za 1 proc. wartości.
Takie rozwiązanie spodobało się 12
radnym (PiS i PSL), dziewięciu było
przeciw (SLD), a jeden wstrzymał się
od głosu.
(m.d.)
Sygnały Płockie

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XLVII sesji Rady Miasta
w dniu 25 października 2005 r.
i między sesjami:
Anna Kossakowska
Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dlaczego po raz kolejny, w tak nie−
długim czasie rozkopywana jest ul.
Piekarska?
Barbara Smardzewska−Czmiel

Tomasz Kolczyński – zastępca prezydenta (z prawej) wraz ze Zbigniewem Bondarczu−
kiem z Ministerstwa Gospodarki i Pracy reprezentowali Polskę w Komitecie Monitoru−
jącym Programu URBACT

Zastępca prezydenta Tomasz Kolczyński reprezentuje polskie
samorządy w Komitecie Monitorującym Program URBACT.
Pierwsze posiedzenie z naszym przedstawicielem odbyło się pod
koniec października w Paryżu.

Europejskie
doświadczenia
Prezydenta Kolczyńskiego do pełnie−
nia tej funkcji zaproponował Związek
Miast Polskich. Wraz z przedstawicie−
lem Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
byli jedynymi reprezentantami naszego
kraju.
– Udział w obradach Komitetu Moni−
torującego to wielki zaszczyt dla Płocka
– opowiada zastępca Prezydenta. – To
wyraz tego, że nasze miasto zostało za−
uważone przez Związek Miast Polskich,
a teraz może pokazać się na międzyna−
rodowej arenie.
Program URBACT stworzony został
przez Komisję Europejską w 2003 ro−
ku. Jego główną ideą jest organizowa−
nie sieci miast europejskich, które ze
sobą współpracują nad jednym – wy−
branym przez nich – projektem. Celem
jest prowadzenie wspólnej polityki,
w celu zmniejszenia problemów ekono−
micznych, społecznych i środowisko−
wych występujące w tych miastach.
W programie szczególny nacisk kładzie
się na szerzenie wiedzy na temat zinte−
growanego zarządzania miejskiego
i wymianę doświadczeń w tym zakre−
sie.
Program wspomagany jest finansowo
z funduszy europejskich (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego), jed−
nak nie dysponuje środkami na inwe−

stycje i projekty operacyjne w mia−
stach.
W URBACT−ie uczestniczą polskie
miasta: Kraków, Starogard Gdański,
Łomża, Warszawa, Gdańsk, Katowice
oraz Poznań.
– Przedstawiciele miast wymieniają
między sobą doświadczenia – mówi To−
masz Kolczyński. – Ponadto, uczestni−
cząc w obradach Komitetu Monitorują−
cego, mogę dokładnie się przyjrzeć, jak
powinny wyglądać wnioski−projekty
składane w programie URBACT.
Płock przygotowuje się do złożenia
własnego projektu. Dotyczy on stwo−
rzenia ogólnopolskiej sieci miast, która
będzie ze sobą pracować nad stworze−
niem „Systemu Zarządzania Przestrze−
nią Miejską”. Nasze miasto będzie lide−
rem, a współpracować będą m.in. Wło−
cławek, Rybnik, Częstochowa, Elbląg.
– Na złożenie pełnej dokumentacji ma−
my czas do końca listopada – opowiada
zastępca Prezydenta. – Projekt zostanie
oceniony przez Komitet Monitorujący
na marcowym posiedzeniu.
URBACT daje pieniądze na organi−
zowanie spotkań, konferencji, semina−
riów itp., które są konieczne podczas
realizowania danego projektu. Reszta
funduszy musi pochodzić od miast, któ−
re uczestniczą w projekcie.
M.D.

Z przedłużeniem
W połowie roku zakończyła się bu−
dowa pasażu, łączącego ul. Lasockiego
z al. Jachowicza (pomiędzy kościołem
p.w.św. Stanisława Kostki a gmachem
Politechniki). Od 30 września nosi on
imię Wojciecha Wiścickiego. Wyłożo−
ny jest ładną kostką brukową i oświetla
go dziewięć latarni. Niestety, po jego
przejściu piesi napotykają stare, popę−
Sygnały Płockie

kane płyty betonowe. Dlatego ratusz
postanowił przystąpić do dalszego re−
montu, zlecając wykonanie zadania
Muniserwisowi. Dodajmy, że choć ten
teren należy do Płockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, to miasto zdecydowało
się wykonać prace na własny koszt.
Chce się z nimi uporać do końca listo−
pada.
(m.d.)

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o ułożenie płyt betonowych
lub kostki brukowej na odcinku ok. 50
m, stanowiącym łącznik pomiędzy ul.
Na Skarpie i ul. Polną.
Andrzej Rokicki

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kiedy nastąpi realizacja kanalizacji
w ul. Skrajnej?
Zbigniew Nowak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Proszę o wybudowanie wiat przy−
stankowych przy ul. Kościelnej, Ko−
lejowej (przy wiadukcie), Popłaciń−

skiej (przy straży pożarnej) i Cichej.
2/ Proszę o zwiększenie kursów auto−
busów KM na linii nr 2 w godz. 6 – 8
i 13 – 15.
Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W sprawie dokończenia inwestycji
na ul. Gościniec. 2/ W sprawie zainsta−
lowania sygnalizacji świetlnej na przej−
ściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul.
Armii Krajowej i Hubalczyków.
Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W związku z realizacją inwestycji:
budowa chodnika i ścieżki rowerowej
od ul. Kutrzeby do ul. Gen. Sikorskie−
go proszę o rozważenie nasadzeń ziele−
ni wzdłuż tego ciągu na wiosnę 2006 r.
2/ W sprawie przetargu na monitoring
nowego mostu. 3/ Proszę o poprawie−
nie nawierzchni skrzyżowania ulic:
Wyszogrodzkiej i Harcerskiej.
Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotacje dla Szkoły Podstawowej nr
23, w szczególności dla dzieci niepeł−
nosprawnych. 2/ Gryzonie (szczury) na
ulicach Starego Miasta.
Opr. (j)

Ma być ważnym elementem inspirującym i dopingującym stu−
dentów ostatniego roku studiów magisterskich i licencjac−
kich do poszukiwania tematów prac związanych z naszym
miastem.

Dyplom dla Płocka
Prace mogą dotyczyć m.in. rozwią−
zywania różnych problemów gospodar−
czych i społecznych oraz technicznych
miasta, historii Płoc−
ka, płockich zakła−
dów i znanych płoc−
czan. Wkrótce Pre−
zydent Płocka ogłosi
konkurs na najlepsze
prace
w
roku
2005/2006. Jego fi−
nał planowany jest
na 15 września 2006
roku, rozdanie na−
gród – podczas uro−
czystego otwarcia
roku akademickiego
2006/2007.
„Dyplom
dla
Płocka” związany
jest z realizacją uch−
wały Rady Miasta
w sprawie wspiera−
nia działalności szkół wyższych (z 7
grudnia 2004 r.). Chodzi o wsparcie,
również finansowe, osób wyróżniają−
cych się, kończących studia oraz pro−
mocję wśród nich problematyki płoc−
kiej.
Początkowo miała powstać komisja
konkursowa powołana przez Prezy−
denta Miasta, która wyłoniłaby trzy
zwycięskie prace studentów, nie tylko
studiujących w płockich uczelniach,
ale we wszystkich typach szkół wyż−
szych na terytorium RP, zameldowa−
nych na terenie Płocka. Miały być
trzy kategorie prac: magisterskie,
doktorskie, habilitacyjne.
– Zrezygnowaliśmy z tego pomysłu
– mówi zastępca prezydenta Piotr Ku−

bera. – Chodzi o kwestie formalne;
miasto nie może bezpośrednio przeka−
zywać środków finansowych osobom
fizycznym.
W porozumieniu
z przedstawicielami
uczelni Prezydent
ustalił, że środki fi−
nansowe na realiza−
cję projektu przeka−
zane zostaną do
każdej z sześciu
płockich uczelni,
które utworzą wew−
nętrzne komisje,
zajmujące się reali−
zacją
projektu.
W płockiej poli−
technice działa już
podobna komisja,
która przydziela na−
grody finansowane
przez PKN Orlen.
Co prawda, z jednej strony ograniczy
to liczbę studentów, którzy będą mogli
brać udział w konkursie (do studiują−
cych wyłącznie na uczelniach w Płoc−
ku), z drugiej jednak – szansę na zdoby−
cie „Dyplomu” będzie miała większa
liczba studentów w ramach jednej
uczelni. Każda uczelniana komisja bę−
dzie wybierać trzy najlepsze prace.
Na razie nie jest jeszcze znana wyso−
kość nagród. – Wstępnie planowaliśmy,
że będzie to 5 (I nagroda), 3 (II nagro−
da) i 2 tys. zł (III nagroda). Na pewno
nie będzie to mniej – mówi wiceprezy−
dent Piotr Kubera. W następnych edy−
cjach mają być włączone również oso−
by przygotowujące przewód doktorski
i habilitacje.
(rł)
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Przedstawiciele płockich organizacji non−profit spotkali się
z Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych.

Karta współpracy
W trzy tygodnie po otwarciu (27 paź−
dziernika) Miejskiego Centrum Roz−
wiązywania Problemów Społecznych
przy ul. Misjonarskiej 22 zebrało się
kilkadziesiąt osób. – Jest to pierwsze,
robocze spotkanie o charakterze szkole−
niowym – mówił Kazimierz Cieślik,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organiza−
cji Pozarządowych. – Chcemy przed−
stawić wstępne propozycje miasta doty−
czące wzajemnej współpracy.
Już w grudniu 2004 r. płoccy radni
przyjęli uchwałę, dotyczącą organizacji
pozarządowych. Na jej podstawie pow−
stał wstępny projekt tzw. „karty współ−
pracy”
(dostępny
na
stronie
www.bip.ump.pl w zakładce „Zamierze−
nia i programy”). – Tworzy ona normy
dla planowania długofalowej współpra−
cy samorządu z organizacjami pozarzą−
dowymi. W oparciu o jej zapisy będą
powstawały tzw. roczne programy
współpracy – mówił Cezary Dzięcielski
główny specjalista ds. zarządzania jako−
ścią w Wydziale Organizacji i Spraw
Administracyjnych UMP, w którym pro−
jekt powstał. Do końca listopada przed−
stawiciele płockich stowarzyszeń mają
przygotować swoje uwagi i propozycje
poprawek do karty. Wydział Organizacji
opracował również tzw. „Płocką Mapę
Aktywności”, czyli zebrał dane ponad
200 płockich stowarzyszeń, fundacji i or−
ganizacji pożytku publicznego. – Chcie−
liśmy, żeby powstała interaktywna lista
zawierająca nazwę, adres, telefon, za−
kres działań, doświadczenie i osiągnięcia
każdej organizacji – dodaje Dzięcielski.
Mapą zarządzał będzie Pełnomocnik ds.

Organizacji Pozarządowych, który cały
czas przyjmuje informacje o organiza−
cjach. W przyszłości powinny one zna−
leźć się w internecie.
Na spotkaniu był również Zbigniew
Wejcman ze Stowarzyszenia BORiS
(Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Poza−
rządowych), wiceprezes Federacji Orga−
nizacji Służebnych „Mazowia” i specja−
lista w zakresie współpracy trzeciego
sektora z samorządem terytorialnym. –
Jeśli będziecie lepiej współpracować
między sobą, lepsza też będzie wasza
współpraca z samorządem. Będziecie też
bardziej atrakcyjni dla innych partnerów
– podkreślał Wejcman. Ta jedność ma
powstać dzięki stworzeniu zespołu kon−
sultacyjnego składającego się z przedsta−
wicieli organizacji. Kazimierz Cieślik
chce również w każdą ostatnią środę
miesiąca organizować tzw. spotkania
branżowe (kultura, pomoc społeczna,
sport), a raz w roku, po wakacjach, fo−
rum podsumowujące działalność wszyst−
kich organizacji. Podczas spotkania pro−
sił zebranych o sugestię dotyczącą przy−
szłych szkoleń i warsztatów, które biuro
Pełnomocnika chce organizować wspól−
nie z BORiSem czy konfederacją „Ma−
zowia”. Przypomniał o możliwości wy−
najęcia (nieodpłatnie) sali konferencyjnej
i terapeutycznej znajdującej się w Cen−
trum. W środy między godz. 16 a 18
w pok. 6 lub 7 przyjmował będzie rów−
nież prawnik (p. Cezary Dusio), który
pomagał już wcześniej stowarzyszeniom
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecz−
nych. Więcej informacji można uzyskać
pod nr. tel. 366 88 11.
(rł)

MIEJSKIE CENTRUM
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
09−402 Płock, ul. Misjonarska 22
Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Płocka ds. Organizacji Pozarządo−
wych, tel. 366 77 11, codziennie od
7.30 do 15.30, w środy od 9.30 do
17.30
Centrum ds. Współpracy z Orga−
nizacjami Pozarządowymi, tel. 366
88 11, codziennie od 7.30 do 15.30,
w środy od 9.30 do 17.30
Centrum Wolontariatu, tel. 364 76
36, codziennie od 7.30 do 15.30,
w środy od 9.30 do 17.30
Prawnik dla organizacji pozarzą−
dowych, w środy od godz. 16 do 18
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, tel. 364
76 15, poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 15.30−17.30
Płockie Stowarzyszenie „Klub
Abstynentów”, tel. 364 90 91, w
godz. 13 −21
Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy w Płocku, tel. 364 76 11,
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364 76 12, 364 76 13, codziennie od
godz. 7.30 do 15.30
Noclegownia dla Kobiet i Matek
z Dziećmi, tel. 364 76 05, dyżur cało−
dzienny
PUNKTY KONSULTACYJNE:
PKPS, tel. 364 76 05, prawnik –
w godz. 15 – 17 (poniedziałek, środa),
psycholog – w godz. 16 −18 (wtorek,
piątek) oraz 13 −15 (środa), pedagog –
w godz. 13 – 15 i 16 – 18 (czwartek),
psychiatra – w godz. 15.30 – 17.30 (co
drugi tydzień we wtorek)
Oddział Polskiego Centrum Me−
diacji w Płocku, tel. 367 20 28, praw−
nik – w godz. 18 –20 (wtorek), psy−
cholog – w godz. 14 −16 (środa), peda−
gog – w godz. 16.00−18.00 (wtorek)
Płockie Stowarzyszenie „Klub
Abstynentów”, tel. 364 90 91, praw−
nik – w godz. 18.30 – 20 (środa
i czwartek), pedagog – w godz. 13.30
– 15.30 (środa) i 13.00−16.00 (czwar−
tek), psycholog – w godz. 16 –20
(środa)

Pokój przesłuchań dziecięcych Fundacji „Dzieci Niczyje” w Centrum „Mazowiecka”

Pierwszy w Płocku „Pokój Przyjaznych Przesłuchań” powstaje
przy Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej

Przyjazne
przesłuchanie
Wstępna koncepcja powstała w 2002
roku. Jednak z powodu braku pieniędzy
– z jednej strony lub braku miejsca –
z drugiej, realizacja jest możliwa dopie−
ro dziś. Ważne, że taki pokój powstaje,
gdyż do tej pory najbliższy „z pokoi
przyjaznych przesłuchań” jest w...
Warszawie.
Dlatego Mirosław Chyba, zastępca
dyrektora płockiego MOPSu wierzy, że
obiekt będzie służył również mieszkań−
com Sierpca, Gostynina, a być może
także Kutna, Płońska i Sochaczewa.
Wkrótce remont

Pokój przyjaznych przesłuchań to
najprościej dwa pomieszczenia prze−
dzielone lustrem weneckim. Jedno
przeznaczone jest dla osoby przesłuchi−
wanej, drugie – dla policjantów, proku−
ratora, sędziego, biegłych, pełnomocni−
ków podejrzanych i innych uczestni−
ków postępowań, którzy niezauważeni
mogą obserwować przesłuchanie. Two−
rzony jest przede wszystkim z myślą
o małoletnich ofiarach przestępstw.
– To ma być przyjazne pomieszcze−
nie, gdzie w miłym otoczeniu łatwiej bę−
dzie im opowiedzieć o tym, co zaszło –
tłumaczy Mirosław Chyba. – Będzie
spełniał wszelkie standardy, tzn. dwa
oddzielne wejścia, które zapewnią in−
tymność i bezpieczeństwo osoby prze−
słuchiwanej i wykluczą możliwość kon−
taktu z osobą podejrzaną.
Pokój powstaje w budynku przy ul.
Kolegialnej 43a. Wkrótce rozpocznie
się remont. Zakres prac – jak dodaje za−
stępca dyrektora MOPSu – nie jest du−
ży i w ciągu kilku tygodni powinny się
zakończyć. Chodzi przede wszystkim
o odnowienie ścian, wymianę podłóg,
no i wstawienie lustra weneckiego. Na

ponad 80 mkw. powstanie – obok
wspomnianych dwóch pomieszczeń
(pokój obserwatorów i przesłuchań) –
poczekalnia, a także dodatkowy pokój.
– Konsultowaliśmy z prokuraturą, poli−
cją i płockim sądem, jak ma wyglądać
pokój przyjaznych przesłuchań – tłuma−
czy Mirosław Chyba. – Byliśmy na re−
konesansie w warszawskiej siedzibie
fundacji „Dzieci niczyje”, gdzie taki
pokój powstał.
Pełne wykorzystanie

Sam pokój przesłuchań zajmuje 27
mkw. powierzchni. Pomalowany zosta−
nie w pastelowe kolory, wyposażony
w kolorowe meble i zabawki. Tu za−
montowana zostanie kamera, a po dru−
giej strony weneckiego lustra głośniki
i sprzęt rejestrujący. Remont i adapta−
cja pomieszczeń finansowana jest pra−
wie w całości z budżetu miasta (53,7
tys. zł). Miasto przeznaczyło również
16 tys. zł na zakup materiałów i wypo−
sażenie wnętrz. 7,3 tys. zł do remontu
dołożył Wojewoda Mazowiecki, który
sfinansuje także zakup komputera, dru−
karki i mebli (7,7 tys.).
MOPS szacuje, że na potrzeby prze−
słuchań nieletnich „niebieski pokój”
może być wykorzystywany od kilku do
kilkunastu razy w miesiącu. Gwarantu−
jemy jednak pełne wykorzystanie tych
pomieszczeń – zapewnia Mirosław
Chyba. Dodatkowy pokój ma być miej−
scem do terapii, dla grup wsparcia lub
punktu konsultacyjnego. Również po−
mieszczenia z lustrem weneckim bę−
dzie mogła wykorzystywać policja. –
Oczywiście na pierwszym miejscu za−
wsze będzie pomoc małoletnim ofiarom
przestępstw – zapewnia wicedyrektor
MOPS−u.
(rł)
Sygnały Płockie

*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*ZDROWIE*

Działania, zdawałoby się pozorne, nabierają tu nowego znaczenia. Terapią jest wszystko – co
przywraca wiarę w siebie, w ludzi a jednocześnie nie zafałszowuje rzeczywistości.

Zanim pójdziesz dalej
Stowarzyszenie Kai Kairos od ponad
dwóch miesięcy prowadzi w Płocku Oś−
rodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień
„Jest czas”. To jedyna taka placówka
w mieście zajmująca się młodzieżą od 13
roku życia, która albo eksperymentowa−
ła, albo szkodliwie zażywa środki psy−
choaktywne; nie tylko narkotyki, ale
również alkohol lub jedno i drugie jedno−
cześnie. Jest placówką ambulatoryjną,
działającą codziennie od godz. 15 do 20
(w soboty od 9 do 14). Pracują tu socjo−
terapeuci, terapeuci uzależnień, rodzinni
i jeden terapeuta zajęciowy. – Tu poma−
gamy tym, z którymi nie jest bardzo źle,
ale tym, którzy są na ostatnim etapie
przed pójściem dalej – mówi dr Joanna
Łukjaniuk, prezes stowarzyszenia „Kai
Kairos”. – Staramy się odbudowywać za−
ufanie pacjentów do siebie, do innych, aż
przyjdzie taki czas, że inni uwierzą, że im
można zaufać.

czy Joanna Łukjaniuk i przyznaje, że
może to być niełatwe. Jednak to tylko 12
miesięcy, a będą one miały wpływ na
dalsze życie dziecka. Dodatkowo rodzice
zyskują wpływ na proces leczenia i bez−
cenną możliwość wymiany doświadczeń
z innymi, a także nauczenia się żyć z oso−
bą chorą. – Czasami trudno jest przeko−
nać rodziców, że ośrodek nie stanowi dla
nich zagrożenia. Myślę jednak, że to kwe−
stia czasu, kiedy zrozumieją, że naszym
celem nie jest piętnowanie ich dzieci, ale
pomoc – dodaje prezes Kai Kairos.
Obecność rodziców jest konieczna rów−
nież z powodów czysto praktycznych.
Muszą zapewnić kontrolę dziecka poza
ośrodkiem. Raz w miesiącu rodzice i ich

Nie dla wszystkich

Ośrodek oferuje 12−miesięczny pro−
gram terapeutyczny. Każdy z uczestni−
ków – zakwalifikowany do ośrodka
przez Punkt Konsultacyjny „Kai Kai−
ros” – przechodzi 4 etapy leczenia,
w skład których wchodzą metody
terapii indywidualnej, terapia
grupowa i zajęcia socjoterape−
utyczne.
– Ta forma leczenia,
kiedy nie ma całodobowej
kontroli nad pacjentem,
jest dosyć trudna i wy−
maga współpracy ze
strony rodziny – mówi
Joanna Łukjaniuk. –
Dlatego do grupy nie
są przyjmowane osoby,
które bardzo długo
w sposób uzależniony
przyjmowały substancje
psychoaktywne (zwłasz−
cza heroinę) lub osoby, któ−
re wypadły z różnych ról spo−
łecznych i mają małe wsparcie
we własnym środowisku. Te osoby
raczej się nie utrzymają, bo potrzebu−
ją bardziej intensywnej opieki i rehabi−
litacji w ośrodku stacjonarnym.
W Ośrodku prowadzonym przez „Kai
Karos” działają dwie grupy – młodsza
(do 18. roku życia) i starsza (powyżej
18), które tworzą społeczność terapeu−
tyczną (w sumie około 30 osób). Obie
grupy spotkają się raz w tygodniu. Wów−
czas wspólnie z pracownikami podejmu−
ją główne decyzje, dotyczące procesu le−
czenia, życia społeczności, problemów
w relacjach wewnętrznych. Teraz koń−
czy się pierwszy okres zapoczątkowany
podpisaniem kontraktu przez pacjenta i –
w przypadku młodszej grupy – również
przez jego rodziców.
Bez rodziny ani rusz

Założenia terapeutyczne Ośrodka
opierają się m.in. na tzw. systemowej te−
rapii rodzin. – Bez działania rodziny nie
jest możliwe leczenie pacjenta – tłuma−
Sygnały Płockie

dzieci spotykają się z terapeutami rodzin−
nymi. Terapeuci pracują wówczas nad
poprawą komunikacji w rodzinie, odnaj−
dywaniem mocnych stron procesu lecze−
nia lub powstrzymywaniem niekorzyst−
nych zmian w jego toku.
Sam pacjent podpisując kontrakt zo−
bowiązuje się do przestrzegania reguł,
czyli zasady abstynencji alkoholowej,
narkotykowej, jak i przestrzegania za−
sady powstrzymywania się od palenia
papierosów na terenie Ośrodka. Reguły
te dotyczą również pracowników. Oś−
rodek ma być bezpiecznym miejscem,
wolnym od używek. Pacjent zobowią−
zuje się także do aktywnego uczestnic−
twa w życiu ośrodka, chociażby w wie−
czorku przy herbacie. To również for−
ma leczenia, a leczenie zawsze ma być
na pierwszym miejscu.

Co się stanie jak ktoś zaćpa lub zapi−
je? – Wtedy cała społeczność podejmu−
je decyzję – dodaje Joanna Łukjaniuk. –
Reguły są jasno określone od początku.
Wchodząc tu, akceptujesz je. Jeśli je
złamałeś, być może jeszcze nie jesteś
gotowy. Może to nie jest program uszy−
ty na twoją miarę, może potrzebujesz
terapii motywacyjnej lub pomocy w oś−
rodku stacjonarnym.
Leczenie i wyzdrowienie

Pierwszy etap leczenia – „Ja”
– związany jest z rozpoznawaniem sie−
bie: jaka była droga do uzależnienia?
Co się w związku z tym zmieniło?
– Pacjenci muszą określić podstawowy
problem, nad którym chcieliby praco−
wać sami. – Często łączy się to z po−
wiedzeniem: „Ja... mam problem
z narkotykami”. Drugi etap – „Ty” –
związany jest z naprawianiem relacji
z innymi, uczeniem się proszenia o po−
moc, rozwiązywania konfliktów w gru−
pie, rozładowywania agresji i asertyw−
nością – tłumaczy prezes stowarzysze−
nia „Kai Kairos”. – Trzeci etap –
„My” – jest spojrzeniem na przy−
szłość. Co dalej? Gdzie jest
moje miejsce na świecie? Jest
to etap konfrontacji z tym,
co trudne, i etap uczenia
się bycia uczciwym wo−
bec innych, ale przed
wszystkim wobec sie−
bie. Ostatnim krokiem
leczenia ma być obóz
terapeutyczny. To jed−
nocześnie przygoto−
wanie do pierwszego
kroku po jego zakoń−
czeniu. Powiedzenie
sobie: Co udało się
osiągnąć? Czego nie?
Co straciłem, a co zy−
skałem?
– Rodzice często mnie
pytają „A czy ten program
jest skuteczny? Czy moje
dziecko na pewno będzie zdro−
we?” Nie ma jednoznacznej odpowie−
dzi – dodaje Łukjaniuk. – Uzależnionym
pozostaje się do końca życia. Czy można
poradzić sobie samemu? Tu mogę odpo−
wiedzieć z całą stanowczością: nie. Jed−
nak jeśli pacjent opuszczający Ośrodek
wie, jak bronić się przed nawrotami i ma
jasną świadomość tego, że nie jest sam,
że może poprosić o pomoc, to ma szansę,
że sobie poradzi.
Ośrodek mieści się w budynku przy ul.
3−go Maja 18 (IV piętro). Tu też jest
Punkt Konsultacyjny „Kai Kairos” (dzia−
łający codziennie od godz. 16 do 18).
Pierwszy września – to data nieoficjalne−
go otwarcia placówki. Cały czas trwa
adaptacja pomieszczeń na jej potrzeby.
Uruchomiony został już telefon do
ośrodka (364 18 17). Ośrodek Terapii
i Profilaktyki Uzależnień „Jest czas” jest
instytucją finansowaną ze środków
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
UMP.
(rł)

Druga biała
sobota
Osiem poradni w Przychodni Spe−
cjalistycznej na ul. Miodowej 2 czeka−
ło na płocczan w sobotę 22 październi−
ka. W akcji „Biała Sobota” brały
udział m.in. poradnie: zdrowia psy−
chicznego, okulistyczna (również dla
dzieci), pulmonologiczna i ginekolo−
giczno – położnicza. W sumie wyko−
nano 164 badania, z których najwięcej
było ginekologiczno – położniczych
i okulistycznych (badanie dna oka,
ostrości wzroku czy pomiar ciśnienia
śródgałkowego). Płocczanie przyszli
po porady również do laryngologa, ne−
urologa, reumatologa. Wymienieni
specjaliści stwierdzili 2 niedosłuchy
potwierdzone badaniem słuchu, 3 cho−
roby naczyń mózgowych, 1 zmianę
w kręgosłupie szyjnym i 3 przypadki
dyskopatii kręgosłupa. Pacjentom, któ−
rych stan zdrowia wymagał leczenia
wypisano recepty lub wydano skiero−
wania na badania laboratoryjne.
To była druga w tym roku „biała so−
bota”. Podczas pierwszej, 1 lipca, prze−
badano 165 pacjentów.
Miasto na profilaktykę zdrowotną
przeznaczyło w tym roku blisko 400
tys. zł, w tym na lipcową akcję profi−
laktyczną w przychodni na ul. Miodo−
wej – 6240 zł, a w październiku – 6560
zł.
(rł)

Na łamach Sygnałów
Płockich chciałbym zło−
żyć serdeczne podzięko−
wania Urzędowi Miasta
Płocka, a w szczególności
osobom, które przyczyni−
ły się do zakupienia
mieszkania przy ul.
Pszczelej dla mnie i mojej
rodziny.
Wyrazy wdzięczności
kieruję do: s. Heleny
Pszczółkowskiej, Stani−
sława Stańczaka − dyrek−
tora Wydziału Gospodar−
ki Mieszkaniowej, Anieli
Niedzielak – kierownika
Oddziału Gospodarowa−
nia Mieszkaniowym Za−
sobem Gminy, Marzenny
Kalaszczyńskiej−Kikie−
wicz – rzecznika osób
niepełnosprawnych
i Tomka Gorczycy oraz
Marii Stefańskiej – kie−
rownika Referatu Remon−
tów Zasobów.
Jacek Jakucki
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Najważniejsze
współdziałanie
Kilkadziesiąt osób wzięło udział
w międzynarodowej konferencji zor−
ganizowanej przez płocką Straż Miej−
ską, Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji i Agencję Ochrony DES
w Centrum Edukacji w dniach 28−29
października br. Głównym tematem
obrad była współpraca straży miej−
skich, agencji ochrony i policji, w za−
pewnianiu mieszkańcom ładu, porząd−
ku i bezpieczeństwa. Wygłoszono kil−
kanaście referatów, m.in. na temat or−
ganizacji i ochrony zgromadzeń pub−
licznych, zasad współpracy specjali−
stycznych, uzbrojonych formacji och−
ronnych, przeciwdziałania zdarzeniom
kryzysowym, ochrony imprez maso−
wych, europejskich unormowań
w sprawie ekscesów w czasie imprez
sportowych.
Podczas obrad zwracano uwagę, że
jakkolwiek brak jest prawnych unormo−
wań, dotyczących współpracy wszyst−
kich służb odpowiadających za bezpie−
czeństwo to tam, gdzie jest wola i chęć
współdziałania efekty są zdecydowanie
pozytywne. Najbardziej widoczne jest
to przy ochronie imprez masowych,
choć pole do działania jest daleko szer−
sze. Np. w Czechach każda impreza
masowa poprzedzona jest wspólną na−
radą policji, strażników i pracowników
urzędu miasta (jeśli konieczne są zmia−
ny w organizacji ruchu) i strażaków, na
której rozdzielane są zadania dla posz−
czególnych formacji.
U nas, na przeszkodzie współdziała−
nia, w dużej mierze, stoi brak łączności
między poszczególnymi służbami. Np.
agent ochrony widząc uciekającego
włamywacza nie może puścić się za nim
w pogoń i go zatrzymać (nie może opu−
ścić budynku, który ochrania) a policję

Konferencję otworzył wiceprezydent Da−
riusz Zawidzki

może powiadomić w jedyny sposób do−
stępny wszystkim obywatelom, dzwo−
niąc pod 997 (112), co czasem trwa zbyt
długo, by pomoc w ujęciu przestępcy
mogła być skuteczna. Innym ogranicze−
niem jest możliwość działania straży
miejskich tylko w obrębie swojego mia−
sta – ich uprawnienia kończą się na ro−
gatkach. Nie mogą również pełnić służ−
by po cywilnemu. Wielokrotnie podkre−
ślano, że kwalifikacje strażników miej−
skich i agentów ochrony nie są w dosta−
tecznym stopniu wykorzystywane.
Wszyscy chwalili wspólne patrole; tam
gdzie udało się je zorganizować w od−
czuwalny sposób wpływają na poprawę
bezpieczeństwa i lepsze samopoczucie
obywateli.
Prezes Polskiej Izby Ochrony Osób
i Mienia – Sławomir Wagner zapropono−
wał utworzenie międzyresortowego kra−
jowego forum na rzecz budowy progra−
mu bezpieczeństwa wewnętrznego. (j)

Gołąb = sąd
Straż Miejska skierowała wniosek
do sądu grodzkiego o ukaranie męż−
czyzny, który wbrew rozporządzeniu
ministra rolnictwa, wypuścił z klatek
kilkadziesiąt gołębi.
Rozporządzenie
wprowadzone
w związku z zagrożeniem ptasią grypą
weszło w życie 15 października. Za−
kazuje ono utrzymywania zwierząt
(kur, kaczek, gęsi, indyków, przepió−
rek, perlic, strusi oraz innych bezgrze−
bieniowców, gołębi, bażantów i kuro−
patw) na otwartej przestrzeni.
– 55−letni mieszkaniec ulicy Sien−
kiewicza przyznał się, że wypuścił sie−
demdziesiąt gołębi – opowiada Jolan−
ta Głowacka, rzecznik Straży Miej−
skiej.
To pierwszy taki przypadek w na−
szym mieście. Jednak funkcjonariusze
podczas codziennej służby zwracają
uwagę – szczególnie na targowiskach
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– czy nie dochodzi do handlu żywym
drobiem. – Docieramy także do osób,
które hodują w przydomowych zagro−
dach drób oraz gołębie – mówi Gło−
wacka. – Przypominamy o rozporzą−
dzeniu i sprawdzamy, czy jest ono sto−
sowane.
Strażnicy proszą płocczan, aby nie
wpadali w panikę i nie zgłaszali każ−
dego błahego przypadku, typu: na mo−
im balkonie siedzą gołębie, a ja boję
się je przegonić, żeby nie zarazić się
ptasią grypą, albo co zrobić z wróbla−
mi, które codziennie przesiadują na
drzewie w moim ogródku.
– Staramy się reagować na każde
zgłoszenie – zapewnia rzecznik. – Ale
proszę pamiętać, że gdy będziemy in−
terweniować w przypadku wróbelka
siedzącego na drzewie, to w tym sa−
mym momencie czyjeś życie i zdrowie
może być zagrożone.
(m.d.)

Kronika policyjna
* Czterech złodziei zaatakowało kobietę
na ul. Gałczyńskiego. Wyrwali jej
z ręki torebkę, w której był telefon ko−
mórkowy, portfel, dokumenty oraz
klucze. Straty oszacowano na 400 zł.
Trzech sprawców w wieku 13−15 lat
udało się zatrzymać. Trafili oni do Po−
licyjnej Izby Dziecka.
* Do stacji benzynowej przy ul. Bielskiej
podjechało audi. Kierowca zatanko−
wał 137 litrów paliwa, po czym odje−
chał nie płacąc za nie. Straty oszaco−
wano na ponad 600 zł.
* Dwaj złodzieje uderzyli 53−letnią ko−
bietę w kark, przewrócili, a następnie
zabrali jej torebkę, w której było 3 tys.
zł, dwie monety okolicznościowe
oraz dokumenty. Policjanci zatrzyma−
li jednego ze sprawców – 17−letniego
Łukasza S., który uciekł z zakładu po−
prawczego. Sąd aresztował go na trzy
miesiące. Do napadu doszło przy ul.
Piasta Kołodzieja.
* 23−latek nie dostosował prędkości do
warunków panujących na drodze i na
przejściu na pieszych przy ul. Łuka−
siewicza potrącił 78−letniego męż−
czyznę oraz 80−letnią kobietę. Kie−
rowca trafił do aresztu.
* Z Fiata Pandy zaparkowanego przy ul.
Na Skarpie złodzieje zabrali cukierki,
ręczniki oraz klocki o łącznej warto−
ści 2,3 tys. zł.
* Na ul. Miodowej 35−letni kierowca
Opla Astry potrącił 71−letniego płoc−
czanina, który nagle wszedł na jezd−
nię. Poszkodowany ze złamaną nogą
trafił do szpitala.
* Złodziej na klatce schodowej bloku przy
ul. 3 Maja zaatakował 79−letnią kobie−
tę i zabrał jej portfel, gdzie było 40 zł.

* Na ul. Kupieckiej trzech mężczyzn po−
biło 16−latka i zabrało mu telefon ko−
mórkowy o wartości 100 zł.
* Z mieszkania przy ul. Mickiewicza zgi−
nęła złota i srebrna biżuteria, pienią−
dze oraz alkohol. Straty oszacowano
na ponad 3 tys. zł.
* Policjanci zatrzymali 28−letniego
Sławomira K. i 29−letniego Mariu−
sza P. Przedstawiono im zarzut usi−
łowania dokonania trzech rozbojów
na kobietach. Sąd zasądził im dozór
policyjny.
* W markecie przy ul. Wyszogrodzkiej
zatrzymano rodzinę (26−letni ojciec
Mariusz G., 27−letnia żona Justyna
oraz dwójka dzieci w wieku 6 lat i pół
roku), która kilkakrotnie wchodziła
na teren sklepu i kradła towar. Skra−
dziony sprzęt RTV, AGD oraz ubra−
nia o łącznej wartości ponad 1 tys. zł
złodzieje wynosili do VW Golfa.
Sprawcy pochodzą z gminy Iłów.
* Z Renault Scenica zaparkowanego
przy ul. Tumskiej zginęło radio oraz
saszetka z dokumentami i pieniędzmi.
Straty – 2 tys. zł.
* 65−letni kierowca autobusu nie dosto−
sował prędkości do warunków panu−
jących na drodze, stracił panowanie
nad pojazdem, uderzył w tył stojące−
go przed sygnalizatorem forda, a na−
stępnie zjechał na lewy pas jezdni
i uderzył w sygnalizator z wysięgni−
kiem. Obrażeń ciała doznała 25−letnia
pasażerka autobusu. Do zdarzenia do−
szło przy ul. Bielskiej.
* Z VW Transportera, zaparkowanego
przy ul. Batalionów Chłopskich zło−
dzieje zabrali radio. Straty oszacowa−
no na 1,5 tys. zł.
(m.d.)

Za zasługi i ofiarność
Strażacy z Państwowej Straży Pożar−
nej i Ochotniczych Straży Pożarnych
z Płocka i powiatu płockiego otrzymali
wysokie odznaczenia państwowe. Uro−
czystość odbyła się 4 listopada w Staro−
stwie Powiatowym. Okazją była 87.
rocznica odzyskania przez Polskę nie−
podległości.
Najwyższe odznaczenie – Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
w uznaniu zasług w pracy zawodo−
wej, społecznej i popularyzowaniu tu−

rystyki wodnej, otrzymał Wiesław
Wieczorek – komendant gminny
ZOSP RP w Staroźrebach. Ponadto,
za zasługi w pracy dwóch strażaków
otrzymało Złote Krzyże Zasługi,
dziesięciu – Srebrne, a siedmiu – Brą−
zowe. Dwie osoby odznaczone zosta−
ły medalami „Za ofiarność i odwagę”,
nadawanymi za szczególne poświęce−
nie podczas niesienia pomocy w sytu−
acji zagrożenia ludzkiego zdrowia
i życia.
(m.d.)

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa

Sygnały Płockie

Dzieje polskiego periodyku
Katedra Najnowszej Historii Poli−
tycznej Wydziału Politologii i Stosun−
ków Międzynarodowych Szkoły Wyż−
szej im. Pawła Włodkowica oraz Kate−
dra Historii Polski Najnowszej Uni−
wersytetu Łódzkiego, 8 listopada, zor−
ganizowały w Sali Senatu SWPW,
sympozjum naukowe pt. „Niepodleg−
łość” (1929−1939). Pismo, jego twór−
cy i środowisko.
Treść wystąpienia pt.: „Niepodleg−
łość”(1929−1939) – pierwszy polski
periodyk naukowy poświęcony dzie−
jom najnowszym, wygłosił prof. dr
hab. Jerzy Myśliński (IBL, PAN,
WWSH).
„Niepodległość” była czasopismem
humanistycznym, kwartalnikiem wyda−
wanym w latach 1865−1918 i 1929–1939
przez Instytut Badania Najnowszej Histo−
rii Polski w Warszawie.
Nakład gazety zaczynał się od 3000
tys. egzemplarzy. Pismo podejmowało
tematykę dziejów polskiego ruchu na−
rodowego w dobie popowstaniowej
(1865−1918). Celem periodyku było

rzetelne przedstawianie historii, gro−
madzenie materiałów, świadectw i do−
kumentów, w celu zbudowania solid−
nej wiedzy historycznej dla przyszłych
pokoleń.
Funkcję redaktora naczelnego pełni−
li: Leon Wasilewski (1929 – 1936)
i Tadeusz Szpotański.
Redagujący zamieszczali w piśmie
rozprawy, wspomnienia, relacje i re−
cenzje.
Artykuły dotyczyły bezpośrednio
odrodzenia Rzeczypospolitej m.in.
walki o Galicję Wschodnią, walki
o Lwów. Razem ukazało się 110 pozy−
cji w 20 tomach.
Ponadto na łamach czasopisma znalaz−
ło się 77 publikacji, poświęconych dzie−
jom PPS, walkom Polaków podczas
I wojny światowej oraz emigracji po
Powstaniu Styczniowym. Opisywano
także dzieje socjalizmu w zaborze au−
striackim.
Od 1948 r. „Niepodległość” wydawana
była jako rocznik w Londynie i Nowym
Jorku.

Drugi z wykładów dotyczył Instytutu
Badań Najnowszej Historii Polski − wy−
dawcy „Niepodległości”. Powstanie i za−
dania Instytutu zaprezentował prof. dr
hab. Paweł Samuś (UŁ, SWPW).
Instytut, funkcjonujący także pod
nazwą Józefa Piłsudskiego, ma ponad
półwieczną historię; jest ważną insty−
tucją naukową i archiwalną, zajmują−
cą się badaniami nad historią Polski
i Europy Środkowo−Wschodniej. Zo−
stał założony w 1923 r. w Warszawie,
a w 1943 ponownie powołany do ży−
cia w Nowym Jorku. Od 1926 współ−
pracował z Wojskowym Biurem Hi−
storycznym. Jego zadaniem była dzia−
łalność archiwalna, naukowa i wy−
dawnicza.
Inicjatorami powstania tak wielkiego
dzieła byli m.in. W. Sławek, K. Świtalski,
M. Sokolnicki, A. Skwarczewski
Dzisiaj Instytut jest oficjalną placówką
uznaną w kraju, przyczyniającą się do po−
pularyzacji wiedzy o Polsce. Obecnie In−
stytut liczy około 1000 członków i sym−
patyków.

Artystyczne spełnienie Lecha Franczaka

Tragarze światła
Podjął – jakże udaną – próbę dostosowania języka
dwudziestowiecznej, tak bardzo zlaicyzowanej poe−
zji, do wyrażania religijnego wymiaru naszego „tu
i teraz”. To droga, jaką podążał przed pięcioma wie−
kami Jan Kochanowski, przekształcając język Reja
w poezję Pieśni, Trenów i Psałterza Dawidów.
Brzmi to być może zbyt patetycznie, ale wystarczy
wsłuchać się w naszą codzienną polszczyznę i prze−
czytać piękny liryk maryjny, Matka Boska Płocka,
by przekonać się jaka przepaść dzieli owe dwa
brzegi naszego języka:
Tam gdzie rzeka i srebrne łuski ryb stopiła
przyducha
dotykasz stopą wiślanych kamieni
konwaliowa biel sukni
płonie świtem co od Dobrzykowa nakręca
zegar dnia
Waldemar Smaszcz (z lewej), krytyk literacki, który napi−
sał słowo wstępne do tomiku i bohater wieczoru Lech
Franczak, autor promowanego w Książnicy Płockiej (20
października) tomu „Tragarze światła”, wydanego przez
Książnicę Płocką w 2005 r.

Od lat jestem czytelnikiem kolejnych tomów poe−
tyckich Lecha Franczaka i z coraz większą satysfak−
cją obserwuję jego artystyczne spełnienia. W ciągu
minionych kilkunastu lat płocki poeta stał się jednym
z najważniejszych reprezentantów nurtu religijnego
w naszej liryce. Nie uległ przy tym, jak nad wyraz
wielu, pokusie pisania „pod ks. Jana Twardowskie−
go”, chociaż wysoko ceni znakomitego kapłana−poe−
tę. Przeciwnie, podjął, na poziomie środków wyrazu
artystycznego przede wszystkim, wysiłek samodziel−
nego wypracowania języka poetyckiego, zdolnego
wyrazić najważniejsze sprawy człowieka i świata
w perspektywie Odkupienia. Mało kto już dzisiaj pa−
mięta, że najpopularniejszy poeta religijny naszych
czasów, ks. Twardowski, przebył przed ponad pół−
wiekiem podobną drogę, odrzucając język tradycyjnej
liryki jako zupełnie nieprzystający do nowej sytuacji
człowieka w obliczu Boga. Stworzył w rezultacie je−
dyną w swoim rodzaju dykcję poetycką, która bez je−
go talentu jest po prostu nie do naśladowania.
Lech Franczak wybrał o wiele trudniejszą drogę,
która wcale nie musiała zakończyć się sukcesem.
Sygnały Płockie

łzę rybaka jak własną na policzkach zbierasz
i milczenie wzgórza które pustym gniazdem krzyczy
Ty wiesz że kto nie ma skrzydeł
prędzej czy później z objęć ciszy i słońca wypadnie
a kiedy upadam przyświecasz mi gwiazdą
bolejąc nad każdym upadkiem poniżej ramion
swoich
[...]
Nie ma tu żadnych słów wyszukanych, a przecież
trudno nie zauważyć jakiejś uroczystej tonacji, uzy−
skanej dzięki wysmakowanej selekcji i głęboko prze−
myślanej metaforyce. Do tak bogatej tradycji naszej
liryki maryjnej Lech Franczak dopisał przynajmniej
jeden, jakże piękny, zapadający zarówno w serce, jak
i umysł, obraz Matki Bożej „bolejącej nad każdym
upadkiem [człowieka] poniżej [jej Matczynych] ra−
mion”.
Źle by się stało, gdyby najnowszy tom Lecha Fran−
czaka podzielił los większości współczesnych książek
poetyckich. O takich dokonaniach powinno być głoś−
no, powinno się o nich mówić, pisać, nagradzać; być
może spróbować zwołać konferencję prasową, by po−
informować, że oto otrzymaliśmy ważną książkę, bu−
dującą naszą kulturę duchową, budującą nas wszyst−
kich.
Waldemar Smaszcz

Leon Wasilewski – redaktor naczelny
„Niepodległości” tak brzmiał kolejny
wykład prof. dr hab. Michała Śliwy.
Wasilewski urodził się w Petersburgu.
Pochodził z rodziny katolickiej, jednak
odszedł od katolicyzmu. Był socjalistą
związanym głęboko z Józefem Piłsud−
skim.
W 1898 r. odbył kilka podróży do Eu−
ropy południowej. Wspierał działalność
PPS, publikując liczne materiały na temat
partii. Po odzyskaniu niepodległości zo−
stał ministrem w rządzie Moraczewskie−
go oraz był współautorem Traktatu Ry−
skiego. Wasilewskiego uznawano za naj−
lepszego znawcę kwestii narodowościo−
wych. Moraczewski nazwał go „człowie−
kiem o gołębim sercu”.
Dr Jacek Pietrzak (UŁ) przybliżył z ko−
lei biografie Tadeusza Szpotańskiego,
Wacława Lipińskiego i Józefa Skrzypka.
Wysłuchać można było także wykła−
dów: Pomiędzy historiografią a polityką?
Środowisko historyków „Niepodległo−
ści” (1929− 1939), Dzieje socjalizmu pol−
skiego na łamach „Niepodległości”,
Problematyka historii wojskowości na ła−
mach „Niepodległości” oraz Powojenne
dzieje „Niepodległości” i Instytutu Józe−
E.U.
fa Piłsudskiego.

Jubileuszowe
resumée
...Płock to moje korzenie, moje źródło, skąd czer−
pię radość życia i tworzenia. To moja kolebka, skąd
wziąłem początek materialnego bytu i duchowego
wzrastania. Tak rozpoczyna swoją książkę, zatytu−
łowaną „Płockie fascynacje” Wiesław Kowalski,
płocczanin z krwi i kości, znany w wielu kręgach
zawodowych i towarzyskich jako jeden z niewielu –
jak byśmy powiedzieli teleekspresowym językiem
– ludzi pozytywnie zakręconych. Na ponad 200
stronach spisał 30−letnią historię swojej działalności
kulturalnej, nierozerwalnie złączonej z Płockiem,
opowiada o ludziach których spotykał, wydarze−
niach ważnych i mniej istotnych, które utkwiły mu
w pamięci. Wspomina ludzi z Ramy, towarzyszy
plenerów i wycieczek na Kresy. To historia bardzo
osobista, refleksyjna, jak na podsumowujące do−
tychczasowy dorobek wydanie przystało.
Autor książki – podróżnik, fotograf, publicysta,
kronikarz współczesności przedstawia m.in. swoje
odkrywanie św. Faustyny, papieża Polaka, opisuje
poznawanie innych kultur: in−
dyjskiej, cygańskiej, ludzi
którzy mieli istotny wkład
w rozwój naszego miasta.
Pozycja wydana przez płocką
drukarnię
Wydawnictwo
i Poligrafia „Iwanowski”,
wzbogacona jest grafikami,
rysunkami i fotografiami au−
tora oraz obszerną bibliogra−
fią, dokumentujacą wszystkie
opisane wydarzenia.
Promocji książki, jaka miała miejsce 27 październi−
ka w Spółdzielczym Domu Kultury, towarzyszyła
wystawa zdjęć bohatera wieczoru, prezentująca – fa−
scynujące w swojej codzienności a nawet brzydocie
– zaułki Płocka, umieszczona w scenerii jesiennych
liści.
Wiesław Kowalski zapowiedział, że jakkolwiek ta
pozycja jest podsumowaniem jego dotychczasowego
dorobku na różnych niwach, nie zamierza „spocząć na
laurach” i przygotowuje już następną pozycję pod ro−
boczym tytułem „Dzieje jednego obrazu”. Rzecz do−
tyczyć będzie wileńskiego obrazu Jezusa Miłosierne−
go.
(j)
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To już 12. edycja, inna data, nieco inna nazwa i inna formuła. O starym−no−
wym Festiwalu Teatru, Dźwięku i Obrazu offMORF opowiada jego twórca.

Festiwal MetaMORFoza
Starzy, wierni widzowie trochę oba−
wiali się, czy festiwal MORF w tym ro−
ku się odbędzie. Wspomniany twórca,
a jednocześnie dyrektor Płockiego Oś−
rodka Kultury i Sztuki – Renata Mosio−
łek tłumaczyła, że MORF przechodzi
metamorfozę, że potrzebuje nowego
kształtu, formuły, po prostu oddechu
i zmiany. Pierwsza jest: zmiana nazwy.
Dlaczego off?
– Off w stosunku do tego, co już było
na MORFie – tłumaczy Renata Mosio−
łek. – Nie będzie to oczywiście totalnym
zaprzeczeniem idei festiwalu, ale posze−
rzeniem jego formuły. Nie zabraknie te−
atrów poszukujących, ale żeby żyć sze−
roko i poszukiwać nowych horyzontów
MORF jako Młody−Otwarty−Ruch−For−
ma musi „wychodzić” też z pewnych
ram, reagować na zmiany, zdobycze
współczesnej kultury i zjawiska okre−
ślanego mianem „cyberkultury”.
Stąd obok spektakli zobaczymy ek−
sperymenty wizualizacyjno – muzycz−
ne, popisy dj−ów i vj−ów, no i oczywi−
ście – zgodnie z zapowiedzią – będą
warsztaty. – Granice sztuki stają się
płynne, chcemy to pokazać – dodaje
dyr. Mosiołek. Teatr czerpie ze sztuk
wizualnych, sztuki wizualne czerpią
z teatru, teatr repertuarowy ekspery−
mentuje, teatr poszukujący odkrywa re−
pertuar. Potwierdzeniem tej tendencji
będą zaproszone teatry: Realistyczny,
Usta Usta, Feta. Gościć będziemy także
Teatr Wiczy – znany z plenerowych
przedstawień i happeningów – który
wystąpi z zupełnie odmiennym, kla−
sycznym, kameralnym materiałem –
„Emigrantami” Sł. Mrożka. Niespo−
dzianką będzie przestrzeń sceniczna.
Nowością będzie pokaz „szortów” –
krótkich form filmowych pokazywa−
nych na www.szorty.pl prowadzonej
przez Fundację Rozwoju Sztuki Filmo−
wej, z którą POKiS współpracował już
przy realizacji projektu „Kino letnie na
Starówce”. Warto dodać, że poza
offMorf Fundacja chce z płockim Oś−
rodkiem realizować kolejne, nowe po−
mysły filmowe w 2006 roku.
Ukłonem w stronę historii polskie−
go teatru alternatywnego i korzeni
płockiego festiwalu będzie warsztat
poświęcony twórcy teatru Laborato−
rium. – Grotowski musi się pojawić.
Jest niemalże obowiązkiem przybliże−
nie jego wersji „kultury alternatyw−
nej” i światopoglądu. To Grotowski
był prekursorem teatru z aktorami, ale
nie aktorskiego. Chcemy pokazać mło−
dym ludziom, szukającym nowych
form aktywności, często działającm
intuicyjnie, kto wyznaczał kierunki,
przecierał szlaki, „wytyczał trasy” –
tłumaczy szefowa POKiSu. – Chcemy
też promować twórców z naszego mia−
sta – ich projekty wizualno – muzycz−
ne, ich poszukiwania artystyczne i ek−
sperymenty. Do projektu Salon A−V
zaprosiliśmy Krzysztofa Misiaka, Mi−
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kołaja Łakomskiego oraz płockich DJ
i Vj (dj ESEL, vj MnK).
Będzie warsztat szczudlarski, który
może stać się zaczątkiem stałej grupy
działającej w POKiSie, tak jak się stało
z warsztatami flamenco. Teraz w Płoc−
ku działają już dwie grupy trenujące
hiszpański taniec. – Młodzież fascynują
takie umiejętności, często zastanawiają
się czy sami potrafiliby im sprostać. No
to dajemy im taką szansę odkrywania
siebie, przełamywania nawykowych
percepcji, aktywnego uczestnictwa
w kulturze. Animacja kulturalna i roz−
wój amatorskiego ruchu artystycznego
to jedno z wielu zadań POKIS – dodaje
Renata Mosiołek.
Zmiana formuły festiwalu MORF,
kolejne planowane na 2006 projekty
kulturalne są konsekwencją przemyśleń
i projektowania nowej wizji POKiS−u,
i nie chodzi – jak podkreśla dyrektor
placówki – o rewolucję. POKiS adresa−
tem swych działań chce uczynić mło−
dzież ponadgimnazjalną, studentów
i dorosłych, pracujących odbiorców,
którzy nadal czują się młodo, chcą być
kreatywni nie tylko w pracy, ale rów−
nież poza nią, chcą w „alternatywny”
sposób spędzać wolny czas.
– Nie chcemy tym samym wchodzić
innym, podobnym w charakterze, pla−
cówkom w kompetencję, ale propono−
wać formy, które będą się wyraźnie ko−
jarzyły z POKIS, tworzyły charaktery−
styczny wizerunek instytucji. Te inne
rzeczy to wspomniane warsztaty szczu−
dlarskie, planowane warsztaty animacji
filmowej, projekt edukacyjno – arty−
styczny „Aktualia Sztuki”, przeglądy
filmów krótkometrażowych, promocja
„nowej sztuki” niemieckiej, plenerowe
widowiska w cyklu „Sztuka ulicy”.
Pierwsza próba to nowy MORF. Jaki
będzie, przekonamy się już 18 listopa−
da. Impreza potrwa 3 dni.
(rł)

offMORF – twórcy,
artyści i inni

w Poznaniu i tam w czerwcu 2004 roku,
odbyła się jego premiera. Ciemne po−
mieszczenia przesycone wilgocią, oka−
zały się inspirującą przestrzenią przy
realizacji przedstawienia – „seansu
ożywienia martwej materii”, mającego
na celu powołanie do życia istoty niez−
wykłej, wyjątkowej – Ambrożego.
Ów twór ludzki, spoczywa śpiący
w zakamarkach duszy, umysłu i ciała,
stanowiąc esencję naszego istnienia,
karmiony marzeniami, ideami i afrody−
zjakami otaczającego świata. Całe ży−
cie staramy się go odnaleźć. „Ambro−
ży” był prezentowany na festiwalach:
Malta (2004) i Wide Open Festival
(2005; Leeds/ANGLIA) oraz Tempora−
les Internacionales (2005; CHILE)
(ustausta.art.pl)
Teatr Wiczy

Swojego brata – bliźniaka, głowy, alter
ego czy odbicia w lustrze? Żadna z hi−
potez nie musi być błędna.
Teatr Realistyczny powstał w 1995
w Skierniewicach. Pomysłodawcami
i założycielami byli członkowie Nadę−
tej Supergrupy Artisticznej Balon: Filip
Berent, Marek Sot i Robek Paluchosky,
który kieruje teatrem do dzisiaj. Pier−
wotnie zespół Teatru Realistycznego li−
czył 6 osób, których nazwisk nie ma na−
wet na liście Wildsteina, obecnie w je−
go skład wchodzą: Ilona Stępniewska,
Mariola Dziąg, Olga Wasiak, Klara Ko−
zak, Marzena Kubacka, Jacek i Witek
Kurczyńscy, Grzesiek Gałązka no i Ro−
bek.
Teatr Usta – Usta

Założony w Poznaniu przez dwie
osoby – Wojciecha Wińskiego i Marci−
na Libera – istnieje od 5 lat. Nie posia−
da, w tradycyjnym pojęciu, zespołu ak−
torskiego. Do każdego spektaklu – pro−
jektu zapraszani są artyści – aktorzy,
tancerze, muzycy, poeci, plastycy – za−
interesowani tematem, ideą przewodnią
wspólnego przedsięwzięcia. „Ambro−
ży”, z którym Usta−Usta przyjadą do
Płocka powstawał w piwnicach Galerii
Sztuki Współczesnej INNER SPACES

Teatr założył 14 lat temu w Brodnicy
i prowadzi do dziś Romuald Wicza−Po−
kojski. Obecnie Teatr pracuje w Toru−
niu. Zrealizował 21 spektakli scenicz−
nych i plenerowych oraz kilkanaście
happeningów. Szczególnym uznaniem
publiczności i krytyki cieszyły się spek−
takle: „Siechce” (1994), „Krzesłościan”
(1994), „Sezon w Piekle” (1999), „Kra−
kersy” (2000), „Czyściciel dywanów”
(2002) i „Emigranci” (2004). Dramat
Mrożka zobaczymy w Płocku, obok
„Cesarza” – impresji na temat władzy
z muzyką na żywo.
Teatr Wiczy prezentował się w wielu
miejscach w kraju i za granicą. Były to
m. in.: Barcin, Berlin, Białystok, Bro−
rup (Dania), Bydgoszcz, Gdańsk, Jele−
nia Góra, Katowice, Marianpol (Litwa),
Płońsk, San Pietro (Włochy), Sisak
(Chorwacja), Warszawa i Zamek Eke−
nas (Szwecja). Od dwóch lat Teatr Wi−
czy organizuje w Toruniu Międzynaro−
dowy Festiwal Teatrów Ulicznych
„BULWAR”.
„Emigranci” (tytuł pisany ze zna−
kiem waluty euro zamiast E) Teatru
Wiczy w reżyserii Romualda Wicza
– Pokojskiego to pierwszy w Europie
spektakl grany w samochodzie campin−
gowym – 33−letnim Mercedesie L 508
D. Widzowie i aktorzy są w środku,
dlatego spektal może jednocześnie
oglądać nie więcej, niż 10 osób.
Ten swoisty samochód−camping słu−
ży do podróżowania przez długi czas,
bez konieczności wracania do domu.

Teatr Realistyczny

W ciągu dziesięciu lat istnienia teatr
zrealizował kilkanaście spektakli i pro−
jektów teatralnych, w dużej mierze
opartych na oryginalnych tekstach i au−
torskich formach przekazu wizualnego,
z których najważniejsze to „Rozporek”,
„Malakogamia czyli nieprzewidywalna
rzadkość”, „Zaćmienia i przebłyski”,
„Tra – ta – ta” i „Tosamość”. Właśnie
ten ostatni spektakl – mówiący o poszu−
kiwania własnej tożsamości w zamery−
kanizowanym świecie – pokaże w Płoc−
ku. – A kiedy już w sobie znajdziesz to,
co najgorsze, pielęgnuj to w sobie jak
Porshe. Bo wtedy nie jesteś już sam
– mówi bohater sztuki. Przekaz ten jest
kierowany do... No właśnie, do kogo?
Sygnały Płockie

– Naszą pierwszą myślą, kiedy go (ten
samochód) zobaczyliśmy, było – to taki
dom dla emigrantów! Zmieniliśmy po−
dejście do dramatu Mrożka, wstawiając
go w aktualną, możliwą i tu (w Polsce
przystępującej do Unii Europejskiej)
i tam (w Europie zachodniej) sytuację –
mówią twórcy. Publiczność zastaje bo−
haterów jakby w samym środku ich co−
dzienności – w czasie parzenia herbaty,
porannej kąpieli i śniadania. Wszystko
jest prawdziwe: herbatę zalewa się
wrzątkiem, w samochodzie czuć za−
pach rozgrzanej tapicerki, spalin, taniej
konserwy mięsnej i rozlanej do kielisz−
ków żubrówki.
Współczesny „wóz Drzymały” staje
się miejscem akcji dla dramatu „Emi−
granci” A.D. 2004, kiedy Polska wcho−
dzi do Unii Europejskiej. Co się zmie−
niło od tamtego czasu? Jak wygląda
emigracja ludzi urodzonych w latach 70
– tych i 80 – tych? Kim są emigranci
nowego wieku?
(www.wicza.com)
Teatr Feta

Kinior&Makaruk

Duet założony przed czterema laty
tworzą: Włodzimierz Kiniorski (saksofo−
ny, klarnet, gitara, flet basowy, wokal)
i Dariusz Makaruk (live electronics).

18 LISTOPADA (piątek)

Sala gimnastyczna MZOS i ogródek MZOS (Pl. Dąbrowskiego 4): Warsztaty
szczudlarsko – ogniowe TEATR FETA (Gdańsk); godz. 11 – 16

Muzykę zespołu można określić jako po−
łączenie jazzowej improwizacji oraz
elektronicznych brzmień inspirowanych
muzyką współczesną, choć sami muzycy
unikają klasyfikacji w jakimkolwiek ga−
tunku muzycznym. Na koncertach poja−
wiają się również elementy muzyki et−
nicznej pochodzenia europejskiego
i azjatyckiego, wykonywanej we współ−
czesnej interpretacji. Zespół dwukrotnie
współpracował z reżyserem Robertem
Balińskim, wykonując muzykę do przed−
stawienia o charakterze „światło
i dźwięk” z zaangażowaniem żywej pro−
jekcji video i generowanej laserami wi−
zualizacji. Nagrał również dwie płyty:
„Nang−Pa – Meeting Flap”, na której go−
ścinnie wystąpiła Grażyna Auguścik
oraz „TA−PA−TI”, będącej zapisem kon−
certu. Duet występuje również z teatrem
Klinika Lalek, tworząc na żywo oprawę
dźwiękową do spektakli plenerowych.
Kinior & Makaruk występowali m.in. na
Festiwalu Jazz Jantar w Gdyni, Festiwa−
lu Polskiego Jazzu w Sztokholmie, Festi−
walu Viathea w Görlitz. (http://firma−
ment.fan.pl/kinior&makaruk/)
FRSF

To częsty gość w Płocku, jest zarów−
no teatrem plenerowym jak i salowym
i dzieli się na tancerzy, szczudlarzy
oraz aktorów dramatycznych. W jego
skład wchodzi 30 osób w wieku od kil−
kunastu do ponad trzydziestu lat – nie
zawodowych aktorów, które są ucznia−
mi, studentami a także przedstawiciela−
mi różnych zawodów (architekt, mu−
zyk, ekonomista, biolog). Założycielem
i dyrektorem grupy jest Elwira Twar−
dowska – kierowniczka Młodzieżowe−
go Twórczego Klubu „Plama”. Wystę−
powali m.in. na XVI Międzynarodo−
wym Festiwalu Teatrów Ulicznych
w Krakowie, VII Międzynarodowym
Festiwalu Teatrów Plenerowych
i Ulicznych FETA oraz na imprezach
plenerowych dla dzieci (Powitanie św.
Mikołaja, Zapalenie światełek na
Gdańskiej Choince czy otwarciu wy−
staw m.in. Marca Chagalla w Muzeum
Historycznym Miasta Gdańska. Na of−
fMORFie poprowadzą warsztaty szczu−
dlarskie i pokażą spektakl „Czarowna
noc”, czyli kolejne spotkanie ze Sławo−
mirem Mrożkiem – sztuka w jednym
akcie o hotelowych perypetiach dwóch
panów na delegacji.
(www.plama.art.pl)
Sygnały Płockie

offMORF– Festiwal Teatru,
Dźwięku, Obrazu – Płock 2005

Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej
kojarzona jest z portalem www.szorty.pl,
z którym organizowała m.in. warszawski
festiwal filmów „Ziemia przede wszyst−
kim”, nawiązujący swym charakterem do
tematów ekologiczno – przyrodniczych.
Fundacja jest odpowiedzialna również za
organizacje imprez pod hasłem „Letnie
kino plenerowe” w Parku Skaryszew−
skim, Ogrodzie Saskim (Warszawa) i na
płockiej Starówce (wspólnie z POKi−
Sem). Zorganizowali też Warszawski
Przegląd Kina Niezależnego (2004)
(www.frsf.art.pl)
Szorty.pl

Portal internetowy prezentujący
przede wszystkim krótkie formy filmo−
we, zarówno amatorskie jak i profesjo−
nalne. Znaleźć tu można m.in. krótkie
animacje, reklamówki, teledyski, zwia−
stuny poważnych produkcji filmowych,
filmy artystyczne i niezależne, śmiesz−
ne, straszne a czasami strasznie śmiesz−
ne. Portal jest często współorganizato−
rem przeglądów i konkursów filmów
niezależnych.
Członkiem
klubu
www.szorty.pl może zostać każdy po
uprzednim zalogowaniu i zaakceptowa−
niu regulaminu. Takich osób jest blisko
340 tys. Stronę odwiedza około 10 tys.
osób dziennie. Do obejrzenia jest blisko
2 tys. filmów, czyli 99,5 godz. materia−
łu filmowego.

Sala teatralna POKiS (ul. Tumska 9): Filmowe Spotkanie z Jerzym Grotow−
skim, które poprowadzi Stefania Gardecka, dyrektor Fundacji Ośrodka Gro−
towskiego we Wrocławiu, przez 20 lat współpracownik Jerzego Grotowskiego
i Teatru Laboratorium; autorka projektów warsztatowych w Ośrodku Badań
Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno – Kulturowych we
Wrocławiu, w programie m.in.: „Il teatro laboratoriuo” i ostatni wywiad z Gro−
towskim, godz. 16:30
Deptak Tumski i Mercedes L508D, samochód – camping (okolice POKiS):
TEATR WICZY (Toruń) w spektaklu pt. Emigranci – 1 set, godz. 17
Sala widowiskowa POKiS (ul. Tumska 9): TEATR REALISTYCZNY
(Skierniewice) w spektaklu pt. Tosamość, godz. 18; Przegląd Filmów Kina
Niezależnego – Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej i szorty.pl zapraszają
na: Happines; Zbigniewa; Parabolic, Parabolic 2; Spid; American Movie; Mi−
łość jest niema; Wesołe Przygody Misia Pysia; Zemstę Misia Pysia; Superdo−
ga; Kozaczenie na kładce; Przywilej chodzenia; Miłość, przyjaźń i lodówkę,
godz. 20.
Okolice klubu „Lisia Jama”i Mercedes L508D, samochód – camping (ul. Ko−
ściuszki 1): TEATR WICZY (Toruń) w spektaklu pt. Emigranci – 2 set, godz.
21:30
Klub Festiwalowy „Lisia Jama”(ul. Kościuszki 1): Projekt BIAŁANOC
– dj NdW & vj MORF, godz. 22
19 LISTOPADA (sobota)

Sala gimnastyczna MZOS i ogródek MZOS (Pl. Dąbrowskiego 4): Warsztaty
szczudlarsko – ogniowe TEATR FETA (Gdańsk); godz. 10 – 14
Sala teatralna POKiS (ul. Tumska 9): „Kontestacja, ruchy alternatywne, war−
tości, aspiracje, wzory kulturowe” – czyli o sztuce „młodego” teatru – rozmo−
wy i fascynacje” – spotkanie poprowadzi Piotr Bogusław Jędrzejczak, kultu−
roznawca, reżyser teatralny, autor scenariuszy i adaptacji teatralnych oraz opra−
cowań muzycznych, dyrektor naczelny i artystyczny Lubuskiego Teatru im. L.
Kruczkowskiego w Zielonej Górze (1996−1998); autor książek „Jak w Polsce
zostać aktorem”, „Dziennik Klikomanki”, godz. 15.30
Sala teatralna MDK (ul. Tumska 9): TEATR USTA USTA (Poznań)
w spektaklu pt. Ambroży, godz. 17
Sala widowiskowa POKiS (ul. Tumska 9): fLAP aRT KINIOR & MAKA−
RUK – koncert, godz. 18; Projekt SALON A−V, wystąpią: MAKARUK & vj
MARTINO (Island Television), krzysztOFFmisiak & vj MnK, QLTURY−
STYKA & DESKOROLKA WGW: dj ESEL’n’SAPER plus MIKLAK.pl,
godz. 20
Podwórko Klubu Festiwalowego „Lisia Jama” (ul. Kościuszki 1): Projekt
szczudlarsko – ogniowy MORFOLOGY, godz. 22
Klub Festiwalowy „Lisia Jama” (ul. Kościuszki 1): Projekt PŁOCKI:
dj ESEL & vj MnK
20 LISTOPADA (niedziela)

Sala gimnastyczna MZOS i ogródek MZOS (Pl. Dąbrowskiego 4): Warsztaty
szczudlarsko – ogniowe TEATR FETA (Gdańsk); godz. 11 – 16
Deptak Tumski (okolice POKiS): Pokaz powarsztatowy szczudlarsko – ognio−
wy, godz. 16.30
Sala widowiskowa POKiS (ul. Tumska 9): TEATR WICZY (Toruń) w spek−
taklu pt. Cesarz, godz. 17, TEATR FETA (Gdańsk) w spektaklu pt. Czarow−
na noc, godz. 18.30
Deptak Tumski i Mercedes L508D, samochód – camping (okolice POKiS):
TEATR WICZY (Toruń) w spektaklu pt. Emigranci – 3 set, godz. 19
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W pracach Witolda Zaręby widać pasję małego chłopca bawią−
cego się ołowianymi żołnierzykami dziadka, uparcie rozgrywa−
jącego wielkie bitwy na kartce papieru

Opowieści galicyjskie
Niesamowitego uroku linoryty 33−
letniego artysty z Tarnowskich Gór pre−
zentuje Płocka Galeria Sztuki. – Pozna−
liśmy się już podczas warsztatów cyfro−
wej obróbki obrazu, na które każdy
z gości przywozi swoje prace – mówiła
podczas wernisażu wystawy „Album
wojenny” Bożena Śliwińska, dyrektor
galerii. – Prace Witka wszystkich po
prostu urzekły.
Chłopięcy świat

Latające balony, czarne kapelusze,
lampasy, mundury, koniki i sanitariusz−
ki – galeria postaci niesamowitych jest
jak wspomnienie chłopięcych zabaw,
jak przypomnienie przygód barona
Munchausena i „Pana Tau” oraz magii
obrazów René Magritte’a. Mogłyby się
stać ilustracjami do książek Jaroslava
Haszka, Bohumila Hrabala, Franza
Kafki czy Kazimierza Sejdy. Przenoszą
nas w czasy Franciszka Józefa, „złote
czasy” monarchii austro−węgierskiej
i jej wielonarodowej cesarsko – królew−
skiej armii. Choć to „Album wojenny”
to bije od niego sentymentalne ciepło
i nostalgia do epoki, do dzieciństwa, do
opowieści dziadka. To właśnie senior
rodziny – żołnierz C.K. armii, który
zdezerterował do polskich ułanów – za−
interesował młodego Witolda woj−
skiem i militariami. Miłości do armii
jednak mu nie zaszczepił. – Byłem
w szkole podchorążych rezerwy. Zaj−
mowałem się zaopatrzeniem. Wtedy
moim największym marzeniem była
choroba, bo jak wiadomo w armii ko−
biet nie ma, no może z wyjątkiem pielę−
gniarek – żartował.
Połykacze pereł

Została jednak chłopięca pasja, która
pozwoliła młodemu artyście posiąść
niezwykłą właściwość odczytywania
emocjonalnego zapisu ze starych foto−
grafii (z przełomu XIX i XX w.). Kupu−
je je w antykwariatach, na pchlich tar−
gach. Ma już ponad 1300 sztuk. – Foto−
grafia to pretekst do opowiedzenia mo−
jej historii – dodaje. – Na jednym ze
zdjęć z niemieckim podpisem „Boże
Narodzenie, 1914 r.” wszystko było za−
mazane, niewidoczne poza guzikami
mundurów i numerem „22” na heł−
mach żołnierzy. To mnie zainspirowało
(tak powstała ogromna, czteroczęścio−
wa litografia zatytułowana „Połykacze
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pereł”). Pragnę pokazać istotę wojny,
wojska – jako starcie indywidualności
z tym co rytmiczne, powtarzalne. Bo
przecież tak naprawdę zmieniają się
tylko mundury, a jej istota jest taka sa−
ma. Proszę pomyśleć o tym tak – wszy−
scy jesteśmy chrześcijanami i każą nam
zabijać, umierać za ideę – cara, ce−
sarza czy ojczyznę.
Nie porusza wydarzeń II wojny, bo
– jak mówi – wspomnienia są zbyt świe−
że. Poza tym, jego zdaniem, I wojna by−
ła przełomowa, jeszcze romantyczna, ale
niosącą ze sobą zapowiedź okropności
swojej „młodszej siostry”; łączyła szablę
z pierwszym karabinem maszynowym,
konia z samochodem bojowym.
Jego prace to połączenie rysunku, ko−
lorowej apli i szablonu. Jedna matryca
litograficzna powstaje około miesiąca.
Jej odbitka od 2 do 3 dni. Do tej pory
Zaręba miał 8 indywidualnych wystaw.
Ta jest największa. Obok linorytów,
jest też kilka wydruków cyfrowych.
Dowcipne, bajkowe, chłopięce – na−
prawdę warto je zobaczyć. Wystawa
czynna będzie do 26 listopada.
(rł)

W Płocku będzie drugi teatr, można rzec autorski, eksperymen−
talny ale i profesjonalny, komercyjny. – Po prostu... teatr – mó−
wi jego twórca Mariusz Pogonowski.

Trzech facetów
i jedna Sztuka
Płocki aktor chciał zrobić coś na
własną rękę, poza teatrem. Chciał
sprawdzić się na innym gruncie. Po−
mysłem zaraził Pawła Gładysia i Pio−
tra Bałę. Tak powstał skład osobowy
nowego tetaru, ale jeszcze nie on sam.
Pierwsze pomysły zrodziły się
w czerwcu. Pogonowski konsultował
je z Renatą Mosiołek, dyr. Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki – osobą,
która założyła i prowadziła przed laty
Grupę Teatralną Dokąd. W tej grupie
Pogonowski był aktorem i z niej po−
wędrował prosto do wrocławskiej
szkoły teatralnej.

li „po prostu” teatr. Nazwa ma mó−
wić wszystko. Zastanawiałem się nad
tym co mi w duszy gra, co chciałbym
ludziom powiedzieć, jak zawrzeć to
w nazwie. Stwierdziłem, że określenie
jednoznaczne odbiera możliwości
działania, a to jest po prostu teatr,
gdzie można robić różne rzeczy – baj−
ki, komedie, sztuki poważne, rzeczy
hermetyczne i bardzo komunikatywne.
Ja nie zawaham się zrobić wszystkie−
go, jeżeli tylko znajdę czas, siły i wy−
starczy mi pomysłów.

Poszukiwania

Pierwszym spektaklem przygoto−
wanym przez „Per Se” będzie „Sztu−
ka” francuskiej aktorki i Yasminy Re−
zy – współczesna komedia (1994)
o trzech kumplach z podwórka.
– Przyjaciele – można powiedzieć
– od piaskownicy. Jeden z nich kupu−
je biały obraz, który jest wart roczną
pensję i pojawiają się dylematy. To
kupno jest powodem zrewidowania
całej ich przyjaźni oraz tego, czym
jest dzisiaj sztuka – opowiada Pogo−
nowski. – Chłopaki otwierają po pro−
stu swoje „czarne skrzynki” i mówią
troszkę prawdy o sobie. Grana z po−
wodzeniem na scenach całego świata
(doczekała się 35 przekładów) i w
Polsce, powinna przyjąć się również
w Płocku.
– Sami reżyserujemy, tworzymy
scenografię, a nawet muzykę; z Pio−
trem Tobotą, który zajmuje się opra−
wą techniczną i gra na basie. Piotr
Bała zagrał na perkusji, a my z Pa−
włem Gładysiem robiliśmy wszystko,
żeby zagłuszyć ich grę – dodaje aktor.
Za nagranie odpowiedzialny był
Krzysztof Wierzbicki. Premiera spek−
taklu w sali POKiS−u 26 listopada
o godz. 18, drugi spektakl – dzień
później o tej samej porze. Do końca
czerwca 2006 r. w sali POKiSu poka−
zanych zostanie w sumie 10 spekta−
kli. Bilety kosztują 12 i 8 zł (dla grup
zorganizowanych powyżej 20 osób).
Więcej informacji znaleźć można na
stronie www.plockteatr.pl.
(r.ł.)

– Już w połowie wakacji zacząłem
szukać sponsorów, ale nic z tego nie
wyszło. Szczerze mówiąc, nie byłem
na żadnej poważnej rozmowie, tylko
sprawdzałem, gdzie można pójść –
tłumaczy Mariusz Pogonowski. Po
wakacjach założył firmę i ruszył na
podbój świata biznesu. – Poszedłem
do Orlenu. Ale tam była tylko pani,
która sprawdza karty czipowe, bram−
ka i... nic więcej. Więc mówię, że
chciałbym się widzieć z prezesem.
A ona pyta – z którym? Właściwie ze
wszystkimi – opowiada aktor. – Więc
chyba już kompletnie pomyślała, że
jestem psychicznie chory. Wtedy wy−
jaśniłem, że chodzi mi o sponsoring.
No i... zaczęła szukać telefonów. Pier−
wsza rozmowa zaowocowała kolejną
wizytą i pierwszym sukcesem – obiet−
nicą wsparcia. Z innymi sponsorami
było różnie. – Generalnie, jak sze−
dłem już na poważne rozmowy, nikt
mi nie odmówił – dodaje. Dzięki temu
teatr zyskał ośmiu sponsorów, którzy
obok dofinansowania projektu przy−
gotowali m.in. profesjonalną sceno−
grafię i stronę internetową.
Teatr „Per Se”

Tak się nazywa teatr tria Pogonow−
ski – Gładyś – Bała. Skąd taka naz−
wa? – Nie powiem skąd się wzięła –
odpowiada twórca. – „Per se” (z łac.
– samo przez się, samo z siebie), czy−

Przyjaciele
od piaskownicy

Sygnały Płockie

Kalendarz imprez 1 – 10 grudnia
IMPREZY STAŁE
Muzeum Mazowieckie w Płocku, (ul.
Tumska 8): Galeria malarstwa, rzeźby, ko−
lekcja szkła, ceramiki, cyny i innych meta−
li, biżuterii; wystawa malarstwa i rzeźby
Bolesława Biegasa. Muzeum czynne:
wtorki w godz. 10–15, środa – piątek
w godz. 10–16, sobota – niedziela w godz.
10.30–16.30; bilety: 6 i 3 zł, czwartek
wstęp wolny, tel. 364 70 71
Spichlerz – Muzeum Mazowieckie
w Płocku (ul. Kazimierza Wielkiego 11b):
Wystawy czasowe: „Ludowe feng shui.
Magia w chłopskiej zagrodzie”. „Zanim
powstał Płock”. Muzeum czynne: wtorki
w godz. 10–15, środa – piątek w godz. 10
– 16, sobota – niedziela w godz. 10.30 –
16.30; bilety: 3 i 2 zł, sobota wstęp wolny,
tel. 262 25 95
Miejski Ogród Zoologiczny (ul. Norber−
tańska 2): czynny codziennie w godz. 9 –
16 (kasa czynna do godz. 15), bilety: 3 i 5
zł, tel. 366 05 14
Książnica Płocka (ul. T. Kościuszki 6):
„Świat jest bardziej skomplikowany niż
nasze prawdy o nim. Stefan Themerson
(1910 – 1988).” Wystawa przygotowana
w 95. rocznicę urodzin artysty z materia−
łów pochodzących z Archiwów Themerso−
nów w Londynie i Katowicach, ze zbiorów
prywatnych Małgorzaty Sady, BWA
w Lublinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Mu−
zeum Książki Dziecięcej w Warszawie,
Biblioteki im. Zielińskich TNP, Archiwum
Państwowego w Płocku, Urzędu Stanu Cy−
wilnego w Płocku, Biblioteki Wyższego
Seminarium Duchownego w Płocku, Tea−
tru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Miejskie−
go Teatru „Miniatura” w Gdańsku, Teatru
Powszechnego im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu, a także z kolekcji Franciszka
Olkowskiego i Marka Grali oraz z księgoz−
bioru Książnicy Płockiej. Wystawa czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 18,
w soboty w godz.10 – 14, tel. 268 00 32
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40):
„Moje szczęśliwe życie” wystawa o życiu
i twórczości księdza Jana Twardowskiego;
czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piąt−
ki w godz. 10–18, czwartki w godz. 10 –
14. Kółko plastyczne „Akwarelki” – zaję−
cia plastyczne dla dzieci; odbywają się
w każdy poniedziałek w godz. 15.30 –
16.30, tel. 268 00 48
Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembielińskie−
go 11): W cyklu „Pamięć musi trwać…”:
Wystawa „Klub Artystyczny Płocczan
1931−1939”; czynna w poniedziałki, wtorki,
środy i piątki w godz. 10–18, soboty
w godz. 10–14, tel. 263 01 05
Filia biblioteczna nr 9 (ul. Orzechowa
5a): „Koło małych przyjaciół książek”
– zabawy z książką dla dzieci, spotkania
z udziałem opiekunów; odbywają się w po−
niedziałki i wtorki w godz. 10.30–11.30,
tel. 266 87 06

Dziecka” – zajęcia z książką dla dzieci
w wieku 2 – 5 lat wraz z opiekunami; od−
bywają się codziennie poza czwartkiem;
godz. 14, tel. 262 27 69
Towarzystwo Naukowe Płockie (pl. Na−
rutowicza 8): Wystawa fotografii o tematy−
ce jazzowej autorstwa Henryka Malesy;
czynna do 2 grudnia od poniedziałku do
piątku w godz. 8–15; wstęp wolny, tel. 262
26 04
Kino Przedwiośnie (ul. Tumska 5a): Od
1 do 8 grudnia „Harry Potter”, „Kurczak
mały”, 9 i 10 grudnia „Pan życia i śmier−
ci”, „Marsz pingwinów”, tel. 262 25 65,
www.przedwiosnie.maxfilm.com.pl
1 GRUDNIA (CZWARTEK)
Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Krzywou−
stego 3): „Karmimy zwierzęta” czyli jak
pomagamy zwierzętom w zimie, spotkanie
w Klubie Dziecięcej Rozrywki; godz.16,
wstęp wolny, tel. 263 35 60
Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzywouste−
go 3): „Niech żyje samodzielność” – umie−
jętność wyszukiwania informacji w słow−
nikach, encyklopediach, multimediach i in−
nych; godz. 8, tel. 263 34 28
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40):
W cyklu „Wybieramy zawód”: manager –
spotkanie dla gimnazjalistów; godz. 10, tel.
268 00 48
Miejskie Centrum Sportu, Stadion
Miejski (ul. Sportowa 1): Otwarcie lodo−
wiska; godz. 10; wstęp wolny, tel. 267 50
40
Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych
20): W ramach realizacji projektu „W
krainie literatury i historii” finansowane−
go ze środków Funduszu Grantowego dla
Płocka, w cyklu „Przeżyjmy to jeszcze
raz – spotkania z ciekawymi ludźmi i ich
pasjami”: spotkanie z piłkarzami Wisły
Płock; godz. 10.30, tel. 263 46 92
Kawiarenka Literacka „Pod Dębem”
(ul. Kościuszki 24): „Spotkania z poezją
i muzyką” – koncert w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej; godz. 17;
wstęp wolny, tel. 262 33 95
2 GRUDNIA (PIĄTEK)
Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzywouste−
go 3): Zacznij myśleć czyli rola radosnej
twórczości w profilaktyce uzależnień – za−
jęcia wykładowo−warsztatowe; godz.
10.45, tel. 263 34 28
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Tumska
9): „Świat jest teatrem” – VI Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy o Teatrze dla licealistów;
godz. 11, tel. 364 77 10
Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembielińskie−
go 11): w cyklu „Każde dziecko to potrafi”:
„Prezent na Mikołajki” – zajęcia plastyczne
dla dzieci; godz. 15, tel. 263 01 05

Filia biblioteczna nr 12 (ul. Browarna
8): „Spotkanie z Mikołajem” – zajęcia pla−
styczne dla najmłodszych czytelników; od−
bywają się w każdy piątek w godz.
14–15.30, tel. 367 44 67

Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskie−
go 17): „List do Świętego Mikołaja” – za−
jęcia plastyczne dla najmłodszych czytelni−
ków; godz. 16, tel. 263 67 80

Filia biblioteczna nr 13 (ul. Norwida
7a): Koło miłośników sztuki „Tęcza” – za−
jęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; od−
bywają się w poniedziałki w godz.
14–15.30, tel. 269 20 25

3 GRUDNIA (SOBOTA)
Hala Sportowa w Borowiczkach (ul.
Korczaka 10): „IV Turniej GP Płocka
w Tenisie Stołowym”; godz. 9; wstęp wol−
ny, tel. 264 85 18

Biblioteka dla dzieci im. W. Chotomskiej
(ul. H. Sienkiewicza 2): „Klub Małego

Książnica Płocka (ul. T. Kościuszki 6):
w ramach realizacji projektu „W krainie li−
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teratury i historii” finansowanego ze środ−
ków Funduszu Grantowego dla Płocka:
uroczyste zakończenie XV edycji konkursu
literackiego dla dzieci i młodzieży „Młodzi
twórcy literatury” p.n. „Na szczycie szkla−
nej góry, czyli mam władzę” połączone
z wręczeniem nagród laureatom; godz.10,
tel. 268 00 32
Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych
20): zebranie członków „Bibliotecznego
Klubu Miłośników Żółwia” – ubieranie
choinki i wykonywanie ozdób świątecz−
nych; godz. 10.30, tel. 263 46 92
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Tumska
9):”Świat jest teatrem” – VI Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy o Teatrze dla licealistów;
około godz. 13 – ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród, tel. 364 77 10
5 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK)
Hala Sportowa w Borowiczkach (ul.
Korczaka 10): „Koszykówka Dziewcząt
i Chłopców Szkół Gimnazjalnych w ra−
mach IMS”; godz. 9; wstęp wolny, tel. 264
85 18
Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych
20): w cyklu „Lekcje europejskie”: „Wło−
chy” – pogadanka prowadzona przez Kata−
rzynę Szczawińską−Kamelską z Europe Di−
rect; godz. 9, 10.30, tel. 263 46 92
6 GRUDNIA (WTOREK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40):
w ramach realizacji projektu „W krainie li−
teratury i historii” finansowanego ze środ−
ków Funduszu Grantowego dla Płocka:
„Radziwie, jakiego nie znamy” – rozstrzy−
gnięcie konkursu literacko−historycznego;
godz. 11, tel. 268 00 48
Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskie−
go 17): „Święty Mikołaj – przyjaciel
wszystkich dzieci” – zajęcia z tekstem lite−
rackim dla dzieci poświęcone sylwetce św.
Mikołaja; godz. 16, tel. 263 67 80
Klub Osiedla Kochanowskiego (ul.
Obr. Westerplatte 6A): „Pastorałki” mię−
dzyszkolny konkurs teatrzyków dziecię−
cych; godz.11, wstęp wolny, tel. 262 79
96
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul. Łukasie−
wicza 28): „Witaj Święty Mikołaju” zaba−
wa mikołajkowa dla dzieci i młodzieży;
godz.16, wstęp wolny, tel. 263 94 12

8 GRUDNIA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzywouste−
go 3): „Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazd−
ka…” – obrzędy i tradycje Bożego Naro−
dzenia; godz. 8, tel. 263 34 28
Filia biblioteczna nr 10 (ul. Borowicka
3): w cyklu „Czwartkowe spotkania z baj−
ką”: „Komu potrzebne jest Boże Narodze−
nie” – zajęcia dla dzieci w wieku przed−
szkolnym; godz. 9.30, 10.30, 13.30, tel.
264 88 60
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40):
w cyklu „Kufer z książkami”: „Magiczny
blask świątecznej choinki czyli historia
iglastego drzewka” – spotkanie dla przed−
szkolaków; godz. 10, tel. 268 00 48
Książnica Płocka (ul. T. Kościuszki 6):
w cyklu „Płocka premiera miesiąca”: Pro−
mocja książki Jacka Cygana „AMBULAN−
ZA wiersze śródziemnomorskie”, z udzia−
łem autora; godz.17, tel. 268 00 32
9 GRUDNIA (PIĄTEK)
Filia biblioteczna nr 12 (ul. Browarna
8): „Poznajemy gady” – spotkanie dla dzie−
ci z Alicją Bień z Miejskiego Ogrodu Zoo−
logicznego w Płocku; godz. 9, tel. 367 44
67
Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzywouste−
go 3): „Co utrudnia i przeszkadza w reali−
zowaniu siebie” – zajęcia wykładowo−war−
sztatowe; godz. 10.45, tel. 263 34 28
Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembieliń−
skiego 11): w ramach realizacji projektu
„W krainie literatury i historii” finansowa−
nego ze środków Funduszu Grantowego
dla Płocka: „Boże Narodzenie – tradycje
i obyczaje świąteczne” – zajęcia plastycz−
ne; godz. 15, tel. 263 01 05
Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskie−
go 17): w ramach realizacji projektu „W
krainie literatury i historii” finansowanego
ze środków Funduszu Grantowego dla
Płocka: „Polskie tradycje i obyczaje zwią−
zane ze świętami Bożego Narodzenia” –
pogadanka połączona z wykonywaniem
zabawek na choinkę; godz. 16, tel. 263 67
80
Towarzystwo Naukowe Płockie (pl. Na−
rutowicza 8): odczyt biskupa prof. dr. hab.
Stanisława Wielgusa w ramach cyklu
„Thesaurus – Homini”; godz. 17, wstęp
wolny, tel. 262 26 04

Klub Osiedla Dworcowa (ul. Chopina
64A): „Kierunek niebo” – impreza miko−
łajkowa dla dzieci i młodzieży – zabawy,
konkursy i występy; godz. 16.30, wstęp
wolny, tel. 262 72 08

Klub Osiedla Łukasiewicza (ul. Łukasie−
wicza 28):,,Kolędy i Pastorałki,, – przegląd
kolęd i pastorałek dla przedszkoli; godz.10,
wstęp wolny, tel. 263 9412

Dom Pomocy Społecznej Przyjaznych
Serc (ul. Krótka 6A): koncert w wykonaniu
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i
II st. w Płocku; godz. 17; wstęp wolny, tel.
367 19 04

Klub Osiedla Dworcowa (ul. Chopina
64A): „Gdy się ziemia śniegiem bieli”
– koncert poezji i muzyki w wykonaniu
dzieci i młodzieży; godz. 16, wstęp wolny,
tel. 262 72 08

7 GRUDNIA (ŚRODA)
Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembieliń−
skiego 11): w cyklu „Każde dziecko to po−
trafi”: „100 zabawek na choinkę” – zajęcia
plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym;
godz. 15, tel. 263 01 05

10 GRUDNIA (SOBOTA)
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Tumska
9): „Liga szkół” – IV turniej jedenastej
edycji rozgrywek szachowych dla dzieci
i młodzieży; godz. 9, tel. 364 77 10

Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Tumska
9): spotkanie Towarzystwa Miłośników
Lwowa; godz. 18, tel. 364 77 10

Hala Sportowa w Borowiczkach (ul.
Korczaka 10): II Otwarte Mistrzostwa
Płocka w Badmintonie; godz. 9; wstęp
wolny, tel. 264 85 18

Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Krzywou−
stego 3): „Mikołajkowa wioska” zabawy
manualno−plastyczne dla dzieci i młodzie−
ży; godz. 16, wstęp wolny, tel. 263 35 60

Młodzieżowy Dom Kultury (Tumska 9):
jubileusz 10−lecia Zespołu Wokalnego
działającego pod kierunkiem Bogdana
Marciniaka; godz. 17, tel. 364 77 10
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*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*ROZKŁAD JAZDY KMP*
UWAGA!!!
Podajemy czas odjazdu Z POCZĄTKOWYCH przystanków (pętli). Po
lewej stronie rozkładu podany jest czas jazdy do poszczególnych przystan−
ków. Minuty te należy DODAĆ(!) do godziny umieszczonej w rozkładzie.
Podane czasy przejazdu są minutami orientacyjnymi. Mogą się one różnić
od rzeczywistych, w zależności od natężenia ruchu na ulicach.

Przykład: autobus linii numer 7 z przystanku przy ul. Przemysłowa−Kostro−
gaj odjeżdża o godzinie 7.25 (to podajemy). Jeżeli chcemy wsiąść na przystan−
ku Bielska−Kobylińskiego, to do tego czasu należy doliczyć czas przejazdu (z
Przemysłowej do Bielskiej, podany z lewej strony), czyli 8 minut i wtedy wie−
my, że autobus wyjeżdżający z Kostrogaju o 7.25 na interesującym nas przystan−
ku będzie o godzinie 7.33.

*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*MUZYKA*

CZESKIE ORATORIUM
Z PŁOCKIM AKCENTEM
Czeskie oratorium to Stabat Mater op
58 (1876−77) Antonina Dvoraka, a płocki
w nim akcent to udział znanego chóru Pu−
eri Cantores Plocenses w jego najno−
wszym polskim wykonaniu, które docze−
kało się też rejestracji fonograficznej.
Płoccy słuchacze usłyszeli swój ulubio−
ny chór w monumentalnym (prawie półto−
rej godziny) dziele wielkiego czeskiego
neoromantyka 17 kwietnia br. w płockiej
katedrze, w ramach trzeciej edycji Płoc−
kich Dni Muzyki Chóralnej. Wystąpiła też
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Naro−
dowej, Warszawski Chór Chłopięcy i Mę−
ski przy Akademii Muzycznej im. F. Cho−
pina oraz kwartet solistów (Bożena Hara−
simowicz−Haas – sopran, Małgorzata Pań−
ko – mezzosopran, Adam Zdunikowski –
tenor i Adam Kruszewski – baryton) – ca−
łość poprowadził zaś Krzysztof Kusiel−
Moroz, kierownik Katedry Dyrygentury
Chóralnej stołecznej AM. Niemal dokład−
nie ci sami wykonawcy – z Izabellą Jasz−
czułt−Kraszewską w roli sopranistki – za−
prezentowali rzeczone oratorium (umow−
nie biorąc – brak tu bowiem typowego dla
tej formy wątku narracyjnego) 10 marca
br. w sali Filharmonii Narodowej i ten
właśnie koncert pół roku później doczekał
się wydania na podwójnym albumie CD.
W dyskografii Katedralnego Chóru
Chłopięco−Męskiego Pueri Cantores Plo−
censes (jak brzmi jego pełna nazwa) jest to
już szósta pozycja – w tym druga, po
Mszy o pokój Jana Szopińskiego (2003),
którą zespół ten tylko współfirmuje. Od−
nosi się wręcz wrażenie, że w potężnym
masywie brzmieniowym czeskiego Sta−
bat Mater głosy młodych płocczan trochę
się zatracają – także ze względu na dysku−
syjną jakość produkcji nagraniowej,
z niezbyt czytelną kompozycją planów
akustycznych i nazbyt spłaszczoną „górą”.
Mimo to jednak, omawiana rejestracja
dobrze unaocznia główne walory dzieła
Dvoraka: obfitość pięknych melodii, bo−
gactwo ekspresji liryczno−dramatycznej
i precyzyjne zróżnicowanie rejestru

Włodzimierz Nahorny to jedna z najbar−
dziej wszechstronnych indywidualności na
rodzimej scenie muzyki, dość umownie
zwanej popularną. Saksofonista, flecista
i pianista, współpracownik rockowego
Breakoutu, autor muzyki do licznych fil−
mów (m. in. do Pełni Andrzeja Kondratiu−
ka) i przedstawień teatralnych, twórca
przynajmniej kilku popularnych piosenek
(Jej portret), przynależy zasadniczo do
świata jazzu – i tu jednak nie sposób go
jednoznacznie zaklasyfikować. Z równym
powodzeniem penetrował przecież awan−
gardowe obrzeża tej muzyki, dość ogólnie
określane mianem „free”, jak i obszary
bliższe klasycyzującego „trzeciego nurtu”
(płyty zainspirowane utworami Szyma−
nowskiego i Karłowicza) – jako pianista
zaś, z towarzyszeniem sekcji: Mariusz Bo−
gdanowicz (kontrabas) i Piotr Biskupski
(perkusja), od pewnego czasu dzielnie pły−
nie z głównym prądem, alias „mainstrea−
mem”, akustycznego „modern jazzu”, od
czasu do czasu zawijając do przystani pod
Sygnały Płockie

brzmieniowego, od nacechowanego wiel−
kosymfonicznym rozmachem Stabat Ma−
ter dolorosa po raczej powściągliwy, za−
powiadający już poniekąd dwudziesto−
wieczne stylizacje neobarokowe Inflama−
tus et accensus. Nie jest do końca pewne,
czy w tym niewątpliwym sukcesie arty−
stycznym płocki chór ma udział porówny−
walny z orkiestrą FN czy z doborową eki−
pą solistów (wśród których szczególną
uwagę zwraca specjalizujący się w reper−
tuarze oratoryjno−kantatowym Zdunikow−
ski) – trzeba jednak podkreślić, że oma−
wiane wydawnictwo doszło do skutku
w dużej mierze dzięki staraniom opiekun−
ki płockiego zespołu Anny Bramskiej.
Warto by w związku z tym pomyśleć
o szerszej popularyzacji albumu – na razie
wydanego w skromnym, niekomercyjnym
nakładzie pod cokolowiek enigmatycz−
nym szyldem firmy Resta – przede
wszystkim dla dobra sztuki dźwięku
(utwór Dvoraka nadal nie jest zbyt szero−
ko znany w naszym kraju), lecz przecież
także w celu dalszej promocji lokalnych
inicjatyw muzycznych, w tym akurat wy−
padku dalekowzrocznych i głęboko sen−
A.D.
sownych.
PS Inne płockie akcenty wydawnictwa
to zamieszczona na okładce fotografia
szesnastowiecznej rzeźby Matki Boskiej
Bolesnej ze zbiorów Muzeum Diecezjal−
nego oraz sam projekt okładki, dzieło ce−
nionego miejscowego tandemu edytorskie−
go Jacek Czuryło – Zbigniew Chlewiński.

Organy w TNP
Trzecia edycja Płockich Spotkań
Muzykologicznych w październiku
2003 i 2004 roku, organizowanych
wspólnymi siłami Towarzystwa Nau−
kowego Płockiego i Płockiego Towa−
rzystwa Muzycznego, nie doszła do
skutku z uwagi na brak odpowiednich
funduszy. Tym bardziej więc godzi się
podkreślić, że TNP postanowiło ścież−
ką muzykoznawczą podążyć na włas−
ną rękę, organizując w roku bieżącym
– też nb. w październiku (26) – pro−
mocję książki Wiktora Zygmunta Ły−
jaka Organy na Mazowszu w diece−
zji płockiej od XIV wieku do 1818
roku. Książki, którą – co należy pod−
kreślić jeszcze mocniej – z własnej
inicjatywy wydało.
Autor – absolwent stołecznej Akade−
mii Muzycznej, kompozytor, wirtuoz
organów legitymujący się płytami
o złotym i platynowym [sic!] nakła−
dzie, a poza tym rzeczoznawca Mini−
sterstwa Kultury i ekspert Stowarzy−
szenia Konserwatorów Zabytków – jest
miłośnikiem „instrumentu nad instru−
mentami” (wg określenia J. Waldorffa)
w każdym chyba możliwym aspekcie.
Stąd też zresztą jego książka.

Śpiewnik zaduszkowy
nazwą „kawiarnia jazzowa” przy Płockim
Ośrodku Kultury i Sztuki – ostatnio 4 listo−
pada br. z okazji „Zaduszek Jazzowych”.
Koncert, w ślad za wydaną wcześniej
płytą, zatytułowano „Śpiewnik Nahorne−
go” – bo też, obok wspomnianego wyżej
tria, w roli wokalistki wystąpiła znana i ce−
niona Lora Szafran (zapowiadany na afi−
szu kwartet smyczkowy „Intermezzo” nie
objawił się na estradzie POKiS). Trzeba
wszakże zaznaczyć, że zarówno „zadusz−
kowość”, jak i „śpiewnikowość” tego wie−
czoru muzycznego były cokolwiek nieo−
czywiste. Inaczej niż w ubiegłym roku,
kiedy to wyborny pianista Artur Dutkie−
wicz poświęcił cały program ś. p. Czesła−
wowi Niemenowi. Tym razem nie nawie−
dzały nas duchy zmarłych: w piosenkach
Nahornego do tekstów między innymi An−
drzeja Poniedzielskiego, Agnieszki Osiec−
kiej, Jonasza Kofty, Jana Wołka i Bogdana

Loebla „dyżurne” wątki melancholijnej li−
ryki jazzowej (Pytam zimowych gwiazd,
Bliskość ciszy, Nadchodzi chłód) rezono−
wały na przemian z klimatami... niemal
rozrywkowymi (Księżyc nad Kościeli−
skiem, spopularyzowany kiedyś przez Łu−
cję Prus). Trudno też powiedzieć, że były
to istotnie „piosenki” godne „śpiewnika”,
który, zgodnie z tradycją moniuszkowską,
należałoby kojarzyć jako zbiór popular−
nych tematów do zasadniczo amatorskiego
wykonania. Szafran określiła je jako „nu−
mery jazzowe” – i znalazła się zapewne
bliżej prawdy, słuchaliśmy bowiem utwo−
rów wyrafinowanych melodycznie i har−
monicznie, rozbudowanych formalnie oraz
wielobarwnych stylowo. Uderzających
rozmachem improwizacyjnym (ujęty
w konwencji bossa novy Czas rozpalić
piec z pysznymi solówkami Bogdanowi−
cza i Biskupskiego), a zaraz potem ujmują−

Geneza jej sięga końca lat siedem−
dziesiątych minionego wieku, kiedy to
nasz pasjonat zajmował się konserwa−
cją organów na terenie diecezji płoc−
kiej i w jej archiwum, prowadzonym
wówczas przez ks. prof. Tadeusza Że−
browskiego, szukał potrzebnych mate−
riałów. Zaczął tym sposobem groma−
dzić „surowiec” faktograficzny do pra−
cy, która miała się ostatecznie okazać
dysertacją doktorską, napisaną pod
kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Ko−
walczyka (jednym z recenzentów był
ks. prof. Michał Grzybowski, gospo−
darz imprezy promocyjnej w TNP)
i teraz właśnie wydaną w formie druku
zwartego. Wywód autora jest głęboko
specjalistyczny (techniczne kwestie
budowy instrumentu etc.), jego ambi−
cją było jednak nie tyle sporządzenie
fachowego,
usystematyzowanego
chronologicznie katalogu obiektów,
ile zaproponowanie książki o atrakcyj−
ności czytelniczej i ambicjach meryto−
rycznych, wykraczających poza obszar
diecezji płockiej (odniesienia do orga−
nów kościelnych we Włocławku, Kiel−
cach czy w Krakowie). Co szczególnie
tu ważne, plany Łyjaka w materii pub−
likacji organowych są znacznie szer−
sze: zdążył on już skompletować ma−
teriał do dalszego ciągu omawianej
pozycji, poświęconego historii budow−
nictwa organowego w diecezji płoc−
kiej do 1939 roku; ma praktycznie go−
tową monografię organów w katedrze,
myśli o pracy poświęconej dziejom
budownictwa organowego w kościo−
łach ewangelickich na terenie Króle−
stwa Polskiego w latach 1818−1864.
Po obszernym preludium słownym
miały, za – sprawą bohatera wieczoru
– zabrzmieć organy – oczywiście nie
w budynku TNP, lecz w pobliskiej
katedrze, do czego jednak ze wzglę−
dów niewiadomych, nie doszło. Pozo−
staje nadzieja, że dojdzie za cztery al−
bo pięć lat – przy okazji promocji
wspomnianego już dalszego ciągu
obecnej publikacji.
A.D.

cych kameralną intymnością (Nadchodzi
chłód w opracowaniu na głos z fortepia−
nem, na którym Nahorny pasażował nie−
mal w stylu chopinowskim) – w każdym
zaś razie perfekcyjnych wykonawczo i po−
mysłowych aranżacyjnie (patrz największy
hit autora „śpiewnika”, przez Szafran za−
prezentowany jako Jego portret, po li−
rycznym wstępie rozwijający się w kierun−
ku... samby).
Był to więc wieczór tyleż niespodziewa−
ny, ile – dzięki poziomowi wykonawstwa
wokalno−instrumentalnego oraz poczuciu
humoru i swadzie konferansjerskiej Szaf−
ran – udany i sympatyczny. Czyż bowiem
w Zaduszki koniecznie trzeba nurzać się
w oparach listopadowej melancholii...
PS Swoistym preludium omówionej
wyżej imprezy okazał się dzień wcześniej
wieczór poetycko−muzyczny w niedawno
otwartej kawiarni artystycznej „Czarny
Kot”, z udziałem aktorki Teatru Płockiego
Barbary Misiun i dwóch miejscowych jaz−
A.D.
zmanów.
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Zapomniani płocczanie (5)

WŁADYSŁAW B. DUBIELAK

„Myśliwy”; żołnierz ZWZ−AK,
ROAK, dowódca oddziału partyzan−
ckiego ROAK (1924 – 1955) urodził
się 20 lipca 1924 roku w Górach Do−
brzykowskich, pow. Gostynin. Był sy−
nem Jana i Anny z Marciniaków.
W 1938 r. ukończył szkołę podstawową
w Dobrzykowie, a następnie rozpoczął
naukę w II Państwowym Gimnazjum
im. Stanisława Małachowskiego
w Płocku, przerwaną przez wybuch
wojny. Jako piętnastoletni ochotnik
(cywil) w dniach 12−14 września
uczestniczył w walkach z Niemcami
w okolicach Dobrzykowa i Płocka−Ra−
dziwia.
Od 1940 r. żołnierz ZWZ−AK; pełnił
różne funkcje organizacyjne, ostatnią
z nich (1944 r.) była funkcja komen−
danta placówki obejmującej teren gmi−
ny Dobrzyków, wchodzącej w skład re−
jonu Gąbin (Obwód AK Płock). Jed−
nym z jej zadań było przemycanie Wi−
słą przez granicę Rzeszy broni oraz lu−
dzi na teren GG. W sierpniu 1944 r. na
czele zmobilizowanej grupy podko−
mendnych podjął nieudaną próbę mar−
szu na odsiecz Powstaniu Warszaw−
skiemu.
Po wkroczeniu na teren pow. gostyniń−
skiego wojsk sowieckich nie rozwiązał
podległej sobie placówki AK. Na rozkaz
komendanta rejonu Gąbin kpt. Antoniego
Stańczaka objął funkcję sekretarza urzędu
gminy w Dobrzykowie, a następnie ko−
mendanta miejscowego posterunku MO.
Prowadził w tym czasie działalność wy−
wiadowczą na rzecz podziemia w Ko−
mendzie Powiatowej MO w Gostyninie.
W tym też czasie nawiązał kontakt z b.
żołnierzem AK z Lubelszczyzny, człon−
kiem Wojewódzkiego Sztabu ROAK,
ppor. Henrykiem Jóźwiakiem „Groź−
nym”, który podobnie jak Dubielak pro−
wadził
działalność
wywiadowczą
w strukturach UB i MO pow. gostyniń−
skiego i któremu podporządkował się. Na
rozkaz „Groźnego” w grudniu 1945 r.
Władysław Dubielak „Myśliwy” zdezer−
terował z milicji i w ciągu niespełna
dwóch miesięcy sformował liczący blisko
30 żołnierzy oddział bojowy, który wcho−
dził w skład obwodu ROAK o kryptoni−
mie „Rybitwa” (obejmującego powiaty:
sochaczewski, gostyniński i łowicki).
Wchodzącymi w skład oddziału „Myśli−
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wego” trzema plutonami dowodzili: ppor.
Leonard Koprowicz „Gwiazda”, (zastęp−
ca Dubielaka), Janusz Puternicki „Wi−
cher” i Adam Jankowski „Dąb”.
Podczas swojej działalności oddział
przeprowadził w sumie 27 akcji zbroj−
nych wymierzonych w komunistyczną
administrację i aparat represji. Rozbroił 6
placówek UB i MO, m.in. w Gąbinie,
Dobrzykowie, Płocku−Radziwiu, Pacy−
nie i Łącku. Wykonał 17 akcji ekspro−
priacyjnych i zaopatrzeniowych, m.in. na
browar w Ciechomicach, urzędy gminy
w Dobrzykowie, Łącku, Pacynie, Szcza−
winie oraz spółdzielnie m.in. w Gąbinie,
Łącku, Lwówku i Wincentowie. 15 listo−
pada 1946 r., w czasie akcji we Lwówku,
dowodzący działaniami ppor. Leonard
Koprowicz „Gwiazda”, został rozpozna−
ny przez konfidenta UB o pseudonimie
„Dąb” i następnego dnia aresztowany.
Kilka dni później funkcjonariusze UB
z Gostynina aresztowali kilkunastu żoł−
nierzy z oddziału Władysława Dubielaka
„Myśliwego”. W odpowiedzi na areszto−
wania podkomendnych, 1 grudnia
1946 r. ppor. Henryk Jóźwiak „Groźny”
(pod nieobecność Dubielaka, który wyje−
chał do Szczecina w celu przygotowania
przerzutu ukrywających się żołnierzy
ROAK za granicę) podjął nieudaną pró−
bę odbicia ich z aresztu PUBP w Gosty−
ninie. Gdy wraz z żołnierzami udawał się
na miejsce akcji, w której uczestniczyć
mieli również żołnierze ROAK z oddzia−
łu Józefa Mickiewicza vel Adama Du−
brawskiego „Iskry”, poległ w walce
z grupą operacyjna UB.

zyna Czesława Kasprzaka. Rozpoczął
pracę jako magazynier żywnościowy
w Liceum Budowlanym, a następnie
w Elektrowni Miejskiej jako inkasent.
W związku z oskarżeniem o nadużycia
został w dniu 21 maja 1948 r. areszto−
wany i wyrokiem Sądu Okręgowego
we Wrocławiu skazany na 8 miesięcy
więzienia. Po zwolnieniu z więzienia,
od stycznia 1949 r. przez kilka tygodni
przebywał w domu rodzinnym w Do−
brzykowie. W maju 1949 r. powrócił do
Wrocławia, skąd wspólnie z kolegą Ja−
nem Kołodziejskim, w dniu 5 września
1949 r. zbiegł do Berlina Zachodniego.
W marcu 1950 r. za pośrednictwem
Stanisława Lorenca nawiązał współpra−
cę z wywiadem angielskim. Organizo−
wał drogi przerzutu agentów do Polski,
zbierał informacje od uciekinierów
z kraju. Aresztowany w Berlinie
Wschodnim przez Służbę Bezpieczeń−
stwa NRD 10 września 1954 roku zo−
stał cztery dni później przekazany wła−
dzom bezpieczeństwa PRL i osadzony
w więzieniu przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. Przesłuchiwał go kpt.
Tadeusz Piastowski, który 7 maja
1955 r. przygotował akt oskarżenia.
Władysław Dubielak zapoznał się
z nim 28 maja 1955 r. W dniach 3 i 4
czerwca był sądzony przez Wojskowy
Sąd Garnizonowy w Warszawie w skła−
dzie: ppłk Jan Radwański – przewodni−
czący składu sędziowskiego, kpt.
Krzysztof Zwoliński – ławnik, kpt. Eu−
geniusz Dudzik – ławnik w obecności
oskarżyciela kpt. Jana Chomętowskie−

Fundacja
Odnowy
Zabytków
Utrzymujaca się od szeregu lat skala
remontów obiektów zabytkowych
w Płocku poniżej niezbędnego mini−
mum, nie daje szans odtworzenia po−
stępujących ubytków w ich stanie tech−
nicznym. Przy obecnym tempie prowa−
dzenia prac konserwatorskich, proces
renowacji rozkłada się na długie lata,
co praktycznie skazuje niektóre obiek−
ty na zniszczenie.
Ratowanie płockiego dziedzictwa
jest niezwykle trudnym zadaniem
m.in. z uwagi na małe środki finanso−
we przeznaczane na ten cel. Dlatego
zwracam się z apelem o utworzenie
Fundacji Odnowy Zabytków Miasta
Płocka im. Tadeusza Osińskiego. Te−
ren działania fundacji mógłby obejmo−
wać obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
a także skupiska polonijne i miasta
partnerskie Płocka. Celem fundacji by−
łoby pozyskiwanie i gromadzenie
środków finansowych na rewaloryza−
cję płockich zabytków, aktywizowanie
ruchu społecznego wokół idei ratowa−
nia spuścizny historii, współpraca ze
środowiskami naukowymi, kulturalny−
mi, samorządami które w różnorodny
sposób mogłyby pomóc w realizacji
zadań fundacji.
Nadanie fundacji imienia Tadeusza
Osińskiego w mieście, z którym był
mocno związany, dla którego utrwalał
i dokumentował niepowtarzalne pięk−
no płockiej architektury zabytkowej,
byłoby kontynuacją jego działań na
rzecz ochrony dóbr kultury.
Marian Wilk



z redakcyjnej poczty

Pamięci
energetyków

Aresztowania członków oddziału,
ustawiczne obławy w terenie, brak łącz−
ności ze sztabem obwodu ROAK, skło−
niły Władysława Dubielaka „Myśliwe−
go”, w pierwszych dniach stycznia
1947 r. do podjęcia decyzji o zaprzesta−
niu działalności i rozwiązaniu oddziału.
Początkowo ukrywał się we wsi Ka−
mionki w pow. płockim u kuzyna An−
drzeja Milewskiego, a następnie wyje−
chał do kuzyna Andrzeja Milewskiego
(przypadkowa zbieżność imion i naz−
wisk) mieszkającego we wsi Kluczbork
w pow. Mława. Po ogłoszonej przez
komunistów w lutym 1947 r. amnestii,
ujawnił się w WUBP w Warszawie 11
kwietnia 1947 r.
W obawie o własne życie nie powró−
cił jednak do Dobrzykowa. Wyjechał
do Wrocławia, gdzie zamieszkał u ku−

go. Obrońcą oskarżonego był adw.
Mieczysław Halski. W dniu 4 czerwca
1955 r. skazany został na; „karę śmier−
ci z utratą praw publicznych i obywa−
telskich praw honorowych na zawsze
i przepadek całego mienia na rzecz
Skarbu Państwa”.
Złożoną przez obrońcę skargę rewizyj−
ną, Najwyższy Sąd Wojskowy w War−
szawie na posiedzeniu 12 września
1955 r. pozostawił bez uwzględnienia.
Rada Państwa decyzją z dnia 25 paź−
dziernika 1955 r. nie skorzystała z prawa
łaski. Wyrok wykonano dwa dni później
w Warszawie o godzinie 19.18.
Władysław Dubielak był ostatnią
osobą straconą w więzieniach PRL
z przyczyn politycznych w okresie ter−
roru stalinowskiego.
Jacek Pawłowicz

W Płocku odsłania się tablice ku
czci bohaterów, którzy w różny sposób
byli już uhonorowani a zapomina się
o innych, którzy też za ojczyznę oddali
życie. Np. w okresie II wojny światowej
zginęło 14 płockich energetyków – dla
kilku z nich miejscem kaźni było płockie
więzienie. Po 1945 roku historia w tym
samym miejscu powtórzyła się. Dlatego
proponuję na murze Zakładu Karnego
umieścić tablicę z napisem: Pamięci
ofiar hitlerowskiego reżimu, męczonym
i zamordowanym w murach tego
więzienia w latach 1939 – 1945.
Wieczna chwała ofiarom stalinowsko−
bierutowskiego UB z lat 1945 – 1955
z wszystkich organizacji
niepodległościowych, więzionych
w tych murach. Społeczeństwo Płocka.
Życie jest krótkie, pamięć ulotna.
Informacja zapisana na więziennym
murze będzie bardziej trwała.
Jan Szymański
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
Kolekcja ulubionych fajek, rogowe okulary, charakterystyczny kapelusz i maszyna do pisania–
wszystko znajdziemy na wystawie Książnicy Płockiej poświęconej Stefanowi Themersonowi

Zobaczyć świat inaczej

berbocchus”, gdzie spotykali się lu−
dzie nauki i sztuki, gdzie odbywały
się wykłady, wystawy i czytano dra−
maty.
Autor „Wykładu profesora Mmaa”
napisał kiedyś: Moją biografią jest mo−
ja bibliografia. Reszta nie należy do te−
matu. Jednak to, co do tematu nie nale−
ży wydaje się ciekawe właśnie dlatego,
że z tematem jest związane i w jakiś
sposób temat ten, jeśli nawet nie okre−
śla, to przybliża. Zamiłowanie do dziw−
nych konstrukcji przestrzennych (dwie
z nich zobaczymy na wystawie) widać

P

Koncert japońskiej wokalistki Akane to druga część projektu ar−
tystycznego „Współczesna Japonia: Muzyka i Znak”

Sygnały Płockie

w rysunkach Stefana i jego poezji – jak
sam ją określił – semantycznej.
Są niezwykle tajemnicze rysunki –
modele nierzeczywistych figur geome−
trycznych, projekty książek, blachy
z przygotowanym do druku tekstem
i rysunkami (wykonanymi ręcznie
przez Franciszkę) do „Króla Ubu”,
a także fotogramy z lat 30. i zdjęcia
Themersona z lat 50. i książki z auto−
grafami podarowane Towarzystwu
Naukowemu Płockiemu. Są też rysun−
ki do „Narodzin liter”. – Na tej książce
nauczyłam się czytać – mówiła Jasia

Akane znaczy księżyc

JAN GAWRYłKIEWICZ

rezentacja młodej generacji japoń−
skich artystek tworzących na styku
kultur – to główne zamierzenie organi−
zatorów – Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki oraz Towarzystwa Naukowego
Płockiego. Pierwszą część pokazano
w Bibliotece im. Zielińskich, gdzie na
sześć godzin przed koncertem Akane
otwarto wystawę kaligrafii artystycznej
Naoko Fujino (czyt. – „SP” nr 18).
Wielokulturowość Akane ma we
krwi. Urodzona w 1978 roku w Szwe−
cji z matki Japonki i ojca Polaka Jad−
wiga Okamoto−Kaminski (bo tak się
nazywa) śpiewa po japońsku, angiel−
sku, włosku i niemiecku. Występowa−
ła przez pięć lat, pod pseudmonimem
AKANE Kami−tsuki, w kilkudziesię−
ciu produkcjach Teatru Muzycznego
„Takarazuka” słynącego z tego, że
grają tam wyłącznie kobiety (w prze−
ciwieństwie do japońskiego teatru
„Kabuki” tworzonego tylko przez
mężczyzn). Grała tam zarówno role
męskie jaki i żeńskie. Była jedyną ak−
torką występującą w Takarazuka uro−
dzoną w Europie.
– Ale teraz to już przeszłość – mó−
wiła po koncercie w Domu Darmstadt
(26 października), choć udało się ją
nakłonić do zaprezentowania kilku
utworów z tamtego okresu. Teraz ma−
rzy o karierze solowej. W 2004 roku
zdobyła złoty medal w kategorii Clas−
sic Solo Song w London Beckenham
Festiwal i Beckenham Singer of the

JAN GAWRYłKIEWICZ

Kiedy wchodzimy do sali kolumno−
wej wita nas ogromny portret Stefana,
namalowany przez jego żonę – Fran−
ciszkę – partnerkę twórczych przygód
i eksperymentów.
Białe tło i delikatna linia profilu
z charakterystyczną fajką w ustach –
zdjęcie tego obrazu wraz z bohaterem
na pierwszym planie zobaczymy prze−
chodzą kilka kroków dalej. Co wiemy
o Stefanie Themrsonie, który urodził
się i mieszkał przez 18 lat w Płocku?
Na wystawie poznajemy autora
„Toma Harrisa” w jego młodzień−
czych publikacjach w prasie płockiej
w latach 1926−27. Poznajemy go po−
przez ojca – lekarza (zaproszenie na
wykład o chorobach wenerycznych),
ale również jako zamiłowanego litera−
ta, twórcę nowel („Do swoich” – uka−
zującej się w odcinkach w „Płocczani−
nie”) i dramatów („Na fali”, „Truciz−
na”). Choć trzeba przyznać, że prasa
(„Echa Płockie i Łomżyńskie”) nie
była mu przychylną. Jego sztukom za−
rzucano przede wszystkim zbyt dale−
ko idący naturalizm i dosłowność
w przedstawianiu patologii życia ubo−
gich. Dzięki polskiemu i londyńskie−
mu archiwum Themersonów oglądać
możemy
angielskie
(„Kardynał
Pölätüo”) i polskie („Wykładu profe−
sora Mmaa”) rękopisy powieści. Są
zdjęcia ze spotkań w Common Room
– klubu w piwnicy wydawnictwa „Ga−

Akane śpiewała w Domu Darmstadt

Year 2004. W grudniu będzie wystę−
pować w music hallu w dużym tokij−
skim teatrze, a potem rusza na podbój
Kalifornii.
Płock odwiedzała już kilkakrotnie.
Pierwszy raz jak miała roczek. Stąd,
a raczej z Białej i wsi Kamionki k.
Płocka, pochodzi rodzina jej ojca dr

Ignacego M. Kamińskiego antropologa
kultury i podróżnika. Kamińskiego
przypadkiem spotkał na płockiej Sta−
rówce Waldemar Woźniak, wicedyrek−
tor POKiSu. Tak zrodził się pomysł
wystawy, a następnie koncertu.
W tym roku, odwiedzając rodzinne
strony taty, Akane pojechała na groby
dziadków. Stojąc nad nimi zaintonowa−
ła pieśń z teatru Takarazuka (zgodnie
z tradycją japońską). – To było dziwne
uczucie. Czułam, że duchy z innych gro−
bów słuchają mojej pieśni i byłam na−
prawdę szczęśliwa. Czułam ich obec−
ność – opowiada.
Stara się utrzymać kontakt z polską
rodziną, choć czasami wstydzi się swo−
jej polszczyzny. Podczas spotkania
z papieżem Janem Pawłem II, w stycz−
niu tego roku, używała jednak – jak sa−
ma określa – my little polish. W Pola−
kach ceni otwartość i uprzejmość. – To,
że teraz całuje się z rodziną i gośćmi
było możliwe dzięki pobytowi w Polsce
i obcowaniu z tą kulturą – tłumaczył
polski antropolog. – W Japonii wymie−
niłaby tylko uprzejme ukłony. Również
słabość do kraju nad Wisłą ma we krwi,
świadczy o tym chociażby uwielbienie
dla polskiego makowca.

Reichardt – spadkobierczyni i opie−
kunka Muzeum Themersonów w Lon−
dynie. Jej obecność na wernisażu
świadczy o randze tej wystawy. Po−
dobnie jak obecność Małgorzaty Sady
z Archiwum Thmersonów w Katowi−
cach, również autorki scenariusza
płockiej wystawy. Obie panie zgodnie
przyznały, że archiwa zawierają jesz−
cze wiele tajemnic. Są półki, szuflady
z notatkami, wierszami, opowiadania−
mi, które jeszcze nie były drukowane.
– Bardzo chcemy wszystko wydać –
mówi Jasia Reichardt. Wszystko jed−
nak zależy od zainteresowania ewentu−
alnych wydawców i pieniedzy. Ostat−
nio kilka książek wznowiły „Iskry”,
m.in. pełne wydanie „Kardynała
Pölätüo”, ale zyski ze sprzedaży nie
były wysokie i wydawnictwo zrezy−
gnowało z druku kolejnych. Wiadomo,
że w marcu 2006 roku wydawnictwo
„Bajki−grajki” chce wydać ponownie
serię książek dla dzieci „Pan Tom”.
Małgorzata Sady powołała również do
życia Gaberboccus Polska, które
w niewielkim nakładzie drukuje krót−
kie formy literackie Thmersona. – Ar−
chiwum zostanie u nas w Londynie do
tego czasu, aż wszystko będzie opubli−
kowane – zapewnia Jasia Reichardt.
– Jeżeli byłoby w muzeum czy na ja−
kimś uniwersytecie, dostęp byłby trud−
niejszy, a tak teraz ludzie do nas przy−
chodzą, grzebią, odkrywają. A odkry−
cia często przynoszą owoce w postaci
kolejnych publikacji.
Obok Katowic i Londynu w Książni−
cy Płockiej są również zbiory z Warsza−
wy, Lublina, Łodzi oraz zbiorów pry−
watnych: Marka Grali i Franciszka Ol−
kowskiego.
Radosław Łabarzewski

– Od naszego ukochanego stryja
Bohdana Kamińskiego dostaliśmy ma−
kowiec i mieliśmy go jeść przez następ−
ne trzy dni. Wczoraj wróciłem późno
z Warszawy i szukałem makowca w lo−
dówce. Okazało się, że Jadzia, choć jest
na diecie, zjadła cały i nic dla mnie nie
zostało – opowiadał z rozbawieniem
Kamiński.
Podczas wieczoru w Domu Dar−
mstadt Akane zaśpiewała, obok japoń−
skich pieśni, kilka standardów muzyki
rozrywkowej, m.in. „Think of me”,
„Somewhere”, „Memory” a także ludo−
wej – „Szła dzieweczka” po polsku i ja−
pońsku. Akompaniowała jej Maria
Mieczykowska.
Współpraca Płocka z rodziną Kamiń−
skich z pewnością na tym się nie skoń−
czy. Być może za rok ojciec Akane
przywiezie do Płocka kolekcję japoń−
skich kimon.
(rł)

Kamiński czy Kami−tsuki?
Aktorki Takarazuka muszą wybie−
rać japońskie imiona sceniczne. Nie
mogąc mieć polskiego pseudonimu,
artystka podzieliła nazwisko ojca na
„Kami” i „ński”. „Kami” po japońsku
znaczy „bóg”. W japońskim nie ma
zaś odpowiednika dla sylaby „ski”.
Blisko brzmiące jest jedynie „tsuki”
co oznacza „księżyc”. Tak narodził
się pseudonim Akane Kami−tsuki,
czyli „Bóg−Księżyc”.
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Recytujemy Biblię

W piątkowe popołudnie, 28 paździer−
nika w Wyższym Seminarium Du−
chownym miało miejsce ogłoszono wy−
niki VI edycji Wojewódzkiego Kon−
kursu Recytatorskiego „Księga nad
Księgami”− Recytujemy Biblię. Jak co
roku wzięło w nim udział wielu ucz−
niów z różnych miast i szkół. Konkurs
wieńczył obchody Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej.

– Kto czyta Biblię, ten otwiera się
na Boga – tymi słowami przywitał
zgromadzonych gości ks. kan. dr Bo−
gdan Czupryn – rektor Wyższego Se−
minarium Duchownego w Płocku.
Powiedział, że konkurs recytatorski
kształtuje nasze wartości. Był pod
wrażeniem tak głębokiej interpretacji
tekstów.
Na uroczystość przybyli m.in. Józef
Perka – prorektor do spraw studenckich
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie−
go im. Jana Pawła II, Teresa Dobrosiel−
ska – dyr. płockiego oddziału Kurato−
rium Oświaty.
W tegorocznej edycji, pierwsze miej−
sce zajęła Katarzyna Bartczak z IV LO
im. Romualda Traugutta w Radomiu
(na zdjęciu). W nagrodę Józef Perka
wręczył zwyciężczyni indeks Katolic−
kiego Uniwersytetu Lubelskiego na
kierunek: teologia.
Drugie miejsce zajęła Magdalena Pa−
welec z III LO w Radomiu, trzecie zaś
Aleksandra Ujazda z III LO. im. Marii
Dąbrowskiej w Płocku.
Na koniec uroczystości można było wy−
słuchać koncertu chóru z III LO w Płocku
E.U.
pod opieką Macieja Bieńka.

Podróż do Kirgistanu
W ramach Klubu „Podróże” im. To−
ny’ego Halika, 7 listopada, w Domu
Darmstadt miał miejsce kolejny pokaz
slajdów. Tym razem wybraliśmy się
w podróż do Kirgistanu, położonego
w samym sercu Azji na skrzyżowaniu
kultury orientu, chińskiej i sowieckiej.
Autorką zdjęć była Joanna Markow−
ska.
Zdjęcia przedstawiały malownicze
krajobrazy: wysokie góry np. Dżigid,
szczyt Pikansena (6000 m), lodowce
(jeden z nich ma 30 km dł.), hale gór−
skie, na których pasły się stada koni,
przełęcze, jezioro polodowcowe „Ala−
kol”, rzeki np. Ineczek (300 km) oraz
doliny np. „7 byków”.
Ponadto zobaczyć można było cha−
ty w górach tzw. jurty, gdzie mieszka−
ją pasterze kirgijscy.
Inne zdjęcia pokazywały ludzi pod−
czas codziennych zajęć np. pieczenia

Chopin na Manhattanie
Namysłowski Quartet (1966), Jazz
Jamboree ’69 (1969; z Lucky Thom−
psonem), Michał Urbaniak’s Group
(1971; z Michałem Urbaniakiem),
Unit (1975; z Tomaszem Stańko), The
Name Is Makowicz (1983; z Philem
Woodsem),
Makowicz
Plays
Gershwin (1993; z Moscow Sympho−
ny Orchestra), Reflections On Chopin
(2000) i At The Carnegie Hall (2004;
z Leszkiem Możdżerem)
Do wspólnego muzykowania zapa−
raszali go najsłynniejsi, m. in.: Benny
Goodman, Herbie Hancock, Earl Hi−
nes, Freddie Hubbard, Sarah Vaug−
han, Teddy Wilson i George Shearing.
Od blisko 30 lat mieszka w Nowym
Yorku. Tam tworzy, koncertuje i na−
grywa, choć jak sam mówi NY jest dla
niego zbyt hałaśliwy i planuje prze−
prowadzkę do Kanady.
(rł)

Nowy trener, nowa gra

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Adam Makowicz wystąpił z Płocką
Orkiestrą Symfoniczną w koncercie
jubileuszowym poświęconym 105−le−
ciu Płockiego Towarzystwa Muzycz−
nego im. W. Lachmana. Od ostatniego
spotkania płockiej publiczności z ar−
tystą minęły już cztery lata.
Znany bardziej jak solowy artysta
jazzowy podkreśla, że granie z muzy−
kami klasycznymi szalenie go pasjo−
nuje. W koncercie 28 października
publiczność obok utworów z jego so−
lowej płyty „Song for Manhattan”
z 2003 roku (m.in. Living High in
Manhattan, A Song From My Past czy
Early June in Central Park) usłyszała
również jego jazzowe refleksje na te−
mat Chopina.
65−letni Makowicz ma dziś na kon−
cie kilkadziesiąt płyt indywidulanych,
w duetach i zespołach, m.in. Zbigniew

Adam Makowicz (fortepian) z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, którą dyryguje Michał
Dworzyński
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chleba, handlu żywnością na baza−
rach, przetwarzania mleka na masło.
– Pomimo biedy, bezrobocia, nie−
wielkiego dostępu do źródeł informa−
cji, ludzie ci są szczęśliwi, pomocni
i otwarci – powiedziała Joanna Mar−
kowska.
W Kirgistanie rodziny są wielo−
dzietne i reprezentują islamski krąg
kulturowy. Ogółem na ziemiach kir−
gijskich mieszkają 154 narodowości.
Żywność, w przeliczeniu na nasze pie−
niądze, jest bardzo tania. Za kilogram
ogórków zapłacilibyśmy 0,10 gr.
Joanna Markowska jest doktoran−
tką na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych UW. Z zamiłowania
podróżniczka i fotograf. Wspomnie−
nia z podróży publikuje m.in. w do−
datku turystycznym Gazety Prawnej
oraz czasopismach „Wiosło” i „Gó−
ry”.
E.U.

Nie wiadomo czy to zmiany taktycz−
ne nowego szkoleniowca piłkarzy noż−
nych Josefa Csaplara, czy też chęć po−
kazania się samych zawodników
w walce o punkty przed „nową miotłą”
sprawiły cudowne odrodzenie oblicza
słabo ostatnio grającej Wisły Płock, ale
efekt był piorunujący. Dwie bramki
strzelone jeszcze przed przerwą druży−
nie Groclinu Grodzisk Wielkopolski
i kilka składych akcji całego zespołu,
poprawiły nieco nastroje płockich kibi−
ców. Pierwsza bramka padła w 26 min.
po imponującym rajdzie Ireneusza Jele−
nia, który ograł obrońców z Grodziska
i wyłożył piłkę na siódmy metr nadbie−
gającemu Dariuszowi Gęsiorowi. Sześć
minut później piłkę, wybitą w zamie−
szaniu pod bramą Sebastiana Przyrow−
skiego ponownie wstrzelił w pole karne
Dariusz Romuzga. Na tyle skutecznie,
że wprost na głowę Mitara Pekovića.
Bałkański obrońca strzelił lekko, ale
nie do obrony i mimo że w akcie rado−
ści nie zdjął koszulki to przewrócił
boczną chorągiewkę za co został ukara−
ny żółtą kartką. Groclin w żadnym as−
pekcie nie przypominał drużyny
z przed kilku miesięcy, kiedy walczył

zawzięcie o każdy metr boiska. Szarpa−
ne akcje i brak zrozumienia w szykach
defensywnych sprawiały, że Wisła co
chwila mogła podwyższyć stan spotka−
nia. Niestety, nie udało się wygrać wy−
żej, ale cieszy lepsza gra i zaangażowa−
nie zawodników w całym spotkaniu.
Szkoda tylko że przy tak szybkiej grze,
niektórzy zawodnicy nie są w stanie
wytrzymać pełnych 90 minut.
P.N.
Wisła−Groclin 2:0
Bramki: Gęsior (26. z podania Jele−
nia), Peković (32. z podania Romu−
zgi)
Sędzia: Jarosław Żyro (Bydgoszcz)
Widzów: 3 tys.
Wisła: Wierzchowski – Żivković,
Belada Ż, Peković Ż, Grizonić – Vu−
jović (81. Mierzejewski), Rachwał,
Romuzga Ż, Gęsior, Peszko (90. Saj−
dak) – Jeleń (85. Zilić)
Groclin: Przyrowski – Piechniak Ż,
Sninsky, Bartkowiak (41. Porazik),
Lazarevski Ż – Sokołowski, Sabo (51.
Radzewicz), Sablik Ż, Goliński, Roc−
ki Ż – Sikora (67. Zając)
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*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*
MMKS Jutrzenka – już 50 lat

Wychowuje i bawi
wioseł z włókien węglowych, z których
jedno kosztowało 450 dolarów. Jaki
amatorski, młodzieżowy klub na to stać?
Obecnie judokami (w różnych gru−
pach wiekowych) zajmuje się 3 trene−
rów, 3 grupy piłkarek ręcznych to prze−
de wszystkim uczennice ze Szkoły Pod−
stawowej nr 16 (tam też pracują trene−
rzy), które w ubiegłym roku doszły do
półfinałów mistrzostw Polski.
– Zdecydowanie poprawiły nam się
warunki, odkąd możemy trenować
w hali sportowej w Borowiczkach –
przyznaje prezes Wróblewski. – Dzięki
sponsoringowi miasta i wsparciu mery−
torycznemu nie musimy płacić MZOS−
owi za wynajęcie sali. Drugą matę ma−
my w Gimnazjum nr 8. W tym roku na−
wiązaliśmy także współpracę z gminą
Łąck, która dysponuje nowa, piękną ha−
lą. Chętnych do uprawiania sportu
w tej gminie znalazło się nadspodzie−
wanie dużo. Chcemy nawiązać także
bliższe kontakty z Zespołem Szkół Tech−
nicznych, w którym są klasy sportowe.
W tym roku, po raz pierwszy, Ju−
trzenka ma też grupę seniorów; to 30−
40−letni weterani piłki ręcznej, którym
fascynacja piłką „nie przeszła” i z po−
wodzeniem grają w III lidze, wygrywa−
jąc nawet z warszawskimi klubami stu−
denckimi.

Koniec Ligi
Nie udało się niestety szczypiorni−
stom płockiej Wisły awansować do dal−
szych rozgrywek elitarnej Ligi Mi−
strzów. Na drodze w wyjściu z grupy
stanął duński KIF Kolding, który wy−
grał w płockiej hali po chaotycznym
meczu 25:19 (12:10).
Pokonanie mistrza Danii było warun−
kiem koniecznym do dalszego awansu
Wisły. W podobnej sytuacji byli skandy−
nawscy piłkarze ręczni i dlatego był to
dla jednych i drugich mecz o wszystko.
Jednak zwykle w takich meczach mało
jest finezyjnej gry i spokoju w konstruo−
wanych akcjach ofensywnych. Nie ina−
czej było podczas niedzielnego popołud−
nia (6 listopada) w płockiej hali. Nafcia−
rze zawody rozpoczęli od pewnego pro−
wadzenia 2:0 i nic nie wskazywało na to,
że zamierzają przestać kontrolować prze−
bieg wydarzeń na boisku. Jednak było to
pierwsze i ostatnie prowadzenie Wiśla−
ków w tym meczu. Do głosu doszli go−
ście z Danii i to oni co chwila odskaki−
wali płockim zawodnikom na dwie lub
trzy bramki. Wisła grała nierówno i ma−
ło skutecznie, a najlepszym przykładem
jest fakt że w 17. min. był na tablicy re−
mis 7:7, a w 23. min. przegrywaliśmy już
10:7. Sześć minut bez gola (!) to efekt
niecelnych rzutów Vitalija Titova i dość

PIOTR NOWICKI

Ponad 200 uczniów ze szkół podsta−
wowych i gimnazjów ma zajęte 2−3 po−
południa w tygodniu na treningi
w dwóch sekcjach: judo oraz piłki ręcz−
nej. Już prawie 50 lat (jubileusz w przy−
szłym roku) Miejski Międzyszkolny
Klub Sportowy „Jutrzenka” realizuje
hasło „Wychowanie przez sport”, trosz−
cząc się o mądre zorganizowanie czasu
wolnego dzieciom i młodzieży oraz
rozwijanie ich sportowych zaintereso−
wań. Założycielami klubu w 1956 roku
byli znani działacze: dyrektor Jagiel−
lonki – Jan Przyszlak i nauczyciel w.f.
w tej szkole – Jerzy Szymczewski.
– Mniej zależy nam na wynikach i mi−
strzowskich tytułach, bardziej na wy−
chowaniu, z wpajaniem zasad fair play
w każdej sytuacji, rozwijaniu zdolności
i kształtowaniu charakterów – mówi
prezes klubu Jacek Wróblewski. Ni−
gdy nie było u nas grup seniorów, za−
wsze stawialiśmy na sport amatorski.
Ale przy dużej grupie młodych sportow−
ców i systematycznej pracy przychodzą
także sukcesy sportowe, z których oczy−
wiście jesteśmy bardzo dumni.
Całkiem spore grono wychowanków
Jutrzenki zdobywało laury – jako repre−
zentanci Polski – na międzynarodo−
wych zawodach m.in. kilkanaście lat te−
mu kajakarka Dorota Nanartowicz (w

bezbarwnej gry na skrzydle Adama Wiś−
niewskiego. Znakomicie spisywał się za
to w bramce gości Frederik Ohlander,
który szczególnie w drugiej połowie do−
prowadzał do rozpaczy zawodników Wi−
sły. Przestoje przytrafiały się także Duń−
czykom, którzy ostatnią bramkę przed
dźwiekiem syreny obwieszczającej
przerwę rzucili w 25. minucie. Był więc
zatem czas, aby poukładać grę i dopro−
wadzić do remisu, ale płocczanie nie
mieli recepty na szczelną obronę gości.
W drugiej połowie obraz gry wcale się
nie poprawił i kibice na trybunach płoc−
kiej hali obserwowali festiwal niesku−
teczności strzeleckich. Pomiędzy 51 a 58
minutą gry żadna z drużyn nie zdołała
zdobyć gola, a wynik 21:18 dla KIF Kol−
ding był najdłużej utrzymującym się re−
zultatem w tym meczu. Półtorej minuty
przed końcem spotkania goście przeła−
mali bezbramkowy okres i przypieczęto−
wali swoje zwycięstwo w Płocku, a tym
samym awans do dalszych rozgrywek.
Wisła zajęła w grupie trzecie miejsce,
mimo że ma do rozegrania jeszcze jeden
pojedynek wyjazdowy z Meszkov
Brześć. Nawet przegrana nie zmieni fak−
tu, że nafciarze będą kontynuować euro−
pejskie potyczki w Pucharze Zdobyw−
ców Pucharów.
P.N.

osadzie czteroosobowej) była siódma
na mistrzostwach świata, piłkarki ręcz−
ne Anna Garwacka i Marzena Soko−
łowska wielokrotnie startowały z po−
wodzeniem w naszej kadrze narodowej,
a potem grały w ekstraklasie i w klu−
bach zagranicznych, pływaczka Anna
Murawska była medalistką mistrzostw
Europy, Rafał Wróblewski – obecny
trener judoków był kilkukrotnym me−
dalistą Polski, a Martyna Rupp (startu−
jąc już w reprezentacji narodowej)
w trójmeczu z Francją zdobyła najwię−
cej bramek.
Z biegiem czasu w Jutrzence przyby−
wało i ubywało dyscyplin sportowych.
W największym okresie rozwoju działa−
ły sekcje: lekkoatletyczna, piłki nożnej,
pływacka, kajakarska, piłki ręcznej
dziewcząt i chłopców. Zmieniała się
sportowa „moda”, coraz trudniej było
o miejsca do treningów, a sportowy ek−
wipunek coraz droższy. Np. sekcja kaja−
karska zakończyła praktycznie działal−
ność z chwilą wprowadzenia nowych
Sygnały Płockie

Warto podkreślić, że władze klubu
pracują społecznie, a trenerzy za sym−
boliczne wynagrodzenie, poświęcając
kilka popołudni w tygodniu na pracę
z młodzieżą, oferując jej inny sposób
spędzania wolnego czasu, nie mniej
ciekawy a niewątpliwe zdrowszy, niż
komputer i telewizor.
***
W najbliższą niedzielę, 20 listopada,
MMKS Jutrzenka wspólnie z Miejskim
Zespołem Obiektów Sportowych
i Urzędem Miasta organizują w hali
sportowej Borowiczki VI Płocki Mię−
dzynarodowy Festiwal Judo, połączony
z III edycją Mistrzostw Płocka. Swój
udział zapowiedziało ponad 300 mło−
dych zawodników, którzy starować bę−
dą w kilku kategoriach wiekowych
i wagowych. Na zwycięzców czekają
już medale, puchary, dyplomy i nagro−
dy. Na imprezę organizatorzy zaprasza−
ją wszystkich płocczan – doping na
pewno się przyda. Początek zawodów
o godz.10.15.
E.J.

Dwanaście drużyn wzięło udział w za−
wodach pływackich o puchar Mazowiec−
kiego Komendanta Wojewódzkiego Pań−
stwowej Straży Pożarnej. Na Podolankę
stawili się strażacy z ochotniczych, pań−
stwowych i zakładowych straży pożar−
nych, policjanci oraz strażnicy miejscy
z Płocka i województwa mazowieckiego.
Konkurencja indywidualna, w trzech
kategoriach wiekowych, odbywała się na
dystansie 50 metrów. Zawodnicy mogli
płynąć dowolnym stylem. W pierwszej
grupie (do 30 lat) wygrał Grzegorz Kuc
z Komendy Powiatowej PSP w Sokoło−
wie Podlaskim z czasem 27,95 s. W dru−
giej (30−40 lat) triumfował Marcin Bral−
ski z Komendy Miejskiej Policji w Płoc−
ku (26,82 s), a w trzeciej (powyżej 40 lat)
– Lucjan Szypryt z Zakładowej Straży
Pożarnej PKN Orlen z czasem 33,4 s.
Największe emocje wzbudziła szta−
feta 4x50 metrów. Tu najlepsi okazali
się strażacy z Warszawy. Tuż za nimi
byli druhowie z Ochotniczej Straży Po−
żarnej w Płocku Trzepowie. Trzecie
miejsce zajęli strażacy z Sokołowa Po−
dlaskiego. Do zdobycia miejsca na po−
dium niewiele zabrakło płockim druży−

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Bez mundurów

nom: z PSP oraz policji. Musieli się oni
zadowolić – odpowiednio – czwartym
i piątym miejscem.
Na zwycięzców czekały puchary,
dyplomy oraz nagrody, m.in. telefony
bezprzewodowe, odtwarzacze mp3
oraz radioodbiorniki. Wyróżnienia
otrzymały też dwie kobiety startujące
w zawodach oraz Dariusz Laskowski
z Komendy Powiatowej PSP w Mła−
wie, który popłynął najsłabiej ze
wszystkich.
(m.d.)
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– Chodzi o to, żeby poprzez swoją twórczość oswoić jakoś ten
skomplikowany i zwariowany świat – mówił o sensie pisania
wierszy Wojciech Łęcki podczas VIII Nocy Poetów w Płocku

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Noc
poetów

Rekordowa kwesta
Przez dwa dni – 1 i 2 listopada – do
niebieskich puszek płocczanie wrzuci−
li ponad 24 tys. zł. A wszystko w ra−
mach akcji „Ratujmy Płockie Powąz−
ki” prowadzonej od sześciu lat przez
Stowarzyszenie „Starówka Płocka”
oraz „Gazetę Wyborczą−Płock”. Dzię−
ki temu uda się uratować kolejne na−
grobki na jednym z najstarszych pol−
skich cmentarzy. Z zebranych w tym
roku pieniędzy odrestaurowany zosta−
nie pomnik Antoniego i Marianny No−
wowiejskich – rodziców błogosławio−
nego arcybiskupa Juliana Nowowiej−
skiego, który zginął w czasie okupacji
w hitlerowskim obozie w Działdowie.
– Być może starczy również pieniędzy
na zabytkowy nagrobek rodziny Żo−
chowskich – płockich bankierów – mó−
wią organizatorzy akcji.

Do tej pory, z pieniędzy z kwesty
udało się odnowić nagrobki: rodzeń−
stwa Grabskich, rodziny Pestugia, Te−
resy Radzickiej, doktora Stanisława
Sienickiego, radcy Henryka Grendy−
szyńskiego, rodziny Kozłowskich,
Władysława Sztromajera, Władysławy
Gradomskiej oraz ojca i dziadków
Władysława Broniewskiego. Ponadto
dzięki datkom płocczan odnowiono
tablice epitafijne: adwokata Stanisła−
wa Sonnenberga, pułkownika Jana
Gugenmusa i płocczanki Pauliny Wi−
lewskiej.
Do końca kwietnia otwarte również
jest konto Stowarzyszenia ”Starówka
Płocka” w Kredyt Bank SA. Oddział
w Płocku, na które można wpłacać dat−
ki na rzecz akcji. Nr konta: 56 1500
1618 1216 1003 3362 0000.
(m.d.)

W tym roku zebraliśmy 2.409,25
złotych. To trochę więcej niż w ze−
szłym. Kwestowało 14 osób. Z pienię−
dzy tych chcielibyśmy zadbać o warte
ocalenia groby. Mamy nadzieję, że
wraz z Urzędem Miasta, uda się nam
przeprowadzić renowację Grobu Żoł−
nierskiego z 1939 roku.
Oceniamy, że w dniu Wszystkich
Świętych około 700 osób obdarzyło
nas zaufaniem i dało datek na realiza−
cję naszych planów, za co serdecznie
dziękujemy.
Bogusław Osiecki
(Towarzystwo Miłośników Radziwia)

BOGUSŁAW OSIECKI

W Radziwiu

Ewa Stawicka i Zdzisław Osięgłowski
kwestowali na cmentarzu w Radziwiu

Wieczór autorski Andrija Bondara
i Dariusza Foksa to najważniejsze wy−
darzenie spotkania płockich poetów (21
października). Wydarzenie o tyle istot−
ne, że Bondar (rocznik 1974) jest jed−
nym z młodych – coraz bardziej popu−
larnych, nie tylko w Polsce – poetów
ukraińskich, a Foks – poeta i prozaik –
jednym z najważniejszych pisarzy
tzw. pokolenia bruLionu.
Jak co roku płocki oddział Związ−
ków Literatów Polskich spotkanie
zorganizował w Domu Technika.
– Noc poetów organizujemy po to, by
zintegrować różne środowiska literac−
kie, nie tylko płockie – mówi Wojciech
Łęcki, prezes płockiego oddziału ZLP.
– W ten sposób poznaje się młodą lite−
raturę, która nie jest jeszcze wszech−
stronnie publikowana i znana. Dziś jest
pełna sala, jest bardzo dużo młodych
ludzi i to jest fantastyczne. To znaczy,
że nie jest tak źle, że nie liczy się tylko
pieniądz, że ludziom coś tam w duszy
gra.
Na zaproszenie ZLP do Płocka przy−
jeżdżają literaci i poeci m.in. z Ciecha−
nowa, Rypina, Brodnicy, a także
z Gdańska.
„Noc poetów” to pomysł na inne, bar−
dziej atrakcyjne prezentowanie młodej
polskiej literatury. – Nie tak jak w klu−
bach czy bibliotekach, gdzie występuje
jeden czy dwóch autorów. Czytają swoje
teksty przez godzinę, potem są pytania
z sali i na tym się kończy – tłumaczy
Łęcki. – To nudna i zużyta formuła.
Odeszliśmy od tego i teraz łączymy inte−
gralnie kilka rodzajów twórczości. Stąd
pomysł, aby prezentacje wierszy prze−
platać występami quartetu Kazimierza
Chlebowicza, a na zakończenie zaprosić
wszystkich na koncert Antoniny Krzysz−
toń. – Odpowiednio podana twórczość
literacka może być ciekawa, a ludzie nie
umierają z nudów i nie zasypiają przy
stolikach, tylko wytrzymują pięć, sześć
godzin – dodaje. Swoje wiersze 21 paź−
dziernika zaprezentowało kilkunastu
płockich poetów, m.in. Wanda Gołę−
biewska, Anna Kühn – Cichocka,
Krzysztof Barański, Krzysztof Bień−
kowski, Lech Franczak, Marek Grala

i Tomasz Opaliński. Tradycyjnie roze−
grano również Turniej Jednego Wiersza
i pojedynek na fraszki.
„Noc poetów” była również okazją do
prezentacji najnowszego numeru „Na−
wiasu” – rocznika płockiego oddziału
ZLP, ukazującego się od 5 lat. Z pismem
współpracują m.in. Ernest Bryll i Bo−
gdan Zadura (cena – 10 zł).
(rł)
D. Foks – laureat wielu prestiżo−
wych nagród, m.in. głównej nagrody
w Konkursie na bruLion Poetycki
(1993) i Nagrody im. Natalii Gall
(1999). Stypendysta Nowego Nurtu
(1994) oraz dwukrotnie Ministerstwa
Kultury (1999−2000, 2001). Przekła−
dy jego utworów były drukowane
w wielu czasopismach w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Chorwacji, na Wę−
grzech, Słowacji i Ukrainie. Opubli−
kował książki (poezja) Wiersze o fry−
zjerach (1994), (proza) Orcio (1998),
Pizza weselna (2000).
A. Bondar – poeta, prozaik, tłu−
macz (m.in. „Ferdydurke” W. Gom−
browicza), literaturoznawca, redaktor
naczelny „Literatury plus”, autor to−
mików poezji „Wesinnja jereś”
(1998), „Istyna i med” (2001), laure−
at pierwszej nagrody wydawnictwa
„Smołoskyp”(1997), obecnie redagu−
je dział literacki kijowskiego tygod−
nika „Dzerkało tyżnia”, przetłuma−
czył „Ferdydurke” Gombrowicza.
Zazwyczaj mieszka w Kijowie.

Furmanką do Krakowa

JANUSZ KUKLEWICZ

W nawale dokumentów, które trzeba
wypełniać podczas załatwiania prze−
różnych spraw w urzędach i instytu−
cjach, niektóre zakłady pracy sięgają
po wzory druków z minionych epok.
Oto przykład rachunku kosztów podró−
ży, który trzeba wypełnić tuż po po−
wrocie z delegacji w jednej z płockich
firm. Ciekawe, ile czasu zajmuje po−
dróż z i do Krakowa... furmanką? No
i co na to pracodawca?

Cytat
numeru
Kupić wszystkie charaktery
za tyle, ile są doprawdy
warte, a sprzedać za tyle, ile
się same cenią – to fortuna.
J. Tuwim

