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Wybrana 27 października 2002 roku
Rada Miasta liczyła po raz pierwszy
w historii 25 radnych. Pierwsze zmia−
ny w składzie dotyczyły zrzeczenia się
mandatu radnego przez Piotra Kuberę
i Tomasza Kolczyńskiego, w związku
z powołaniem ich na stanowiska za−
stępców Prezydenta Płocka. Ich miej−
sce jako radni zajęli: Józef Czurko
i Marek Krysztofiak.

Później, po śmierci Stanisława Na−
wrockiego, mandat objął Arkadiusz
Iwaniak. Natomiast po zrzeczeniu się
mandatu przez Zenona Sylwestra Wiś−
niewskiego (który został posłem), do
Rady Miasta Płocka wszedł Jan Roba−
kiewicz.

Pierwszym przewodniczącym Ra−
dy został Krzysztof Rolirad. Zastęp−
cami przewodniczącego wybrano:
Zygmunta Buraczyńskiego i Jacka
Szubstarskiego, którzy swoje funkcje
pełnili do 27 maja 2003 roku. Po ich
odwołaniu, Rada wybrała na wice−
przewodniczących: Tomasza Korgę
i Lecha Latarskiego. Pierwszym se−
kretarzem sesji został wybrany Wie−
sław Kossakowski, a następnie Sła−
womir Goszkowski.

Po odwołaniu Krzysztofa Rolirada
z funkcji przewodniczącego – 3 czer−
wca 2003 roku – jego miejsce zajął
Stanisław Nawrocki. Wojewoda Ma−
zowiecki w trybie rozstrzygnięcia
nadzorczego stwierdził nieważność
tej uchwały. 8 lipca 2003 roku Rada
ponownie dokonała wyboru Stanisła−
wa Nawrockiego na przewodniczą−
cego. Pełnił on tę funkcję do śmierci
– 8 października 2004 r.

Od tego czasu pracami Rady Miasta
kierował Tomasz Korga jako wice−
przewodniczący Rady najstarszy wie−
kiem. Pomimo podjętej próby wyboru
przewodniczącego – 26 kwietnia
2005 r. – radni nie dokonali tego.

Po raz pierwszy w 2002 roku Prezy−
dent Miasta został wybrany w wybo−
rach bezpośrednich. Mieszkańcy wy−
brali na ten urząd Mirosława Milew−

skiego, który pełnił swoją funkcję
przez całą kadencję.

W ciągu czterech lat Rada Miasta od−
była 62 sesje, w tym 47 zwyczajne, 13
nadzwyczajnych oraz dwie sesje uro−
czyste. W 2002 roku odbyło się pięć se−
sji, w 2003 r. – 14 (w tym trzy nadzwy−
czajne), rok później – 16 sesji (w tym
trzy nadzwyczajne oraz jedna uroczy−
sta), w 2005 r. – 15 sesji (w tym trzy
nadzwyczajne i jedna uroczysta), a w
2006 roku radni obradowali na 12 se−
sjach, w tym trzy razy zbierali się na po−
siedzeniach nadzwyczajnych.

Przez cztery lata radni podjęli 1024
uchwały, z czego najwięcej – 321 – w
2003 roku. Spośród wszystkich uch−
wał, Wojewoda Mazowiecki w trybie
rozstrzygnięcia nadzorczego stwier−
dził nieważność 19 uchwał w całości.
Natomiast Regionalna Izba Obrachun−

kowa w Warszawie uznała za nieważ−
ne dwie uchwały w całości oraz jednej
uchwale stwierdziła naruszenie prawa.

W trakcie kadencji radni zgłosili na
sesjach i między nimi 1809 interpelacji.

W każdą środę przewodniczący i wi−
ceprzewodniczący Rady przyjmowali
interesantów. Ogółem zarejestrowanych
zostało 301 przyjęć indywidualnych
i grupowych. Większość mieszkańców
zgłaszała problemy dotyczące mieszkań. 

– W moim odczuciu te cztery lata, to
czas rzetelnej pracy – podsumował To−
masz Korga. – Mieszkańcy widzą, że
Płock stał się miastem bezpieczniejszym,
czystszym, ładniejszym. Przybyło miesz−
kań, boisk przyszkolnych, wiele szkół zo−
stało wyremontowanych. Płock ma okre−
ślony plan rozwoju do 2013 roku. Bar−
dzo dobrze układa się współpraca z or−
ganizacjami pozarządowymi. Rzetelnie
swoją pracę wykonuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, pomagając miesz−
kańcom w najtrudniejszych sytuacjach
życiowych. Przybyło wiele wyremonto−
wanych i nowych ulic osiedlowych. Mia−
sto ma dobry, stabilny, bezpieczny i wy−
soko oceniony budżet.

Małgorzata Domańska

24 października odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta w kaden−
cji 2002−2006. Podsumowania czterech ostatnich lat pracy płoc−
kich radnych podjął się wiceprzewodniczący RM Tomasz Korga. 

Minęły cztery lata

Oddanie 7 października nowego
oddziału chirurgicznego w płockim
SZPZOZ−ie było powiązane z podpi−
saniem listu intencyjnego pomiędzy
firmą Johnson & Johnson Polska,
Miastem Płock a przyszłą spółką
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej
(wg słów Roberta Makówki likwida−
tora SZPZOZ−u ma się nią stać 1
grudnia br.) w sprawie powołania
placówki szkoleniowej. Chirurdzy
ortopedzi z całego kraju będą się
w niej szkolić jak przeprowadzać
operacje przy wykorzystaniu najno−
wszych technik komputerowych tzw.
nawigacji ortopedycznej. – To taki
GPS dla lekarza. Pozwala niezwykle
precyzyjnie założyć endoprotezę
i jest gwarancją prawidłowo prze−
prowadzonego zabiegu – tłumaczył
Robert Makówka.

Nowa chirurgia

Przypomnijmy, że remont bloku
operacyjnego rozpoczął się w ubieg−
łym roku. Do użytku został oddany
wraz z blokiem ortopedyczno−rehabili−

tacyjnym w czerwcu br. (patrz SP nr
12/150). W tym czasie kontynuowane
były już prace w części budynku D,
zajmowanej do niedawna przez admi−
nistrację. Dzięki ograniczeniu po−
mieszczeń administracyjnych można

było stworzyć na I piętrze oddział chi−
rurgii z prawdziwego zdarzenia, jako
zaplecze dla bloku operacyjnego.
Zgodnie z planem powstały tam dwu−
i trzyosobowe sale z łazienkami. W su−
mie 10 łóżek. 

– Po 1,5 roku remontów zakończył
się I etap modernizacji części zabiego−
wej szpitala. Jest to swego rodzaju
kontynuacja tego, co zaczęło się 30 lat
temu – tłumaczył Robert Makówka.
– Sądzę, że pion zabiegowy, czyli chi−
rurgia, ginekologia, ortopedia stały
się dzięki temu bardzo nowoczesne,
a jeśli chodzi o organizację pracy na
Mazowszu jesteśmy liderem. Zdaniem
likwidatora SZPZOZ duża w tym za−
sługa dr Wirosława Siemiątkowskie−
go, który ponad 1,5 roku temu prze−
szedł tu ze szpitala wojewódzkiego na
stanowisko kierownika tworzonego
oddziału chirurgii. Przez ten czas uda−
ło mu się stworzył zgrany i dobrze pra−
cujący zespół.

Jednym z ważniejszych i pier−
wszych osiągnięć zespołu nowej chi−
rurgii było powołanie przy ul. Ko−
ściuszki drugiej poradni chirurgicznej,
która nie tylko miała odciążyć już ist−
niejącą (na ul. Miodowej), ale również
pomóc w przygotowaniu pacjenta
przed operacją lub zabiegiem.

dokończenie na str. 7

Po ponad 30 latach przerwy Szpital Św. Trójcy otworzył nowy oddział chirurgii ogólnej. Wkrótce uruchomi też ogólnopolski
ośrodek szkoleniowy w dziedzinie endoprotezoplastyki stawów – pierwszy tego typu w Polsce.

Nowe technologie w szpitalu

Pierwsza operacja przy zastosowaniu nawigacji ortopedycznej



* Towarzystwo Naukowe Płockie wydało
reprint „Psałterza Dawidów” z 1594 roku.
Kosztuje 33 zł.

* 158 płockich sportowców otrzymało na−
grody Prezydenta (pieniężne) za dobre wyniki
w minionym sezonie.

* Koło naukowe Seminarium Duchowne−
go organizuje 16−18 listopada 29. sympo−
zjum nt.: Miłosierdzie−Kościół−Polska.
Wstęp wolny.

* 4 listopada odbył się pogrzeb, uprowadzo−
nego 5 lat temu, Krzysztofa Olewnika. Jego
zwłoki policja znalazła w lesie pod Różanem.

* NBP wprowadził do obiegu nową mone−
tę 20−złotową z serii „Historyczne miasta” –
tym razem na monecie upamiętniony został
Nowy Sącz.

* Przy al. Kobylińskiego obok Banku Han−
dlowego stanął namiot, do którego przenieśli
się handlowcy ze spalonego Taygera.

* Szczypiorniści Wisły przegrali w Belgra−
dzie z Crvena Zvezda 33:22.

* Przy szpitalu na Winiarach wmurowano
kamień węgielny pod budowę nowego pawi−
lonu, do którego za 2 lata ma przenieść się ne−
urologia, nefrologia i szpitalna apteka. Bp Ro−
man Marcinkowski poświęcił lądowisko dla
helikoptera.

* W ZST (siedemdziesiątka) 18−19 listopa−
da odbędą się targi medycyny naturalnej.

* Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chri−
stiana zorganizowało w Płocku (TNP) dwud−
niowy ogólnopolski sejmik rodzinny.

* Zwycięzcami XVI Rajdu Niepodległości
(4.XI.) zostały drużyny szkolne PTTK: Włó−
czykije z SP nr 1, SKKT−PTTK z Gimnazjum
w Łącku i koło Szop z Jagiellonki.

* W auli ratusza uruchomiono tymczasowe
kino. Do 24 listopada wyświetlany jest film pt.
Karol – papież, który pozostał człowiekiem.

* W I Mistrzostwach Polski w judo, zorga−
nizowanych w hali „Chemika” startowało pra−
wie 200 zawodników z 14 klubów.

* W VIII Mistrzostwach Kujaw i Pomorza
w karate, które odbyły się w Solcu Kujaw−
skim płocczanie: Dawid Rutkowski i Daniel
Posiewka zajęli pierwsze miejsca w swoich
kategoriach wagowych.

* Dotychczasowy komendant płockiej poli−
cji Ryszard Kijanowski został zastępcą dyrek−
tora Centralnego Biura Śledczego Komendy
Głównej Policji.

* Na 30 listopada zapowiedziano nadzwy−
czajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Or−
lenu. W programie zmiany w radzie nadzor−
czej i program restrukturyzacji spółki.

* Urząd Marszałkowski Województwa Ma−
zowieckiego otrzymał wyróżnienie w XII
edycji konkursu Polska Nagroda Jakości.

* Mirosław Łukasiak z Płocka otrzymał wy−
różnienie w konkursie fotograficznym „Mazo−
wsze bliskie sercu” za pracę pt. „Na cumie”.

* Obchody 650−lecia fary zakończy 19 li−
stopada uroczysta msza św. odprawiona przez
bpa Andrzeja Suskiego (obecnie ordynariusza
diecezji toruńskiej) i koncert Pueri Cantores
Plocenses. (j)

Za udostępnienie gruntu

Prezydent ustalił minimalne op−
łaty za zajęcie gruntów Skarbu
Państwa na budowę liniowych in−
stalacji podziemnych. Od przy−
szłego roku miesięczna opłata za
udostępnienie metra bieżącego
gruntu w trakcie realizacji inwe−
stycji wyniesie 3,52 zł, a po wy−
budowaniu urządzenia podziem−
nego – 23, 30 zł/mb. W zależności
od lokalizacji ustalono dwa
współczynniki korygujące: 1 zł
dla strefy pierwszej i 0,70 zł dla
strefy drugiej.

Czynsz za dzierżawę 

Ustalone zostały stawki czynszu
za dzierżawę nieruchomości Skar−
bu Państwa na 2007 rok. Minimal−
ne stawki miesięczne wynoszą: za
grunty pod uprawy – działka do
500 mkw. 2,44/ar, od 501 do 2.000
mkw. 1,81 zł/ar, powyżej 2000
mkw. 0,22 zł/ar. Za grunty wyko−
rzystane do celów handlowych –
działka do 100 mkw. 15,04
zł/mkw, powyżej 100 mkw. 9,78
zł/mkw. Grunty na imprezy wido−
wiskowe – 4,40 zł/mkw, cele skła−
dowe – 1,11 zł/mkw, usługi dla
ludności – 4,40 zł/mkw, za grunty
pod parkingi – od 1,11 do 4,40
zł/mkw, użytkowane na cele
oświatowe i kulturalne – 1,11
zł/mkw. Współczynnik korygujacy
dla terenów przyłączonych do
miasta w 1997 roku (Góry, Cie−
chomice, Longinus, Dolne Budy,
Tokary Rąbierz) wynosi 0,70.

Do ARS−u

Do Agencji Rewitalizacji Sta−
rówki wniesiono prawo własności
parkingu przy ul. Małachowskie−
go (436 mkw.) i 2 nieruchomości
zabudowane budynkami wieloro−
dzinnymi: przy ul. Zduńskiej 9
(0,0497 ha) i Grodzkiej 10
(0,0304 ha). Nieruchomości te
podwyższą kapitał zakładowy
spółki. (j)
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Prezydent zarządził Minęło pół miesiąca...
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Na 9. Międzynarodowym Festi−
walu Filmów Turystycznych, któ−
ry odbywał się podczas Targów
Regionów i Produktów Tury−
stycznych TOUR SALON 2006
w Poznaniu, Płocka prezentacja
multimedialna „Płock. Interak−
tywny spacer po mieście” otrzy−
mała najwyższą nagrodę. Film dla
Urzędu Miasta przygotowała fir−
ma Studio Pasja. Oprócz naszego
miasta do konkursu zgłosiły się
m.in. Urząd Miasta Zielona Góra,
Gmina Lądek Zdrój czy India To−
urism. 

Filmy nadesłane na festiwal oce−
niane były przez niezależne jury.
W jego skład weszli: Stefan Bo−
siacki – przewodniczący, profesor
Akademii Wychowania Fizyczne−
go w Poznaniu, Barbara Tekieli –
rzecznik Polskiej Izby Turystyki,
Piotr Barełkowski – prezes Media
Biznes Sp. z o.o., Adam Doliński –
dyrektor Biura Reklamy „Rynków
Zagranicznych”, Andrzej Lisowski
– redaktor krakowskiego oddziału
TVP S.A., Wojciech Nowakowski
– redaktor telewizji TV POLONIA
oraz przedstawiciel Polskiej Orga−
nizacji Turystycznej.

Partnerem festiwalu był wydaw−
ca ogólnopolskiego kanału TV
Biznes. TOUR FILM 2006 odby−
wał się pod patronatem Prezesa
Polskiej Organizacji Turystycznej,
patronat medialny zaś objęły tele−
wizja Podróże TV oraz magazyn
Travel Polska. 

Więcej na stronie www.tour−sa−
lon.pl. Osoby zainteresowane pre−
zentacją mogą kupić płytę w Cen−
trum Informacji Turystycznej przy
Starym Rynku 8 za 7,50 zł. (lg)

Urząd Miasta otrzymał I nagrodę w kategorii prezenta−
cja multimdialna na poznańskich targach

Turystyczna nagroda

Strażacy zgłoszenie otrzymali
pół godziny po północy. Zanim
pierwsze samochody dotarły na
miejsce, z kamienicy – przy po−
mocy policji – mieszkańcy już
wyszli. – Strażacy musieli jednak
ewakuować osiem osób z sąsied−
niego budynku – opowiadała An−
na Czemerys, rzecznik prasowy
straży pożarnej. – Cztery z nich,
w tym dwoje dzieci, ewakuowano
przy pomocy drabiny, ponieważ
zadymienie klatki schodowej było
zbyt duże. 

Na miejscu
pogotowie ra−
tunkowe udzie−
liło pomocy
trzem osobom,
które wymagały
podania tlenu.

P o g o r z e l c y
– w czasie trwa−
nia akcji – mo−
gli skorzystać
z podstawione−
go autobusu,
a później prze−
nieść się do in−
ternatu Zespołu
Szkół Technicz−

nych. – Jeszcze tego samego dnia
wszystkie rodziny otrzymały propo−
zycje mieszkań zastępczych – mówił
prezydent Mirosław Milewski. 

Strażacy gasili ogień kilka go−
dzin; w akcji wzięło udział blisko
50 osób. Po zduszeniu ognia trze−
ba było rozebrać konstrukcję da−
chu. Częściowemu uszkodzeniu
uległ także dach kamienicy obok,
znajdującej się przy ul. Sienkie−
wicza 33. 

Przyczyny pożaru nie są na razie
znane. (m.d.)

23 mieszkańców kamienicy przy ul. 1 Maja trzeba było
ewakuować w środku nocy. W budynku – 10 listopada
– wybuchł pożar. 

Ogień w kamienicy
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Uwaga, Czytelnicy
Podobnie jak w latach ubiegłych, w grudniu

ukaże się jedno wydanie „Sygnałów Płockich”.
Postaramy się by było bogate, z wynikami wybo−
rów samorządowych, dużą krzyżówką, atrakcyj−
nymi nagrodami i kalendarzem na 2007 rok.
Ostatni w tym roku numer naszej gazety powinien
trafić do Państwa około 8 grudnia. Redakcja

Oddział Zarządzania Kryzysowe−
go, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta Płocka
pośpieszył z pomocą rodzinom
w Nowych Ostrowach, które w wyni−
ku pożaru pozostały bez żadnego do−
bytku i dachu nad głową. Za pośred−
nictwem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowych Ostrowach
poszkodowanym przekazano 87
sztuk wyrobów dziewiarskich, 3 ko−
ce, 3 komplety pościeli i 4 śpiwory.
Dary rozdzielono pomiędzy 19 osób
dorosłych i 5 dzieci. (j)

Pomoc 
pogorzelcom
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Druga jezdnia ul. Wyszogrodzkiej bę−
dzie miała trzy pasy ruchu po 3,5 metra
każdy. Ponadto istniejąca ul. Wyszogrodz−
ka, która w tej chwili ma 12 metrów zosta−
nie przebudowana tak, aby powstały trzy
pasy ruchu o szerokości 3,5 metra każdy;
oznacza to że szerokość ulicy zwęży się do
10,5 m. U zbiegu ul. Wyszogrodzkiej, Pił−
sudskiego i Granicznej powstanie skrzyżo−
wanie o przesuniętych wlotach, z wysepką
w kształcie cygara, a na skrzyżowaniu ul.
Wyszogrodzkiej z drogami dojazdowymi
do mostu będzie rondo z wyspą centralną
o średnicy 35 metrów. Na obydwu zosta−
nie zainstalowana sygnalizacja świetlna. 

Do zadań wykonawcy będzie należała
również przebudowa odcinka ul. Wyszo−
grodzkiej do istniejącego skrzyżowania

z sygnalizacją świetlną przy ul. Jana Pa−
wła II. Wszystkie sygnalizacje świetlne
muszą zostać skoordynowane, tak aby
nie zagrażać bezpieczeństwu. Wymagać
to będzie ułożenia specjalnego kabla ko−
ordynacyjnego na całym odcinku.

Ponadto w ramach inwestycji muszą
powstać ciągi pieszo−jezdne i ścieżki
rowerowe po północnej stronie ul.
Wyszogrodzkiej, a także nowe chodni−
ki oraz zatoki autobusowe. 

Wszystkie prace, które prowadzone
będą na odcinku o długości ok. 1300
metrów, muszą przebiegać tak, aby był
możliwy przejazd pojazdów. 

Firma, które wygra przetarg będzie
miała czas do 20 września 2007 roku na
wykonanie całego zadania. (m.d.) 

Miasto ogłosiło przetarg na budowę kolejnego odcinka dróg
dojazdowych do nowego mostu. Chodzi o wykonanie drugiej
nitki ul. Wyszogrodzkiej – na odcinku od ul. Granicznej do Ja−
na Pawła II – która leżeć będzie w ciągu drogi krajowej nr 62. 

Ronda i przebudowa

Tu będzie rondo

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Urząd Miasta chce w przyszłym roku
wybudować ulicę Górną na osiedlu Wy−
szogrodzka. Teraz ogłosił przetarg na
zaprojektowanie i wykonanie inwesty−
cji, która została podzielona na trzy eta−
py. Pierwszy obejmuje opracowanie do−
kumentacji technicznej nawierzchni
i oświetlenia ul. Górnej na odcinku od
ul. Granicznej do ul. Filtrowej. Prace
w tym etapie powinny zakończyć się do
30 marca 2007 roku. 

Drugi etap przewiduje opracowanie do−
kumentacji technicznej nawierzchni, sieci
wodociągowej i oświetlenia oraz wykona−
nie robót budowlanych na odcinku od ul.

Filtrowej do ul. Ośnickiej. Firma, która
wygra w przetargu będzie miała czas do 30
października na zrealizowanie tego etapu.

Ostatni etap obejmuje prace na odcinku
ul. Górnej w rejonie ul. Słonecznej. Tam
również trzeba opracować dokumentację
techniczną nawierzchni i oświetlenia oraz
wykonać zaplanowane prace. Wykonaw−
ca ma czas do 30 września 2007 r. 

Firmy, które chciałyby wystartować
w przetargu muszą złożyć swoją ofertę
do 24 listopada br. w Biurze Obsługi
Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.
O wyborze wykonawcy zadecyduje za−
proponowana przez niego cena. (m.d.)

Dokumentacja i budowa

Rozpoczęły się prace przy przebu−
dowie ul. Torowej oraz nieutwardzo−
nej części ul. Łąkowej.

Są to ulice na osiedlu domków jedno−
rodzinnych pomiędzy al. Piłsudskiego
i ul. Wyszogrodzką. W tej chwili mają
nawierzchnię gruntową, a po przebudo−
wie pokryje je szara betonowa kostka
brukowa. Na przejściu z Łąkowej do al.

Piłusudskiego powstanie dwumetrowy
chodnik. W planach jest także budowa
kanalizacji, odprowadzającej wody
deszczowe w ul. Torowej oraz regulacja
i oczyszczenie istniejącej sieci kanaliza−
cji w ul. Łąkowej. Obie ulice zostaną
także oświetlone. 

Prace prowadzi PPU−H Melbet. Na
wykonanie zadania ma czas do 15 ma−
ja 2007 r. Koszt inwestycji to ponad
432 tys. zł. M. K.

Brukowane ulice

Mazowiecki Zarząd Dróg Woje−
wódzkich zamierza w ciągu najbliż−
szych czterech lat zakończyć przebudo−
wę 4 odcinków dróg o długości blisko
50 km. Chodzi m.in. o 24−kilometrowy
odcinek drogi nr 575 (Gąbin – Słubice)
i północną obwodnicę Gostynina. W la−
tach 2006 – 2009 na remonty dróg wo−
jewódzkich w podregionie płockim za−
rząd województwa mazowieckiego za−
mierza przeznaczyć 100 mln zł.

O dokonaniach i planach MZDW na
spotkaniu 24 października w płockiej
delegaturze Urzędu Marszałkowskie−
go mówił jego dyrektor Mirosław
Kaczmarek oraz marszałek Adam
Struzik. – W tym roku nastąpił wzrost
liczby kilometrów dróg kwalifikowa−
nych do dobrego stanu technicznego
o ponad 10 proc. – tłumaczył Kaczma−
rek. W latach 2002 – 2006 na północ−
nym Mazowszu przebudowano 96 km
dróg wojewódzkich i 36 km ciągów
pieszych za kwotę 95 mln zł. Jedną
z największych inwestycji była prze−
budowa drogi nr 567 (Płock – Góra). 

Kaczmarek podkreślał, że z chwilą
reformy administracyjnej państwa
w 1999 roku samorządy województw
przejęły sieć dróg w złym stanie tech−
nicznym, bez możliwości komplekso−
wego sfinansowania ich remontów. Na
blisko 3 tys. km mazowieckich dróg
80 proc. wymagała remontu.

Ponad połowa jest zbyt wąską i ma
zbyt słabą konstrukcję, aby sprostać
wymaganiom współczesnego tran−
sportu kołowego. W sieci dróg woje−
wódzkich wciąż można też odnaleźć
odcinki o nawierzchni gruntowej.

Od 2004 roku zmienił się tryb finan−
sowania jednostek samorządu teryto−
rialnego, dzięki czemu zmieniła się też
skala środków, jakimi dysponuje ma−
zowiecki samorząd. Do tego doszła
możliwość pozyskiwania środków
z funduszy Unii Europejskiej. – W
pierwszych dwóch latach dysponowa−
liśmy 8−milionowym budżetem.
W ostatnich dwóch latach nakłady
wzrosły czterokrotnie – tłumaczył
Kaczmarek. (rł)

Poprawa dróg

Przypomnijmy, że budynek zapa−
lił się latem 2005 roku. W nocy 12
lipca z budynku ewakuowano 24
mieszkańców. Poddasze kamienicy
spłonęło doszczętnie, a mieszkania,
kancelarie adwokackie i sklepy zala−

ła woda użyta do gaszenia. Budy−
nek, należący do Lokalnego Zrze−
szenia Właścicieli Nieruchomości,
bezpośrednio przylega do nowej sie−
dziby Muzeum Mazowieckiego
i szklanego gmachu PZU Życie. Na
szczęście, podczas pożaru ucierpiało
nieznacznie styropianowe ocieplenie
muzeum. 

Teraz trwa remont spalonej kamie−
nicy. Miasto przekazało 50 proc.
kwoty potrzebnej do wykonania
wszystkich prac. O możliwości finan−
sowej pomocy prywatnym właścicie−
lom kamienic zdecydowali płoccy
radni w grudniu ubiegłego roku. Je−
dynym warunkiem przekazania dota−
cji finansowej było wpisanie budynku
do rejestru zabytków. Taki warunek
spełniła między innymi kamienica
przy Tumskiej 6. Koszt remontu jej
elewacji oraz zniszczonego w wyniku
pożaru dachu oszacowano na 184 tys.
złotych. 96 tysięcy z tej kwoty to do−
tacja z budżetu miasta. (m.d.)

Remont kamienicy przy ul. Tumskiej 6 współfinansuje miasto

Kasa z budżetu
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Dokładnie 14 mln 336 tys. 609 zł
– spółka przeznaczyła na wykonanie
systemu sieci magistralnych wodocią−
gowych, kanalizacyjnych i infrastruk−
tury telekomunikacyjnej przy użyciu
światłowodu. Inwestycję Park wyko−
nał w ramach zadania współfinanso−
wanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. To już trzecia
refundacja kosztów, jaką uzyskał PPP−

T. Ponad 6,6 mln przeznaczono na re−
mont, modernizację i przebudowę by−
łego Zespołu Szkół Ochrony Środowi−
ska przy ul. Zglenickiego. Obecnie
znajduje się tam centrum administra−
cyjno−biurowe.

Drugą dotację – w wysokości 310
tys. 275 zł Park dostał na sporządzenie
dokumentacji projektowej systemu
sieci magistralnych. (m.d.)

Ponad 14 milionów złotych refundacji kosztów otrzymał Płoc−
ki Park Przemysłowo−Technologiczny

Pieniądze na rozwój
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*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*AKTUALNOŚCI*

Radni dokonali zmian w uchwale
dotyczącej zasad wynajmowania loka−
li, wchodzących w skład mieszkanio−
wego zasobu miasta. 

Do tej pory w uchwale z 2002 roku
brakowało zapisu, który umożliwiałby
udzielenie pomocy socjalno−bytowej
na rzecz wyższych uczelni publicz−
nych, działających na terenie Płocka.
Teraz już będzie to możliwe. Taka for−
ma pomocy ze strony miasta, które jest
właścicielem mieszkań komunalnych,
ma na celu zachęcenie pracowników

naukowych i dydaktycznych do podję−
cia stałej współpracy z płockimi uczel−
niami. W uchwale czytamy: stała baza
noclegowa, której koszty funkcjonowa−
nia pokrywać będzie uczelnia, może
stanowić motywację dla kadry nauko−
wej i dydaktycznej, dojeżdżającej na
zajęcia z innych miast.

Typowanie lokali komunalnych,
przeznaczonych do wynajęcia na rzecz
konkretnej uczelni publicznej, odby−
wać się będzie na podstawie zarządze−
nia Prezydenta Miasta. (m.d.)

Dla kadry naukowej

AQAP to standaryzacja, dotycząca
zapewnienia jakości. Certyfikat po−
twierdza spełnienie przez Orlen wy−
magań stawianych dostawcom towa−
rów i usług, którzy realizują zamó−
wienia rządowe i NATO. W praktyce
oznacza to, że płocka spółka może
produkować i sprzedawać paliwa sil−
nikowe i lotnicze dla wojska. Najno−
wsza norma 2120:2003 gwarantuje
także odbiorcom, że w poszczegól−
nych fazach produkcji i dystrybucji
paliwo będzie utrzymywało zakłada−
ne parametry jakościowe i taktyczno−
techniczne. 

Pierwszy certyfikat według normy
AQAP Orlen zdobył w 2003 roku.
Dzięki temu płocka spółka realizuje
zamówienia Agencji Mienia Wojsko−
wego – instytucji zakupującej paliwa
na zlecenie Ministerstwa Obrony Na−
rodowej. Orlenowskie produkty: ben−
zyna bezołowiowa Eurosuper 95, olej

napędowy Miejski Standard 25, pali−
wa lotnicze JET A1 oraz F−34, były
dotychczas wykorzystywane w silni−
kach wojskowych samochodów oraz
w samolotach myśliwskich Mig−29
i Su−22. 

Audyt certyfikujący w Orlenie prze−
prowadzili przedstawiciele Zakładu Sy−
stemów Jakości i Zarządzania – jednost−
ki certyfikującej MON. Odwiedzili oni
17 wydziałów płockiej spółki, śledząc
cały proces produkcji: od zakupu ropy
naftowej po sprzedaż gotowych produk−
tów. 

– Orlen nie może jednak spocząć na
laurach, musi cały czas udoskonalać ten
system – mówił 27 października podczas
uroczystości wręczenia certyfikatu Wi−
told Pokora, zastępca dyrektora ZSJiZ.

Kopie certyfikatu otrzymali pracow−
nicy spółki, którzy czynnie przyczynili
się do pozytywnej oceny, wystawionej
przez jednostkę certyfikującą. M.D.

Orlen otrzymał certyfikat systemu jakości według nowej nor−
my AQAP

Paliwo dla NATO

Umowy o dofinansowanie projektów
stypendialnych: „Ze stypendium ku doj−
rzałości” oraz „Ze stypendium po tytuł”
są już podpisane. Zarząd Jednostek
Oświatowych otrzymał je od samorządu
województwa mazowieckiego 30 paź−
dziernika. Umowa dla programu skiero−
wanego do uczniów została podpisana na
kwotę ponad 717 tys. zł, przy czym bli−
sko 68 proc. współfinansowane jest z Eu−
ropejskiego Funduszu Społecznego,
a pozostałe z budżetu państwa. Nato−
miast program stypendialny dla studen−
tów opiewa na kwotę blisko 50 tys. zł,
przy czym 75 proc. pochodzi z EFS a po−
zostałe 25 proc. z budżetu państwa.

Ze stypendium ku dojrzałości

Program skierowany jest do ucz−
niów z obszarów wiejskich, pochodzą−
cych z rodzin znajdujących się w trud−
nej sytuacji materialnej (o dochodach
netto do 350 zł miesięcznie), uczęsz−
czających do szkół ponadgimnazjal−
nych i kończących się uzyskaniem
świadectwa dojrzałości, dla których
miasto Płock jest organem prowadzą−
cym (szkoły publiczne) lub dotującym
(szkoły niepubliczne). Szkolne Komi−
sje Stypendialne do 2 października
przeprowadziły rekrutację wśród ucz−
niów swoich szkół. Łącznie przekaza−
ły do ZJO ponad 700 wniosków. Mia−

sto dysponuje środkami dla 480 ucz−
niów na okres 10 miesięcy w kwocie
149,50 zł miesięcznie (łącznie 1 495
zł). W w roku szkolnym 2005/2006
przyznano stypendia dla 688 uczniów.

Ze stypendium po tytuł

Do 31 października ZJO prowadził na−
bór stypendystów w ramach programu
skierowanego do studentów, mających
stałe zameldowanie na terenie miasta
Płocka i znajdujących się w trudnej sytu−
acji materialnej, studiujących w szkołach
wyższych prowadzonych w systemie
dziennym, wieczorowym, zaocznym
i eksternistycznym. Łącznie wpłynęło 45
wniosków. Miejska Komisja Stypendial−
na planuje jeszcze w listopadzie podpisać
umowy z 25 studentami, którzy otrzyma−
ją stypendia w kwocie 199,40 zł mie−
sięcznie za okres od października 2006 r.
do lipca 2007 r.

Wypłaty stypendiów w ramach obu re−
alizowanych projektów planowane są na
początku przyszłego roku.  Poza tym
Płock otrzymał również, pod koniec paź−
dziernika, ostatnią 5−procentową transzę
środków finansowych przeznaczonych
na realizację poprzedniej edycji progra−
mu stypendialnego „Ze stypendium ku
dojrzałości”. W związku z tym 25 paź−
dziernika ZJO wypłacił ostatnie stypen−
dia 96− ściu uczniom. (opr. rł)

Wypłaty „unijnych” stypendiów na rok szkolny 2006/2007
planowane są na początku przyszłego roku, natychmiast po
wprowadzeniu ich do budżetu miasta Płocka. Ma to nastąpić
na najbliższej sesji Rady Miasta. 

Dla uczniów i studentów

Do Urzędu Marszałkowskiego Woje−
wództwa Mazowieckiego można już
przesyłać dokumenty drogą elektronicz−
ną, posługując się podpisem elektronicz−
nym. Dzięki elektronicznej skrzynce po−
dawczej szereg spraw mieszkańcy Ma−
zowsza będą mogli załatwić w urzędzie
nie wychodząc z domu. Skrzynka do−
stępna jest za pośrednictwem Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Marszał−
kowskiego na stronie www.mazovia.pl

Z tego ułatwienia mogą oczywi−
ście korzystać tylko ci, którzy mają
prawo do używania podpisu elektro−
nicznego. Zgodę taką uzyskać można
w jednym z podmiotów zarejestro−
wanych w Narodowym Centrum
Certyfikacji: PCCE Sigillium – Pol−
skiej Wytwórni papierów Wartościo−
wych, Szafir – Krajowej Izbie Rozli−
czeniowej oraz w PCC Certum –
Unizeto Technologies. (j)

Podpis elektroniczny

Tablica dla Szabelskiego

Pozwalam sobie poprzeć zgłoszoną kil−
ka lat temu przez Janusza Dziubaka suge−
stię w sprawie wmurowania w Płocku tabli−
cy, upamiętniającej pobyt w waszym mie−
ście Bolesława Szabelskiego, wybitnego
organisty i jednego z największych symfo−
ników polskich. Przez kilka lat (1919 –
1921) uczył on w płockiej Szkole Organi−
stowskiej i był organistą w katedrze. Czynię
to jako autor źródłowej monografii o Bole−
sławie Szabelskim, wydanej w Polskim Wy−
dawnictwie Muzycznym w roku 1995. 

Sprawy kultury muzycznej Płocka są mi
bliskie, ze względu na to, że dzięki inicjaty−
wom Marcina Kamińskiego (kompozytora,
dyrektora płockiej szkoły muzycznej i sekre−

tarza Płockiego Towarzystwa Muzycznego
– przez szereg lat prowadziłem w Płocku
i okolicznych miejscowościach koncerty ka−
meralne w wykonaniu artystów Akademii
Muzycznej w Katowicach. Zostałem za to
w 1983 roku uhonorowany odznaką „Za za−
sługi dla województwa płockiego”.

Marcin Kamiński też zasługuje na ho−
norową tablicę w Płocku. Był absolwentem
Śląskiego Konserwatorium Muzycznego
i w roku 1945 założycielem i długoletnim
dyrektorem szkół muzycznych w Gliwicach.

Będę wdzięczny za rozważenie mo−
ich propozycji przez władze Płocka.
Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Leon Markiewicz
Katowice

z redakcyjnej poczty��

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodko−
wica, wspólnie z Powiatowym Urzę−
dem Pracy, zapraszają wszystkich za−
interesowanych na III Akademickie
Targi Pracy w siedzibie uczelni przy
al. Kilińskiego (budynek C).

Na targach zaprezentowane zostaną
instytucje rynku pracy, edukacyjne
i szkoleniowe, oferty zawodowe. W ra−
mach targów odbędzie się również szko−
lenie dla młodzieży w zakresie planowa−
nia przyszłości zawodowej, prezentacji
swoich kwalifikacji na obszarze całej
Europy, funkcjonowania europejskich
służb zatrudnienia. Początek targów
w środę o godz. 10. (j)

22 listopada

Targi Pracy

Na ostatniej sesji radni podjęli uch−
wały w sprawie wydzierżawienia:
gruntów przy ul. Sierpeckiej i Nałkow−
skiej oraz nieruchomości gruntowych
przy ul. Sierpeckiej. 

Grunt przy ul. Sierpeckiej o pow.
8680 mkw. wydzierżawiany jest od
1993 roku. Teraz zdecydowano, że
umowa dzierżawy gruntu przedłużona
zostanie na kolejne dwa lata. Zgodnie
z uchwałą przyjętą przez radnych nie
trzeba będzie przeprowadzać w tej
sprawie przetargu. 

Podobnie jest z gruntami przy ul.
Nałkowskiej. Teren o pow. 160 mkw.

jest dzierżawiony od 1998 roku i bę−
dzie mógł być jeszcze przez kolejne
dwa lata. 

Radni zdecydowali także, że na taki
sam czas przedłużą dzierżawę nieru−
chomości gruntowej o pow. 31 tys.
641 mkw. przy ul. Sierpeckiej. 

O rok krócej będzie mógł wydzier−
żawiać teren od miasta właściciel
dwóch działek o pow. 13 tys. 213
mkw. i 6 tys. 452 mkw., które znajdu−
ją się przy tej samej ulicy.

Wszystkie działki przeznaczone są
pod uprawy. 

(m.d.)

Działki pod uprawy
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Dobiega końca remont schodów pomiędzy bul−
warem wiślanym a ul. Mostową. Ścienny mega−o−
braz artystów z Torunia kończy dzieło przywraca−
nia tego miejsca do użytku mieszkańcom Płocka.
Przez wiele lat schody straszyły wyszczerbionymi,
popękanymi kawałkami betonu, zapadniętymi lub
powyrywanymi płytami chodnikowymi. Teraz się
to zmieni.

Udrożnione przepusty

Prace rozpoczęły się pod koniec lipca br. Zajęto
się m.in. naprawą murów oporowych schodów
przy barze. Ponownie otworzono zamurowane
przed laty pomieszczenia baru „Pod schodami”,
usunięto zalegające tam śmieci, osuszono zawil−
gocone ściany i ponownie zamurowano, montując
cztery kratki wentylacyjne. Z zewnątrz uzupełnio−
no braki i pęknięcia tynku. Całość otynkowano
i pomalowano. 

Remont samych schodów powiązany był z odwod−
nieniem terenu zlewni rejonów katedry i ul. Mostowej.
Udrożniono studnie, przepusty i mostki odprowadzają−
ce wodę deszczową, założono też tzw. liniowe odwod−
nienia. – Prace, jeśli nie przeszkodzi nam pogoda, po−

winny zakończyć się około 20 listopada – zapewnia Ta−
deusz Pankowski z Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Murale oglądać
możemy już dziś. 

Remont schodów kosztował ok. 270 tys. zł.

Broniewski malowany

Przed rokiem Galeria Raster z Warszawy zainspi−
rowała młodych, niezależnych muzyków (tj. T.Love
czy Pustki) do nagrania płyty z tekstami Władysława
Broniewskiego. Przygotowano też wystawę składa−
jącą się z archiwalnych zdjęć i prac – również malar−
skich – inspirowanych poezją poety z Płocka i nim
samym, m.in. słynny portret poety stworzony przez
Maciejowskiego. Broniewski odrodził się na nowo
wśród pokolenia 30 i 40−latków, którzy stosunek po−
winni mieć do niego raczej chłodny. Większość
z nich pamięta zapewne jeszcze szkolne akademie
„ku czci”, gdzie patriotyczna liryka Broniewskiego
była eksploatowana „do bólu”. Renesans przeżywa
jednak jego literatura mniej zaangażowana, pozba−
wiona peerelowskiego kontekstu. Tym tropem po−
szła Galeria Rusz (pisownia oryginalna – przyp.
red.), przedstawiając projekt murale na ścianę, która

jest integralną częścią schodów, zwanych potocznie
„schodami Broniewskiego” (zapewne przez fakt, że
można nimi dojść z nad Wisły do pomnika poety
przy Pl. Obrońców Warszawy). 

Inspiracją dla artystów był „Zielony wiersz” Bro−
niewskiego: Ja nie chcę wiele: Ciebie i zieleń, i żeby
wiatr kołysał gałęzie (..) ja nie chcę wiele, ale nie mniej
niż wszystko: Ciebie i zieleń i żeby listkom akacji było
wietrznie i żeby sercu – bezpiecznie. Proste słowa zilu−
strowane zostały prostym obrazem przedstawiającym
pary zakochanych spacerujących wśród zieleni. Dlate−
go m.in. komisja konkursowa – składająca się z przed−
stawicieli UMP, konserwatora zabytków i POKiS) –
zdecydowała się wybrać jeden z toruńskich projektów.

Całość wykonana w znanej płocczanom (zwłasz−
cza bywalcom Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
gdzie jest kilka murale Galerii Rusz namalowanych
podczas kolejnych edycji akcji „Podwórko”) „naiw−
nej stylistyce” i ciepłych kolorach nawiązujących do
kolorystyki podstopnic. Obok dużej ściany artyści
z Torunia pomalowali jeszcze dwa plafony i murki
oporowe nad ul. Mostową. Całość ma być zabezpie−
czona przed uszkodzeniem i graffiti.

Urząd Miasta chce, aby z miejsca niekontrolowanej
konsumpcji wszelkich używek, ta część Płocka stała
się celem spacerów rodzin i młodych ludzi. 

Poza tym, w miejsca między schodami, gdzie nie−
gdyś rosły róże, posadzone zostaną rośliny nisko−
pienne i ciemnolubne. W przyszłym roku przy scho−
dach mają też stanąć drogowskazy dla turystów
wskazujące, którędy można dojść do katedry, do ul.
Rybaki i Placu Obrońców Warszawy. Wydział Gos−
podarki Komunalnej chce je również postawić przy
pomniku Broniewskiego. Znajdzie się na nich infor−
macja dla osób niepełnosprawnych, jak bez przesz−
kód dotrzeć na nadwiślański bulwar. W tym celu
przy przejściu za kościołem na Górkach zbudowana
zostanie pochylnia dla wózków. (rł)

14 metrów szerokości i 5 wysokości ma murale toruńskiej Galerii Rusz, które powstało na ścia−
nie byłego baru „Pod schodami” pod ul. Mostową

Ja nie chcę wiele: ciebie i zieleń

Konkurs ogłosiło Miejskie Towarzystwo Budownic−
twa Społecznego, które jest właścicielem nieruchomo−
ści. Liczyło ono, że wpłyną koncepcje zabudowy z ca−
łego kraju. Niestety, tylko dwie firmy architektoniczne
z Płocka pokusiły się o pomysł na zagospodarowanie
tego terenu. Miały one zaprojektować kompleks kamie−
nic z 60 mieszkaniami (od 32 do 69 mkw.) i usługami
na parterze – łącznie 3,5 tys. mkw. powierzchni na
trzech kondygnacjach. 

Przewodniczącym sądu konkursowego, który oce−
niał prace został architekt Leszek Narkowicz. W skła−
dzie jury był również zastępca prezydenta Tomasz Kol−
czyński i architekt miasta Iwona Wierzbicka. 

Zdecydowali oni, że konkurs wygrała firma Abrys,
która zdobyła 80 punktów. Jej rywal – Wektor−P.
– otrzymał 51 punktów, ale nadal liczy się w rywaliza−
cji. – Nie należy przekreślać tej pracy – mówił podczas
rozstrzygnięcia konkursu Leszek Narkowicz. – Do ko−

lejnego etapu, czyli negocjacji z inwestorem przecho−
dzą obydwie firmy. Projekt Abrysu zwrócił uwagę jury
m.in. podziałami elewacyjnymi kamienic. – Dzięki te−
mu możliwa będzie identyfikacja czasu budowy tego
obiektu, czyli od razu będzie wiadomo że powstał on
w XXI wieku – uzasadniał Narkowicz. 

Ponadto za wygraną Abrysu przemawiało to, że da−
chy zaprojektowanych budynków nie znajdują się
w jednej linii, są na różnych wysokościach.

W projekcie firmy Wektor−P. sąd konkursowy doce−
nił zaprojektowanie podziemnych parkingów. Jury uz−
nało, że możliwości technologiczne i techniczne oraz
wielkość kwartału wręcz wymuszają lokalizację miejsc
parkingowych pod projektowanymi budynkami. 

– W pracach zabrakło, charakterystycznego dla sta−
romiejskiej zabudowy – dziedzińca – oceniał przewod−
niczący jury. – Uwzględniliśmy to w zaleceniach po−
konkursowych. M.D.

Płocka firma Abrys wygrała konkurs na koncepcję architektoniczno−urbanistyczną zagospodarowa−
nia tzw. Złotego Rogu. Chodzi o działki pomiędzy ul. Kwiatka, Bielską i Sienkiewicza. 

Jest koncepcja, potrzebne poprawki
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Jeden z najbardziej cenionych głosów
piosenki poetyckiej w kraju Jarosław
„Jar” Chojnacki będzie gościem finału
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„O liść dębu”

Piórem i gitarą
Kilkakrotnie zdobywał

Grand Prix na ogólnopol−
skich festiwalach piosenki.
Jego debiutancką płytę „Za−
bijanie czasu” wydało Pol−
skie Radio trzy lata temu.
Złożyły się na nią kompozy−
cje Jara oraz wybitnych pol−
skich kompozytorów m.in.
Włodzimierza Korcza, Krze−
simira Dębskiego, Jerzego

Satanoskiego. „Zabijanie czasu” powstało do tek−
stów Krzysztofa Cezarego Buszmana – poety, któ−
rego promotorką była Agnieszka Osiecka, a który
od pewnego czasu mieszka w Płocku. Na koncer−
cie w Książnicy, Jarosław Jar Chojancki zaśpiewa
obok wierszy Achmatowej, Asnyka, Tuwima,
Lorci i Michcińskiego – również liryki płockich
poetów; wspomnianego K. C. Buszmana oraz
Marka Grali i Wojciecha Łęckiego. 

Laureatów konkursu im. Wł. Broniewskiego poz−
nany 17 listopada o godz. 17 w Książnicy Płockiej. Po
wręczeniu nagród i prezentacji nagrodzonych wierszy
przez płockich aktorów – Magdalenę i Bogumiła Kar−
bowskich. Przed koncertem Chojnackiego odbędzie
się jeszcze turniej jednego wiersza. (rł)
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Policjanci z sekcji kryminalnej w jed−
nym z mieszkań w Ciólkowie (gm. Ra−
dzanowo) znaleźli towary nielegalnego
pochodzenia. W lokalu znajdowało się
mnóstwo butelek plastikowych: 150
o pojemności 0,5 l z naklejkami „Fin−
landia, 40 o poj. 1 litra bez naklejek, 31
o poj. 1 l z naklejkami „Americas Corn
Tradition” oraz 39 butelek szklanych
o poj. 0,5 l z naklejkami „spirytus”.
Wszystkie butelki zawierały płyn o za−
pachu alkoholu. Ponadto funkcjonariu−

sze zabezpieczyli duże ilości różnego
typu naklejek z nazwami alkoholi, ko−
dami kreskowymi, kapsle plastikowe
i metalowe, puste butelki szklane i pla−
stikowe oraz dwa pojemniki plastikowe
o poj. 25 litrów z zawartością przezro−
czystego płynu. 

Podczas przeszukania mieszkania
została zatrzymana 44−letnia Białoru−
sinka. Trwają czynności zmierzające
do ustalenia wszystkich okoliczności
przestępczego procederu. (m.d.) 

Kontrabanda 

Policja przestrzega przed oszustami
podającymi się za pracowników Unii
Europejskiej. Ostatnio funkcjonariu−
sze odebrali zgłoszenie od właścicielki
mieszkania przy ul. Chopina. Męż−
czyzna zaproponował kobiecie, że mo−
że ona otrzymać dotację z UE. Jedy−
nym warunkiem jest spisanie przez
niego numerów banknotów, które
znajdują się w mieszkaniu. Oszust wy−
korzystał nieuwagę pokrzywdzonej
i skradł jej znaczną kwotę pieniędzy. 

Teraz policja poszukuje mężczyzny
w wieku ok. 40−50 lat, krępej budowy
ciała, twarz owalna, włosy jasne. Ubrany
był w kurtkę koloru szarego. Jeśli ktoś
posiada informacje, które mogą przyczy−
nić się do ujęcia sprawcy lub sam został
oszukany, proszony jest o kontakt z Ko−
mendą Miejską Policji, ul. Słowackiego
4/1 lub telefonicznie pod numerem 997. 

Funkcjonariusze proszą również
o nie wpuszczanie nieznanych osób do
mieszkań. (m.d.)

Nie daj się nabrać

pod takim kryptonimem od 27
października do 2 listopada odbywa−
ła się akcja płockiej policji. Funkcjo−
nariusze starali się zapewnić płyn−
ność ruchu samochodów w rejonie
cmentarzy, na drogach dojazdowych
do nekropolii oraz na głównych cią−
gach komunikacyjnych. Policjanci

czuwali również nad bezpieczeń−
stwem podróżujących. 

W czasie trwania akcji na terenie
Płocka i powiatu doszło do ośmiu
wypadków drogowych oraz 27 koli−
zji; zginęła jedna osoba, a osiem zo−
stało rannych. Policjanci zatrzymali
17 nietrzeźwych kierowców. W ak−
cji wzięło udział 330 funkcjonariu−
szy, w tym 65 z sekcji ruchu drogo−
wego. (m.d.)

Znicz 2006

Kijanowski został mianowany na
stanowisko zastępcy dyrektora Cen−
tralnego Biura Śledczego Komendy
Głównej Policji. Podczas pożegnania
z przedstawicielami samorządów
miasta i powiatów, instytucji, z któ−
rymi na co dzień współpracował ko−
mendant oraz mediami Ryszard Ki−
janowski przypomniał swoją karierę
zawodową. 

Pracę w ówczesnej Milicji Obywa−
telskiej w Płocku rozpoczął w grud−
niu 1976 roku. – Przeszedłem
wszystkie szczeble kariery zawodo−
wej, bo zaczynałem od referenta
– mówił. 

Od początku związany był z sekcją
do walki z przestępczością gospo−
darczą. W 1983 roku trafił do wy−
działu dochodzeniowo−śledczego.
Cztery lata później został zastępcą
naczelnika tej komórki, a w 1988
szefem wydziału. – Od 1999 roku
byłem kierownikiem grupy do spraw
napadów na tiry – opowiadał.
– Przez trzy lata praktycznie zlikwi−
dowaliśmy przestępczość na dro−
gach. 

W maju 2002 roku został komen−
dantem miejskim policji w Płocku.
– Było to kolejne duże wyzwanie,
ale myślę że dobrze je wypełniłem
– ocenił Ryszard Kijanowski. – Za−
notowaliśmy spadek przestępczości
w różnych sektorach o 8−20 proc.
Nie byłoby to jednak możliwe bez
pomocy miasta, które wspomagało
naszą jednostkę zarówno finanso−
wo, jak i rzeczowo. Dzięki dodatko−
wym środkom od Prezydenta, na
płockie ulice wyszło więcej poli−
cjantów. Będę również bardzo do−
brze wspominał współpracę z inny−
mi samorządami.

Po odejściu Kijanowskiego, obo−
wiązki przejmie na razie jego do−
tychczasowy pierwszy zastępca An−
drzej Wochowski. Kto ostatecznie
zostanie szefem płockiej policji
jeszcze nie wiadomo. Oficer pełnią−
cy obowiązki komendanta może
kierować jednostką maksymalnie
pół roku. (m.d.)

13 listopada pożegnał się z Płockiem szef policji in−
spektor Ryszard Kijanowski. W powojennej historii
jednostki był siedemnastym komendantem. 

Zmiany w policji

Obowiązki komendanta pełni podinspek−
tor Andrzej Wochowski

* Złodziej, wykorzystując nieuwagę
kobiety w autobusie Komunikacji
Miejskiej, zabrał z kieszeni jej kur−
tki telefon komórkowy.

* Z jednego z barów przy ul. Grodz−
kiej zginęła torebka z pieniędzmi,
dokumentami i kluczami do miesz−
kania. 

* Na skrzyżowaniu al. Kilińskiego i ul.
Sienkiewicza kierujący Oplem Ca−
libra nie ustąpił pierwszeństwa
i zderzył się z Renault Clio. Do
szpitala przewieziona został pasa−
żerka opla. 

* Na ul. Jana Pawła II kierowca Dae−
woo Tico nie dostosował prędkości
do warunków na drodze, stracił pa−
nowanie nad pojazdem na łuku dro−
gi i uderzył w latarnię, która się
przewróciła (na zdjęciu). W wyniku
zdarzenia do szpitala trafił kierują−
cy oraz jego pasażer. Kierowca
doznał urazu klatki piersiowej oraz
głowy, a jego kolega ma złamaną
nogę i uraz głowy. 

* 36−letnia kierująca polonezem pod−
czas włączania się do ruchu nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu
i zderzyła się z Citroenem C−15.
Obrażeń ciała doznał kierowca ci−

troena. Do zdarzenia doszło na ul.
Gwardii Ludowej. 

* Z plecaka płocczanina zginął telefon
komórkowy. Do zdarzenia doszło
przy ul. Tumskiej. 

* Wykorzystując nieuwagę mieszkan−
ki powiatu płockiego, złodzieje
z kieszeni kurtki zabrali portfel
z pieniędzmi i dokumentami. Do
zdarzenia doszło przy ul. Bielskiej. 

* Z otwartego biura przy ul. Kawiec−
kiego zginął telefon komórkowy,
a z lokalu przy ul. Gradowskiego
złodzieje zabrali portfel z pie−
niędzmi i dokumentami. 

* 22−letni płocczanin ukradł młodsze−
mu koledze odtwarzacz mp3. Zło−
dziej został zatrzymany, a odtwa−
rzacz oddany właścicielowi. Do
zdarzenia doszło na ul. Dworcowej. 

* Nieznani sprawcy uszkodzili koło
w Oplu Astrze zaparkowanym przy
ul. Wyszogrodzkiej. Złodzieje, wy−
korzystując nieuwagę kierowcy,
który zmieniał koło ukradli z wnę−
trza pojazdu saszetkę z dokumenta−
mi i pieniędzmi. 

* W suszarni zboża w gm. Radzanowo
wybuchł pożar. Spłonął budynek
wraz z osprzętem oraz 10 ton kuku−
rydzy.

* Nieznany sprawca wybił szyby i usz−
kodził framugi w oknach budynku
oraz zniszczył kilkadziesiąt matryc
w drukarni przy ul. Mickiewicza. 

* Policjanci zatrzymali 32−letniego
mężczyznę, który jest podejrze−
wany o molestowanie seksualne
2,5−letniego chłopca. Policję po−
wiadomili lekarze ze szpitala,
gdzie trafiło dziecko. Jak ustalono
chłopiec przez większość dnia
przebywał w mieszkaniu opiekun−
ki. Po odebraniu dziecka matka
zauważyła nienaturalne jego za−
chowanie. Badanie w szpitalu po−
twierdziło obrażenia, które mogły
być wynikiem molestowania.
Sprawcy grozi do 10 lat pozba−
wienia wolności. (m.d.)

Kronika policyjna
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dokończenie ze str. 1

– Pacjent przychodzi ze skierowa−
niem do poradni, a my załatwiamy
wszystko. Badanie wykonywane jest
u nas, również szczepienie przeciwko
żółtaczce i badanie lekarza anestezjo−
loga. Jeśli anestezjolog życzy sobie
konsultacji internisty, ten jest tuż
obok – tłumaczył w styczniu 2005 ro−
ku dr Siemiątkowski. – Wszystkie ba−
dania robimy wcześniej, zanim pa−
cjent trafi na oddział. W ten sposób
nie traci on czasu, czekając na opera−
cję w szpitalu. 

Siemiątkowski kierujący od półtora
roku miejską chirurgią podkreśla dziś
z dumą: – Wykonujemy 500 dużych
operacji rocznie (m.in. chirurgia pier−
si, brzucha, tarczycy, żylaki kończyn
dolnych i odbytu) oraz 600 mniejszych
(guzki skóry). 

Remont oddziału chirurgii koszto−
wał wraz z wyposażeniem 1,5 mln zł.
Prace trwały pół roku. 

Nawigacja ortopedyczna

Obecny na otwarciu oddziału prezy−
dent Mirosław Milewski przypomniał,
że jeszcze 3 lata temu komornik zaj−
mował konto szpitala, załoga była
dzień przed strajkiem, a przyszłość
placówki stała pod znakiem zapytania.
– Dziś mamy stabilną sytuację finan−
sową, wykonane najbardziej niezbęd−
ne remonty. Udało nam się uporać
z najważniejszymi problemami
w SZPZOZ−ie i weszliśmy na ścieżkę
rozwoju – mówił Prezydent, który
chwilę później podpisywał list inten−
cyjny z firmą Johnson & Johnson Pol−
ska. To początek tworzenia w Płocku
nowoczesnego ośrodka szkoleniowego
w dziedzinie endoprotezoplastyki sta−
wów na bazie oddziału ortopedii
w Szpitalu św. Trójcy.

Johnson& Johnson przekazał nieod−
płatnie płockiej placówce aparaturę

– wartą pół miliona złotych – do tzw.
nawigacji ortopedycznej. – Pozwala
ona na bardzo dokładne odwzorowa−
nie powierzchni kości i precyzyjne za−
inplantowanie kości biodra i kolana –
mówi dr Andrzej Chruściński, kierow−
nik ortopedii i koordynator w Ośrodku
z ramienia Płockiego ZOZ−u. Zgodnie
z treścią listu intencyjnego Płocki
ZOZ ma ze swej strony pokryć koszty
utrzymania i eksploatacji darowanego
sprzętu pod potrzeby ośrodka szkole−
niowego. W zamian możemy wyko−
rzystywać dostarczony przez firmę
sprzęt nie tylko do celów kursowych,
ale również planowych zabiegów. 

Pierwsza pokazowa operacja
z udziałem gości odbyła się w dniu
otwarcia chirurgii. Cały zabieg można
było oglądać dzięki kamerze umiesz−
czonej w lampie nad stołem operacyj−
nym, która przenosiła obraz na ekran,
ustawiony w pokoju dydaktycznym
nad salą operacyjną. Ten pokój będzie
poźniej wykorzystywany do celów
szkoleniowych. – Dlaczego Płock? –
mówi Robert Buda dyr. handlowy fir−
my J&J Polska. – Współpracujemy
z waszym szpitalem od dawna. Doce−
niamy wysiłek jaki włożono w przygo−
towanie oddziałów i bloku operacyjne−
go. Pracują tu dobrzy chirurdzy, któ−
rzy są otwarci na wiedzę, chcą się
uczyć nowych technik. Poza tym widzi−
my, że nie mają problemu z tzw. rewi−
zjami (tzn. powrotami pacjentów, któ−
rzy skarżą się na niewłaściwie działa−
jące endoprotezy). Właściwie założona
endoproteza powinna działać bez
problemu 15 – 20 lat. Zdarza się jed−
nak, że pacjenci wracają do szpitala
po kilku miesiąca lub roku. Tu tego nie
ma.

Płockie kursy będą kończyły się wy−
daniem certyfikatu, który będzie
uprawniał do wykonywania operacji
przy zastosowaniu nawigacji ortope−
dycznej. (rł)

Nowe technologie
w szpitalu

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

Polskie Towarzystwo Walki z Ka−
lectwem jest organizacją społeczno−
naukową o 45−letniej tradycji, zrzesza
ludzi o różnych specjalnościach zawo−
dowych, łącznie z osobami niepełno−
sprawnymi, które chcą przeciwdziałać
powstawaniu inwalidztwa oraz
pracować na rzecz ludzi niepełno−
sprawnych. TWK dąży do zapewnie−
nia ludziom niepełnosprawnym pełnej
rehabilitacji i należnego im miejsca
w życiu zawodowym.

Na terenie Płocka Towarzystwo
działa od 1979 roku, skupiając w swo−
ich szeregach lekarzy, mgr rehabilita−
cji, fizjoterapeutów, osoby niepełno−
sprawne i innych, którym bliskie są lo−
sy osób poszkodowanych.

Odział Terenowy w Płocku już po
raz drugi zrealizował program ”Pływaj
z nami”, skierowany do dzieci w wie−
ku 1−15 lat o stwierdzonej niepełno−
sprawności ruchowej. Do programu
zgłosiło się 42 dzieci, z czego aktywny
udział brało 27 osób. Dzieci były po−
dzielone na 2 grupy, w zależności od
wieku i rozwoju psychomotorycznego.
Zajęcia odbywały się 2 razy w tygod−
niu po 30 lub 60 minut na pływalni
„Podolanka”, a po zamknięciu obiektu
zajęcia zostały przeniesione na basen
„Jagiellonki”. 

Uczestnictwo w programie było
bezpłatne, a zajęcia prowadzili do−
świadczeni trenerzy: Michał Adamek
i Wojciech Adamek. Grupą młodszych
dzieci zajmowała się Grażyna Rad−
wańska – doświadczona terapeutka
w usprawnianiu dzieci, terapeuta Voj−
ty oraz metody Hallwick. Wspomaga−
ni byli przez wolontariuszy techników
fizjoterapii (pracowników Przychodni
Rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia
13). Merytoryczny nadzór nad treścią
zajęć prowadził prezes zarządu Od−
działu Terenowego w Płocku Polskie−
go Towarzystwa Walki z Kalectwem
– mgr rehabilitacji ruchowej Zbigniew
Olędrzyński. 

Chcieliśmy realizacją tego progra−
mu wyrównać szanse dzieci niepeł−
nosprawnych w rozwoju ruchowym
i dostępie do sportu, urozmaicić re−
habilitację i zintegrować uczestni−
ków społecznie. Wiek dzieci biorą−
cych udział w programie jest opty−
malny do nauki pływania ze względu

na intensywny wtedy rozwój cech
motorycznych i łatwość nabywania
nowych umiejętności. Jest to rów−
nież wiek, w którym nie ma jeszcze
dużych barier psychicznych przed
okazaniem otoczeniu swojej ułom−
ności. Treść zajęć w wodzie obejmo−
wała oswojenie się z nowym środo−
wiskiem, naukę pływania jak też
ćwiczenia terapeutyczne dla konkret−
nych grup schorzeń. Przekazywane
były uczestnikom i opiekunom wia−
domości z zakresu psychomotoryki.
Spotkania te zintegrowały dzieci
między sobą i pełnosprawnymi
uczestnikami nauki pływania. Naby−
te umiejętności ruchowe pozwolą im
lepiej wykorzystać swój potencjał
dla rozwoju samodzielności, a zwię−
kszenie poziomu pewności siebie
pozwoli na pełniejsze życie w społe−
czeństwie.

Program „Pływaj z Nami” trwał 6
miesięcy, zakończył się 24 październi−
ka br. Finałem zajęć była uroczystość
rozdania wszystkim uczestnikom dy−
plomów. Partnerami w realizacji zada−
nia byli: Miejski Zespół Obiektów
Sportowych oraz MOPS.

Aneta Fortuna
Biuro PTWzK mieści się przy ul.

Tysiąclecia 13, czynne jest we wtorki i
czwartki w godz. 10−12, tel. 263 88 70.

Pływaj z nami

Ruchomy gabinet stomatologiczny
odwiedził dwie szkoły podstawowe,
a potem dostępny był przez jeden
dzień dla wszystkich mieszkańców
miasta.

W szkołach wizyta ruchomego ga−
binetu – Dentibusa – rozpoczynała
się od specjalnego przedstawienia.
Bohaterowie inscenizacji, w tym
główny bohater kampanii – Orbitek,
przedstawiali dzieciom w lekkiej,
przystępnej formie, zasady dbania
o higienę jamy ustnej. Następnie,
wszystkie dzieci z klas 1−3 zostały
przebadane przez dentystę, a wyniki
przeglądu – za pośrednictwem wy−

chowawców – dotrą do rodziców
maluchów. Dodatkowo każde dziec−
ko otrzymało edukacyjny komiks
z Orbitkiem w roli głównej.

Przeglądy są częścią ogólnopol−
skiego programu edukacyjnego fir−
my Wrigley Poland. Do tej pory
przyłączyło się do niego ponad 2700
szkół podstawowych z całej Polski.
Placówki otrzymują zawsze pakiet
materiałów edukacyjnych, stworzo−
nych wspólnie z Polskim Towarzy−
stwem Stomatologicznym. W skład
pakietu wchodzą: film edukacyjny
pt. „W poszukiwaniu zaginionego
uśmiechu”, komplet plansz z ilustra−

cjami i specjalne materiały, np. sce−
nariusz lekcji, poświęconej edukacji
na temat higieny jamy ustnej. 

W zeszłym roku dzięki programo−
wi udało się dotrzeć do pacjentów
ponad 7 tysięcy gabinetów denty−
stycznych. W tym roku program
obejmie ok. 600 tysięcy dzieci, które
są jedną z grup najbardziej zagrożo−
nych próchnicą. 

(m.d.)

Płock jako piąte miasto w Polsce zostało włączone do progra−
mu bezpłatnych przeglądów dentystycznych

Dentibus na ulicach

Przerażająca statystyka
Według danych Ministerstwa

Zdrowia na próchnicę choruje
w Polsce ok. 98 proc. dorosłych
i ok. 90 proc. dzieci. Co dwudziesty
badany Polak nie używa w ogóle
pasty do zębów, a szczoteczkę wy−
mienia raz na trzy lata. 
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Kto przed wojną sprzedał polskie
samoloty RWD do Brazylii w za−
mian za kawę, ratując polską wy−
twórnię przed plajtą? Jak namiętność
do bilarda zaprowadziła niezapomnia−
nego Henryka Borowskiego (na zdj.)
na deski teatru i kto był pierwszym
polskim inżynierem pilotem do−
świadczalnym? Wszystkie odpowie−
dzi znajdziecie w książce Romany
Krystyny Kuffel „Jagiellończyków
biografie niepospolite”. To dorobek
ponad 20−letniej fascynacji jagieloń−
czykami i historią przedwojenną na−
szego miasta płockiej dziennikarki
i autorki m.in. „Płockich losów”
(1985) oraz „Trzykrotnie Narodzo−
nego. Portrety płocczan” (1995).
Wydana na stulecie płockiego lice−
um zginęła wśród jubileuszowych
toastów. Nie miała żadnej oficjalnej
promocji, a na taką z całą pewnością
zasługuje.

Niepospolita dbałość o szczegóły 

To nie jest kolejna pozycja przez−
naczona wyłącznie dla lokalnego
odbiorcy, choćby przez sam sposób
wydania: twarda foliowana oprawa
z kolorowymi wyklejkami, na któ−
rych znajdziemy nie publikowany
plan Płocka z 1908 roku (ze zbiorów
A. Łukawskiego) oraz pierwszy
dzienniczek uczniowski z roku
szkolnego 1906/1907 z I roku fun−
kcjonowania Gimnazjum Polskiego
w Płocku (ze zbiorów rodziny Go−
ścickich). W środku 224 strony pa−
pieru kredowego, szyte, ze 173 foto−
grafiami, w większości w kolorze
lub sepii. Porównania z pozycją wy−
daną przez Stowarzyszenie Jagieloń−
czyków – również na 100−lecie
szkoły – narzucają się same. Nie
chodzi tu o stronę merytoryczną, ale
o formę („100 lat Jagiellonki.
Z dziejów Polskiej Szkoły Średniej
w Płocku” ma nieciekawą szatę gra−
ficzną, drobny druk i „zduszone” na
końcu fotografie). Szkoda pracy zes−
połu redakcyjnego, który niewątpli−
wie należycie wykonał swą pracę. 

W „...biografiach niepospolitych”

pomyślano o każdym szczególe. Po
wstępie i przedmowie mamy krótką
informację na temat nazwy szkoły,
która przez całe stulecie zmieniała
się kilkakrotnie. Potem na kolejnych
ponad 170 stronach znajdziemy
szczegółowe opisy 34 sylwetek wy−
chowanków (którzy nie zdawali eg−
zaminu maturalnego w szkole, ale
uczęszczali do niej przez lata) i ab−
solwentów Gimnazjum Polskiego
i Liceum Ogólnokształcącego im.
Władysława Jagiełły w Płocku (z lat

1907 – 1954). Ostatnie strony zawie−
rają 104 leksykonowe biogramy
„niepospolitych”. Taki podział
autorka zastosowała celowo. Książ−
ka ma charakter popularny. Na po−
czątku prezentowane są sylwetki
osób, o których autorka zebrała naj−
więcej materiałów. Tu obok biogra−
mów i licznych fotografii mamy nie−
publikowane wspomnienia samych
opisywanych osób (np. tekst rozmo−
wy nagranej przez autorkę w l. 80
z Ignacym Gościckim) lub ich przy−
jaciół (Stanisława Portalskiego
o Włodzimierzu Aufustynie), kopie
dokumentów (np. list Kazimierza Ja−
kubowskiego do matki pisany
w obozie koncentracyjnym w Gusen)
czy fotografie dzieł (choćby Alfreda

Jesiona). Są też fragmenty książek,
np. jagiellończyka Tadeusza Koehle−
ra – wybitnego entomologa, świato−
wej sławy leśnika. Postacie, o któ−
rych autorka zebrał mniej informacji
znalazły się w części „leksykono−
wej”. Wszystko to sprawia, że książ−
ka ma nie tylko przejrzysty i ciekawy
układ, ale jest też interesująca, zro−
biona z myślą i z szacunkiem wobec
czytelnika. 

Borowskiego przypadek 
nieodosobniony

Jego aktorstwo zniewalało hojno−
ścią odcieni. Jego role to nie szkice,
lecz portrety, których autentyzm
i prawda [...] zyskują podziw i uzna−
nie – pisała w 1987 Alina Budzińska.
Henryk Borowski (pamiętany chyba
najbardziej z roli komtura Zygfryda 
z „Krzyżaków” Aleksandra Forda
– pierwszej polskiej, w dodatku kolo−
rowej megaprodukcji) uczniem Jagiel−
lonki był tylko 6 lat, potem wyjechał
do Warszawy, gdzie zdobył wykształ−
cenie aktorskie. Jego fascynacje tea−
tralne wspomina Witold Koehler:
właśnie przyjechała do Płocka trupa
Osterwy. Grano Mazepę. Aktorzy za−
mieszkali w Hotelu Polskim, gzie
w wolnych chwilach oddawali się
m.in. grze w bilard. Henio popadł

w stan nieprzytomnego upojenia. Z te−
go upojenia zrodził się aktor wielki,
który o swoim zawodzie powiedział,
że jest najpiękniejszy, ale i najokrut−
niejszym z zawodów. Po Borowskim
otwieramy strony poświęcone Stefa−
nowi Bronarskiemu „liściowi” – żoł−
nierzowi AK i NOW, który był człon−
kiem podziemia antykomunistyczne−
go na ziemi płockiej w powojennej
Polsce (pisaliśmy o nim w „SP”
w ubr. w cyklu „Płocczanie zapomnia−
ni”). Jest też Marian Kujawski – dr hi−
storii, badacz dziejów oręża polskiego
i czasów napoleońskich, a w czasie
wojny członek oddziału komandosów
tzw. cichociemnych czy prof. Jakub
Penson – lekarz, internista, który zaj−
mował się zagadnieniami dotyczącym
chorób nerek. Możemy też przeczytać
o Jerzym Rzewnickim – pierwszym
polskim pilocie doświadczalnym czy
o Wiktorze Supniewski – stypendy−
ście fundacji Rockefellera, jednym
z najwybitniejszych farmakologów
polskich XX w. Autorem sprzedaży
wspomnianych na początku samolo−
tów (osiem RWD−13) za kawę do Bra−
zylii był zaś Jerzy Wędrychowski. Ta
decyzja nie tylko uratowała jego Do−
świadczalne Warsztaty Lotnicze przed
klapą finansową – po tym jak PLL
LOT nie otrzymał na czas pieniędzy
z Ministerstwa Komunikacji, żeby
zapłacić za prototyp pasażerskiego
RWD−11 powstałego za pieniądze
z wytwórni – ale przyniosła też spore
dochody. Zysk przekroczył kilkakrot−
nie wartość sprzedanych maszyn. Jak
widać towarzystwo jest naprawdę do−
borowe i „niepospolite”. – Przez pryz−
mat indywidualnych życiorysów
chciałam pokazać historię szkoły, na
której losy ogromny wpływ miały
wielkie wydarzenia historyczne. [...]
Starałam się przedstawić sylwetki
osób niepospolitych, unikając z reguły
określeń „wybitnych” – pisze we
wstępie autorka. – Wybór może wyda−
wać się subiektywny, ale takie jest
prawo każdego autora. [...] Będę za−
dowolona, jeśli zainspiruję innych do
pogłębienia poruszonych tematów
i wątków. 

Problem w tym, że nie bardzo wiado−
mo, gdzie książki tej szukać. Nie ma jej
w płockich księgarniach. Można za to
znaleźć ją w portalu Allegro (i to z pod−
pisem autorki), w cenie 30 zł. Sprzedaż
(za taką samą kwotę) zamierza rozpo−
cząć też Drukarnia Agpress (ul. Mickie−
wicza 3). To m.in. dzięki pomocy wła−
ściciela drukarni Adama Łukawskiego,
współpracy z Jackiem Czuryłło i jego
firmą PC Graf (współpracującą z Ag−
pressem), z którą z kolei współpracuje
Samizdat Zofii Łoś – wydawca książki
– jej publikacja była możliwa. 

Podsumowując książka godna po−
lecenia nie tylko jagiellończykom
i rodowitym płocczanom.

Radosław Łabarzewski

Mam w ręku wspaniale opracowaną, niezwykle ciekawą książkę i zastanawiam się 
dlaczego jej wydanie przeszło bez echa i nie wiadomo, gdzie ją dostać?

BIOGRAFIE NIEPOSPOLITE

Warszawa, 27.04.1933 r. Start kpt. Stanisława Skarżyńskiego do udanego lotu przez
Atlantyk Południowy na samolocie sportowo−turystycznym RWD−5 bis,
wyprodukowanym przez Doświadczalne Warsztaty Lotnicze

Mława, sierpień 1920. Jagiellończycy, ochotnicy na wojnie polsko−bolszewickiej. Od
lewej: Zygmunt Lipka, Feliks Kozłowski, Witold Majde, witold Gundlach, Zygmunt
Kozanecki, Witold Brudnicki
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W minioną sobotę po raz kolejny obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Już 4 listopada
oddział miejski PTTK zorganizował XV Rajd Niepodległości „Szlakami Legionistów Polskich”, a 9
i 10 bm. w MDK i „Małachowiance” odbyły się koncerty. W przeddzień święta harcerze, w rajdzie
„Na tropie bohaterów”, składali kwiaty w miejscach pamięci narodowej.

11 listopada główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 w katedrze uroczystą mszą św. odprawio−
ną w intencji Ojczyzny i jej poległych obrońców. Następnie wszyscy uczestnicy wraz z pocztami sztan−
darowymi, przeszli na Plac Narutowicza, gdzie płytę Grobu Nieznanego Żołnierza pokrywały kwiaty.

– To nie jest tylko historyczna data – mówił prezydent Mirosław Milewski. To przykład mądrości
i odwagi narodu. Rok 1918 stanowił początek nowej epoki, kiedy to naród stanął na wysokości zada−
nia i nie zaprzepaścił swojej szansy.

Na strzelnicy LOK odbyły się zawody w strzelectwie sportowym o Puchar Niepodległości, a wie−
czorem w Państwowej Szkole Muzycznej Płocka Orkiestra Symfoniczna, pod batutą Vladimira Kira−
dijeva, dała koncert na który złożyły się: Polonez Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”, Fantazja
Polska op. 19 Ignacego Jana Paderewskiego (w wykonaniu pianisty Karola Radziwonowicza) i IX
Symfonia e−mol op. 95 „Z nowego świata” Antoniego Dvoraka. (j)

Zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Narodowe Święto

...Ojczyzna to ta ziemia, na której dany naród
przeżył swoją historię i wytworzył swoją, szeroko
pojętą, kulturę, na którą składa się i nauka, i sztu−
ka, moralność i prawo, mi wyznawana przez wieki
religia. Ojczyzna to krajobraz i rodzinny dom, to
groby przodków i łączący wszystkich rodaków oby−
czaj. Ojczyzna nasza to Polonez A−dur Chopina
i Wawel z grobami królów, to sławni polscy uczeni,
sławni artyści, to wielcy kapłani z Janem Pawłem
i Prymasem Tysiąclecia, i wielcy żołnierze oraz mę−
żowie stanu z Zawiszą Czarnym, Kościuszką i Pił−
sudskim. Ojczyzna nasza to biały, wigilijny opłatek
i matczyna kołysanka, to Częstochowa i Westerplat−
te, to chwała spod Grunwaldu, Wiednia, Warszawy,
Monte Casino, ale także to rozliczne klęski, zabory,
okupacje i obozy koncentracyjne.

Ojczyzna nasza to miliony wspaniałych Polek i Po−
laków, żyjących uczciwie, wzbogacających społe−
czeństwo swoją pracą, swoimi talentami, ale to także,
niestety, przestępcy, złodzieje, bandyci, wandale, chu−
ligani i oszuści, którzy żyją z ludzkiej krzywdy i kar−
mią się ludzkim cierpieniem.

Ojczyzna nasza to miliony Polek i Polaków, któ−
rzy swojego języka używają do chwalenia Boga, do
wypowiadania słów przyjaźni, dobroci i miłości.
Podnoszą swoich bliźnich na duchu, przynosząc im
otuchę i nadzieję, ucząc ich i uszlachetniając:
w domu, w szkole, w teatrze i w mediach. Ale to
także młodzi i starzy barbarzyńcy, których dziś
spotkać można nie tylko w obrębie tzw. marginesu
społecznego, lecz także coraz częściej na rozmai−
tych „salonach”: artystycznych, medialnych i poli−
tycznych, którzy przemawiają i piszą językiem wul−
garnym, poniżającym godność ludzką, którzy wy−
powiadanymi lub publikowanymi w mediach sło−
wami pełnymi nienawiści i zabójczego jadu, ponie−
wierają swoich bliźnich, niszczą ich dobre imię
i zabijają ich moralnie. Czasami pełni zdumienia
i wstrętu pytamy: skąd się bierze ta współczesna,
straszna, słowna agresja? Odpowiedź na to pytanie
już dawno dał św. Augustyn swoim słynnym powie−
dzeniem: jaki język, taka dusza. Wszystko bowiem,
dobre i złe, zaczyna się od myśli, od idei, od duszy.
Dopiero potem przychodzą słowa: dobre, współ−
czujące, piękne, ale także złe, mściwe, szczujące.
A na końcu pojawiają się czyny — także dobre lub
złe. Czyny znajdujące swój wyraz w wielkich dzie−
łach miłosierdzia, ale t5akże te czyny które wyraża−
ją się w wojnach, terrorze, morderstwach (...) Nie
bez powodu Chrystus wzywa nas do czystości myśli
i słów, by rodziło się w nich tylko dobro.

Ojczyzna nasza to miliony wspaniałych młodych lu−
dzi, mądrych, traktujących poważnie naukę i swoje
życie, wrażliwych na cudze cierpienie — to sławne
pokolenie Jana Pawła II. Ale Ojczyzna nasza to także
grupy rozwydrzonych wyrostków o przestępczej men−
talności, zepsutych przez tzw. bezstresowe teorie wy−
chowawcze, lansowane od dziesięcioleci na Zacho−
dzie, ale także i u nas, w których to teoriach nie ma
miejsca nawet na ślad samodyscypliny i wychowania
ku stałym wartościom. W zamian za to jest nawoływa−
nie do tzw. samorealizacji, polegającej na folgowaniu
wszystkim instynktom i zachciankom. (...)

Co to znaczy dziś miłość Ojczyzny? Co to znaczy
być dzisiaj patriotą? Na szczęście dziś polski naród
nie musi zbrojnie okazywać swego patriotyzmu.(...)
Współczesny patriotyzm Polaka nie musi mieć wymia−
ru militarnego. Dziś powinien mieć wymiar religijny,
społeczny, gospodarczy i polityczny. Współczesny
polski patriota w jeden zasadniczy sposób może i po−
winien okazywać swoją miłość do Ojczyzny; winien
najlepiej jak potrafi spełniać swoje obowiązki życio−
we — obowiązki swojego stanu i zawodu, obowiązki
ojca, matki, syna, córki, krewnego, przyjaciela, sąsia−
da oraz stanowiska społecznego czy politycznego, na
jakie został powołany. Prawdziwym patriotą jest ten,
kto czyni dobro i czyni je dobrze.

(z homilii bpa Stanisława Wielgusa, 
wygłoszonej podczas uroczystej mszy św. za Ojczyznę,

odprawionej 11 listopada w katedrze)
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Październikowy, mroźny dzień.
Wychowawczyni, która dużo wcześ−
niej zaplanowała wycieczkę na cmen−
tarz nie może zabrać Pawełka ze sobą.
Powód – brak wierzchniego ubrania
(kurtki), na dziecku cienka bluzeczka.
Pawełek pozostaje w świetlicy szkol−
nej. Godziny mijają, a po siedmiolet−
nie dziecko nikt nie przychodzi. Tele−
fon około godz. 14 do domu rodzi−
ców;,,czy pani wie, gdzie znajduje się
pani dziecko?” Pada odpowiedź:,,nie”.
Na pytanie, dlaczego pani nie dała
dziecku ciepłej kurteczki – mama od−
powiada: ,,powiesił kurtkę na klamce
drzwi i wyszedł”.

Ośmioletni Damian, który sprawia
ogromne kłopoty wychowawcze, rzad−
ko widuje swoją mamę, ponieważ pra−
cuje w dzień i w nocy. Podczas odrabia−
nia z nim lekcji w świetlicy szkolnej
stwierdza: ,,szkoda, że szkoła nie ma
internatu, wtedy zostałbym tu z panią”.

Bardzo dużo się mówi i pisze na te−
mat polskiej szkoły (szczególnie kiedy
miały miejsce dramatyczne sytuacje)
i tego, że powinniśmy kłaść nacisk na
wychowanie. Ale szkoły, przedszkola,
to tylko instytucje, które przekażą
dziecku wiedzę, mogą wypełnić czas
atrakcyjnymi zajęcia. Nie dadzą po−
rannego buziaka przed wyjściem do
szkoły, nie przytulą, nie popieszczą,
nie zabiorą na spacer za rękę, nie prze−
strzegą −,,uważaj na siebie”.

Mądra miłość dawana od samego
poczęcia dziecku i okazywana później,
procentuje. Dziecko pozostawione sa−
me sobie na początku buntuje się, sta−
je się agresywne, wyrażając w ten spo−
sób sprzeciw wobec sytuacji, w jakiej

się znalazło. Później zaczyna szukać
„rodziny zastępczej”, najczęściej
w grupie rówieśniczej, gdzie zabiega
o akceptację jej członków. Wszyscy
doskonale wiemy, jakie są skutki ta−
kich zachowań. Watahy młody ludzi
dewastują cmentarze (będąc w paź−
dzierniku z dziećmi na XLVI rajdzie
w Palmirach, miejscu stracenia inteli−
gencji polskiej, ludności polskiej i ży−
dowskiej widziałam wiele zniszczo−
nych grobów), ofiarą wandali padła
niedawno figurka przydrożna przy uli−
cy Dobrzyńskiej, ucierpiały kamienne
lwy, wiele wysiłku kosztowało odno−
wienie polichromii w katedrze płoc−
kiej. Przykłady można mnożyć, bo
wszyscy jesteśmy tego świadkami
i znamy przykłady ze swoich,,podwó−
rek”.

Nikt nie rodzi się zły, ale najwyższe
wartości należy przekazywać dziecku
od samego początku. Świat pędzi,
a my razem z nim, tyle tylko że w tym
galopie gubimy to, co najważniejsze.

Należy zastanowić się, czy w na−
szym mieście nie jest za mało instytu−
cji wspierających rodziców i dziecko.
Ktoś powie, przecież jest Ośrodek In−
terwencji Kryzysowej, MOPS, Porad−
nia Psychologiczno−Pedagogiczna,
METANOIA. Ale może to nie wystar−
cza? Może w każdej placówce: szkole,
przedszkolu, przychodni zdrowia, na−
leży stworzyć punkt konsultacyjny,
czy doradczy, do którego może przyjść
dziecko i rodzic ze swoim problemem.
Rzecz jeszcze w tym, by zechcieli z tej
pomocy skorzystać.

Iwona Jóźwicka 
(imiona dzieci zostały zmienione)

Samotność dziecka
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W poprzednim numerze informo−
waliśmy, że dwóch pijanych mło−
dzieńców zniszczyło figurę Matki
Bożej, stojącą na cokole w pasie dro−
gowym ul. Dobrzyńskiej. Sprawców
szybko złapano, jednakże rozbitej fi−
gury nie dla się już skleić. A ma ona
całkiem długą historię. Jak pisze na−
sza czytelniczka Iwona Jóźwicka,
pamięta tę figurkę z dzieciństwa,
kiedy to umieszczona była na starym
drzewie z wielką dziuplą i pełniła ro−
lę przydrożnej kapliczki. Kiedyś
w drzewo to uderzył piorun i odła−
mał jedno potężne ramię. Kapliczka
jednak ocalała. Później, gdy drzewo
wycięto, w tym samym miejscu po−
stawiono drewniany słupek, a na−
stępnie ktoś ufundował kolumnę. Te−
raz ostał się tylko cokół. 

Ludzie zawsze dbali o to miejsce,
przynosili tu kwiaty i palili znicze. Naj−
rozsądniejszym zadośćuczynieniem by−
łoby, gdyby sprawcy tej bezmyślnej de−
wastacji odkupili figurę i umieścili ją na
dawnym miejscu. (j)

Przeszkadzała?

Siedziba dla Rady Osiedla

Rada Mieszkańców Osiedla „Wi−
niary” informuje, że po kilkunastu la−
tach starań otrzymała siedzibę, która
znajduje się w budynku firmy ROKA
przy ul. Medycznej 8 pok. 111. Dyżu−
ry Rady Osiedla pełnione są w pier−

wszą i ostatnią środę miesiąca
w godz. od 17 do 19.

Tą drogą składamy podziękowanie
prezydentowi Mirosławowi Milewskie−
mu za rozwiązanie naszego problemu.
Grzegorz Pomorski
(przewodniczący RMO „Winiary)

z redakcyjnej poczty��

Droga do niepodległości

11 listopada to dzień dla Polaków
szczególny. 11 listopada 1918 roku
otwarty został nowy rozdział w dzie−
jach Polski.

W latach niewoli, kiedy zaborcy
przez cały czas niszczyli materialnie
i moralnie nasz naród, nigdy w Pol−
sce nie zaprzestano myśleć o niepo−
dległości.

Te kilkanaście listopadowych dni
1918 roku udowodniły światu, że
wolna Polska powstała i krwią włas−
nego żołnierza zapisuje kolejne kar−
ty historii.

Powstanie suwerennego państwa
było możliwe dzięki narodowej jedno−
ści. Do obrony i budowy odrodzonej
Ojczyzny stanęli obok siebie niedawni
przeciwnicy polityczni. Komendant

Józef Piłsudski potrafił w trzech zabo−
rach zorganizować Polską Organiza−
cję Wojskową i potem zmobilizować
cały naród do walki i pracy.

Nad Ojczyzną i niepodległością
powinniśmy się dziś pochylić. Obecna
– nie militarna – walka to powrót do
ideałów, o które walczyli zbrojnie nasi
ojcowie w 1918 roku. Musimy pamię−
tać, że niepodległość można stracić
bez wojny; z przyczyn politycznych,
ekonomicznych, społecznych.

Straciliśmy wrażliwość na Ojczyz−
nę. Dziś chętniej mówimy o Europie,
gdzie najważniejszy jest rachunek
ekonomiczny. Europa jest ważna, ale
naszą ojczyzną jest Polska. Nie obro−
nią nam jej obcy. Wolną Polskę budo−
wać mogą tylko Polacy.

Marian Wilk

z redakcyjnej poczty��

Obojętność szkodzi 

zabytkom
W Płocku, na europejskim szlaku

gotyku ceglanego (partnerem EuRoB
jest nasze miasto) znajduje się m.in.
wzniesiona w stylu gotyckim baszta
obronna z XIV wieku, która obecnie
jest siedzibą delegatury Wojewódz−
kiego Konserwatora Zabytków. Do
baszty bezpośrednio przylega od−
tworzony fragment muru obronnego,
który na naszych oczach rozpada
się, tworząc powiększające się gru−
zowisko. Kilkadzisiąt metrów dalej,
przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, na
szczytowej stronie obiektu, ujętego
w rejestrze płockich zabytków, znaj−
duje się odkrywka eksponująca go−
tycką cegłę, która nie konserwowa−
na, ulega przyspieszonej destrukcji.
Nawet nie ma tabliczki, że „obiekt
zabytkowy podlega ochronie praw−

nej”. Mur kazimierzowski przy ul.
Kwiatka, skandalicznie konserwowa−
ny w 2001 roku stał się już wzorem
zaniechania i braku wyobraźni ludzi
odpowiedzialnych za płockie dzie−
dzictwo kulturowe.

Przybył nam jeszcze jeden „pom−
nik” obojętności na los zabytkowych
budowli. Wydawało się, że gdy bu−
dynek bożnicy przejęło stowarzysze−
nie „Synagoga Płocka”, nowy gospo−
darz o niego zadba. Tymczasem
obiekt nie jest zabezpieczony na zi−
mę. Odpada tynk, przez dziurawy
dach wdziera się woda. A miejsce to
mogłoby być piękne np. ze stojącą
przed budynkiem ławeczką z cha−
rakterystyczną postacią płockiego
Żyda.

Marian Wilk
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Tym, któremu już wtedy zamarzył
się Bajkonur, był animator płockiego
modelarstwa rakietowego, utytułowa−
ny zawodnik Aeroklubu Ziemi Mazo−
wieckiej w Płocku Wojciech Krzy−
wiński, skupiający wokół siebie mo−
delarską młodzież w pracowni Spół−
dzielczego Domu Kultury PSML−W.
Właśnie podczas tamtej imprezy nie−
oficjalnie zakomunikowano, iż Rosja
zgłosiła do władz F.A.I. propozycję
zorganizowania Mistrzostw Świata
w Modelarstwie Kosmicznym roku
2006, w rejonie Centrum Lotów Kos−
micznych Bajkonur w Kazachstanie
Trafić do gniazda rosyjskiej kosmo−
nautyki z pewnością jest marzeniem
wielu. Powstał plan wykorzystania tej
szansy. 

Pracownia modelarska SDK, posia−
dająca ponad 25−letnią tradycję, legi−
tymująca się znaczącymi wynikami
na szczeblu krajowym i międzynaro−
dowym w dziedzinie modelarstwa
kosmicznego wydawała się właściwą
bazą. Kapitałem mogła być grupa
młodych modelarzy, inspirowanych
przez doświadczonego instruktora 
W. Krzywińskiego. Przyjęte działania
zmierzały do wyselekcjonowania,
wyszkolenia i utrzymania na stabil−
nym i mistrzowskim poziomie ambit−
nych i rozwojowych modelarzy.

Już najbliższe lata zaowocowały
medalami i tytułami Mistrzów Polski,
torując tym samym drogę do kadry
narodowej, powoływanej każdego ro−
ku przez Zarząd Główny Aeroklubu
Polskiego.

Nie były dziełem przypadku wyni−
ki sportowe roku 2004, a zwłaszcza
2005 i 2006, gdzie płocczanie gromi−
li krajowych rywali na Mistrzostwach
i Pucharze Polski. Efektem wysokich,

powtarzalnych wyników sportowych
na szczeblu centralnym, stało się po−
wołanie płockich zawodników do ka−
dry narodowej oraz nominacje do re−
prezentacji Aeroklubu Polskiego na
Mistrzostwa Europy i Świata.

Kolejne starty potwierdzały ich
przynależność do ścisłej czołówki
krajowej. Nie było więc zaskocze−
niem, iż w skład 19−osobowej repre−
zentacji Polski na XVI Mistrzostwa
Świata Modeli Kosmicznych dla Se−
niorów i Juniorów „Bajkonur−2006”
powołano czterech płocczan.

W grupie juniorów znaleźli się do−
świadczeni już w startach międzyna−
rodowych: Grzegorz Sebastianowicz

i Marcin Sikorski oraz debiutujący
Michał Ziembicki. W składzie senio−
rów znalazł się 8−krotny uczestnik
mistrzostw świata i zarazem trener
płockich juniorów Wojciech Krzy−
wiński. W ten sposób marzenia stały
się faktem...

19 – 29 września 2006 roku, czterej
szczęśliwi, jako pierwsi mieszkańcy
grodu Hermana i Krzywoustego zna−
czyli swoimi stopami ziemię kazach−
skiego stepu, przedeptaną stopami pio−
nierów światowej i rosyjskiej kosmona−
utyki i ich ponad 100 następców, startu−
jących na ziemskie orbity z kosmodro−
mu w Bajkonurze. 

Teren Międzynarodowej Szkoły
Kosmicznej w Bajkonurze, na blisko
dwa tygodnie stał się stolicą świato−
wego modelarstwa rakietowego
i miejscem sportowej rywalizacji
o medale XVI Mistrzostw Świata
w Modelarstwie Kosmicznym. Repre−
zentantom Polski przyszło zmierzyć
się z ponad 300 zawodnikami spośród
25 państw Europy, Azji i Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Startując w ośmiu konkurencjach
i dwóch grupach wiekowych, polscy
modelarze wywalczyli 18 medali
w klasyfikacji indywidualnej i zespo−
łowej, w tym 5 złotych, 8 srebrnych
i 5 brązowych.

W oficjalnej punktacji medalowej
juniorów i seniorów łącznie, Polacy
zostali drugim zespołem świata, ustę−
pując jedynie drużynie gospodarzy –
Rosji. 

Znaczący (2 medale) wkład do
ogólnego wyniku ekipy Aeroklubu
Polskiego wnieśli płoccy zawodnicy.
Ich bronią miały być, i takimi się oka−
zały, drobiazgowo odtworzone, bli−
sko metrowej wysokości modele ra−

kiet nośnych Europejskiej Agencji
Kosmicznej typu Ariane 1, Ariane 3
oraz Ariane 40.

W kategorii juniorów: Grzegorz
Sebastianowicz, Marcin Sikorski
i Michał Ziembicki wywalczyli tytuł
Zespołowego Wicemistrza Świata
2006 roku, plasując się indywidualnie
na miejscach 6−12.

Trzyosobowy rybnicko−płocki zes−
pół seniorów, po pomyślnym locie
Ariane 3 V−17 Wojciecha Krzywiń−
skiego wywalczył brązowy medal te−
gorocznych mistrzostw, nieznacznie
ustępując Słowakom, wspomaganym
werdyktami sędziowskimi. Zwycię−
ski zespół Rosji tym razem był nie do
pokonania przez zawodników reszty
świata.

Mistrzostwa „Bajkonur−2006” były
jednymi z bardziej pomyślnych star−
tów płockich modelarzy. Cieszyły
zdobyte tytuły, medale i puchary,
chociaż tak naprawdę najwyższą na−
grodą była sposobność poznania z bli−
ska poważnej techniki rakietowej i ro−
syjskiej kosmonautyki. Zwiedzanie
kompleksów startowych bajkonur−
skiego kosmodromu czy hali monta−
żowej najnowszych rakiet nośnych
typu „Sojuz”, widok oryginalnego ro−
syjskiego samolotu kosmicznego
„Buran” czy też poznanie bogatych
zbiorów Muzeum Kosmodromu Baj−
konur pozostawiło w pamięci uczest−
ników mistrzostw niezapomniane
wrażenia, będąc rekompensatą za
wieloletni trud uprawiania sportu mo−
delarskiego przez ambitnych pasjona−
tów rakietnictwa i astronautyki.

Warto podkreślić, iż u podstaw
sportowych sukcesów płockich mo−
delarzy leży dobry klimat wokół mo−
delarstwa. Wypracowały go ambitne
działania animatorów modelarstwa
Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej
w Płocku, systemowe wspieranie pra−
cy z młodzieżą przez miejskie i woje−
wódzkie władze samorządowe oraz
ofiarna pomoc płockich sponsorów
i przyjaciół modelarstwa.

Sam wyjazd czteroosobowej grupy
zawodników do Bajkonuru, modelarze
zawdzięczają władzom Płockiej Spół−
dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko−
Własnościowej oraz zarządowi Orlen
EnergoRem Sp. z. o.o. – za co w imie−
niu sportowców dziękujemy. (WK)

Niektórzy mają jeszcze w pamięci dzień 28 czerwca 2003 roku, kiedy to na płockim lotnisku
sportowym podczas międzynarodowych zawodów modelarskich z cyklu Puchar Świata w Mo−
delarstwie Kosmicznym, gościło ośmiu kosmonautów świata. Był to fragment centralnych ob−
chodów jubileuszu XXV−lecia lotu w kosmos pierwszego Polaka – lotnika kosmonauty gen.
bryg. Mirosława Hermaszewskiego na pokładzie statku kosmicznego „Sojuz – 30”.
Nikt, a właściwie prawie nikt nie przypuszczał iż w niedługim czasie możliwa będzie wizyta
płocczan w tym legendarnym miejscu.

Modelarze w Bajkonurze 

I nspiracją do zorganizowania 27
października wspólnej dla regio−

nu imprezy, promującej dziedzictwo
kulturowe Mazowsza i Kujaw, był
jubileusz 10−lecia działalności Sto−
warzyszenia Gmin Turystycznych.

Były kiermasze wyrobów regio−
nalnych m.in.: rzeźba w drewnie,
kowalstwo ozdobne, wiklina, wyci−
nanka sannicka, pająki, bukiety z bi−
buły, haft i wyroby z ptasich piór,
ceramika ręcznie malowana, tkani−
ny oraz malarstwo na szkle i drew−
nie. 

Gospodynie zapraszały gości do
degustacji potraw regionalnych sta−
ropolskiej kuchni kujawskiej i ma−
zowieckiej oraz słodkich wypieków.
W konkursie na ten najsmaczniejszy
wygrały „Miętuski” Elżbiety Ja−
błońskiej z Grodztwa, gm. Kowal. 

Podczas imprezy wybrano też naj−
lepszy regionalny zespół folklory−

styczny (jury oceniło, że jest nim
Zespół Ludowy „Czermno” z gminy
Gąbin a publiczność wybrała ZPiT
„Swojacy” z Baruchowa) i najpięk−
niejsze stoisko (wg jury hafciarki
Anny Staniszewskiej, a wg publicz−
ności – Koła Gospodyń Wiejskich
ze Słubic).

Rozstrzygnięto również konkurs
na utwór pisany gwarą regionalną.
Wśród młodzieży pierwszą laureat−
ką została Sara Rakoca za utwór
„Katedra”. W gronie osób dorosłych

najwyższe noty otrzymali kolejno:
Bogdan Lisowski za utwór „Dzio−
nek Kujawiaka”, Dariusz Chrobak
za „Jędrzeju i moje drogi chłopoki”
i Ewa Gieras za „Opowieści babci
Kazi”. Dwa wyróżnienia przyznano
Juliannie Sysce z Gostynina i Wan−
dzie Gołębiewskiej z Płocka. Frag−
menty zwycięskich utworów recyto−
wał aktor teatru płockiego Henryk
Jóźwiak.

Dla laureatów organizatorzy były
pieniężne ufundowane przez

MCKiS i Muzeum Mazowieckie
w Płocku oraz rzeczowe, przekaza−
ne przez sponsorów.

Festiwalowi towarzyszyły wysta−
wy okolicznościowe: malarstwa, fo−
tografii przyrodniczej, rzeźby i prac
młodzieży gimnazjalnej, biorącej
udział w corocznych międzynarodo−
wych warsztatach plastycznych, or−
ganizowanych w okresie letnim
przez Stowarzyszenie. 

Na zakończenie wystąpił zespół
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
z koncertem „Barwy Polski” grom−
ko oklaskiwany przez gości
i uczestników uroczystości. Organi−
zatorami festiwalu byli SGTPG
i Fundacja „Aktywni Razem”, któ−
rzy już dziś zapraszają mieszkań−
ców ziemi kujawskiej i mazowiec−
kiej na przyszłoroczny drugi festi−
wal „Od Kujawiaka do Oberka”.

(mb/rł)

Zespoły folklorystyczne, twórcy regionalni, artyści
ludowi i gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich zje−
chały do Łącka na I Festiwal Folkloru i Kultury Zie−
mi Kujawskiej i Mazowieckiej. 

Od kujawiaka do oberka

Wojciech Krzywiński z modelem rakiety
Ariane 3 V−17 po zdobyciu brązowego me−
dalu Mistrzostw Świata „Bajkonur – 2006”
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Przykład 1. Półmrok. Jeden artysta
siedzi na krześle. Drugi pochylony nad
maleńkim laptopem, generuje z niego
szmery, trzaski i łomoty. Na ich posta−
ciach oraz ciemnym ekranie za nimi
„pływają” odbijając się od siebie, ko−
lorowe literki (wizualizacja). Po kilku
minutach artysta pierwszy wstaje
i szybkim ruchem rąk z kieszeni mary−
narki wysypuje kolorowe confetti.
Błyska i gaśnie ostre światło. Okazuje
się, że to nie confetti tylko kolorowe
literki. Czynność tę artysta pierwszy
powtarza kilkakrotnie, po czym koń−
czy prezentację. 

Przykład 2. Półmrok. Po lewej
stronie artysta gra na instrumentach
klawiszowych. Po prawie artysta
w gęstwinie kabli i konsolet porusza
się w rytm muzyki. Pośrodku artysta
w ciemnych okularach oklejonych
kolorowymi punktami czeka. – Sztu−
ka to manifestowany przez artystę
proces tworzenia marzeń rzeczywi−
stymi – mówi i powtarza w rytm mu−
zyki zdanie te kilkakrotnie. Za każ−
dym razem inaczej modulując gło−
sem, silniej akcentując inne słowo,
łapiąc oddech lub przerywając na
chwilę w innym miejscu. Na koniec
rozdaje ludziom małe kartoniki z tek−
stem: „Elita to ludzie żyjący w praw−
dzie, których charakteryzuje bezinte−
resowność w czynieniu dobra i pięk−
na”. Prosi o kilkukrotne odczytanie
przez publiczność tekstu i kończy
prezentację.

Sound art

Te dwa przykłady to próbka z „Ma−
ratonu poetów i performerów”, który
był częścią tegorocznego offMORFu
i jednym z jego najważniejszych wy−
darzeń. Pierwszy przykład to opis
„Medition no. 4” Tomasza Wilmań−
skiego i Adama Witkowskiego. Obaj
artyści zajmują się poezją wizualną
oraz działaniami typu performance.
Drugi przykład to „Polski Poemat Dy−
daktyczny” z udziałem muzyków Ja−
nusza Skowrona i Tadeusza Sudnika
oraz Andrzeja Mitana – muzyka jazzo−
wego, poety, animatora sztuki i perfor−

mera. Mitan (na zdjeciu), który był
m.in. współorganizatorem Centrum
Sztuki Współczesnej na Zamku Uja−
zdowskim w Warszawie – należy do
jednych z najbardziej oryginalnych
i zjawiskowych postaci polskiej sceny
wokalnej. W Płocku wystąpił w pod−
wójnej roli – jako twórca i kurator ca−
łego przedsięwzięcia – próbki zjawi−
ska określanego jako poezja dźwięko−
wa i wizualna, w której słowa są rów−
nie ważne jak obraz, obraz ważny jak
dźwięk. Podczas dwóch wieczorów
obok występów na żywo, prezentowa−
ne były również filmy m.in. Wojcie−
cha Majewskiego. Wśród kilkunastu
artystów znalazł się również płocki
poeta – Andrzej Dorobek. Obok poezji
dźwiękowej, czy szeroko rozumianego
sound lub audio artu to właśnie muzy−
ka była głównym bohaterem tegorocz−
nego festiwalu. Do udanych zaliczyć
należy wieczorne koncerty – Kanału
Audytywnego, Makaruka z gośćmi
i hendrixowskie peregrynacje Leszka
Cichońskiego.

Klapą były prezentacje jeleniogór−
skiego „Zoomu” – dziecinada w po−
równaniu z rodzimymi „podwórkowy−
mi” (z akcji „Podwórko”) produkcja−
mi, choć w przeciwieństwie do płoc−
kich te były robione raczej przez doj−
rzałą młodzież.

Młodzi Otwarci
Mieliśmy też serię powtórek; obok

wspomnianego Makaruka (był na
ubiegłorocznym offMORFie), ponow−
nie zobaczyliśmy Kabaret Olbrzymów
Teatru Cinema i „Sen” Karawanu
Sztuki (tegoroczny Nadwiślański Fe−
stiwal Teatrów Ulicznych). O ile pa−
miętający sprzed 3 lat występ Cinemy
mogą czuć pewien niedosyt, nie tylko
z powodu nieobecności Włodzimierza
Dyły, to „karawaniarską” powtórkę –
tym razem w zamkniętym pomiesz−
czeniu (sala MZOS) – należy zaliczyć
do całkiem udanych. Ich senna opo−
wieść o marzeniach, żądzach i namięt−
nościach dojrzała i z powarsztatowego
pokazu stała się pełnoprawnym spek−
taklem. Tu warto wspomnieć teatr
Krzyk z Maszewa (k. Szczecina) i jego
sobotni występ. Wydaje się bowiem,
że zarówno geneza powstania, jak
i droga, którą idzie ta grupa jest po−
dobna do tej, na którą wyjechał płocki
Karawan. „Krzyk” działa od 2002 ro−
ku. Założył go absolwent Akademii
Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
Marek Kościółek. Ten fakt nie pozo−
staje bez znaczenia, bo podobnie jak
w Gardzienicach jednym z ważniej−
szych elementów działań grupy jest
próba wytwarzania więzi wspólnoto−
wych, które pomagają w poszukiwa−

niach teatralnych. Podobnie przecież
było w Płocku, gdzie na początku roku
Dariusz Skibiński z Teatru Cinema
z Michałowic powołał do życia Kara−
wan i zaangażował do działań warszta−
towych swego kolegę Jana Kochanow−
skiego. „Krzyk” wystąpił w tym roku
na Międzynarodowym Festiwalu Tea−
tralnym „Malta” w Poznaniu. Karawan
pojedzie tam w przyszłym roku. 

Sam spektakl „Głosy”, to drugie
dzieło maszewskiej grupy – reakcja na
wydarzenia toruńskie z roku 2004,
gdzie uczniowie technikum fizycznie
i psychicznie znęcali się nad nauczy−
cielem języka angielskiego. Autorska
interpretacja tamtych zdarzeń i poszu−
kiwanie przyczyn takich zachowań,
porażały swą brutalnością. Historia
młodych, przerażonych ludzi próbują−
cych zrozumieć otaczający ich pełen
agresji i wrogości świat, który wysyła
jasny komunikat „albo się przystosu−
jesz albo giń”. Spektakl dla młodych
i dorosłych ku przestrodze i – przede
wszystkim – ku głębokiej refleksji. 

Ruch i Forma

Ocena tegorocznego offMORFu
może sprawiać problem. Wiadomo, że
od trzech lat jest w trakcie nieustannej
transformacji. W ubiegłym roku przy−
wrócono warsztaty i rozmowy o sztu−
ce. W tym roku z nich zrezygnowano
(być może ze względu na niską ubieg−
łoroczną frekwencję). Pozostawiono
zmieniony – też przed rokiem – kalen−
darz – z maja MORF zawędrował na
przełom października i listopada. Cóż
poszukiwania (kiedyś były to przecież
Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów
Poszukujących) to swoisty spiritus
movens całego zjawiska, którego nie−
przerwanie od 13 lat jesteśmy świad−
kami. Teraz z przyrostkiem „off”
MORF bardziej niż prezentacją poszu−
kiwań zajmuje się poszukiwaniem
własnej tożsamości i nieuchronnie
zmierza ku formie klubowej, a raczej
clubbowej. Taki scenariusz na przy−
szłość sugerował podczas otwarcia fe−
stiwalu Mikołaj Łakomski z Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki, zapowiada−
jąc, że w przyszłym roku w nazwie
MORF pozostanie nadal off, ale za−
miast „festiwalu” będą „spotkania”. Po
tegorocznym offMORFie widać, że
poszukiwania trwają, ale nadal więcej
w nich intuicji niż świadomego działa−
nia. (rł)

Czy MORF stanie się imprezą klubową? – wszystko na to wskazuje. Coraz mniej w nim tea−
trów, happeningów, coraz więcej eksperymentalnej, klubowej muzyki i wizualizacji.

Karawan i performerzy

Płocka Orkiestra Symfoniczna za−
prasza na cykl koncertów organizo−
wanych w sali państwowej Szkoły
Muzycznej przy ul. Kolegialnej 23.

17 listopada, godz.19 (bilet 10 zł)

NEGRO SPIRITUALS & GOSPEL
Wykonawcy: Kaja Karaplios i Fa−

biola Kopczyńska – śpiew, Kameral−
ny Zespół Wokalny Płockiego Oś−
rodka Kultury i Sztuki, chór Minstrel
L.O. im. St. Małachowskiego
w Płocku. Zespół instrumentalny
w składzie: Karol Skórski – gitara,
Wojtek ”Guma” Gulis – bass, Grześ
Sulikowski – perkusja, Sebastian Fe−
liciak – saksofon, Krzysztof Orliński
– trąbka, Piotr Siekierski – puzon,
Adam Drzewiecki – piano, keybo−
ards, aranżacje.

W programie: Cert’nly Lord, Poor
Man Lazrus – arr. Jester Hairston Go,
Tell It On The Mountain – arr. Ralf
Grossler, We Shall Overcome – arr.
Sławomir Gałczyński, Amazing Grace
– arr. John Newton, My Lord, What
a Morning – arr. David Hugh Jones,
Freedom Is Coming, I’m Gonna Ride
– arr. Cyndee Peters, Hosanna – Kirk
Franklin, Roll Jordan Roll – arr. Nor−
bert Blacha, On That Day – music Ka−
te Cuddy, arr. Norbert Blacha.

24 listopada, godz.19 (bilety 18 zł, 23 zł)

OBCHODY ROKU MOZARTOW−
SKIEGO

Wykonawcy: Jan Stanienda – skrzyp−
ce, dyrygent, Płocka Orkiestra Symfo−

niczna.  W programie: W. A. Mozart:
Divertimento D−Dur KV 205, III Kon−
cert skrzypcowy G−dur KV 216, Symfo−
nia g−moll KV 550.

8 grudnia, godz. 19 (bilety 18 zł, 23 zł)

SYMFONICZNE MIKOŁAJKI
Wykonawcy: Anna Gruszczyńska –

flet, Zuzanna Fabijańczyk – klarnet, Ma−
ciej Niesiołowski – dyrygent, prowadzenie
koncertu, Płocka Orkiestra Symfoniczna.

W programie: parafrazy orkiestrowe
m.in. G. Rossiniego, E. Elgara, E.B.
Brittena, E. Griega, G. Verdiego 

15 grudnia, godz.19 (bilety 18 zł, 23 zł) 

NAJPIĘKNIEJSZE KOLĘDY
Wykonawcy: Barbara Kubiak –

sopran, Tadeusz Szlenkier – tenor,
Jerzy Kosek – dyrygent, chór Pań−
stwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Płocku, chór Miasta Go−
stynina (przygotowanie chórów An−
drzej Sitek), Płocka Orkiestra Sym−
foniczna.

W programie: najpiękniejsze kolędy
w opracowaniu Stefana Stuligrosza.

31 grudnia, godz. 18 i 21 

(bilety 40 zł, 45 zł)

GALA SYLWESTROWA – CO
NAM W DUSZY GRA...

Wykonawcy: Katarzyna Jamróz
i Jacek Wójcicki – śpiew, Zbigniew
Górny – dyrygent, prowadzenie
koncertu, Płocka Orkiestra Symfo−
niczna.

W programie: muzyka miłości.
(POS)

Zaproszenie na koncerty
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Serwis śniadaniowy, firma J. C. Klinkosch, Wiedeń, lata 70−80. XIX wieku, Lwowskie
Muzeum Historyczne

Wystawa „Lubomirscy linii przewor−
skiej. Arystokraci i kolekcjonerzy” jest
wynikiem współpracy polskich i ukraiń−
skich muzeów na rzecz prezentacji
wspólnej spuścizny kulturalnej. Organi−
zacje wystawy oraz przygotowanie kata−
logów zainicjowała dyrektor Muzeum
Regionalnego w Stalowej Woli. Projekt
został przygotowany na bazie zbiorów
Lwowskiej Galerii Sztuki, Lwowskie−
go Muzeum Historycznego oraz Mu−
zeum Etnografii i Rzemiosła Arty−
stycznego we Lwowie. 

– Pokaz obejmuje dzieła sztuki po−
chodzące z kolekcji rodu Lubomirskich
linii rówieńskiej, gałęzi ordynackiej na
Przeworsku, która wykazała się szcze−
gólnymi zasługami w dziedzinie nauki
i kultury polskiej, jak również zasługa−
mi dla polskiego muzealnictwa – mówi
Agnieszka Liberek z Muzeum Mazo−
wieckiego. – Kolekcję zapoczątkował
książę Henryk Lubomirski, pasjonat
sztuki, wychowanek księżnej Elżbiety
Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej,
współzałożyciel Ossolineum oraz zało−
życiel Biblioteki i pierwszego na zie−
miach polskich Muzeum im. Książąt
Lubomirskich we Lwowie.

Na wystawie prezentowane są portre−
ty rodzinne m.in. Henryka Lubomirskie−
go (1777−1850) z poł. XIX w. (na zdję−
ciu) i jego żony Teresy Lubomirskiej
(1685 – 1712) z końca XIX w. Nieokre−
ślonego malarza, portret Marianny Lu−
bomirskiej (1693−1729) oraz grafiki
z wizerunkami zamków i pałaców.

– Ciekawą pamiątką jest srebrny ser−
wis śniadaniowy, wiedeńskiej firmy Klin−
kosh, z lat 70 – 80 XIX w. (na zdjęciu), oz−
naczony rodowym herbem Szreniawa
pod książęcą koroną – dodaje Liberek.
– Liczną grupę eksponatów stanowi broń
biała i palna z XIV – XX wieku z dawne−
go arsenału przeworskiego, która stano−
wiła podstawę zbiorów broni Muzeum
im. Książąt Lubomirskich m.in. arkebuz
myśliwski z XVII w., turecki puginał
z XVIII w. oraz strzelba forteczna – ha−
kownica z pocz. XVIII wieku. Wśród
zgromadzonych przez Lubomirskich
obiektów znajduje się również kolekcja
zabytkowych eksponatów z porcelany,
fajansu i szkła, reprezentujących czołowe
manufaktury Europy i Dalekiego Wscho−
du (Chiny, Japonia) oraz wachlarze, to−
rebki damskie, fajki z XVII – XX w.

Płocka wystawa obejmuje część z ko−
lekcji mebli i zegarów, a także tkanin. 

Interesującym obiektem – mówi
Agnieszka Liberek – Jest aksamitny epi−
trachil w formie pasa z aksamitu, będąc
elementem szat liturgicznych ducho−
wieństwa obrządku wschodniego oraz
wiedeńska narzutka z koralikami z ciem−
nowiśniowego aksamitu z 1862 r. 

Wystawa czynna do 6 stycznia
2007 roku. (rł)

Portrety rodzinne, kolekcja zegarów mechanicznych, ale także
broń biała i palna oraz rzemiosło artystyczne z Dalekiego Wscho−
du składają się na najnowszą wystawę w Muzeum Mazowieckim

Skarby Lubomirskich

Tak o redaktorze „Kultury” mogła
mówić wyłącznie Joanna Siedlecka
– autorka ciekawych, ale nie „pomniko−
wych” biografii polskich pisarzy i poe−
tów. Spotkanie z pisarką w Płocku było
częścią cyklu „Jerzy Giedroyc i zagubie−
ni romantycy”, zorganizowanego przez
Książnicą Płocką. 

Ten rytm go trzymał

Zgodnie z zapowiedziami na wernisaż
wystawy – otwierającej płockie obchody
– przygotowanej przez Towarzystwo
Opieki nad Archiwum Literackim w Pa−
ryżu przyjechał Jerzy Kisielewski (na
zdjęciu). – Pierwszy raz do Maison−Laf−
fitte trafiłem w 1972 roku. Do miejsca,
w którym byli ludzie, o których słyszałem
od lat. Giedroycia odwiedziłem w jego
gabinecie, który opuszczał około godziny
1 w nocy po odpisaniu na maszynie na
wszystkie listy. Umiał słuchać ludzi, na−
wet tak szczeniakowatych jak ja – wspo−
minał swoje pierwsze spotkanie z Gie−
droyciem. Siedlecka do podparyskiej
miejscowości również pojechała w l. 70.

– Zadzwoniłam do niego dzień wcześ−
niej z Paryża z pytaniem, czy moglibyś−
my się spotkać. „Oczywiście” – odpo−
wiedział. „Może jutro o 10”. Na to pier−
wsze spotkanie spóźniła się. Giedroyc
stał już przy furtce i znacząco pokazy−
wał na zegarek. 

– Był trudnym i bezwzględnym rozmów−
cą – wspomina. – To on kierował rozmo−
wą. Jeśli temat mu nie odpowiadał lub był
dla niego drażliwy wstawał dając do zro−
zumienia, że rozmowa jest skończona. 

Wszyscy goście Książnicy Płockiej,
którzy otarli się o Giedroycia zgodnie
podkreślali, że „żelazny” redaktor miał
w życiu jeden cel – „Kulturę”. Była jego
wielkim dziełem, całym życiem, które−
mu poświęcił się bezgranicznie. Od rana
do wieczora wszystko było podporząd−
kowane „Kulturze”. Żadnych wyja−
zdów, żadnych urlopów. Ten rytm go
trzymał. Tego samego wymagał od swo−
ich współpracowników. Poza Hertzową
niewielu to wytrzymywało i nie długo.
Tak jak Józef Czapski, który odizolował
się w pewnym momencie zupełnie od
innych domowników. Presji nie mógł

też wytrzymać Marek Hłasko, który
mieszkał w Maison−Laffitte. 

Przyjacielskie konflikty

Herbert z kolei był zły na Giedroycia
i Hertzową, że za publikacje jego ksią−
żek „Kultura” płaciła mu tak mało – jak
mawiał – jałmużnę. Ich konflikt miał też
charakter ideologiczny i narastał latami.
Krzykliwy Herbert z natury konserwa−
tywny i katolicki, nie mógł się dogadać
ze spokojnym, liberalnym i antykościel−
nym Giedroyciem. 

– Kiedy (po raz kolejny) przyjechałam
do Maison−Laffitte i powiedziałam, że
piszę książkę o Herbercie, pani Hertzo−
wa wstała i trzasnęła drzwiami, a Gie−
droyc był wściekły – opowiadała Sie−
dlecka. – Ostatecznie zgodził się, ale pod
warunkiem, że będzie o nim mówił wy−
łącznie krytycznie. Siedlecka wspomnia−
ła też o konflikcie z Herlingiem – Gru−
dzińskim. Autor „Archipelegu Gułag”
nie mógł się pogodzić z faktem, że jego
przyjaciel przyjął u siebie prezydenta
Kwaśniewskiego. Nie wytrzymał, kiedy

Giedroyc nie zgodził się wydrukować
jego krytycznego tekstu o zwycięstwie
postkomunistów w Polsce. Tak skoń−
czyła się ich półwieczna przyjaźń. 

Mimo to, Giedroyc zawsze pozostanie
w pamięci jako „Książę Rzeczypospolitej
Rogatych Dusz; dobry duch i opiekun
wszystkich zbuntowanych przeciw dykta−
turze, wszystkich więzionych i poniewiera−
nych” – jak pisał o nim Adam Michnik. Ki−
sielewski podkreślał, że potrafił namawiać
ludzi do pisania. Gdyby nie on nie powsta−
łyby „Dzienniki” Gombrowicza, a Nobel
Miłosza – byłby raczej niemożliwy. 

Nie bał się mówić, że nasze wschodnie
granice już się nie zmienią, jednocześnie
gorąco namawiając do budowania odpo−
wiednich stosunków sąsiedzkich ze
Wschodem. Rozpad Związku Radziec−
kiego był dla niego kwestią czasu. Choć
może nie wierzył, że stanie się to za jego
życia i że „Kultura” doczeka wolnej Polski.

W ramach cyklu zorganizowano rów−
nież m.in. spotkania z Romanem Śliwoni−
kiem, Waldemarem Smaszczem. Do
Płocka przyjechał też Zbigniew Zapasie−
wicz z poezją Zbigniewa Herberta. (rł) 

Był bardzo przystojny. Miał ze dwa metry wzrostu i niezwykłe niebieskie
oczy. Lubił Polskę i ludzi, polski bigos, pierogi i polską wódkę. 

Rok Jerzego Giedroycia w Płocku

Żelazny Redaktor

Portret Henryka Lubomirskiego (1777−
1850), Jakub Prociński, Lwowska
Galeria Sztuki

Tabakierka, Italia (?). XVIII wiek,
Muzeum Etnografii i Rzemiosła
Artystycznego we Lwowie
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*IMPREZY**IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*IMPREZY*

Dom Darmstadt zaprasza 20 listopada
na kolejną podróż na slajdach. O godz.
18 członkowie Klubu Podróże wyruszą
do Afryki Zachodniej. Przewodnikiem
będzie Tomasz Menel, który tak opowia−
da o swojej wyprawie na czarny ląd.

Jeszcze rok temu nie uwierzyłbym, że
będę w Afryce. Po długim i męczącym
okresie „zbierania środków” na wys−
pach brytyjskich, ja i moi koledzy byliś−
my gotowi do drogi. Cel podróży to Af−
ryka zachodnia – kierunek na południe
od Kamerunu, środek transportu stary
samochód terenowy. Wyruszyliśmy nie−
długo po Sylwestrze. Plan był prosty 
– jechać i zwiedzać, wykonanie okazało
się nieco trudniejsze.

Pierwszym zetknięciem z Afryką była
Cieśnina Gibraltarska, która stanowi
granicę między Europą i Afryką. Zosta−
wiając za sobą Hiszpanię, wkroczyliśmy
do Maroka, czyli świata arabskiej kultu−
ry. Przez niektórych „podróżników”
Maroko oceniane jest jak europejskie
państwo na kontynencie afrykańskim,
gdyż na tle innych państw jest bardzo
przyjazne turystom, a różnice kulturowe
nie są aż tak odczuwalne. Dla nas bra−
mą do prawdziwej Afryki była granica
Maroka i Mauretanii. Po stronie Maro−
ka policja i służby celne w budynkach
murowanych z elektrycznością, a po
stronie mauretańskiej wojsko w lepian−
kach, wszystko oddzielone polem mino−
wym. To daje do myślenia. 

W Mauretanii spotkaliśmy się z ar−
chaiczną kulturą muzułmańską. Mauro−
wie to ludzie pustyni, nie piją alkoholu,
cenią tylko terenowe samochody albo
wielbłądy, jedyne radio w kraju nadaje
wyłącznie muzykę lokalną. Wszechogar−
niająca pustynia i archaiczna muzyka
w głośnikach naszego radia trzymała
nas w nastroju mistycznej tajemniczo−
ści. Nasz mauretański sen 1000 i jednej
nocy zakończyło wkroczenie do Mali,
ojczyzny Salifa Keity muzyka afrykań−
skiego znanego na całym świecie. 

W Mali opuściłem nasze auto, aby
z jednym z moich towarzyszy zagłębić się
w kulturę lokalnej społeczności. Dane
nam było przez krótką chwilę poznać ży−
cie ludzi Afryki takim, jakie było napraw−
dę, a nie zza szyby auta, życie ludzi
mieszkających w chatach, w namiotach,
na łodziach. Lokalnym transportem prze−

kroczyliśmy kolejną granicę Burkiny Fa−
so i Togo, odkrywając koloryt mieszanki
kultur: muzułmańskiej, chrześcijańskiej
i animistycznej. Statystycznemu Polako−
wi Afryka kojarzy się z biedą i choroba−
mi. Polak ma rację, myśląc że są biedni,
myli się jednak sądząc że są nieszczęśli−
wi. W Afryce musisz w coś wierzyć albo
w „Allacha”, albo w „Jesus Christe” al−
bo w boga którego nazwy nie da się za−
pamiętać, ta wiara jest szczera i mocna
bo ten biedny człowiek nie ma nic inne−
go, ta wiara daje mu siłę, by z uśmiechem
na twarzy codziennie stawać do walki
o kolejny dzień swojego życia. 

Znowu przekroczyliśmy kolejną gra−
nicę, w naszych paszportach pojawiły
się nowe pieczątki z Beninu i Nigru.
W Nigrze po długich poszukiwaniach
udało nam się zobaczyć pierwsze dzikie
zwierzę afrykańskie. Nie powiem, że ży−
rafa jest dla Afryki tak pospolita jak sar−
na na Mazurach; po trzech miesiącach
pobytu w Afryce zachodniej mogę się
pochwalić spotkaniem kilku żyraf i jed−
nego hipopotama. 

Pewien mało znany podróżnik powie−
dział kiedyś „Afryki nie da się zwiedzić,
nie da się poznać, można przez nią przeje−
chać wzdłuż i wszerz i zawsze znaleźć
miejsce, które jest inne, ciekawsze, a miej−
sca które za sobą zostawiłeś za chwilę
zmienią się, nabiorą innego znaczenia.
Możesz próbować ją poznać, możesz przy−
jąć w siebie jakąś jej część, będzie ogrom−
ny podarunek. Nigdy jej nie zapomnisz”.

Przemierzyliśmy 15 000 km, przejeż−
dżając przez 7 krajów i jedno terytorium
zależne, spróbowaliśmy 12 rodzajów pi−
wa, „dzień dobry” mówiliśmy w 8 języ−
kach, 4 razy zerwały nam się obejmy od
resorów.....RAZ spotkaliśmy czarnego,
który mówił po polsku. (j)

W Klubie Podróży Tony’ego Halika

AFRYKA ZACHODNIA

W poniedziałek, 27 listopada
o godz. 18 w Płockim Ośrodku Kul−
tury i Sztuki – Domu Darmstadt
otwarctas zostanie wystawa Ilse
Irmscher (Darmstadt) pt. “Impresje
piasek i morze” 

Autorka urodziła się 17 listopada
1946 roku w Darmstadt. Po szkole
podstawowej i realnej swoją naukę za−
kończyła jako pracownik administra−
cyjno – biurowy w przemyśle. Do tego
czasu uzupełniała swoje umiejętności
w zakresie języka angielskiego i fran−
cuskiego, jako korespondentka zagra−

niczna. Po uzyskaniu wykształcenia
pracowała we francuskim mieście par−
tnerskim Troyes. Wyszła za mąż w ro−
ku 1968 w Troyes, na świat przyszła
córka, a Ilse Irmscher wróciła po pię−
cioletnim pobycie we Francji do Nie−
miec. 

Podróżowała zawodowo często do
Bułgarii, Węgier i do byłego Związku
Radzieckiego. Hobby I. Irmscher jest
fotografia i tworzenie łańcuchów z ka−
mieni szlachetnych. 

Ekspozycja czynna do 17 grudnia
br. Wstęp wolny. (j)

Impresje Ilse Irmscher

Jury XVIII Ogólnopolskiego Kon−
kursu Poetyckiego im. Wł. Broniew−
skiego „O liść dębu” zapoznało się
z 77 zestawami wierszy nadesłanych
na tegoroczną edycję do Książnicy
Płockiej. I nagrodę i „Liść dębu” zdo−
była Edyta Wysocka z Miastka. II na−
groda przypadła Mariuszowi Partyko−
wi z Zabrza, a III Annie Marcinek−
Drozdalskiej z Koszalina.

Komisja oceniająca w składzie: Maria
Zalewska−Mikulska (dyrektor Książnicy

Płockiej), Bohdan Urbankowski (lite−
rat), Waldemar Smaszcz (krytyk literac−
ki) i Marek Grala (poeta), postanowiła
przyznać także 3 wyróżnienia: Małgo−
rzacie Czumie z Krakowa za wiersz mi−
łosny, Lidii Izabeli Lachowskiej z Pułtu−
ska za wiersz o tematyce płockiej i An−
nie Dwojnych z Płocka za wiersze „Ja,
sowa” i „Krótki wykład z sozologii”.

Uroczystość wręczenia nagród laure−
atom odbędzie się 17 listopada o godz.
17 w Książnicy Płockiej. (j)

Liście dębu rozdane

30 listopada w Domu Darmstadt od−
będzie się prezentacja monodramu pt.
“Mój mąż – Gemahl meiniges” w ory−
ginalnej (niemieckiej) wersji języko−
wej. Jest to podsumowanie długolet−
nich dociekań Reinera Lewandowskie−
go (obecnego dyrektora Teatru im.
E.T.A. Hoffmanna w Bambergu) i po−
szukiwania prawdy o życiu i twórczo−
ści Ernsta Theodora Amadeusza Hof−
fmanna. 

E.T.A. Hoffmann (1776−1882) jed−
na z najważniejszych postaci niemiec−
kiego romantyzmu, a przy tym “czło−
wiek renesansu”, pisarz, kompozytor,
karykaturzysta, prawnik, urzędnik,
ożeniony był z Polką Marią Teklą Mi−
chaliną Trzcińską (Rohrer) i wiele lat
spędził w Polsce m.in. w Królewcu,
Warszawie, Poznaniu i Płocku. 

Sztuka napisana i wyreżyserowana
przez Reinera Lewandowskiego, to po−
łączenie konkretnych faktów biogra−

ficznych z fikcją literacką, ale oparta
o zachowane pamiętniki Michaliny
Trzcińskiej, zwanej Misią, dające wi−
dzowi możliwość spojrzenia na postać
Hoffmanna jej oczami – kobiety dobrej
i bezgranicznie cierpliwej, która akcep−
towała dziki i niepohamowany charak−
ter Hoffmanna, jego nocne hulanki
i liczne romanse. Żony, która nigdy nie
robiła mu wyrzutów i wytrwała przy
nim przez dwadzieścia lat, aż do jego
wczesnej i żałosnej śmierci, żony stoją−
cej wiernie u jego boku i w jego cieniu. 

Rolę Michaliny Trzcińskiej zagra
Johanna Bronkalla, znakomita aktorka
Teatru im. Hoffmanna w Bambergu,
urodzona w 1974 r. w Zabrzu, a od
1988 r. mieszkająca we Frankfurcie
nad Menem. 

Obraz stworzony przez Johannę
Bronkollę jest jedynie tezą i dozwolo−
ną w literaturze spekulacją, dającą wi−
dzom szansę na wyrobienie sobie
własnego zdania o Hoffmannie. 

Początek spektaklu o godz. 18.
Wstęp wolny. (mw)

Teatr niemiecki
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Prezes UKS,,JUDO – KANO” Leszek Jarosiński po dekoracji zwycięzców kat. 73 kg. Na
II miejscu Kamil Wawrzyńczak z Jutrzenki, na III – Michał Jarosiński z Judo−Kano. 

Tęgie lanie na Łazienkowskiej
z Legią, porażka na własne życzenie
w Lubinie z tamtejszym Zagłębiem
oraz przegrana w Płocku z Cracovią
i GKS Bełchatów w stylu godnym
pożałowania. Na osłodę remisowe
pojedynki z Widzewem Łódź, Odrą
Wodzisław, Groclinem Grodzisk
Wielkopolski i ŁKS Łódź. Wszyst−
kie te mecze cechował permanentny
brak skuteczności i dyscypliny tak−
tycznej ze strony płockich zawodni−
ków. Takie też zarzuty zostały posta−
wione w pewnym momencie piłka−
rzom przez sztab szkoleniowy i za−
rząd klubu. Efektem niezadowolenia
włodarzy Wisły były kary nałożone
na piłkarzy. Kilku zawodników pier−
wszego zespołu ucierpiało nawet fi−
nansowo. Wprawdzie o wysoko−
ściach kar głośno się nie mówiło, ale
biorąc pod uwagę fakt, że nie jest to
zabieg prowadzony pod publikę to
niektórzy piłkarze dotkliwie odczuli
to w swoich portfelach. 

Trener Josef Csaplar ma na razie
duży kredyt zaufania u prezesa Dmo−
szyńskiego, ale jeżeli obraz gry naf−
ciarzy nie poprawi się do końca run−
dy jesiennej, to należałoby się zasta−
nowić nad skutecznością czeskiego
szkoleniowca. Do tej pory słyszeliś−
my tylko szumne zapowiedzi spro−
wadzenia kilku graczy zza południo−
wej granicy, którzy mieli poprowa−
dzić grę całego zespołu. Tak się jed−
nak nie stało. Kibice w Płocku od
dawna czekają na efekty pracy cze−
skiego szkoleniowca, ale jak wiado−
mo każda cierpliwość ma swoje gra−
nice. Wystarczy usiąść na trybunach
stadionu przy Łukasiewicza, żeby
przekonać się, jak mało brakuje by ta
niewielka grupa, która płaci jeszcze
za bilety i wypatruje piłkarskiego
spektaklu, znalazła sobie inną formę
spędzania wolnego czasu. 

Przyczyn takiej dramatycznej sytu−
acji można dopatrywać się także
w układach pozaboiskowych. Co kil−
ka dni docierają z szatni nafciarzy ko−
lejne rewelacje na temat nowych po−
działów w drużynie. Jedni się obraża−
ją za zarzuty o obstawianie meczów
za pieniądze w punktach bukmacher−
skich i swoje niezadowolenie demon−
strują na boisku symulując kontuzje,
inni stukają się w czoło na takie po−
mówienia i udają, że w ogóle o czymś
takim nie słyszeli. Prawda jednak jest
taka, że kto chce to obstawi każdy
mecz i będzie niemal anonimowy,
gdyż nawet gimnazjaliści wiedzą, że
przez internet można wszystko. Boli
tylko jedno: wszyscy zawodnicy
niechciani w Płocku na przełomie kil−
ku ostatnich lat wracają na stadion
im. Kazimierza Górskiego w barwach
innych zespołów i jak nie strzelają
nam bramek, to przynajmniej rozgry−
wają mecze na poziomie, o jakim wi−
ślacy mogą tylko pomarzyć. Trzyma−
ny niegdyś na ławce rezerwowych
w Płocku Radosław Matusiak dziś
puka do drzwi reprezentacji kraju,
a płocczanom zaaplikował dwa gole
grając w GKS Bełchatów podczas
meczu w Płocku, za co został nagro−
dzony gromkimi brawami przez miej−
scowych kibiców. Historii Radosława
Sobolewskiego, Marcina Wasilew−
skiego czy też Jacka Popka nie warto
już chyba przypominać, bo byłoby to
rozdrapywanie starych ran, ale jedno
jest pewne: ze wszystkich tych piłka−
rzy można nawet dziś zestawić druży−
nę pierwszoligową, gotową powal−
czyć o najwyższe cele, przynajmniej
na krajowym podwórku. 

Na osłodę tej przykrej dla nas pił−
karskiej jesieni mamy awans do ko−
lejnej rundy Pucharu Polski. Wiślacy
pokonali drugoligową Jagiellonię
Białystok 2:1. P.N.

Dziewięć ostatnich spotkań bez zwycięstwa i ostatnie
miejsce w ligowej tabeli. Takim bilansem może „poch−
walić się” zespół piłkarzy nożnych Wisły Płock w ro−
zgrywkach o tytuł Mistrza Polski.

Po równi pochyłej

Zakończyła się przygoda szczypior−
nistów płockiej Wisły z europejską Li−
gą Mistrzów. Po słabym występie
w Belgradzie gdzie mistrzowie Polski
ulegli ekipie Crvenej Zvezdy 33:22
(14:13), przyszło wreszcie cieszyć się
płockim kibicom ze zwycięstwa.
Wprawdzie dla rywala był to mecz
o przysłowiową pietruszkę, ale i tak
wicemistrz Francji Chambry Savoie
postawił poprzeczkę wysoko. 

Mecz w Łącku zaczął się dla wiśla−
ków niepomyślnie. W 10. minucie
spotkania nafciarze przegrywali 0:4.
Wówczas trener Bogdan Zajączkow−
ski poprosił o czas i chyba padły
mocne słowa, ponieważ po wznowie−
niu gry straty zostały odrobione.
W 22. minucie bramka Aloszy Szy−
czkowa przyniosła płocczanom wy−
równanie 10:10. Od tego momentu

Wisła powoli zaczęła uciekać rywa−
lowi dwoma lub trzema golami.
Szczególne słowa uznania należą się
drugiemu trenerowi wiślaków Mar−
kowi Witkowskiemu, który wykazał
się niesamowitą wolą walki i sku−
tecznością. Gdy w 40. minucie spot−
kania nafciarze prowadzili 22:17 wy−
dawało się, że już nic nie może sta−
nąć im na drodze do zwycięstwa.
Jednak od tego momentu Francuzi
zdominowali plac gry i doprowadzili
w 53. minucie do remisu 28:28.
Ostatnie siedem minut tego zaciętego
spotkania to walka okupiona dużą
ilością wykluczeń karnych. Piłka na
przemian lądowała raz w siatce wi−
ślaków, raz w bramce rywali. Na

dziewięć sekund przed końcową sy−
reną, po golu Laurenta Busseliera, na
tablicy świetlnej widniał wynik
31:31. Jednak szybkie wznowienie
gry i błyskawiczna kontra płocczan
sprawiła, że Bartosz Wuszter poko−
nał niemal równo z końcowym
gwizdkiem bramkarza gości. 

Cieszy z pewnością wola walki
i determinacja płocczan, ale daleko
im do perfekcji, z jaką niejednokrot−
nie pokonywali rywali. Na szczegól−
ne wyróżnienie zasłużył w tym spot−
kaniu Sebastian Rumiak (strzelec
siedmiu goli), który jest wychowan−
kiem płockiego klubu i rozegrał zna−
komity mecz. Wisła Płock dzięki te−
mu zwycięstwu utrzymała 3 miejsce

w grupie i wprawdzie nie zagra już
w Lidze Mistrzów, ale czekają ją
jeszcze pojedynki w IV rundzie Pu−
charu Zdobywców Pucharów. 

Podsumowując całokształt gier
Wisły Płock w LM należy podkreślić
klasę rywali, z jakimi przyszło naf−
ciarzom zmierzyć się. Zespół KIF
Kolding był bezkonkurencyjny i poza
zasięgiem rywali. Kto widział ten
zespół w akcji przyzna, że to inny
świat szczypiorniaka. Natomiast eki−
py z Chambery i Belgradu udało się
pokonać we własnej hali, a to ozna−
cza, że Wisłę stać na równorzędną
walkę z tymi zespołami. Miejmy na−
dzieję, że z tych występów sztab
szkoleniowy wyciągnie odpowiednie
wnioski i za rok będziemy się cieszyć
z awansu naszego zespołu do dal−
szych rozgrywek LM. P.N.

Koniec Ligi Mistrzów

W hali sportowej,,Chemik”
Centrum Edukacji Grupa
ORLEN odbyły się
I Mistrzostwa Płocka w Judo

Organizatorem i pomysłodawcą za−
wodów był klub UKS ,,JUDO – KA−
NO” Płock. Zawody uroczyście otwo−
rzył prezydent Mirosław Milewski.
Wzięło w nich udział 14 klubów z ca−
łej Polski, w tym nawet przedstawicie−
le Szczecina oraz trzy kluby płockie:
UKS ,,JUDO – KANO”, MMKS ,,Ju−
trzenka” i UKS ,,Eljot”. 

W mistrzostwach walczyło 196 osób:
56 dziewcząt i 140 chłopców. Płockie
kluby wystawiły 77 zawodników, zdo−
bywając 55 medali. Na pochwałę zasłu−
guje postawa trenerów z UKS ,,JUDO
– KANO” Płock: Leszka Jarosińskiego
i Łukasza Smorzewskiego, którzy jako
jedyni z grona płockich trenerów starto−
wali w zawodach. Obaj wywalczyli zło−
te medale Mistrzów Płocka w kategorii
seniorów. Łukasz Smorzewski wygry−
wał w efektownym stylu wszystkie wal−
ki przed czasem.

Warto wspomnieć, że w tym roku ju−
bileusz 25 lat treningów i 15 lat pracy
trenerskiej obchodził prezes UKS ,,JU−
DO – KANO” Płock Leszek Jarosiński. 

Z młodych płockich mistrzów najle−
piej walczyli i pokonali najwięcej ry−

wali: Krystian Sawicki i Robert Go−
czyński (obaj są podopiecznymi Łuka−
sza Smorzewskiego) oraz Olga Adam−
ska z UKS ,,Eljot” – podopieczna
Leszka Januszewskiego.

Mistrzowie Płocka 2006 to:
Leszek Jarosiński – 100 kg Judo – Kano
Łukasz Smorzewski – 66 kg Judo – Kano
Dorota Smorzewska – 57 kg Judo – Kano
Krystian Sawicki – 33 kg Judo – Kano
Mateusz Malinowski – 45 kg Judo – Kano
Robert Goczyński – 54 kg Judo – Kano
Marcin Kowalski – 81 kg Judo – Kano
Marta Lewandowska – + 70 kg Judo – Kano
Robert Włodarski – 30 kg Eljot 
Martyna Maślanka – 27 kg Eljot 
Olga Adamska – 30 kg Eljot 
Karolina Żbejli – 52 kg Eljot 
Anna Buła – 70 kg Eljot 
Tomasz Jakubowski – 81 kg Jutrzenka
Iga Brochocka – 60 kg Jutrzenka 
Daria Czerwińska – 70 kg Jutrzenka
Współorganizatorami turnieju byli: Urząd Mia−
sta Płocka, Centrum Edukacji Grupa ORLEN
i Wisła Płock. 

(Judo – Kano)
PS Za pomoc i sponsoring zarząd

klubu serdecznie dziękuje firmom:
ORLEN Medica, ,,ARBOR”, P.U.
,,ZIELEŃ”, ,,ALTUS”, ,,MORDEX”,
,,BUD – BRUK”, POCZTA POL−
SKA, ,,KARCZMIE U BOLKA” oraz
p. Maciejowi Błaszczakowi i p. Alicji
Boguckiej.

Mistrzowie na macie



Cytat
numeru
Człowiek jako barwę 
ochronną przyjąć musi
barwę ziemi ojczystej. 
Jak na zielonej trawie 
żaba.

Hagiwara Sakutaro 
(1886−1942) poeta i eseista

Odnowiona żołnierska mogiła na cmentarzu w Radziwu

Podczas zbiórki pieniędzy na cmentarzu 1 i 2 listopada, w tym roku zebraliśmy
2.547,85 złotych. Mimo kiepskiej pogody, trochę więcej niż w zeszłym. Kwesto−
wało 13 osób. Mieszkańcy Radziwia zgłaszają nam kolejne groby warte ocalenia.
Chcemy bardziej zadbać o informację i edukację. Jesteśmy wdzięczni Urzędowi
Miasta, a szczególnie pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska za życzliwość i zaangażowanie w naprawę jedynego w Płocku, zwią−
zanego z Kampanią Wrześniową, miejsca pamięci narodowej. Pragniemy wraz
z nimi kontynuować renowację Grobu Żołnierskiego z 1939 roku. 

Dziękujemy tym wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i dali datek na re−
alizację naszych planów. Bogusław Osiecki

Kwesta w Radziwiu

Andrzejki
Najdawniejsze polskie świadec−

two na istnienie wróżb w wigilię św.
Andrzeja znajdujemy w utworze M.
Bielskiego „Komedia Justyny
i Konstancji” z 1557 roku. Panny,
które chciały poznać przyszłość, la−
ły nie tylko wosk, ale też ołów, któ−
ry – jako materiał trwalszy – wróżył
małżeństwo bardziej udane niż to
z kruchego wosku. W dodatku metal
ten posiada ponoć moc przyciągania
szczęścia.

Różne były sposoby zobaczenia
przyszłego męża; mógł się przyśnić
po całodniowym poście, albo nale−
żało zajrzeć o północy do chlebo−
wego pieca, ewentualnie w jasną,
księżycową noc spojrzeć w głąb
studni.

Najkorzystniej jest lać wosk
przez dziurkę od klucza, bo klucz
otwiera i zamyka wszystkie tajem−
nice. Warto tez obserwować, czy
pływające dwa plastry wosku zbli−
żają się do siebie, czy oddalają.
W tym drugim przypadku panna na
zamążpójście będzie musiała po−
czekać jeszcze kolejny rok.

Dość popularny był też sposób
wróżenia przy pomocy buta. Bucik
należało ustawić przy ścianie na−
przeciwko drzwi i przekładając go
kolejno – raz przodem raz tyłem –
przemierzyć całą odległość. Jeśli
w ostatnim kroku bucik dotknął
progu noskiem, oznaczało to szyb−
kie zamążpójście. 

Barbórka
To śląska nazwa święta obchodzone−

go przez górników 4 grudnia. Pochodzi
od imienia św. Barbary, która jest pa−
tronką nie tylko ludzi pracujących pod
ziemia, ale także flisaków, minerów,
artylerzystów, marynarzy, murarzy, ar−
chitektów i więźniów. Podczas II woj−
ny światowej czczona była także jako
patronka polskiego podziemia.

Kult św. Barbary sięga co naj−
mniej VII wieku. O jej życiu wiemy
z legend. Zginęła między II a III wie−
kiem, zabita przez ojca, bogatego po−
ganina, który chciał ją zmusić do zła−
mania złożonego wcześniej ślubu
czystości i wyjścia za mąż. (j)
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Czytelnicy, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i z zaznaczonych liter
ułożą hasło, które wystarczy dostarczyć do redakcji w ratuszu (Stary Rynek 1
pok. 220) do końca listopada br. wezmą udział w losowaniu upominków.

Samorząd woj. mazowieckiego za−
prasza uczniów szkół podstawowych
do udziału w konkursie na scenariusz
filmu edukacyjnego pn. „Bezpieczna
droga do szkoły”. Prace należy skła−
dać w Kancelarii Głównej Urzędu
Marszałkowskiego lub przesłać na
adres: Biuro ds. Bezpieczeństwa,
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3,

03−472 Warszawa z dopiskiem Kon−
kurs „Bezpieczna droga do szkoły”.
Termin składania prac konkurso−
wych upływa 30 listopada br. Na au−
tora zwycięskiego scenariusza czeka
kamera cyfrowa, a na pozostałych la−
ureatów zestawy wyposażenia mło−
dego rowerzysty.

Szczegółowe informacje na stronie
www.mazovia.pl (j)

Konkurs na scenariusz

Poezja polska i niemiecka
Dom Darmstadt zaprasza na dwa wieczory poetyckie. Pierwszy odbędzie się

21 listopada i poświęcony jest „poezji polskiej w tłumaczeniu Karla Dedeciu−
sa”. Imprezę, która rozpocznie się o godz. 18 przygotowano wspólnie z Instytu−
tem Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Natomiast 28 listopada (również o godz. 18) poezję niemiecką prezentować
będą goście z Niemiec: Marie Luise Trobitius i Ursula Teicher−Meier, w tłuma−
czeniu Małgorzaty Płoszewskiej. 

Wstęp na obie imprezy wolny. (j)


