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Spośród 300 km płockich ulic 180
km każdej zimy trzeba odśnieżać,

w tym na 150 km dodatkowo zwal−
czać gołoledź. Pozostałe ponad 100
km to trakty rzadko uczęszczane
i osiedlowe uliczki, o które mają obo−
wiązek dbać właściciele położonych
przy nich nieruchomości. Tam sprzę−
tu z Muniserwisu raczej nie zobaczy−
my, chyba że w sytuacjach awaryj−
nych. Odśnieżanie zleca zakładowi
Miejski Zarząd Dróg.

– Do zimy i pierwszych śniegów je−
steśmy przygotowani – deklaruje An−
drzej Gryszpanowicz, zastępca dyrek−
tora Zakładu Usług Miejskich „Muni−
serwis”. Od 1 listopada wprowadziliś−
my całodobowe dyżury, które potrwają
do końca kwietnia. Sprawdziliśmy
sprzęt, zgromadziliśmy 500 ton soli
z Kłodawy i 2 tysiące ton piasku. Na

połowę średniej zimy powinno wystar−
czyć. Większego zapasu nie możemy
zrobić, bo nie mamy gdzie takich ilości
składować, a poza tym sól mogłaby
skamienić się i byłaby bezużyteczna.

Od minionej zimy zakład wzboga−
cił się o 2 pługi odśnieżne i 2 posypy−
warki. W sumie „Muniserwis” dys−
ponuje 18 pługami i 13 posypywarka−
mi. Pierwszy raz tej zimy sprzęt uży−
ty zostanie do odśnieżania nowego
mostu i wiodących do niego dróg do−
jazdowych. Specjalna nawierzchnia
na drugiej przeprawie pozwala na
użycie do zwalczania gołoledzi soli,
czego nie można robić na starym mo−
ście (tylko piasek). Jak zda zimowy
egzamin? – zobaczymy na wiosnę,
kiedy również ekipom Muniserwisu
przyjdzie łatać dziury w jezdniach, co
zresztą robią przez cały rok. (j)

Zima za pasem

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Mimo niesprzyjającej aury dość
licznie uczestniczyliśmy w tym roku
w obchodach 89. rocznicy odzyskania
niepodległości. Oprócz tradycyjnych
punktów programu jak uroczysta msza
św. za Ojczyznę w bazylice katedral−
nej i złożenie kwiatów na płycie Gro−
bu Nieznanego Żołnierza płocczanie
mogli jeszcze wziąć udział w pikniku
militarno−historycznym na Starym
Rynku.

– Dziękując Bogu za dar wolności,
prośmy o pomyślność dla naszej Oj−
czyzny, dla Polski, naszej małej Oj−
czyzny – mówił biskup płocki Piotr
Libera. – W naszych modlitwach pa−
miętamy o tych, którzy w jej obronie
oddali życie, polecając ich Bożemu
miłosierdziu.

O długiej polskiej drodze do niepo−
dległości przypominają nam dziś m.in.
historyczne mundury Fundacji 4. Puł−
ku Piechoty Księstwa Warszawskiego

oraz Stowarzyszenia 4. Pułku Strzel−
ców Konnych.

Dzień 11 listopada 1918 roku mu−
siał wyryć się głęboko w sercach
i umysłach Polaków. Czekały na ten
dzień całe pokolenia. Po całej pol−
skiej ziemi rozsiane są mogiły pow−
stańców, na wszystkich niemal konty−
nentach świata spotkać można groby
naszych rodaków, bo uciekać musieli
przez zaborcą i poszli bić się „za
wolność naszą i waszą”. Daleka Sy−
beria zasłana jest grobami najlep−
szych synów Polski. Zbiorowe mogiły
w Katyniu, Charkowie, Miednoje,
przywołane ostatnio filmem Andrzeja
Wajdy i odczytywaniem długiej listy
nazwisk pomordowanych przez
NKWD, to dowód ich miłości do Oj−
czyzny i wierności.

Dzisiejsze święto to dzień wdzięcz−
ności za przelaną krew, za ich cierpie−
nia, dzień dziękczynienia i modlitwy.
Pamięć o tych wielkich ludziach musi
być ciągle żywa, bo naród, który zapo−
mina o swej historii staje się narodem
bez przyszłości.

Miłość ojczyzny to o wiele więcej niż
ckliwe wspominanie przeszłości. Prze−
szłość musi budować przyszłość. Dzi−
siaj jest czas na patriotyzm – na odpo−
wiedzialność za mój kraj, za moich ro−
daków. Elementy współczesnego pa−
triotyzmu to: dobre prawo, szacunek
dla historii, rzetelna praca i nauka.
I trzeba się modlić, byśmy byli wyba−
wieni od ludzi przewrotnych i złych. 

dokończenie na str. 12

Przeszłość musi budować przyszłość
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* Orlen Projekt S.A. (dawniej Zakła−
dowe Biuro Projektów MZRiP) obcho−
dziło 35−lecie działalności.
* Płocka Orkiestra Symfoniczna rusza

na tournee, promujące swoją płytę
„Beati Mundo Corde”. W planach 15
koncertów w całej Polsce.
* Mała żyrafa urodzona w płockim

zoo nie przeżyła nawet tygodnia.
* Podczas kwesty na płockich cmenta−

rzach na ratowanie starych nagrobków
zebrano ponad 34 tys. złotych.
* 19−letnia płocczanka Justyna Gwia−

zda zwyciężyła w ogólnopolskim kon−
kursie Foto Models Poland. W lutym
będzie reprezentowała nasz kraj
w międzynarodowym konkursie fina−
łowym w Acapulco (Meksyk).
* Rozpoczął się odbiór techniczny

zmodernizowanego teatru. Inaugura−
cja nowej sceny planowana jest na
grudzień.
* Rafał Kania, dotychczasowy kie−

rownik działu organizacyjno−praw−
nego w MZGM, został prezesem tej
spółki.
* Trzy firmy wyraziły zainteresowa−

nie kupnem ZUOK w Kobiernikach.
* Podczas długiego weekendu na po−

czątku listopada na płockich drogach
było mniej kolizji niż rok temu; doszło
do 4 wypadków i 25 stłuczek – jedna
osoba zginęła. 
* Od 15 listopada patrole Straży Miej−

skiej wspólnie z pracownikami MOPS−
u wyszukiwać będą bezdomnych i na−
mawiać ich do skorzystania z nocle−
gowni i bezpłatnych posiłków w Cari−
tas i Stowarzyszeniu św. Brata Alberta.
* Podczas prac budowlanych w

Radzanowie wykopano z ziemi pocisk
moździerzowy – został zdetonowany
na poligonie.
* W Płocku rozpoczął się proces pory−

waczy i zabójców Krzysztofa Olewni−
ka, uprowadzonego w październiku
2001 roku.
* Katarzyna Żołnowska – pływaczka

KP MZOS Płock zajęła III miejsce na
dystansie 400 m na zawodach w Poz−
naniu (z Otylią Jędrzejczak przegrała
o 2 sekundy).
* 7 listopada przestała działać fontan−

na na Starym Rynku. Afrodytę będzie−
my mogli znów podziwiać wiosną.
* Na targowiskach policja zatrzyma−

ła 4 osoby z 15 l nielegalnego spiry−
tusu i 390 paczkami papierosów bez
akcyzy.
* Szpital na Winiarach podpisał poro−

zumienie z pielęgniarkami; podwyżki
wyniosą do 550 zł, w zależności od
wykształcenia i stażu pracy. (j)

Minęło pół miesiąca

Miejski geodeta
Prezydent powołał Geodetę Miasta

Płocka. Funkcję tę powierzono Dariu−
szowi Doboszowi – dyrektorowi Wy−
działu Geodezji i Katastru Urzędu
Miasta.

Udostępnianie gruntów
Opracowane zostały zasady udo−

stępniania gruntów (stanowiących
własność Skarbu Państwa) pod wyko−
nanie liniowych instalacji podziem−
nych w 2008 roku. Udostępniane one
będą na podstawie umów, po wniesie−
niu opłaty składającej się z 4 elemen−
tów: opłaty z tytułu zmniejszenia war−
tości nieruchomości, kosztu opinii
rzeczoznawcy, opłaty za udostępnie−
nie w okresie realizacji inwestycji
i opłaty z tytułu wybudowania urzą−
dzenia podziemnego. W trakcie budo−
wy opłata wyniesie 3,59 zł za metr
miesięcznie, a po wybudowaniu
23,79 zł za metr. Opłaty – w porów−
naniu z rokiem 2007 – wzrosną
o 2,1%.

Dzierżawa gruntów
Ustalone zostały minimalne mie−

sięczne stawki za dzierżawę gruntów
Skarbu Państwa w 2008 roku. Za
grunty uprawne płacić będziemy 2,49
zł/ar na działkach do 500 mkw. Ob−
szar uprawny od 501 do 2.tys. mkw.
podlegać będzie opłacie w wysokości
1,85 zł/ar, a na działkach powyżej 2
tys. mkw. – 0,22 zł/ar.

Grunty wykorzystywane na cele
handlowe opodatkowane będą nastę−
pująco: działki do 100 mkw. – 15,36
zł/mkw, działki powyżej 100 mkw. –
9,99 zł/mkw. Za grunty zajęte pod im−
prezy widowiskowe stawka wynosi
4,49 zł/mkw. Za parkingi i usługi dla
ludności zapłacić trzeba będzie 4,49
zł/mkw, zaś grunty przeznaczone na
cele oświatowe, kulturalne oraz cele
składowe i zaplecza objęte zostały
stawką 1,13 zł/mkw.

Dla strefy I ustalono czynnik korygu−
jący 1, dla strefy II (tereny przyłączone
do miasta w 1997 roku) – 0, 70. Do
czynszu za dzierżawę (oprócz gruntów
rolnych) doliczany będzie podatek
VAT. Wzrost opłat wyniesie 2,1%.

Kontrole podatkowe
Wprowadzono ujednolicone proce−

dury przeprowadzania kontroli podat−
kowych przez Oddział Podatków
i Opłat Urzędu Miasta. Kontrolę po−
datkową przeprowadza się u podatni−
ków, będących osobami fizycznymi,
prawnymi, jednostkami organizacyj−
nymi, spółkami nie posiadającymi
osobowości prawnej. Kontrolę podej−
muje się z urzędu na podstawie upo−
ważnienia Prezydenta (lub osobę za−
stępującą) albo Skarbnika Miasta.

Miejskie dojazdy
Prezydent wyraził zgodę na naby−

cie od Mazowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej kilkunastu działek,
stanowiących drogi dojazdowe do
osiedla i ciągi komunikacyjne w rejo−
nie ul. Wyszogrodzkiej i al. Piłsud−
skiego. Własnością miasta stanie się
też „miasteczko rowerowe” przy ul.
Łączniczek. (j)

Prezydent zarządził

Sadzenie drzew na Starym Rynku
rozpoczęło się 7 listopada. Plac przed
ratuszem ozdobi czternaście nowych
lip i jeden głóg. Drzewa mają po kilka
metrów wysokości i około 25−30 cm
obwodu pni. Ponadto obok sceny zo−
stanie posadzony świerk, który
w przyszłości przejmie rolę głównej
bożonarodzeniowej choinki.

Szesnaście kilkumetrowych plata−
nów zastąpi uschnięte kasztany na Pla−
cu Obrońców Warszawy. Dziesięć lip
pojawi się również w parku za budyn−
kami sądów. Kilkadziesiąt drzew
ozdobi plac zabaw w okolicach blo−

ków Kochanowskiego 13. Będą to śli−
wy czerwonolistne, akacje złociste
i kuliste oraz klony kuliste. Nowe
drzewa zostaną posadzone również
przy Centrum ds. Współpracy z Orga−
nizacjami Pozarządowymi przy Misjo−
narskiej, parkingu przy Szopena 16
i przedszkolu przy Piasta Kołodzieja.

Jesienne nasadzenia, na które przez−
naczono około 70 tysięcy złotych, poz−
wolą uzupełnić drzewostan w miej−
scach po drzewach uschniętych, znisz−
czonych przez wandali lub ukradzio−
nych. Posadzenie 116 drzew potrwa
około tygodnia. (bp)

Trwają jesienne nasadzenia. Na płockich placach i skwerach
przybędzie ponad sto nowych drzew.

Szpalery liściastych
i jedna choinka

Gmina Płock została laureatem II
Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na
medal”. Zgłoszony przez Płock teren
inwestycyjny o łącznej powierzchni
110 ha, położony na terenie strefy III−
VI Płockiego Parku Przemysłowo−
Technologicznego, zajął pierwsze
miejsce w województwie mazowiec−
kim. 6 listopada w Warszawie przedsta−
wiciele 16 zwycięskich gmin (po jednej
z każdego województwa) odebrali me−
dale okolicznościowe i certyfikaty.

W uroczystości uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Ministerstwa Gospodar−
ki oraz PAIiIZ – organizatora konkursu. 

Jak zapewnia wiceprezes Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagra−
nicznych S.A, Grażyna Sićko, laureaci
będą mieli możliwość promocji swojej
gminy jako najlepszego miejsca loka−
lizacji dla inwestycji produkcyjnych,
a wyróżnione działki będą rekomendo−
wane inwestorom zagranicznym
w pierwszej kolejności. Ponadto uho−
norowani mogą używać logo „Grunt
na medal 2007” w swoich materiałach
promocyjnych. mk

Grunt na medal

Bezpieczne przejścia
Policjanci i strażnicy miejscy

przeprowadzili szkolenie dla
osób, które zajmować się będą
przeprowadzaniem – szczegól−
nie dzieci – przez jezdnię. Dzie−
więciu kursantów wytypował
Urząd Miasta. Mieli oni zajęcia
teoretyczne i praktyczne, m.in.
przy ul. Banacha i Otolińskiej.
Było to już piąte tego typu
szkolenie. (m.d.)

Uwaga, Czytelnicy
Wzorem lat ubiegłych, w grud−

niu ukaże się tylko jedno wydanie
„Sygnałów Płockich”, około 6
grudnia. Postaramy się przygoto−
wać wiele ciekawych materiałów
oraz kalendarz, by lektury wystar−
czyło do Nowego Roku.

Zespół redakcyjny
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Ulice lewobrzeżnej części miasta
powoli będą zmieniać swój wygląd.

Do połowy przyszłego roku powinna
zakończyć się przebudowa ulicy Kraków−
ka. Prace obejmować będą odcinek o dłu−
gości 550 metrów od ul. Dobrzykowskiej
w kierunku południowym. Do zadań wy−
konawcy należeć będzie budowa: na−
wierzchni, chodnika po stronie wschod−
niej, zjazdów do posesji, kanalizacji desz−
czowej wraz z wykonaniem i podłącze−
niem wpustów oraz oświetlenia. Nawierz−
chnia ulicy zostanie wykonana z betonu
asfaltowego, a zjazdy z kostki. 

W tej chwili ul. Krakówka na odcin−
ku od Dobrzykowskiej do Spokojnej
ma nawierzchnię z trylinki. Dalej, do
końca zabudowy jest to droga grunto−
wa. Na pewnym odcinku zostały już
ułożone nowe krawężniki oraz chod−
nik z kostki betonowej o szerokości
1,5 metra. Kończą się one przy skrzy−
żowaniu z ul. Spokojną. Wykonawca
będzie musiał zwrócić na to uwagę,
gdyż krawężnik i chodnik nie będzie
podlegać przebudowie. 

Z kolei najprawdopodobniej mniej
więcej za rok mieszkańcy ulicy Stocz−
niowej będą mogli jeździć nową dro−
gą. Urząd Miasta poszukuje wyko−
nawcy, który zajmie się budową tej
ulicy wraz z infrastrukturą. 

Zamówienie obejmuje budowę na−
wierzchni ul. Stoczniowej wraz z bra−
kującym uzbrojeniem tj. kanalizacją
deszczową z wpustami i przykanali−
kami oraz oświetleniem. Zgodnie
z dokumentacją techniczną przebudo−
wana zostanie także sieć telefoniczna
na skrzyżowaniu Stoczniowej i Pop−
łacińskiej. Obecnie jest to utwardzona
droga gruntowa. Po remoncie na−
wierzchnia będzie bitumiczna,
a chodniki wykonane zostaną z kostki
brukowej. Woda deszczowa odpro−
wadzana będzie do projektowanego
kanału deszczowego w ul. Popłaciń−
skiej, który ma być włączony do ka−
nału w ul. Żeglarskiej.

Wszystkie prace powinny zakoń−
czyć się do 30 września 2008 roku. 

(m.d.)

Zmiany w Radziwiu

Dobiegają końca negocjacje z wyko−
nawcą amfiteatru w sprawie usunięcia
usterek. – Celem umowy jest doprowadze−
nie obiektu w zakresie konstrukcji stalowej
i zadaszenia do stanu wolnego od wad tak,
aby wybudowany amfiteatr był trwały
i mógł spełniać swoje funkcje – wyjaśnia
zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki.

Przypomnijmy, że wykonawcą obiektu
jest konsorcjum firm na czele z płocką
Vectrą. Projekt stworzył Wojciech Ry−
żyński z poznańskiej firmy Archi Line.
Budowa rozpoczęła się w 2004 roku. Gdy
wydawało się, że prace są na ukończeniu,
okazało się, że obiekt nie jest bezpieczny.
Miasto zleciło wykonanie ekspertyz.
– Wykryto trzy bardzo poważne wady,
które powodują, że obiekt nie może być
oddany do użytku – mówi Zawidzki. – Po
pierwsze: węzły, czyli główne maszty
z odciągami są źle zaprojektowane i mo−
gą nie wytrzymać obciążenia. Po drugie:

ring, czyli rozwieszana membrana dachu
wymaga wzmocnienia połączeń kołnie−
rzowych. Po trzecie okazało się, że zako−
twiczenie masztu jest również niewystar−
czające. 

Wszystkie te wady spowodowały, że te−
raz trzeba zdjąć membranę dachu i napra−
wić nieprawidłowości. – Według eksper−
tyz, wady wynikają z błędów projektowych
– wyjaśnia zastępca Prezydenta. – Ich na−
prawę musimy zlecić odpłatnie, a następ−
nie dochodzić zwrotu kosztów w sądzie. 

Dariusz Zawidzki uważa, że jest to naj−
szybsza droga do tego, aby amfiteatr za−
czął funkcjonować. Gdyby miasto naj−
pierw dochodziło swoich racji w sądzie,
sprawa mogłaby trwać latami a obiekt
niszczałby. – Jeśli wszystko pójdzie do−
brze, czyli pogoda będzie sprzyjała, to
w kwietniu przystąpimy do odbioru tech−
nicznego amfiteatru – zapewnia zastępca
Prezydenta. M.D.

Do poprawki i sądu
Trzy firmy zgłosiły swoją ofertę

nabycia udziałów Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Kobierni−
kach. Na zaproszenie miasta do roko−
wań odpowiedziały: francuska SITA,
niemiecki Remondis oraz portugal−
ska SUMA. Teraz urzędnicy zapoz−
nają się z ofertami i wybrane – choć
być może wszystkie trzy – firmy za−
proszą do badania ZUOK−u i dal−
szych rozmów. – Jeśli oferty nie będą
nas satysfakcjonowały odstąpimy od
rokowań – mówi zastępca prezydenta
Dariusz Zawidzki. 

Przypomnijmy, że próba prywaty−
zacji ZUOK−u podejmowana jest
przez miasto po raz kolejny. Złożone
wcześniej oferty nie spełniały ocze−
kiwań samorządu. Teraz, podobnie
jak poprzednio, gmina chce zbyć do
100 proc. udziałów w spółce.
A wszystko dlatego, że zgodnie
z wymogami Unii Europejskiej od
2009 roku w Polsce musi się zmienić
gospodarka odpadami. Oznacza to,

że więcej surowców wtórnych musi
być odzyskiwanych (w tej chwili jest
to jedynie 4 proc.). Konsekwencją
wymogów UE będzie konieczność
modernizacji zakładów odpadów ko−
munalnych, w tym także tego w Ko−
biernikach. Wyjściem z sytuacji
mogłaby być budowa instalacji ter−
micznego przekształcania odpadów,
która spełnia wszelkie normy ekolo−
giczne. Ponadto dzięki takiej inwe−
stycji można by pozyskiwać energię
dla okolicznych gmin. Większą część
kwoty potrzebnej na wybudowanie
instalacji można pozyskać ze środ−
ków unijnych. Reszta pochodziłaby
od potencjalnego inwestora.

W negocjacjach z firmami wezmą
też udział przedstawiciele załogi ZU−
OK−u, którzy będą rozmawiać o pakie−
cie socjalnym dla pracowników, który
musi zapewnić potencjalny inwestor.
Negocjacje obejmą również zabezpie−
czenie stabilności opłat za składowa−
nie odpadów. (m.d.)

Do 100 procent

Doświetlono kolejne najbardziej nie−
bezpieczne przejścia dla pieszych. Czar−
ne punkty, w których wielokrotnie mia−
ły miejsce wypadki z udziałem pie−
szych, Wydział Gospodarki Komunal−
nej Urzędu Miasta Płocka ustalił z poli−
cją i Miejskim Zarządem Dróg. Projek−
tory na wysięgnikach zostały zainstalo−
wane na ul. Łukasiewcza w rejonie III
LO, na Bielskiej w pobliżu Zakładów
Mięsnych, na Kolegialnej w okolicy
skrzyżowania z Misjonarską (od strony
Szkoły Muzycznej), na Wyszogrodzkiej
w rejonie skrzyżowania z Lenartowicza,
na ul. Harcerskiej w okolicy skrzyżowa−
nia z ul. Kasztanową, w Alei Kilińskie−
go w pobliżu skrzyżowania z ul. Pa−
dlewskiego oraz na ul. Kościelnej (w
okolicach skrzyżowania z Cichą). 

Latarnie oświetlają wskazane pun−
kty srebrnym światłem, nie oślepiając
kierowców. Koszty opracowania do−
kumentacji projektowej oraz wyko−
nawstwa wyniosły około 196 tysięcy
złotych. 

Inwestycja jest kontynuacją przed−
sięwzięcia rozpoczętego w ubiegłym
roku. Doświetlono wtedy pięć najbar−
dziej niebezpiecznych punktów (w al.
Piłsudskiego przy siedzibie spółki
Energa oraz przy restauracji Mc Do−
nald’s, przy skrzyżowaniu Szopena
z Mickiewicza, skrzyżowaniu al. Ko−
bylińskiego z Topolową oraz Tysiącle−
cia z Wolskiego). W przyszłym roku
miasto zamierza zainstalować projek−
tory na kolejnych przejściach dla pie−
szych. ag

Czarne punkty rozjaśnione

Przynajmniej do 20 grudnia kie−
rowcy, którzy będą jechać ul. Dwor−
cową muszą liczyć się z poważnymi
utrudnieniami. Ulica – o długości

prawie 700 metrów – jest zamknięta
dla ruchu, co spowodowane jest re−
montem. Wykonawcą prac jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. 

Dzięki remontowi na Dworcowej
pojawią się nowe krawężniki oraz
– przede wszystkim – nowy asfalt.
Wodociągi – wykorzystując okazję
– postanowiły także przeprowadzić
swój remont. Na odcinku od ul. La−
sockiego do al. Jachowicza wyko−
nana zostanie nowa kanalizacja sa−
nitarna. Ekipy remontowe pojawią
się także na odcinku Dworcowej na
wysokości od Lasockiego do Cho−
pina.

Prace prowadzone przez PRD kosz−
tować będą 1,3 mln zł, natomiast Wo−
dociągi zainwestują ok. 240 tys. zł.
Roboty mogą potrwać dłużej, jeśli dro−
gowcom przeszkodzi zima. (m.d.)

Będzie równo

Wiemy już, kto opracuje dokumentację
projektowo−kosztorysową hali sportowo−
widowiskowej. Na ogłoszony przez
Urząd Miasta przetarg złożono dwie ofer−
ty. Wygrało konsorcjum firm: płockie
Zep−Inpro i Betek−Nieruchomości oraz
poznańska spółka Modern Construction
Design. Firmy zaproponowały, że wyko−
nają projekt za prawie 2,9 mln zł. Pokona−
ły one radomskie studio Architektoniczne
Wojciecha Gęsiaka, które za opracowanie
dokumentacji projektowo−kosztorysowej
chciało ponad 3,5 mln zł. 

Wygrane konsorcjum firm ma 10 mie−
sięcy na zaprojektowanie obiektu, wyko−
nanie ekspertyz i uzyskanie niezbędnych
pozwoleń. Dopiero wtedy, gdy ratusz bę−
dzie miał tę dokumentację, będzie mógł
ogłosić kolejny przetarg, tym razem na
budowę hali. 

Przypomnijmy, że centralnym pun−
ktem obiektu, który stanie przy ul. 7 czer−

wca 1991 roku, będzie boisko o wymia−
rach 50x30 metrów, przeznaczone do gry
w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.
Na widowni będzie mogło zasiąść pięć ty−
sięcy widzów. Do ich dyspozycji będzie
szatnia z depozytem, przynajmniej dwa
małe bufety oraz lokal gastronomiczny
dla minimum 100 osób.

Zawodnicy korzystać będą z sali ro−
zgrzewek i treningu ogólnorozwojowego,
sześciu przebieralni z zapleczem sanitar−
nym (w tym min. dwie wyposażone zosta−
ną w stoły do masażu i saunę), siłowni oraz
odnowy biologicznej. W projekcie znalaz−
ły się także pokoje: lekarza, kontroli anty−
dopingowej, trenerów, sędziów. Specjal−
nie dla zawodników i ich ekip przygoto−
wano pokój śniadań z zapleczem oraz bar. 

W obiekcie znajdzie się sala konfe−
rencyjno−bankietowa dla 300 osób, któ−
rą będzie można podzielić na trzy seg−
menty. (m.d.)

Konsorcjum nad projektem
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*XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA*XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA*XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA*

1. UCHWAŁA NR 212/XV/07
w sprawie utworzenia Miejskiego
Urzędu Pracy w Płocku,

2. UCHWAŁA NR 213/XV/07
w sprawie określenia górnych sta−
wek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania od−
padów komunalnych oraz opróż−
niania zbiorników bezodpływo−
wych i transportu nieczystości
ciekłych,

3. UCHWAŁA NR 214/XV/07
w sprawie zmiany uchwały nr
194/XIII/07 Rady Miasta Płoc−
ka z dnia 25 września 2007 ro−
ku – sprostowania błędu pisar−
skiego. 

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte 
na XV  sesji w dniu
30 października 2007 roku:

Od nowego roku zacznie działać
w Płocku Miejski Urząd Pracy. Taką
decyzję podjęli na XV sesji (30 paź−
dziernika) radni, choć nie wszyscy ak−
ceptowali takie rozwiązanie. Część
uważała, że problem bezrobocia nale−
ży pozostawić – jak dotychczas –
w Powiatowym Urzędzie Pracy,
współfinansowanym przez miasto.

– Apeluję o wycofanie tej uchwały –
mówiła Elżbieta Gapińska. PUP pra−
widłowo realizuje swoje zadania i nie
widzę potrzeby zmiany tej sytuacji. Do
tej instytucji z budżetu miasta przeka−
zujemy rocznie 1 mln 400 tysięcy zło−
tych. Funkcjonowanie odrębnej, miej−
skiej jednostki będzie znacznie droższe.

– Jakie działania podejmie MUP, któ−
rych nie realizuje obecnie PUP? – dopy−
tywał Andrzej Nowakowski. Zwrócił
również uwagę, że budynek Petrobudo−
wy, w którym zlokalizowana ma być no−
wa jednostka, nie jest przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do zarzutów tych ustosunkował się
Grzegorz Orzeł – dyrektor Wydziału
Rozwoju Miasta. Przypomniał, że po−
mysł utworzenia Miejskiego Urzędu
Pracy radni zaakceptowali już w czer−
wcu. – Teraz wracamy do tego tematu,
ponieważ uzyskaliśmy zgodę minister−
stwa. Płock we wskaźnikach bezrobo−
cia nadal jest powyżej średniej krajo−
wej, dlatego musimy zintensyfikować
działania, bardziej przystosować je do
specyfiki płockiego rynku pracy – ar−
gumentował. A w budynku przy ul. 3
Maja zainstalowana zostanie winda
dla niepełnosprawnych.

Dyskusję przeciął prezydent Miro−
sław Milewski, stwierdzając że
wszystkie wątpliwości były wyjaśnia−
ne na komisjach i nie ma potrzeby
przytaczać ich ponownie. A obecny
poziom bezrobocia nikogo nie zado−
wala i podjęcie bardziej zdecydowa−
nych kroków w tym temacie jest ko−
nieczne. (j)

Miejski Urząd Pracy

Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o uwzględnienie w projek−
towaniu i wykonawstwie elewacji
remontowanych przedszkoli kolory−
styki i wzornictwa z motywami
dziecięcymi (bajkowymi). 2/ Proszę
o podanie daty rozpoczęcia remontu
Miejskiego Przedszkola nr 1.

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o oznakowanie ulicy Pa−
triotów tabliczkami z nazwą tej uli−
cy. 2/ Ponownie proszę o przyspie−
szenie prac modernizacyjnych bu−
dynku byłej przychodni przy ul.
Jasnej.

Elżbieta Podwójci−Wiechecka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wyjaśnienie, dlaczego
podniesiono czynsze w blokach
MTBS o 20% (jakie składniki wcho−
dzą w opłaty)?

Wioletta Kulpa

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dlaczego dyrekcja DPS „Przyjaz−
nych serc” nie wyraża zgody na wy−
kupienie obiadów w stołówce przez
pracowników? Dlaczego nie ma
w DPS pokoju socjalnego do spoży−
wania posiłków i oddzielnych szat−
ni? Czy pracownicy w godzinach
pracy wykonują obowiązki na rzecz
Fundacji Panaceum?

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dlaczego budynek PZOZ przy ul.
Kolegialnej 27 został wystawiony
na sprzedaż? 2/ Proszę o wyznacze−
nie miejsc parkingowych na ul.
Bielskiej, szczególnie w okolicach
poczty. 3/ Proszę o wyczerpującą in−
formację na temat funkcjonowania
Płockiego Funduszu Poręczeń Kre−
dytowych.

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Nierzetelnie przygotowany statut
Miejskiego Urzędu Pracy. 2/ Proszę
o informacje, dotyczące poniesio−
nych przez UMP kosztów na kampa−
nię informacyjną związaną z projek−
tem „Tumska salonem miasta”. 3/
Na drzewach wieszane są plakaty
reklamujące dyskotekę Ambra. Dla−
czego służby miejskie nie mogą roz−
wiązać tego problemu? 4/ Zwracam
się o ponowne wykonanie prac pie−
lęgnacyjnych na drzewach i krze−
wach wzdłuż chodnika ul. 7 Czer−
wca 1991 r. Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami i podczas 
XV sesji Rady Miasta 
w dniu 30 października 2007 roku:

Czeka nas w nowym roku
znaczna podwyżka opłat za
składowanie odpadów. Od 1
stycznia 2008 roku stawki za
„korzystanie ze środowiska”
wzrastają z 15,71 zł do 75 zł
za tonę. Będzie to miało zna−
czący wpływ na koszty funk−
cjonowania ZUOK i przedsię−
biorstw, świadczących usłu−
gi przewozowe, czyli krótko
mówiąc, liczyć się należy
z podwyżką opłat za wywóz
śmieci.

U źródeł tak znacznej podwyżki
leży konieczność ograniczenia ilo−
ści odpadów składowanych bezpoś−
rednio w ziemi w całej Unii Euro−
pejskiej. W Polsce aż 98% wszyst−
kich odpadów trafia na wysypiska.
W Płocku selektywnie zbiera się
około 10% wszystkich odpadów,
co jest niezłym wynikiem w porów−
naniu do innych regionów, ale dale−
ko niewystarczającym jak na
współczesne wymogi ochrony śro−
dowiska. Prowadzona wspólnie ze
Związkiem Gmin Regionu Płockie−
go zbiórka odpadów wielkogabary−
towych oraz niebezpiecznych oraz
pracująca w ZUOK linia wyłapy−

wania surowców wtórnych w odpa−
dach zmieszanych, pozwalają na
nieco niższą podwyżkę od średniej
krajowej, ale nie ma co ukrywać, że
będzie ona dla wszystkich odczu−
walna.

Aktualnie za tonę odpadów
przyjmowanych do Kobiernik płaci
się 88 złotych, po podwyżce będzie
to 150 złotych. W kosztach zbiórki
i transportu odpadów koszt przyję−
cia ich do ZUOK stanowi 50% ce−
ny. Do końca 2008 roku odpady se−
lekcjonowane będą przyjmowane
po zerowej stawce opłat, wszyst−
kim więc – także przewoźnikom –
będzie opłacało się wyodrębniać
surowce wtórne.

W czasie dyskusji na ten temat,
w trakcie XV sesji Rady Miasta,
Wioletta Kulpa zgłosiła wniosek
obniżenia wysokości części propo−
nowanych nowych stawek za od−
bieranie odpadów komunalnych
średnio o 2 złote. Radni tę propozy−
cję zaakceptowali i ostatecznie no−
we, górne stawki kształtować się
będą następująco: za pojemnik 80 l
– 13 złotych, pojemnik 110 l – 16
zł, 120−litrowy – 17 zł, 240 l – 24
zł, 770 l – 46 zł, 1100 l – 65 zł
i kontener 8.500 l – 500 złotych.
Odpady komunalne zbierane i od−
bierane w sposób selektywny (frak−
cja sucha) będą o połowę tańsze.

Górną stawkę opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za
usługi opróżniania zbiorników bezod−
pływowych i transport nieczystości
ciekłych ustalono na 20 zł za metr sze−
ścienny (dotychczas było 18,30 zł).

Właściciele nieruchomości, którzy
nie zawarli umowy na odbiór odpa−
dów komunalnych ponosić będą na−
stępujące opłaty: z gospodarstw do−
mowych 30 zł od osoby zamieszku−
jącej w danej nieruchomości, od po−
zostałych wytwórców odpadów ko−
munalnych 163 zł za metr szesc. oraz
20 zł za każdy metr szesc. nieczysto−
ści ciekłych. (j)

Droższe śmieci



5Sygnały Płockie

*OPIEKA SPOŁECZNA*OPIEKA SPOŁECZNA*OPIEKA SPOŁECZNA*OPIEKA SPOŁECZNA*OPIEKA SPOŁECZNA*OPIEKA SPOŁECZNA*

Szacunkowa liczba osób bezdom−
nych przebywających na terenie mia−
sta Płocka wynosi 114. Są to osoby ob−
jęte pomocą od stycznia 2007 r. Zbli−
żająca się zima, to czas intensywnych
przygotowań w organizacjach, zajmu−
jących się wsparciem dla bezdomnych. 

Dotychczasowe działania

W ramach prowadzonej pracy so−
cjalnej od stycznia do 31 październi−
ka 2007 r. 2 osoby otrzymały miesz−
kanie socjalne w tym jeden mężczyz−
na z Hostelu i jeden z Domu dla Be−
zdomnych Mężczyzn. Zostali rów−
nież objęci pomocą w formie zasił−
ków na zagospodarowanie, otrzymali
meble i sprzęt AGD od darczyńców,
dzięki współpracy pracownika so−
cjalnego z PCK. Poza tym 9 osób
podjęło pracę na czas nieokreślony,
a 6 mężczyzn zostało zatrudnionych
na umowę cywilno−prawną. Jeden
z nich po podjęciu pracy rozpoczął
studia na kierunku politologia
w szkole wyższej i obecnie nie ko−
rzysta z pomocy MOPS. Jedna kobie−
ta podjęła pracę dorywczą (opieka
nad starszą osobą), jedna – otrzymała
świadczenia z ZUS. Również jednej
osobie udzielono pomocy związanej
z dopełnieniem formalności, celem
otrzymania świadczenia z ZUS. Uda−
ło się też namówić 12 osób na rozpo−
częcie leczenia w Poradni Uzależnień
od Alkoholu. Siedmiu mężczyzn
umieszczono w Ośrodku Uzależnień
MONAR w Małkowie i Poznaniu.
MOPS pomógł też 3 mężczyznom
przy załatwianiu formalności, zwią−
zanych z otrzymaniem zasiłku stałe−
go. Pracownicy socjalni nawiązywali
również kontakt z rodzinami osób be−
zdomnych w celu powrotu do środo−
wiska rodzinnego. 

Od 1 kwietnia br. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Płocku prowa−
dzi również – dzięki pomocy finanso−
wej Urzędu Miasta Płocka (lokal,

środki na wyposażenie) – mieszkanie
chronione dla osób bezdomnych.
Obecnie przebywają w nim 3 bezdom−
ne kobiety, które realizują program
wychodzenia z bezdomności. Dwie
z nich pracują, jedna jest uczennicą
technikum informatycznego. Czekają
na przydział mieszkania socjalnego. 

Przygotowania do zimy

Obecnie w Domu dla Bezdomnych
Mężczyzn przebywa 25 osób, w Ho−
stelu dla Bezdomnych Mężczyzn – 1
osoba, a w Noclegowni dla Kobiet

i Matek z Dziećmi – 7 kobiet. Z pomo−
cy w formie zasiłków celowych na za−
kup opału skorzystało już 528 rodzin,
a z bezpłatnych posiłków – 58 osób
bezdomnych (dane dotyczące osób
przebywających w w/w placówkach
według stanu na 31.10.2007 r.)

Podobnie jak w ubiegłym roku
w miasto ruszą patrole. Pracownicy
Straży Miejskiej oraz Miejskiego Oś−

rodka Pomocy Społecznej będą od−
wiedzać miejsca, gdzie przebywają
bezdomni i namawiać ich do skorzy−
stania z pomocy MOPS−u, Caritasu
i innych organizacji. Podczas tego−
rocznej zimy, podobnie jak w latach
ubiegłych, przez cały czas będzie pro−
wadzona akcja plakatowa. Na terenie
miasta, w wybranych punktach, będą
rozwieszone informacje z adresami
i telefonami placówek, do których
mogą zgłaszać się osoby bezdomne.

Plan działań podczas tegorocznej zi−
my został ustalony 31 października br.

w sali konferencyjnej Miejskiego Oś−
rodka Pomocy Społecznej, gdzie spot−
kali się przedstawiciele: Caritas Diecezji
Płockiej, Wojewódzkiego Szpitala Zes−
polonego, Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej, Urzędu Miasta Płocka, Za−
rządu Rejonowego PCK, Straży Miej−
skiej, Komendy Miejskiej Policji, Izby
Wytrzeźwień, Katolickiego Stowarzy−
szenia św. Brata Alberta, Zespołu Opie−

ki Zdrowotnej. Bez ich pomocy be−
zdomni i ubodzy nie przetrwaliby zimy.

W naszym mieście osoby bezdom−
ne otrzymają pomoc i schronienie
w następujących miejscach:

1. Noclegownia dla Kobiet i Matek
z Dziećmi działająca przy PKPS
w Płocku ul. Misjonarska 22 (024 364
76 05). Zgodnie z umową MOPS ma
zapewnionych tam 20 miejsc noclego−
wych. Placówka zapewnia całodobo−
wy pobyt, miejsce noclegowe, środki
czystości. Istnieje możliwość zwię−
kszenia miejsc noclegowych, przeka−
zywania osobom bezdomnym żywno−
ści z programu „PEAT” oraz przygo−
towania paczek żywnościowych z oka−
zji Świąt Bożego Narodzenia.

2. Caritas Diecezji Płockiej dys−
ponuje 50 miejscami w Domu dla
Bezdomnych Mężczyzn ul. Sienkie−
wicza 54. 

3. Bezdomni mężczyźni wymagają−
cy wzmożonej opieki medycznej mogą
korzystać z Hostelu dla Bezdomnych
Mężczyzn przy ul. Sienkiewicza 54
(tel. 024 266 89 67). Zgodnie z zawar−
tą umową w hostelu może przebywać
5 osób. Zapewniony mają całodobowy
pobyt, opiekę medyczną, leki, cało−
dzienne wyżywienie, środki higieny
osobistej.

4. Punkt higieny sanitarnej
w Płocku przy Izbie Wytrzeźwień ul.
Medyczna 1 (tel. 024 367 19 09) to
placówka czynna całodobowo. Osoby
bezdomne mogą korzystać z toalety
oraz wymiany odzieży. Tu osoby bez−
domne będą kierowane przez pracow−
ników socjalnych.

5.   PCK z siedzibą przy ul. Misjonar−
skiej 22 wydaje odzież i obuwie dla 60
osób bezdomnych oraz środki czystości.

6. Stowarzyszenie Pomocy św.
Brata Alberta (ul. Kościuszki 5)
udziela pomocy 20 osobom bezdom−
nym; posiłki oraz używana odzież.

7. Poza tym osoby bezdomne mogą
ubiegać się o pomoc w: Miejskim Oś−
rodku Pomocy Społecznej przy ul.
Wolskiego 4 (sekretariat – tel. 024 364
02 10) i w Dziale Pracy Socjalnej przy
ul. Kolegialna 47 (tel. 024 364 70 94
lub 024 364 70 92)

(opr. rł na podst. MOPS)

Pomoc finansowa, bezpłatne posiłki, miejsca w noclegowni, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn
i Hostelu – to niektóre formy pomocy przygotowane w tym roku przez MOPS 

Bezdomni. Pomóżmy im

Wydano na ten cel 532.638 zł. MOPS
w Płocku dożywia dzieci i młodzież we
wszystkich szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz w 8 szkołach ponad−
gimnazjalnych. Przypominamy, że z po−
mocy w ramach programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie dożywia−
nia” może skorzystać rodzina, która po−
siada dochód nie wyższy niż 150 proc.
kryterium dochodowego (tj. 526,50 zł x
liczba osób w rodzinie).

W ramach realizacji ustawowych
obowiązków z pomocy w formie zasił−
ków celowych na zakup opału skorzy−
stało 528 rodzin. Wydatkowano na ten
cel 215.952 zł. Średnia wysokość
świadczenia to 409 zł. (op. rł)

1340 płockich dzieci zostało obję−
tych dożywianiem w okresie od
stycznia do października 2007 

Dożywianie i opał
Płocki oddział ZUS informuje, że

na początku 2008 roku planowane
jest wdrożenie nowej aplikacji,
wspomagającej wprowadzanie do
systemu papierowych dokumentów
ubezpieczeniowych lub dostarczo−
nych na nośniku (przygotowanych
w programie Płatnik). W nowej
aplikacji obsługiwane będą doku−
menty składane przez płatników,
rozliczających składki za nie wię−
cej niż pięciu ubezpieczonych oraz
za więcej niż pięciu ubezpieczo−
nych – jeśli posiadają zgodę na do−
starczanie dokumentów w formie
papierowej.

To nowe narzędzie ZUS znacznie
poprawi jakość przetwarzanych do−

kumentów oraz skróci czas ich sy−
stemowego przetworzenia.

Zakład przypomina również, iż
zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o sy−
stemie ubezpieczeń społecznych
z dnia 13 października 1998 r. (tekst
jednolity Dz.U. nr 11 poz. 74
z 2007 r.) płatnicy, prowadzący dzia−
łalność gospodarczą, odprowadzają−
cy składki tylko za siebie lub za sie−
bie i osoby współpracujące, wyliczo−
ne od minimalnych podstaw są zwol−
nieni z obowiązku comiesięcznego
składania dokumentów rozliczenio−
wych za kolejne miesiące. Dotyczy
to przypadków, gdy nie zaszły u płat−
nika jakiekolwiek zmiany w stosun−
ku do danych wykazanych w ostatnio

złożonych dokumentach rozliczenio−
wych lub nastąpiła zmiana minimal−
nej podstawy wymiaru składek. Dla
płatników tych dokumenty zostaną
stworzone systemowo poprzez tzw.
„klonowanie”.

Przypominam o możliwości prze−
kazywania do ZUS dokumentów
ubezpieczeniowych drogą elektro−
niczną.

Płytę z aktualną wersją programu
Płatnik, umożliwiającą m.in. stoso−
wanie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego i nowy format doku−
mentów ubezpieczeniowych otrzy−
mać można w każdej jednostce ZUS
wraz z informacja o zasadach przeka−
zywania dokumentów w formie elek−
tronicznej. Deklarujemy także bez−
płatna pomoc przy instalacji progra−
mu i obsłudze dokumentów.

B. Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS Płock)

ZUS informuje

Przyjaźni przedsiębiorcom
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Płocka policja wraz z Energą zorgani−
zowali na terenie naszego powiatu akcję
pn. „Odblaskowe drogi od Bałtyku do
Tatr”. Polegała ona na tym, że kierow−
com oraz pieszym – przede wszystkim
dzieciom – wręczano kamizelki i opaski
odblaskowe oraz latarki. – Chcieliśmy
w ten sposób zachęcić kierowców, aby
zakładali kamizelki na przykład przy
wymianie koła, czy awarii samochodu
– wyjaśnia Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. – Piesi powinni być wi−
doczni w ciemności, gdyż dzięki temu
będą bezpieczni, szczególnie poza tere−
nem zabudowanym. 

Według danych, aż 46 proc. wypad−
ków śmiertelnych zdarza się po
zmierzchu. W nocy widzimy gorzej,
a kierowcy wielu rzeczy w ogóle nie
dostrzegają. 

– Osoba poruszająca się po ciemku,
bez elementów odblaskowych, widzia−
na jest w światłach mijania z odległo−
ści 20−30 metrów – mówi Aldona Nie−

dzielak z płockiej Energi. – Pojazd po−
ruszający się z prędkością 90 km/godz.
(dopuszczalna prędkość poza obsza−
rem zabudowanym) pokonuje w ciągu
1 sekundy 25 metrów. Zatem żaden
kierowca nie ma szans na podjęcie
właściwej reakcji. 

Pieszy, który ma elementy odblasko−
we zostanie zauważony przez kierujące−
go już z odległości 130−150 metrów. 

Policja przypomina, że Ustawa
o ruchu drogowym mówi, że dziecko
w wieku do 15 lat, poruszające się po
drodze po zmierzchu, poza obszarem
zabudowanym, jest zobowiązane uży−
wać elementów odblaskowych w spo−
sób widoczny dla innych uczestników
ruchu. 

Podobne zobowiązania mają kie−
rowcy, którzy wymieniają koło czy na−
prawiają samochód. 

Patrole rozdające prezenty pojawiły się
przy drogach, przy których znajdują się
szkoły, m.in. w Gąbinie i Łącku. (m.d.)

Bądź widoczny

Płocka Straż Miejska wręcza pierwsza−
kom odblaski. Mają postać sympatyczne−
go misia, którego można przypiąć do
ubrania, tornistra czy roweru. – Każde

dziecko będzie mogło wylosować sobie
maskotkę – mówi Jolanta Głowacka,
rzecznik prasowy SM. – Misie są w róż−
nych kolorach: niebieskim, żółtym, czer−
wonym i pomarańczowym.

Na brzuszku znajduje się numer telefo−
nu alarmowego do straży – 986. – Zależy
nam, aby dzieciaki zapamiętały ten numer
i wiedziały, że w razie niebezpieczeństwa
zawsze mogą zadzwonić i poprosić straż−
nika o pomoc – opowiada Głowacka. 

Na pomysł zakupu odblasków wpadli
pracownicy referatu szkolno−edukacyjne−
go SM, którzy na co dzień prowadzą
z dziećmi zajęcia profilaktyczne pn. „Bez−
pieczna droga do szkoły”. Projekt realizo−
wany jest przy współpracy z Urzędem
Miasta. – Uświadamiamy, jakie zagroże−
nia czyhają na najmłodszych w drodze do
i ze szkoły – wyjaśnia rzecznik. – Uczymy
dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po
drogach. Dzięki nawet niewielkim elemen−
tom odblaskowym na ubraniu będą bar−
dziej widoczne dla kierowców. (m.d.)

Misie nr 986

Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie.
Było listopadowe popołudnie. 68−letnia
mieszkanka domu przy ul. Wyszogrodz−
kiej zauważyła przez okno, że znajomy
mężczyzna ściąga odzież, która była roz−
wieszona na sznurkach w przydomowym
ogródku. 

Później było już jak w gangsterskim
filmie. Kobieta wybiegła z domu,
a wtedy 28−letni mężczyzna uderzył ją
w twarz i wyszedł z łupem za ogrodze−
nie. – W tym momencie z domu wyszedł
68−letni mąż – opowiada Mariusz Gie−
rula, rzecznik prasowy policji. – Roz−
wścieczony złodziej rzucił ubrania
i uderzył mężczyznę w twarz. Poszkodo−
wany upadł na ziemię. Sprawca zaczął
go kopać po głowie, aż ofiara straciła
przytomność. Żona próbowała odcią−

gnąć agresora, ale znów dostała cios
w twarz. 

Z pomocą ofiarom ruszyła sąsiadka
z domu obok. Zawołała do córki, żeby
wezwała policję. Wtedy złodziej ruszył
w jej stronę. Kobieta zdążyła schronić się
w domu, a w jej obronie stanął pies.
– Rzucił się na mężczyznę, pogryzł go
i wyrwał mu kieszeń z dokumentami – re−
lacjonuje Gierula. – Wściekły złodziej
krzyczał, że wszystkich pozabija. 

Poszkodowane małżeństwo trafiło do
szpitala. Kobieta ma siniaki, obolałe ple−
cy i twarz. Natomiast mężczyzna, oprócz
siniaków, ma połamane kości twarzy. 

Sprawca przebywa w areszcie.
Spędzi tam przynajmniej trzy mie−
siące. Sąd postawił mu zarzut kra−
dzieży rozbójniczej. (m.d.)

Odzieżowy rozbój

Wszystko wyglądało bardzo
groźnie: w podpłockim Trzepowie
dachował Daewoo Lanos. Na miej−
sce zdarzenia natychmiast przyje−
chała policja, straż pożarna oraz po−
gotowie ratunkowe. Okazało się, że
wewnątrz ani w najbliższej okolicy
pojazdu nikogo nie ma. – Na wy−
wróconym do góry kołami samo−
chodzie funkcjonariusze znaleźli

kartkę, na której napisane było: Bę−
dę za godzinę, kierowca – opowiada
Mariusz Gierula, rzecznik prasowy
policji. 

I faktycznie za godzinę zjawił się
36−letni mieszkaniec Sierpca. Poli−
cjantom wyjaśnił, że musiał załatwić
bardzo pilną sprawę i dlatego zostawił
samochód. Przyznał się, że spowodo−
wał kolizję. – Sprawca przyjął mandat
i na własny koszt zabrał pojazd – mó−
wi Gierula. (m.d.)

Zaraz wracam

* Przez prawie dwie godziny zablo−
kowana była droga krajowa nr 62
z Płocka do Warszawy (na
zdjęciu). W Cekanowie zderzyły
się trzy pojazdy; najpierw kieru−
jąca Fiatem Pandą uderzyła w tył
dostawczego volkswagena, a na−
stępnie w jej samochód uderzyła
Skoda Felicja. W wypadku ucier−
piały trzy kobiety, które trafiły do
szpitala. 

* Płocczanka straciła telefon komór−
kowy, który miała w torebce. Do
zdarzenia doszło przy al. Kobyliń−
skiego.

* Złodzieje próbowali się włamać do
mieszkania na parterze w bloku
przy ul. Armii Krajowej. Nie udało
im się, ale uszkodzili roletę zabez−
pieczającą drzwi balkonowe i okno
w sypialni. 

* 25−letni kierowca Volkswagena
Vento wysadził przy ul. Kochanow−
skiego pasażerkę. Następnie pod−
czas cofania nie zauważył jej. Ko−
bieta z obrażeniami ciała trafiła do
szpitala. 

* W Goślicach 24−letni kierowca
Opla Astry uderzył w drzewo. Po

przewiezieniu do szpitala mężczyz−
na zmarł. 

* Na ul. Gradowskiego na 79−let−
niego płocczanina napadło
dwóch mężczyzn w wieku 21
i 33 lat. Sprawcy zabrali portfel
i dowód osobisty. Złodzieje zo−
stali zatrzymani. Okazało się, że
są nietrzeźwi. 

* Nieznany sprawca wyrwał z ręki
15−latkowi telefon komórkowy oraz
zerwał z szyi łańcuszek. Do zdarze−
nia doszło przy ul. Armii Krajowej.

* Z piwnicy przy ul. Dobrowolskiego
zginął rower górski.

* Złodzieje zabrali z Opla Kadetta,
zaparkowanego przy ul. Chopina,
radioodtwarzacz. 

* Przy ul. Sucharskiego policjanci
znaleźli skradzione kilka dni
wcześniej audi.

* Wykorzystując nieuwagę 69−let−
niego mężczyzny, złodzieje za−
brali mu z kieszeni marynarki pie−
niądze. 

* Z dostawczego forda zginęły spe−
cjalistyczne narzędzia do naprawy
sprzętu AGD. Do zdarzenia doszło
przy ul. Kredytowej. (m.d.)

Kronika policyjna

Przed płockim sądem staną wkrótce
rodzice, którzy zamiast opiekować się
dzieckiem pili alkohol. 

Wszystko wydarzyło w mieszkaniu
przy ul. Wyszogrodzkiej. – Gdy na
miejsce przyjechał patrol okazało się, że
33−letnia matka miała w wydychanym
powietrzu ponad trzy promile alkoholu
– opowiada Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. – O trzy lata starszy oj−
ciec miał prawie cztery promile. 

W mieszkaniu policjanci znaleźli
miesięczną dziewczynkę. Natychmiast

wezwano pogotowie. Lekarz stwier−
dził, że stan dziecka wymaga przewie−
zienia go do szpitala. 

– Wcześniej sąd odebrał małżeństwu
prawa rodzicielskie i czworo dzieci
w wieku 6, 7, 8 i 14 lat – mówi Gieru−
la. – Dzieciaki przebywają w pogoto−
wiu opiekuńczym. Teraz rodzice po−
nownie staną przed sądem.

To nie pierwszy w tym roku przypa−
dek zatrzymania pijanych rodziców.
Niedawno nietrzeźwy ojciec wrócił do
domu bez dziecka, z którym wyszedł
na spacer. Malcem zaopiekowali się
przechodnie na ulicy Sienkiewicza.

(m.d.)

Bez opieki
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W związku z dużym zainteresowa−
niem koncertem symfonicznym zatytuło−
wanym „POD DACHAMI PARYŻA”,
dyrekcja Płockiej Orkiestry Symfonicz−
nej serdecznie zaprasza na dodatkowy
koncert ”, który odbędzie się 6 grudnia
2007 r. (czwartek) w sali koncertowej
przy ul. Kolegialnej 23 o godz. 19.

W koncercie wystąpią: Wiesław
Prządka – akordeon, Małgorzata Ko−
morowska – harf i Płocka Orkiestra
Symfoniczna pod dyrekcją Jana Jakuba
Bokuna.

W programie: Le−Grand – suita na
kanwie muzyki z filmu ”Parasolki
z Cherbourga” – na harfę i orkiestrę smy−
czkową w aranżacji Adriana Chanke, Ri−

chard Galliano – ”Concerto Opale” na
akordeon i orkiestrę, VALSES DE PA−
RIS – aranżacja na akordeon i orkiestrę
Andrzeja Marko, Jean Drejac et Hubert
Givaud – ”Sous le ciel de Paris”, Luis
Ferran – ”Domino”, Joseph Colombo et
Tony Murena – ”Indifference”, Georges
Ulmer – ”Pigalle”, Norbert Glanzberg
– ”Padam, padam”.

Bilety w cenie 18 zł i 23 zł (dla grup
zorganizowanych od 10 osób bilety po
12 zł) do nabycia w kasie Płockiej Orkie−
stry Symfonicznej ul. Bielska 9/11 (par−
ter) tel. 024 364 10 85 oraz w sklepie mu−
zycznym Harfa, ul. Kolegialna 1, tel. 024
262 34 57. Rezerwacja internetowa
www.posorkiestra.pl (j)

Dodatkowy koncert

Dwie osoby trafiły do szpitala po
pożarze kamienicy przy Nowym Ryn−
ku. Do zdarzenia doszło w środę wie−
czorem (7.XI). Policja i straż pożarna
otrzymały zgłoszenie około godziny
18.10. Natychmiast na miejscu zjawi−
ło się siedem zastępów strażaków.
Ogień szalał w mieszkaniu na drugim
piętrze. 18 strażaków natychmiast
ewakuowało lokatorów całego budyn−
ku – pięć rodzin, w sumie 14 osób. Do

szpitala z objawami zaczadzenia trafi−
ło starsze małżeństwo z palącego się
mieszkania. – Dzięki szybkiej akcji,
pożar nie rozprzestrzenił się na kolej−
ne lokale i budynki – mówi Andrzej
Smoleński, zastępca komendanta Pań−
stwowej Straży Pożarnej w Płocku.
Na razie nie wiadomo, co było przy−
czyną pojawienia się ognia w kamie−
nicy, ale policja nie wyklucza zwarcia
instalacji elektrycznej. (m.d.)

Ogień w centrum

Firma pkt.pl Polskie Książki Tele−
foniczne, rozpoczęła na obszarze
Płocka i regionu płockiego dystrybu−
cję bezpłatnej regionalnej książki
pkt.pl, najbardziej popularnej i roz−
poznawalnej książki teleadresowej
w Polsce. Książka pkt.pl trafi do od−
biorców prywatnych oraz wszystkich
firm z bazy pkt.pl. Dodatkowo firmy
będące klientami pkt.pl otrzymają pły−
ty CD z regionalnym zestawieniem
firm. Firmy mogą również zakupić
książkę bezpośrednio przez stronę in−
ternetową www.pkt.pl.

Regionalna książka pkt.pl oferuje
również przewodnik Lekarze dla
Płocka i regionu płockiego, zawierają−
cy informacje o lekarzach 25 specjal−
ności, w tym o lekarzach alergolo−
gach, diabetologach, ginekologach,
internistach, okulistach, onkologach
i wielu innych. Na początku przewod−
nika Lekarze użytkownik znajdzie de−
finicje wszystkich specjalności lekar−
skich, jakie występują w książce.
Przewodnika Lekarze należy szukać
w książce płockiej pkt.pl na żółtych
stronach pod literą L jak Lekarze. 

Ponadto nowymi elementami
płockiej książki pkt.pl są: zestawie−
nie wszystkich najważniejszych
urzędów w Polsce, w tym mini−
sterstw, kancelarii sejmu i senatu,
PAIZ, GUS, Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyj−
nego w branży Urzędy Centralne.
W książce pkt.pl można też znaleźć
niespotykaną dotąd w innych książ−
kach teleadresowych branżę „Unia
Europejska – instytucje, informa−
cje”, która zawiera informacje
o Regionalnych Centrach Informa−
cji Europejskiej i punktach kontak−
towych programów pomocowych
UE dla całej Polski. Inną nowator−
ską branżą są „Rzecznicy Praw”
(m.in. obywatelskich i dziecka),
którzy w innych książkach teleadre−
sowych są przeważnie „ukryci”
w strukturach i pod hasłami urzę−
dów miejskich, a tym samym trudni
do znalezienia. 

Katalog pkt.pl będzie dystrybuo−
wany w Płocku wśród firm i osób
prywatnych do 30 listopada 2007
roku. Opr. (j)

Nowości w Unii

Żywność i słońce
Punkt Informacyjny Europe Direct

w Płocku na bieżąco wydaje biulety−
ny o zmianach, zachodzących
w Unii Europejskiej. Z ostatnich no−
wości warto odnotować, że ministro−
wi rolnictwa Unii Europejskiej po−
stanowili, że mianem zdrowej żyw−
ności będą określane produkty, za−

wierające minimum 95% składni−
ków pochodzenia ekologicznego.
Istotnym jest, że na unijny rynek
nadal nie mogą być wprowadzane
produkty zmodyfikowane genetycz−
nie. Inną nowością jest, że produkty
z filtrem słonecznym będą teraz le−
piej oznaczone. Znikną informacje
typu: blokada słoneczna, czyli cał−
kowita ochrona. Zamiast tego poja−
wi się logo informujące o ochronie
przez UV−A. (j)

Coraz mniej czasu pozostało na wy−
mianę dowodów osobistych. Urząd
Miasta Płocka przypomina, iż do 31
grudnia 2007 roku należy wymienić
wszystkie dowody osobiste wydane
przed 1 stycznia 2001 r. 

Dotychczas dowody wymieniło
około 83 tysięcy mieszkańców Płoc−
ka, a 15 tysięcy wciąż posługuje się
starymi dokumentami. Czas oczeki−
wania na dowód trwa ponad 1 mie−
siąc, jednak może się wydłużyć nawet
do 3 miesięcy. Z uwagi na dużą licz−
bę osób, które nie wywiązały się z te−
go ustawowego obowiązku UMP ape−
luje, by nie zwlekać do ostatniej
chwili. 

Aby wymienić stary dowód na no−
wy, należy osobiście złożyć wypełnio−
ny wniosek. Druk jest do pobrania na
miejscu w Urzędzie oraz na stronie in−
ternetowej. Trzeba dołączyć dwie ak−

tualne, wyraźne fotografie o wymia−
rach 35 x 45 mm, przedstawiające oso−
bę bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami w taki sposób,
aby ukazywały głowę z widocznym le−
wym uchem (biało−czarne lub koloro−
we). Dokonać opłaty w wysokości 30
zł w kasie Urzędu Miasta (budynek ra−
tusza, wejście od ul. Zduńskiej 3, I pię−
tro, pokój nr 132) lub na rachunek:
Bank PEKAO S.A. I/O Płock
05124031741111000028907183 z do−
piskiem ”opłata za dowód osobisty”.
Dokumenty składa się w Biurze Ob−
słgi Klienta (ul.. Zduńska 3, stanowi−
sko nr 3) od poniedziałku do piątku od
7.30 do 15, zaś w środy od 9:30 do 17.
Trzeba także okazać stary dokument.

Więcej informacji na temat wymia−
ny dowodów osobistych można uzy−
skać pod numerami telefonów: 024
36715 61, 024 367 15 93. Opr.(j)

Wymiana dowodów

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I

Nowa książka teleadresowa

Ratujmy stare cmentarze

Bardzo cieszy mnie akcja ratowa−
nia starych grobowców na płockich
cmentarzach, organizowana przez
Stowarzyszenie Starówka Płocka.
Chciałabym zwrócić uwagę, że pięk−
ne rzeźby nagrobne są na wielu in−
nych, mniejszych nekropoliach.
Opuszczone, zaniedbane, coraz sła−
biej opierają się upływowi czasu. Za−
łączam zdjęcie grobowca Jadwigi
Piwnickiej, znajdującego się na sta−
rym i zdewastowanym cmentarzu
w Sikorzu. Rzeźba jest bardzo pięk−
na, obrazuje ogromny ból i smutek
po stracie ukochanej osoby. Ją też
warto uratować przed kradzieżą
i zniszczeniem. 

Może organizatorzy akcji „Ratuj−
my płockie Powązki”, mający do−
świadczenie w tym względzie, roz−
szerzą swoją działalność poza Płock,
albo zainspirują lokalną społeczność
do zainteresowania się pomnikami
przeszłości na swoim terenie.

Iwona Jóźwicka

z redakcyjnej poczty��
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Kino „Charlie” dotrzymało słowa i – z nie−
wielkim opóźnieniem – 4 listopada pokazało
film „Sztuczki” Andrzeja Jakimowskiego. Na
płocką premierę przyjechał sam reżyser z od−
twórcą jednej z głównych ról – Rafałem Guź−
niczakiem (filmowym Jerzym, odtwórcą roli
Sosnowskiego w „Zmruż oczy”). Jestem
wzruszony tymi okolicznościami – powtarzał
reżyser przed i po płockiej premierze, nawią−
zując do „tymczasowości” kina w sali szkoły
muzycznej.

Kino przyjazne

Nie do końca podobał mi się jego poprzed−
ni film „Zmruż oczy”. Zrozumiałem przesła−
nie, głęboką myśl twórcy, ale leniwa narracja
stała się w pewnym momencie zbyt nużąca.
Temat zaczął się rozpływać, rozłazić.

Dlatego, idąc na „Sztuczki”, czułem się
niepewnie, przytłoczony ciągle napływający−
mi informacjami o kolejnych nagrodach
z Warszawy, Wenecji, San Paulo czy Tokio.
(podobnie było ze „Zmruż oczy”). Niepo−
trzebnie. 

„Sztuczki” to obraz zdecydowanie bardziej
dojrzały. Leniwość jest tu sączona oszczęd−
niej, a cała fabuła jest bardziej zwarta i kon−
sekwentna. Lubię kino nie nachalne, które ni−
czego nie chce udowadniać. Po prostu opo−
wiada prostą historię. Bo kino dzieli się na do−
bre i złe. Innego podziału nie ma. Albo nas
wciąga opowiadana historia, albo nie. To za−
bawa. Jeśli przy okazji opowiada nam coś cie−
kawego o nas samych, angażuje nas emocjo−
nalnie i przywołuje wspomnienia, staje się
uniwersalne i zrozumiałe zarówno w Płocku,
jak i w Nowym Jorku, Sao Paulo, Tokio czy
Wenecji. I tak jest ze „Sztuczkami”.

Dotknięci słońcem

Ostatni film Jakimowskiego to historia 6−
letniego Stefka (poruszający Damian Ul), któ−
ry postanawia rzucić wyzwanie Opatrzności.
Chłopiec wierzy, że sprowokowany przez
niego ciąg drobnych zdarzeń pozwoli mu
zbliżyć się do ojca, który porzucił matkę. Po−
maga mu siostra, 17−letnia Elka (niezwykła
Ewelina Walendziak), która uczy go, jak
”przekupić” los drobnymi ofiarami. 

Warto zwrócić uwagę na te dwie role. Da−
mian Ul jest niezwykle przekonujący. Przez
cały film, podobnie jak on, zaciskałem kciuki.
Również Ewelina, która Elkę gra bardzo osz−
czędnie, delikatnym gestem, spojrzeniem, mi−
strzowsko prowadzi swoją postać. Strzałem
w dziesiątkę było zaangażowanie Tomasza
Sapryka do roli ojca, który przyzwyczaił nas
do swoich ról komediowych, a tu pokazał się
z zupełnie innej strony (ostatnia scena wejdzie
z pewnością do historii polskiego kina).

Jakimowski pokazał, że umie opowiadać
ciekawe historie o życiu zwykłych ludzi.
W zwykłych gestach, w naturalności aktorów,
na styku rzeczywistości i marzeń wytwarza
się magiczny klimat prowincji. Wałbrzych
prowincjonalny jest urzekający. Brzydota
spękanych murów, wykoślawionych ulic i po−
gniecionych losem twarzy mieszkańców, to
realizm magiczny, rodem z „Amelii” czy
„Dużej Ryby”. Takich cytatów jest dużo wię−
cej, chociażby z Kieślowskiego („Przypa−
dek”), czy Morgensterna („Trzeba zabić tę
miłość”). Dla kinomana to świetna zabawa
i zaproszenie do rozmowy. 

Sypią się nagrody

Całość dopełniają świetne dialogi, które pa−
mięta się długo po wyjściu z kina, wspaniałe,
skąpane w letnim słońcu zdjęcia Adama Ba−
jerskiego oraz nastrojowa muzyka Tomasza
Gąssowskiego. Film został pokazany po raz
pierwszy na Festiwalu Polskich Filmów Fa−
bularnych w Gdyni, gdzie zdobył Grand Prix
(Wielka Nagroda Jury ”Złote Lwy”), nagrodę
za zdjęcia i nagrodę Stowarzyszenia Zagra−
nicznych Organizatorów Polskich Festiwali.
Potem został doceniony w Wenecji (Nagroda
Europa Cinema dla Najlepszego Filmu Euro−
pejskiego w 2007 roku) i wyróżnienie UNI−
CEF. Nagrodę specjalną jury i wyróżnienie
właścicieli kin zdobył też w Mannheim−Hei−
delberg, a w Tokio – nagrodę aktorską dla Da−
miana Ula. Ostatnie trofeum to (3 listopada)
Sao Paulo. Gorąco polecam.

Kino „Charlie” zapewnia, że – jeśli będzie
zainteresowanie wśród płocczan – „Sztuczki”
pokaże raz jeszcze w drugiej połowie listopada. 

Radosław Łabarzewski

Uniwersalność filmu „Sztuczki” polega na jego prowincjonalności –
w dobrym tego słowa znaczeniu. Marzy mi się, żeby ktoś spojrzał kie−
dyś na Płock, tak, jak Jakimowski potrafił popatrzeć na Wałbrzych.

Kciuki mocno zaciśnięte

Kadr z filmu

(od lewej) Andrzej Jakimowski, Sławomir Fijałkowski – właściciel kina
Charlie i Rafał Guźniczak na płockiej premierze filmu

To było szczęśliwe dzieciństwo
Po seansie reżyser rozmawiał z publicznością w sali kinowej, a na−

stępnie w foyer. Oto krótki zapis tej rozmowy.
Jak pan odbiera kolejne sukcesy i nagrody na festiwalach na

całym świecie?
Na pewno ich nie planuję. Wszystkie moje filmy są osobiste. Robię je

dla przyjaciół. Jeżeli trafia to też do kogoś, kto przyjdzie do kina, to jest
to fantastyczne. Natomiast nie jest tak, że chciałbym coś odkrywać lub
kierować swoje filmy do konkretnych widzów. Nie myślę o tym, kto bę−
dzie oglądał mój film. 

Film jest dedykowany pana siostrze, która...?
Tak, „mojej siostrze, która sadzała mnie na szafie”. Robiła to wtedy,

kiedy chciała mieć święty spokój, a ja bardzo się bałem zejść z tej sza−
fy. Moja siostra też jest starsza ode mnie. 

Wiele scen ściągniętych jest właśnie z naszego dzieciństwa. Ja też ją
obserwowałem, chodziłem za nią. Patrzyłem jak pojawiali się jej kolej−
ni narzeczeni. Potem razem z taką parą jeździłem także motorowerem
marki ”Komar”. To było szczęśliwe dzieciństwo. 

Czy już widziała ten film?
Nie. Mieszka poza granicami Polski i nie miała jeszcze okazji.
Wychował się Pan w Warszawie. Dlaczego film nakręcił Pan

w Wałbrzychu?
Od czasów mojego dzieciństwa Warszawa bardzo się zmieniła. Ciężko tu

znaleźć ciekawy plan. Podzieliliśmy się więc na kilka grup. Szukaliśmy
w całej Polsce, ale przypadkowo udało nam się znaleźć miejsce bardzo szyb−
ko. O wyborze Wałbrzycha zadecydował również fakt, że jedna z długich
ulic jest tam pochyła. Potrzebowaliśmy jej do ważnej sceny z wózkiem. Ale
cała historia mogłaby być opowiedziana również w innym mieście.

Jak znaleźliście odtwórców głównych ról?
Damian Ul (Stefek) jest uczniem jednej z wałbrzyskich szkół, w któ−

rych zorganizowaliśmy, nie tyle castingi, co spotkania z dziećmi. Da−
mian mieszka na jednej z ulic, gdzie toczy się akcja filmu, dlatego czuł
się tam bardzo swobodnie. Ewelinę poznałem przygotowując reklamę
dla radiowej „Trójki” – przyszła wtedy na casting.

Jak się pracuje z dziećmi? Czy trzeba je specjalnie „prowadzić”?
Każde dziecko trzeba prowadzić. Dzieci stając przed kamerą starają się

grać, tak jak inne dzieci w filmach telewizyjnych. Trzeba ich tego oduczyć,
żeby niczego nie udawały. Pozwolić im być sobą. 

Czy dużo scen nakręconych zostało, kiedy aktorzy nie wiedzie−
li, że jest włączona kamera?

Tak, np. scena kiedy Stefek obserwuje na peronie ojca.
A statyści?
Często byli to ludzie, którzy w danej chwili znajdowali się w pobliżu

planu, np. grupa młodych chłopców, którzy zaczepiają Elkę i Stefka
i wołają za nimi: „Hej blondyna chcesz mieć syna?”. Te słowa usłysza−
łem, kręcąc się po tamtejszych ulicach, obserwując ludzi. Wtedy spot−
kałem tę grupę młodych ludzi i zaproponowałem im udział w scenie.
Początkowo się wstydzili, ale potem chętnie zagrali. 

Czy wątek z gołębiami i gołębiarzami od początku był w sce−
nariuszu?

Tak, w każdej wersji. Nie ma za to w filmie wątku z piromanem –
zwanym Edek Fajerka, którego zagrał świetny aktor Lech Dybik –
z którym zaprzyjaźnia się Stefek. Nie zmieścił się do filmu. 

Pierwszy film dedykował pan córce, drugi siostrze, a trzeci...
żonie?

Tak, trzeci zadedykuję żonie.
Jaki to będzie film? Wspominał Pan w wywiadach, o dwóch

projektach. Jeden ma być kręcony w Lizbonie?
Myślę właśnie o tym filmie. Choć trudno dziś powiedzieć, czy pow−

stanie w Lizbonie, czy gdzie indziej, ale takie są plany. Szczegółów nie
chciałbym jednak zdradzać. 



9Sygnały Płockie

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

Jarosław Śmietana, od lat najpier−
wszy wirtuoz gitarowy rodzimego
jazzu, nader przy tym aktywny
w sensie koncertowym i nagranio−
wym, zawsze chętnie brał na war−
sztat tematy obce – głównie standar−
dy i to niekoniecznie jazzowe. Na
znanej płycie A Story of Polish Jazz
sprzed trzech lat zamieścił na przy−
kład udane, niebanalne opracowania
dwóch piosenek The Beatles. Na wy−
danej w roku ubiegłym What’s Go−
ing On sięgnął od klasyki soulu (ty−
tułowy temat Marvina Gaye’a) i... do
archiwum polskiej muzyki rozryw−
kowej (Pamiętasz, była jesień), a w
najnowszym albumie Polish Stan−
dards poszedł jeszcze dalej w tym
ostatnim kierunku opracowując,
między innymi, Pod papugami i To
ostatnia niedziela. Wszystkie wy−
mienione wyżej rodzime hity usły−
szeliśmy podczas występu Jarek
Śmietana Trio (obok lidera jego dłu−
goletni współpracownik Adam Czer−
wiński na perkusji i osiadły w Lon−
dynie Izraelczyk Yaron Stavi na kon−
trabasie) w sali koncertowej Płockie−
go Ośrodka Kultury i Sztuki przy
okazji kolejnych Zaduszek Jazzo−
wych (30 października br.).

Była to pierwsza, od co najmniej
pół roku, impreza jazzowa w tym
przybytku – ongiś rozbrzmiewają−
cym podobną muzyką bez mała co
miesiąc – a zarazem pierwszy od lat,
bodaj dziewięciu, koncert Śmietany
w Płocku. Szkoda doprawdy, że jed−
nego z niewielu polskich jazzmanów
klasy prawdziwie międzynarodowej
(patrz jego niezapomniane występy
w tymże miejscu z cenionym tręba−
czem Eddie’m Hendersonem (1993)
i legendarnym gitarzystą Johnem
Abercrombie (1998) nie mamy moż−
liwości gościć tak często, jak – są−
dząc z jego konferansjerki – sam by
sobie życzył. Tak czy inaczej, jego
„ulubiona publiczność płocka”, tego
wieczoru doprawdy liczna, znów
miała powody, by czuć się dopiesz−
czoną.

Nie tylko z uwagi na program,
w którym wyraźnie uprzywilejowano
tematy powszechnie znane i lubiane –
vide dodatkowo beatlesowski Blac−
kbird. Także ze względu na coraz
rzadszą dzisiaj kulturę wykonawczą
wszystkich muzyków, swobodę w na−
wiązywaniu do pokrewnych stylów
w rodzaju funky czy bluesa, bezbłędne
stopniowanie i niuansowanie napięć
dynamiczno−wyrazowych, zwartość
i logikę improwizacji oraz szacunek
dla tematów wyjściowych, zawsze nie−
zawodnie rozpoznawalnych, choć roz−
wijanych w sposób nierzadko zaska−
kujący (To ostatnia niedziela). Dobrze
też, że główny bohater wieczoru nie
zapomniał o kompozycjach własnych,
bo jako kompozytor sprawdza się na
ogół nie gorzej niż gitarzysta. Najle−
piej zaświadczyła o tym piękna, sub−
telna ballada instrumentalna My Love
and Inspiration, po raz pierwszy za−
mieszczona na A Story of Polish
Jazz, a wkrótce potem powtórzona,
z towarzyszeniem orkiestry pod batutą
Krzesimira Dębskiego, na albumie
Autumn Suite. Na płockim koncercie,
mimo nieporównanie skromniejszej
obsady wykonawczej, zalśniła no−
wym, równie szlachetnym blaskiem. 

Wracając zaś do znanych tematów
obcego autorstwa, pozostaje tylko za−
stanawiać się, kiedy nasz miłośnik co−
ver versions zwróci uwagę na twór−
czość swego dziewiętnastowiecznego
imiennika z nazwiska znad Wełtawy
i weźmie na warsztat... chociażby Weł−
tawę albo Furianta z opery Sprzeda−
na narzeczona. Skoro bowiem nawet
antykwaryczne hity Fogga i Przybyl−
skiej można z powodzeniem przetran−
sponować na jazzowy tembr...

A. Dorobek

PS. Przed Jarek Śmietana Trio wy−
stąpił lokalny kwintet Poza Nawiasem,
z saksofonistą Krzysztofem Kralką na
czele, w programie z pogranicza jazz
rocka i funky – wykonanym z efektem
dość dokładnie w danym kontekście
przewidywalnym.

Zaduszki
standardowe

Krzysztof Świerad, jedyny bodaj na
gruncie lokalnym konsekwentny ani−
mator życia kulturalnego za pośrednic−
twem kawiarni artystycznych, 26 paź−
dziernika br. obchodził podwójny jubi−
leusz: dziesięciolecia działalności na tej
niecodziennej niwie i dwulecia swego
obecnego przybytku pod nazwą „Czar−
ny Kot” na rynku staromiejskim.

Jest to już trzeci (nie licząc efeme−
rycznego „Antraktu” w Pasażu Grodz−
kim) lokal tego rodzaju pod kierownic−
twem niestrudzonego Krzysztofa – są−
dząc zaś po planach na obecny sezon,
można mu chyba wróżyć żywot dłuższy
i bardziej pomyślny niż poprzedni−
czkom w postaci kawiarni „Pod Komi−
nem” i „Chimera”. Na listopad i gru−
dzień bieżącego roku przewidziano kon−
certy zespołu studentów Wydziału Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej katowickiej
Akademii Muzycznej oraz grupy repre−
zentującej znany stołeczny klub „Stodo−
ła”. Wiosną roku przyszłego, działająca
przy „Czarnym Kocie” grupa plastyków
zamierza zorganizować plener o dodat−
kowym wymiarze literacko−muzycz−
nym. Ciekawym akcentem omawianego
jubileuszu była wystawa prac malar−
skich członka owej grupy, Wojciecha
Symołona, inspirującego się po trosze
estetyką modernistyczną, może nawet
Witkacowską. Dodajmy też, że na kolej−
ną imprezę rocznicową zaplanowane są
atrakcje zupełnie szczególne, wiążące
się pono ze znanym iławskim festiwa−
lem jazzu tradycyjnego.

Najważniejszym gościem jubileuszo−
wej imprezy był, już po raz trzeci w tym
roku w „Czarnym Kocie”, mistrz wibra−
fonu i marimbafonu Karol Szymanowski.

Częstotliwość muzycznych wizyt zaiste
niezwykła, podkreślmy jednak, że każda
z nich miała odrębny charakter. Na pro−
gram majowego koncertu w duecie
z bydgoskim gitarzystą Jackiem Herzber−
giem złożyły się wyłącznie klasyczne te−
maty bluesowe, niebanalnie wzbogacone
improwizacją w manierze jazzowej. Pod−
czas późniejszego o miesiąc występu obu
panów w ramach zespołu Doktor Blues
materiał dwunastotaktowy wykorzystano
w sposób zgoła odmienny, bliższy trady−
cjom folku, jeśli wręcz nie country. Teraz
zaś Open Jazz Trio w prawdziwie ogól−
nopolskim składzie: Karol Szymanowski
(wibrafon), Wojciech Tramowski (gitara)
i Jarosław Michaluk (kontrabas), skupiło
się niemal wyłącznie na klasyce jazzu:
Things Ain’t What They Used to Be
i In a Mellow Tone Ellingtona, Confir−
mation Parkera, na zakończenie zaś...
Autumn Leaves, utwór raczej z obszaru
popu, lecz przez jazzmanów szczególnie
lubiany.

O klasie instrumentalnej i kulturze
muzycznej imiennika twórcy Harna−
siów nie ma potrzeby rozpisywać się;
z uznaniem wypada natomiast odnoto−
wać produkcje jego mniej znanych ko−
legów: solidną acz elastyczną pulsację
kontrabasu i błyszczące prawdziwą jaz−
zową wirtuozerią improwizacje na gita−
rze. Należałoby więc stwierdzić na za−
kończenie: nigdy dość na płockiej ni−
wie kulturalnej tak wytrwałych, kon−
sekwentnych i, mimo wszystko, sku−
tecznych działaczy jak Krzysztof Świe−
rad – i nigdy dość na organizowanych
przezeń koncertach muzyków tak wy−
bornych i wszechstronnych, jak Karol
Szymanowski (i jego partnerzy). A.D.

DWA JUBILEUSZE
CZYLI NIGDY DOŚĆ

Na 31 grudnia Płocka Orkiestra Sym−
foniczna przygotowuje dwa koncerty
specjalne – o godz. 18 i 21. Płockich mu−
zyków w sylwestrowy wieczór popro−
wadzi Bernard Chmielarz a najpiękniej−
sze przeboje zaśpiewa Janusz Radek. Ci,
którzy zdecydują się na spędzenie części
tego wieczoru w Państwowej Szkole
Muzycznej, usłyszą m.in. Grand Valse
Brillante Z. Koniecznego, Świecie nasz
Marka Grechuty, Wróćmy na jeziora K.
Klenczona, Niech żyje bal S. Krajew−
skiego, Anioła zgody P. Rubika.

Janusz Radek – piosen−
karz i aktor – jest z wyksz−
tałcenia historykiem. Po−
pularność zdobył jako cha−
ryzmatyczny artysta, który
potrafi przeistaczać się

w kontrastowe postaci. Zagrał m.in. Ju−
dasza w „Jesus Christ Superstar” (Teatr
Rozrywka w Chorzowie), Puka w„Śnie
nocy letniej” (gdyński Teatr Muzyczny),
Śpiewaka Podwórkowego w „Operze za
trzy grosze” (Operetka Wrocławska).
Zdobył laur Spotkań Zamkowych “Śpie−
wajmy poezję” AD 1990, uhonorowany

został Grand Prix, nagrodą dziennikarzy
oraz nagrodą publiczności, na 24. Prze−
glądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocła−
wiu w 2003 roku i nagrodzony na 40.
KFPP w Opolu przez dziennikarzy za
wykonanie utworu „Dziwny jest ten
świat”. W Teatrze Ludowym w Krako−
wie śpiewa w spektaklu „Opowieści Je−
denastu Katów”. Brał także udział
w krajowych eliminacjach do 49. Kon−
kursu Piosenki Eurowizji, proponując
utwór „Pocztówka z Avignon”.

W 2004 roku wydał dwa albumy. De−
biutancka ”Królowa Nocy” w trzy ty−
godnie stała się Złotą Płytą, a ”Serwus
madonna” przyniósł nominacje do Fry−
deryków. Najnowsze propozycje to au−
torski spektakl ”Dom za miastem” (reż.
Jacek Papis, Wrocław 2005) oraz ”La
Dolce NRD” (scen. i reż. Łukasz Czuj,
Kraków 2006). 

Bilety na oba koncerty sylwestrowe
w cenie 40 i 45 złotych w kasie POS
przy ul. Bielskiej 9/11 oraz w sklepie
muzycznym Harfa przy ul. Kolegialnej
1. Możliwa jest też rezerwacja interneto−
wa www.posorkiestra.pl (j)

SYLWESTER Z ORKIESTRĄ
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Sześć par świętowało 31 października w Urzędzie Stanu Cywilnego złote go−
dy.Tym razem na ślubnym kobiercu ponownie stanęli państwo: Adela i Witold
Chlewińscy, Teresa i Stanisław Draganowscy, Wiera i Bernard Kociembowie,
Lucyna i Kazimierz Kozań oraz Helena i Benedykt Łaszewscy. Wśród jubilatów
znaleźli się również państwo Zofia i Józef Marszałkowie, którzy wspólnie prze−
żyli 66 lat. Dziadkowi podczas uroczystości towarzyszyła w imieniu babci wnu−
czka Bożena Marszałek. Medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczył
małżonkom wiceprezydent Płocka Piotr Kubera. Jubilaci ze wzruszeniem przyj−
mowali życzenia i kwiaty oraz pozowali do pamiątkowych zdjęć. Specjalnie dla
bohaterów wieczoru wystąpił chór Pueri Cantores Plocenses.

Medal „za długoletnie pożycie małżeńskie” nadaje Prezydent Rzeczpospo−
litej Polskiej. Mogą go otrzymać pary, które przeżyły ze sobą co najmniej 50
lat. Wystarczy zgłosić się do płockiego Urzędu Stanu Cywilnego z dowoda−
mi osobistymi jubilatów i odpisem aktu małżeństwa, jeśli ślub nie był zawar−
ty w Płocku. mk

*  *  *

Natomiast 7 listopada kolejnych sześć par otrzymało w Urzędzie Stanu Cywilne−
go medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Przysięgę małżeńską odnowili państwo: Barbara i Ryszard Ciarscy, Krystyna
i Wiesław Chojnaccy, Barbara i Eugeniusz Denstowie, Alicja i Jerzy Mossakowscy,
Krystyna i Henryk Sobuccy oraz Bogumiła i Janusz Targalscy (na zdjęciu). Medale
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczył bohaterom wieczoru prezydent Płoc−
ka Mirosław Milewski. Specjalnie dla nich śpiewał chór Pueri Cantores Plocenses.

A później małżonkowie, wznosząc toast szampanem, ze wzruszeniem przyjmo−
wali życzenia i kwiaty od licznych gości oraz pozowali do pamiątkowych zdjęć.
Dzielili się również swoimi wspomnieniami i zdobywanym – przez ponad 18 tysię−
cy dni wspólnego życia – doświadczeniem. mk
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Jubileuszowe gody

Samochody, laptopy i komputery
stacjonarne otrzymała Komenda Poli−
cji w Płocku. – Bardzo się cieszę
– mówi komendant Jarosław Brach.
– To tak jakby Mikołaj zaczął rozda−
wanie świątecznych prezentów od po−
licjantów. 

Bezpośrednio do Płocka trafią dwa
Renaulty Megane. Będą jeździły po uli−
cach jako pojazdy nieoznakowane.
Fundatorami są: Komenda Wojewódz−

ka Policji w Radomiu oraz płocki
Urząd Miasta. 

Ale to nie koniec prezentów. Fun−
kcjonariusze z Bodzanowa dostaną
cztery zestawy komputerowe. Do Płoc−
ka trafi pięć takich zestawów oraz pięć
laptopów. Cały sprzęt sfinansował
Urząd Marszałkowski. W sumie Samo−
rząd Województwa Mazowieckiego
przekazał 1,4 mln zł komendom powia−
towym i miejskim Mazowsza. (m.d.)

Prezenty dla policji

„Kontakt bez przemocy: Komunikacja
bez agresji” to tytuł konferencji zorgani−
zowanej 9 listopada w Centrum ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządo−
wymi. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
zorganizowało ją dla pedagogów, terape−
utów z organizacji zajmujących się po−
mocą społeczną.

20 godzin przed ekranem

Czynniki warunkujące zachowania
agresywne to przede wszystkim: indywi−
dualne cechy ludzkie, sposób funkcjono−
wania władzy w społeczeństwie, wzorce
rodzinne, transformacja społeczno – po−
lityczna, kryzys autorytetów, szkolne
frustracje, tempo i dehumanizacja życia,
zanik duchowości – podkreślał pierwszy
prelegent doc. dr Romuald Dobrzeniecki
– prorektor SWPW. Jego zdaniem, nie
bez znaczenia jest dominujący w społe−
czeństwie materializm pragmatyczny,
konsumpcyjny styl życia, egoizm i agre−
sja. To wnioski płynące z badań prowa−
dzonych przez studentów uczelni w płoc−
kich szkołach i placówkach resocjaliza−
cyjnych. Dobrzeniecki dodał, że od 5 lat
badania nad agresją i przemocą wśród
młodzieży prowadzi zespół pod kier.
prof. B. Hołysta. Wyniki badań i analiz
będzie można znaleźć w książce, która
ma się ukazać na początku 2008 r.

Z kolei Maria Bromczewska ze Świet−
licy Miejskiej nr 3 podkreślała, że rodzi−
com brak świadomości i wiedzy na temat
psychologicznych skutków nadmiernego
oglądania telewizji, która skupiając się
na rzeczch przerażających i szokujących
tworzy tzw. „syndrom złego świata”. –
Przeciętnie dzieci spędzają 20 godzin ty−
godniowo przed ekranem. Niektóre na−
wet 40 i więcej. Jakie mogą być tego
skutki? – pytała Bromczewska. Z 18 pun−
któw jakie wymieniła warto przytoczyć
chociażby: obniżenie wyników w nauce
(tv to pożeracz czasu), niezadowolenie
z posiadanych dotychczas rzeczy (wpływ
reklam potęgujący głód konsumpcji),
brak umiejętności językowych, zanik
wyobraźni (oglądasz, nie mówisz i raczej
nie myślisz), po tak namacalne jak nad−
waga czy krótkowzroczność.

– Z amerykańskich badań wynika, że 7
– 11 proc. dzieci naśladuje agresję ekra−
nową, 30 proc. dzięki temu znieczula się
na przemoc, a u wielu budzi ona lęk.
Wniosek: zaleca się, żeby dzieci do 2. ro−
ku życia w ogóle nie oglądały telewizji,
a pozostałe dzieci mogły korzystać
z komputera i telewizora nie dłużej niż 1
– 2 godz. dziennie – mówiła M. Brom−
czewska. – Pozwólmy dzieciom odnaleźć
ciszę. Pokażmy im, że są inne, ciekawsze
rzeczy do zabawy.

Komunikacja i zasady

O zgubnym działaniu ekranowej prze−
mocy przekonała się na własnej skórze
Alicja Wieczorkiewicz – Wiśniewska –
pedagog Zespołu Szkół Chemicznych
grupy Orlen:

– Sama mam dziecko nadpobudliwe,
które w II klasie poszło razem z klasą do
kina na film o Harym Potterze. Potem
miało symptomy fizycznego i psychicz−
nego strachu przez cały tydzień. Wie−

czorkiewicz−Wiśniewska mówiąc o za−
chowaniach agresywnych w szkole
i sposobie ich rozwiązywania powie−
działa: Wszystkie podejmowane działa−
nia nie mogą skupiać się na uczniu
agresywnym, ale na całej społeczności;
poczynając od dyrektora, poprzez nau−
czycieli, pracowników, administracyj−
nych i ochroniarzy. Potrzebne są roz−
wiązania kompleksowe, kształtowanie
pozytywnego klimatu szkoły poprzez bu−
dowanie wspólnoty w szkole, polepsze−
nie komunikacji w szkole oraz unikanie
konfliktów na linii nauczyciel− dyrektor,
nauczyciel – nauczyciel czy nauczyciel
– uczeń. 

Pedagog uważa również, że działania−
mi antyprzemocowymi jest ustalenie za−
sad i norm szkolnych, które powinny być
wszystkim znane, przez wszystkich ak−
ceptowane, cała społeczność powinna
brać udział w ich ustalaniu i konsekwen−
tnie je egzekwować. Na ich bazie zaś po−
winny powstać klasowe kodeksy, a pod−
stawową normą powinien być brak ak−
ceptacji dla przemocy. 

Brak reakcji

Podczas spotkania o wpływie postaw
rodzicielskich na dziecko mówiła Han−
na Szymańska z Zespołu Szkół w Dro−
binie, a o sposobach przeciwdziałania
agresji Mariusz Ławruszkiewicz: – Na−
wiązywanie nieagresywnych kontaktów
oraz pokojowe rozwiązywanie konflik−
tów można osiągnąć poprzez ćwiczenia
i zabawy, mające na celu wspólne zaję−
cia, a nie rywalizację. Dzieci muszą
przekonać się, że poczucie bezpieczeń−
stwa i radości uzyskują dzięki wspólne−
mu realizowaniu jakiegoś zadania z in−
nymi osobami lub zrobieniu czegoś do−
brego dla drugiego człowieka – tłuma−
czył psycholog TPD.

Dodał, że częsty błąd to brak reakcji na
agresję: – Interwencja w sytuacjach agre−
sywnych to kompleksowy system działań,
zmierzających do zmiany zachowania
sprawców i ofiar agresji. Najbardziej
skuteczny będzie tylko wtedy, gdy zosta−
nie wprowadzony, zaakceptowany i kon−
sekwentnie stosowany przez nauczycieli
oraz rodziców jednolity system reagowa−
nia na agresję. 

Konferencja zakończyła się dyskusją
panelową i prezentacją programów pro−
filkatycznych, związanych z przeciw−
działaniem agresji przez psychologa Te−
resę Sztomberską – Ejdys. (rł)

Do 18. roku życia młody widz obejrzy 8 tys. ekranowych morderstw i 10 tys.
aktów przemocy. Czy to ma dla nas jakieś znaczenie? – o tym między innym
rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez TPD w Płocku.

Syndrom złego świata
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*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*HISTORIA*

Podkreśla, że tego wszystkiego nie
udałoby się osiągnąć bez bezinteresow−
nego i entuzjastycznego podejścia za−
równo płockiego ratusza, kolejnych pre−
zydentów oraz władz powiatu ziemskie−
go i samorządu województwa mazo−
wieckiego, a wcześniej woj. płockiego.

– Do tej pory nie było przypadku, że
my o coś prosiliśmy. Wspominam te cza−
sy, które ciągną się po dziś dzień, jak naj−
piękniejszy sen. Nikomu nie zadrżała rę−
ka w zarządzie miasta jak i w administra−
cji. Pod koniec roku zawsze mogliśmy li−
czyć na dotacje na nagrody i zabezpie−
czenie w budżecie na wyżywienie uczest−
ników i ich rodzin. Nikt się o nic nie kłó−
cił, a atmosfera była iście swobodna. Je−
śli coś rośnie w takiej atmosferze to musi
się udać – wspomina pierwsze lata orga−
nizacji konkursu w Płocku.

Kiedy powstało Porozumienie Orga−
nizacji Kombatanckich w Płocku, a Ma−
rek Gajewski został jego prezesem, po−
myślał o rozszerzeniu formuły konkur−
su. – Wtedy uznałem, żeby konkurs po−
winien dotyczy ogólnie losów polskiego
żołnierza. Postanowiliśmy robić go eta−
pami w całym kraju. Przecież to temat
historycznie niewyczerpany – dodaje.
Poza tym konkurs miał wnieść element
integrujący całe środowisko kombatan−
tów, potwierdzić że spisane porozumie−
nie nie jest „papierowe”.

– Porozumienie to chęć mówienia
o wszystkich żołnierzach. My nie szuka−
my różnic. Nie ma dobrych i złych żołnie−
rzy, gdy walczą o niepodległość Polski.
Szacunek należy się wszystkim. To jest je−
dyny taki zawód w Polsce – jeśli można
tak powiedzieć, gdzie przysięgę kończy
się słowami „do ostatniej kropli krwi”.
Politycy mówią, lub nie, na końcu swej
przysięgi „Tak mi dopomóż Bóg”, a po−
tem ustalają place bitew, tworzą teatr
wojny, na którym giną żołnierze – Marek
Gajewski podkreśla na każdym kroku, że
przez te lata udało się uniknąć wszelkich,
nie tylko politycznych, manipulacji,
a waga konkursu była tak duża, że niko−

mu nie przyszło na myśl dopisywanie do
niego jakichkolwiek przymiotników. 

13 edycja

Konkurs „Losy żołnierza i dzieje orę−
ża polskiego” jest zawsze doskonałą
okazją do sprawdzenia i pogłębienia
wiedzy o losach narodu polskiego, za−

równo dla uczniów jak i prowadzących
ich nauczycieli. Każdego roku brany
jest kolejny wycinek naszej historii,
w tym są to lata 1887 – 1922. 

To już 13. edycja konkursu, któremu
od lat patronuje Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Obrony Naro−
dowej oraz Kierownik Urzędu ds. Kom−
batantów i Osób Represjonowanych.
W tym roku postanowiono, że zorgani−
zowana zostanie również Olimpiada pod
tym samym tytułem, w której po raz
pierwszy, uczestniczyć będzie mogła
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
Finał zawsze odbywa się na Zamku Kró−
lewskim w Warszawie. A wszystko za−
częło się tu w Płocku, na początku lat
dziewięćdziesiątych, od małego szkol−
nego konkursu na temat Armii Krajowej

w Szkole Podstawo−
wej nr 23, który wymyślił
Marek Gajewski – rocznik 1926, żoł−
nierz AK w zgrupowaniu „Kampinos”,
od 1985 r. mieszkaniec Płocka i później−
szy prezes Porozumienia Organizacji
Kombatanckich w Płocku. – Pan Bóg
zadbał o to, żebym nie siedział w ciep−

łych kapciach z herbatą w ręku tylko, coś
jeszcze dobrego zrobił i miał piękną sta−
rość – dodaje.

Ale początki były trudne

Pierwszy kontakt był z kierownikiem
Urzędu ds. Kombatantów – prof. Adamem
Dobrońskim: – Zapytałem, czy zechciałby
objąć patronat nad konkursem. A on mnie
zapytał: Jak pan sobie z tym wszystkim da
radę? Powiedziałem: Mnie wystarczy zgo−
da, o resztę proszę się nie martwić. I takie
błogosławieństwo dostałem. 

Pełne zrozumienie dla organizatorów
wykazało nie tylko Kuratorium Oświa−
ty, ale również dyrekcja Zamku Królew−
skiego w Warszawie, gdzie co roku wrę−
czane są nagrody 50 laureatom ostatnie−
go etapu. – Długo rozmawialiśmy z prof.

Aleksandrem Gieysztorem. Pan profesor
nie mówił o pieniądzach i my też, a prze−
cież wynajęcie tam sali to były ogromne
koszty – wspomina Gajewski.

Podobnie było w Ministerstwie Obro−
ny Narodowej. Do generała Kazimierza
Madeja, dyr Departamentu Stosunków
Społecznych MON Marek Gajewski
„wszedł z ulicy” i został przyjęty. Sprawa
szybko trafiła do ministra Jerzego Milew−
skiego i zyskała jego pełną akceptację.
Problemy zaczęły się w Ministerstwie
Edukacji Narodowej – ówczesny mini−
ster i wicepremier Aleksander Łuczak nie
tylko nie podjął tematu, ale również bar−
dzo niegrzecznie potraktował płockich
kombatantów. Wówczas z pomocą przy−
szedł wojewoda płocki Krzysztof Ko−
łach, który rozesłał koleżeńskie listy do
wojewodów z prośbą: „Pomóżcie”.
W tym czasie nastąpiła zmiana w MEN
i nowy minister odpowiedział tyleż wy−
czerpująco, co krótko: „Przyjmuję patro−
nat”. Akceptacja nie oznaczała jednak
pomocy finansowej ze strony minister−
stwa. Do dziś, obok samorządowców lo−
kalnych, środki na organizacje rezerwuje
MON. Zresztą gen. Madej od początku
był „duszą” całego przedsięwzięcia. Na
spotkaniu z marszałkiem Senatu (nota
bene Adamem Struzikiem) powiedział:
To jedna z najbardziej celowych inwesty−
cji, bo wychowanie młodzieży to inwesty−
cja nie do podważenia. Wkrótce „Lo−
sy...” stały się sztandarowym ogólnopol−
skim konkursem, w jaki zaangażował się
MON, MEN i Urząd ds. Kombatantów
i tak jest do dziś. 

W tym roku do organizatorów dołą−
czył jeszcze Uniwersytet Kardynała Ste−
fana Wyszyńskiego. I etap (szkolny)
konkursu (dla młodzieży szkół podsta−
wowych, zasadniczych zawodowych
i gimnazjów) rozpoczyna się 16 listopa−
da, II (rejonowy) – 11 stycznia 2008 r.,
III (regionalny) – 4 kwietnia, IV (finało−
wy) – 12 – 14 czerwca. Do tego etapu
dotrze 64 najlepszych, po 8 z każdego
regionu (po 3 z SP i gimnazjów i 2 ze
szkół zawodowych). Olimpiada (przez−
naczona dla uczniów szkół ponadgimna−
zjalnych) będzie odbywać się niemal
równolegle do konkursu; 11 stycznia –
I etap (miedzyszkolny), 4 kwietnia – II
etap (okręgowy) i 12−14 czerwca – III
etap (finałowy), do którego dotrze 24 fi−
nalistów. Radosław Łabarzewski

75 000 uczniów z ponad 2500 szkół bierze udział w tegorocznej edycji konkursu „Losy żołnie−
rza”. – Czy ja mogłem kiedykolwiek sobie coś takiego wyobrazić? – mówi ze wzruszeniem Ma−
rek Gajewski – pomysłodawca i organizator konkursu.

Losy „Losów żołnierza”

Pod takim tytułem Stowarzyszenie
„Synagoga Płocka” organizuje koncert
wspomnień przedwojennego Płocka.
To jeden z punktów programu czterod−
niowej imprezy – Dni Kultury Żydow−
skiej. Warto przypomnieć, że przed II
wojną światową w Płocku mieszkało
około 10 tysięcy Żydów. Została po
nich niszczejąca bożnica przy ul.
Kwiatka, którą Stowarzyszenie chce
wyremontować. Dni Kultury Żydow−
skiej mają pomóc w zebraniu pienię−
dzy na ten cel.

Uporządkowania przed imprezami
cmentarza przy ul. Mickiewicza pod−
jęła się młodzież z III L.O i Szkoły
Podstawowej nr 22. Od 22 do 25 li−
stopada odbędzie się szereg spotkań,

dyskusji panelowych, warsztaty tea−
tralne i otwarcie wystawy fotogra−
ficznej w SP nr 22 pt. „Na rogu
Kwiatka i Bielskiej”. Zaplanowano
również maraton filmowy (obrazy
dokumentalne i fabularne) m.in. bę−
dzie można zobaczyć „Austerię” Je−
rzego Kawalerowicza, „Ziemię obie−
caną” Andrzeja Wajdy, przedwojen−
nego „Dybuka”. Gościem Dni będzie
m.in. Adam Rotfeld – bohater książ−
ki Teresy Torańskiej pt. „Są” i amba−
sador Izraela w Polsce. Jan Przedpeł−
ski – autor publikacji zatytułowanej
„Żydzi płoccy” opowie o tym jak ży−
li i czym się zajmowali mieszkańcy
naszego miasta niemal sto lat temu.
Obchody zwieńczy konferencja

„Przy szabasowych świecach”
z udziałem przedstawicieli władz
miasta, stowarzyszeń i organizacji,
którym na sercu leży zachowanie re−
liktów naszej przeszłości. 

Dni Kultury Żydowskiej organizo−
wane są w 770−lecie założenia pier−
wszej osady żydowskiej w Płocku
i 185. rocznicę wybudowania bożnicy
przy ul. Kwiatka. (j)

Szumi pamięci wiatr

Uczestnicy obchodów Święta Niepodległości – 11 listopada w Płocku w mundurach
legionistów Marsz. J. Piłsudskiego
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dokończenie ze str. 1

Z katedry zgromadzeni przeszli na
Plac Narutowicza, gdzie kombatanci,
przedstawiciele parlamentu, władz
wojewódzkich, powiatowych i miej−
skich oraz reprezentanci służb mundu−
rowych, organizacji i placówek oświa−
towych złożyli wieńce i kwiaty, zapa−
lono znicze.

– Osiemdziesiąt dziewięć lat temu
na ulicach polskich miast, także
w Płocku, panowała euforia – mówił
prezydent Mirosław Milewski. – Na
ten dzień czekały cztery pokolenia –
doczekało się piąte. Jest w nas duma
i radość, i pytanie: dokąd dotarliśmy?

Dokąd zmierzamy? Powinniśmy na te
pytania odpowiadać z wielką odpo−
wiedzialnością, by nie zaprzepaścić
tego, za co pokolenia naszych przod−
ków przelewały krew.

W placówkach oświatowych, kultu−
ralnych, a także w kościołach odby−
wały się okolicznościowe wieczorni−
ce. Np. w parafii p.w. Matki Bożej Fa−
timskiej na Międzytorzu młodzież ze
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
przedstawiła po wieczornej mszy św.
patriotyczny program poetycko−mu−
zyczny. Prezentację rozpoczęła „Ro−
ta”, a zakończył „Marsz Polonia”.

E.J.
Zdjęcia: Krzyszof Kaliński

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki za−
prasza 23 listopada br., o godz. 17 na
recital wokalny Marii Czechowskiej
– Królickiej. Akompaniować jej będzie
na fortepianie Janusz Dąbrowski. Im−
preza organizowana jest wspólnie
z Państwową Szkołą Muzyczną im. K.
Szymanowskiego w Płocku. W progra−
mie utwory Schumanna i Szymanow−
skiego. Wstęp wolny.

Maria Czechowska – Królicka stu−
dia wokalne na wydziale wokalno−ak−
torskim ukończyła z wyróżnieniem
w Akademii Muzycznej we Wrocławiu
w 1978 r. w klasie D. Płockiej−Zabłoc−
kiej. Doskonaliła sztukę wokalną
u prof. G. Posch, E. Cavelti (Basel), A.
Ramirez (Mannheim) oraz B. Sokor−
skiej (Warszawa), A. Stolte (Potsdam),
E. Ludwig (Wien).

Jest laureatką konkursów wokalnych
w Łodzi (1972 i 1975), w Atenach
(1977), Rio de Janerio (1979).

Uczestniczyła w kursach interpreta−
cyjnych oraz festiwalach: w Giessen
(1981), Zürcher Juni Festwochen
(1985), operowym w Bad Hersfeld
(1985, 1987) oraz Wratislavia Cantans
(1985, 1991). W swoim dorobku mu−
zycznym ma nagrania płytowe (1983),
oratorium F. Liszta „Die Legende der
heilige Elisabeth” i opery Fidelio L.
van Beethovena.

Jest profesorem na Wydziale Wo−
kalnym Akademii Muzycznej we
Wrocławiu oraz pedagogiem we wro−
cławskiej PWST. 

Janusz Dąbrowski ukończył studia
w Akademii Muzycznej im. Karola Li−

pińskiego we Wrocławiu w klasie forte−
pianu, gdzie pracował pod kierunkiem
prof. Włodzimierza Obidowicza i Wi−
tolda Witkowskiego. Od 1982 roku
związany jest zawodowo z Państwową
Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Wi−
tolda Lutosławskiego w Nysie. Jest ce−
nionym kameralistą i akompaniatorem,
laureatem wielu wyróżnień za najlepszy
akompaniament na konkursach wyko−
nawczych i przesłuchaniach. Jego re−
pertuar obejmuje znaczące dzieła kame−
ralne – m.in. Beethovena, Brahmsa,
Francka, Ravela. W swoim dorobku ar−
tystycznym posiada m.in. nagrania
utworów fortepianowych i pieśni I.J.
Paderewskiego oraz cyklu Pory roku Z.
Noskowskiego. Występował m.in.
w Niemczech, Czechach i Francji, brał
udział m.in. w Festiwalu Beethovenow−
skim w Głogówku. Opr. (j)

Recital w DD

Tym razem młodzież skupiona wo−
kół projektu proponuje nam dwie od−
słony. Pierwsza nastąpi już w najbliż−
szą niedzielę 18 listopada o godz. 20
w Młodzieżowym Domu Kultury. 

Parzyści

Tym razem „perseusze” zamiast kola−
żu scen i etiud na warsztat wzięli auto−
nomiczny tekst Beaty Dzianowicz –
„Parzyści”. Autorka jest reżyserem,
twórcą sztuk teatralnych, absolwentka
filologii polskiej i reżyserii, związana
od 1999 r. z Teatrem Śląskim, kiedy to
miała premierę jej debiutancka sztuka
„Parzyści” nagrodzona na Festiwalu
Komedii Talia. Jest też autorką kilkuna−
stu filmów dokumentalnych nagradza−
nych na międzynarodowych festiwalach
filmowych (m. in. „Cela z widokiem”,
„Marzenia i śmierć”, „Deyna”). Napisa−
ła też kilkanaście odcinków serialu
„Plebania”. 

Kolejna zmiana nastąpiła na stanowi−
sku „kierownika zamieszania”. Tym ra−
zem młodych aktorów poprowadził Ja−
cek Mąka, a występują: Natalia War−
choł, Maja Cholewińska, Ola Kopczyń−
ska, Paulina Romanowska, Kamil Opas,
Wojciech Cupta, Maciej Szyda, Mate−
usz Wróblewski, Edyta Krężlewicz.

Sama sztuka to zabawa w teleturniej,
jakich wiele w telewizji, uwielbiany
przez gospodynie domowe, prowadzo−
ny przez popularnego prezentera – mło−
dego aktora po szkole, który dzięki wy−
stępom w tym programie staje się gwia−
zdą małego ekranu. Nagrywany jest
z udziałem publiczności, której sponta−
niczne reakcje są dokładnie wyreżyse−

rowane. Teleturniej jest w tej sztuce jed−
nak tylko pretekstem do pokazania dy−
lematów i perypetii młodego człowieka,
stojącego przed ważnymi życiowymi
wyborami. 

Rozmowy Niezobowiązujące...

... albo – Twarz Uwodziciela – autor−
stwa Mariusza Pogonowskiego jest dru−
gą listopadową premierą projektu „Teatr
i ja”, którą będziemy mogli zobaczyć
w poniedziałek 19 listopada o godz. 17
w Spółdzielczym Domu Kultury.

Sztuka opowiada o młodym mężczyź−
nie, który nie potrafi zaufać żadnej ze
swoich koleżanek na tyle, aby być z nią.
Każda z tych kobiet jednak wie jedno, że
kocha Kamila. Kamil nie mówi nie, nie
dlatego, że nie chce, on po prostu nie
umie – jest to powodem wielu specyficz−
nych rozmów.

Występują: Katarzyna Milewska Ma−
gdalena Kołodziejska, Sylwester Sucho−
dolski, Maciej Rutkowski, Karol Wyręb−
ski, Marzena Małkowska, Anna Kraw−
czycka, Marta Mieszkowicz, Magdalena
Grzegorzewska, Krzysztof Pesta. Wstęp
na obie sztuki bezpłatny.

Projekt „TEATR i JA” jest realizowa−
ny przez Stowarzyszenie Teatr Per Se
przy współpracy Teatru Dramatycznego
w Płocku, Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki, Młodzieżowego Domu Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego, Spół−
dzielczego Domu Kultury, Liceum im.
St. Małachowskiego. Został dofinanso−
wany ze środków Urzędu Miasta Płocka
i Urzędu Marszałkowskiego. Projekt
sponsoruje firma Amper i K&K Karol
Krawiec oraz PKN Orlen. (op. rł)

Stowarzyszenie Teatr Per Se zaprasza na kolejną, podwójną
odsłonę projektu „Teatr i Ja”

Dwa wieczory, dwie sztuki

Działający przy oddziale miejskim
PTTK w Płocku Klub Turystyki Moto−
rowej „Motomedyk” obchodzi XXV−
lecie istnienia. Z tej okazji zmotoryzo−
wani turyści spotkają się 24 listopada
w pensjonacie „Magdalena” w Kosze−
lówce na uroczystym jubileuszowym
wieczorze. Będą wspominać początki
działalności i wszystkie ważniejsze
wydarzenia, jakie miały miejsce
w klubie w ciągu minionych lat. Naj−
wytrwalsi i najbardziej zaangażowani
działacze liczyć mogą na wyróżnienia.
Na jubileuszowe spotkanie zaproszono
przedstawicieli zaprzyjaźnionych klu−

bów motorowych
m.in. WKM „Klak−
son” z Chełma,
„Energetyk” z Bełcha−
towa, „Mobil” z Elbląga, „Wicher”
z Radomia, warszawskiego Ursusa,
„Startu” z Pabianic, „Sokoła” z Pia−
seczna, „Rywala” z Lipna i klubu PKN
Orlen. Gospodarze spodziewają się
także udziału członka honorowego
PTTK – Janusza Ptasińskiego.

Warto dodać, że płocki „Motome−
dyk” organizuje rocznie 6 rajdów,
w tym najbardziej znany rajd „Szlaka−
mi miejsc pamięci narodowej”. (j)

Jubileusz „Motomedyka”

Przeszłość musi budować przyszłość
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Czy nie masz obaw, lęków, że po
tylu niepowodzeniach i wydarze−
niach dość tragicznych jakie dotknę−
ły zespół w latach 90., tym razem też
może coś nie wyjść?

Obaw nie mam, bo jakby pierwszym
projektem jest dziś zdecydowanie Far−
ben Lehre. Strajk jest przy okazji. Na−
mówiono mnie na reaktywację tego
zespołu. Znalazłem w końcu odpowied−
nich chłopaków do grania i poszło...

Kto cię namówił?
Przede wszystkim Wojtek (Wojda –

brat i lider zespołu FL) i paru znajo−
mych. Ja chciałem ten materiał nagrać
sobie po prostu na pamiątkę. Mam
możliwość tworzenia materiału w do−
mu, więc nagrywałem, nagrywałem
i zaczęło z tego coś wychodzić. Naro−
dził się pomysł, żeby pograć jeszcze
trochę. Skompletował się skład. W tej
chwili na bębnach gra kolega ze Skier−
niewic Paweł Caban z kapeli Sjel, Se−
bastian Stańczak na gitarze z Rising
Force (Płock). Podchodzę do tego nie−
co inaczej, niż inne zespoły. Po prostu
oddzielam stary Strajk od nowego. To
jest kompletnie nowy zespół, tworzony
od podstaw. Tamten Strajk zostawiam
w wieku XX. Ten jest tworzony na te
czasy. Stąd „Strajk Reaktywacja”.

A niepowodzenia? Ciężko przewi−
dzieć. Czy mam obawy? Myślę, że nie,
że już wystarczy tych nieciekawych
przygód.

Ale pierwsze już się pojawiły.
Przecież płytę nagrałeś w innym
składzie?

Płytę nagrałem sam. Gram tu do−
słownie na wszystkim; automat perku−
syjny, gitara, bas. Pozostały teksty,
w większości Mariusza (Zalewskiego
– pierwszego wokalisty zespołu).

Ale pierwszy skład koncertowy,
który grał po reaktywacji nie istnieje?

Tak. Zagrałem z zespołem Zmaza.
Poprosiłem ich o pomoc. Niestety, oni
mieszkają 300 km stąd. Nie ma szans,
aby wspólnie robić próby i grać. Trze−
ba było szukać bliżej. Skierniewice są
zdecydowanie bliżej. 

Od kilku lat jesteś związany z zes−
połem FL. Tam się mocno angażu−
jesz. Gracie dużo koncertów. Czy

masz jeszcze siłę, żeby prowadzić
kolejny projekt?

Powiem tak, w momencie kiedy
mam dwa koncerty nawet lepiej mi się
gra, jestem wtedy dobrze „rozegrany”.
Nie ma tu żadnego problemu. 

Czyli na trasach będziecie grali
razem FL i Strajk?

Generalnie FL gra w każdy weekend
– w piątek, sobotę i niedzielę – przez
cały rok, z przerwami na nagrania. Jeśli
jest możliwość, a chłopaki mają czas,
zawsze możemy zagrać ze Strajkiem. 

Dziś zdaję sobie sprawę, że w tej
chwili pozycja tego zespołu jest żadna.
Nikt go nie kojarzy. Wiadomo, zespół
prężnie działał w 1994 r., a teraz ma−
my koniec 2007 r. Trzeba więc zaczy−
nać od początku, na nowo budować
pozycję.

W jaką stronę teraz pójdziecie, je−
śli chodzi o muzykę?

Chcę grać tak jak zawsze, czyli me−
lodyjne granie z klimatem. Miejscami
może się pojawiać trochę reggae i ska,
ale cały czas mają to być melodyjne
piosenki. Myślę nad zmianą strony
tekstowej, żeby nie była, aż tak pesy−
mistyczna. Chcę, żeby to poszło
w bardziej pozytywnym kierunku. Co
z tego wyjdzie, zobaczymy.

Na tej płycie w większości są
utwory z przeszłości?

To jest taka typowa zbieranina. Są
trzy kawałki zespołu Belweder (Ludzie
jak zwierzęta, Podwórko, Podziemne fa−
bryki), do których wymyśliłem nową
muzykę, zachowując jedynie ścieżkę
wokalu Mariusza. Dzięki temu, można
powiedzieć, że są to zupełnie nowe pio−
senki. Zresztą dziś tego nikt już kom−
pletnie nie zna, no może parę osób, ale
też nie w takich wersjach. Jest piosenka
„Kim jesteś”, gdzie został tylko tekst
starej wersji. Jest utwór „Jutro będzie
miło” grany jeszcze z Frankiem – bar−
dzo śmieszna piosenka, zresztą też ni−
gdy nie nagrana. Mamy więc w sumie 5
nowych kawałków. Do tego doszły
utwory „Jeszcze nie odchodzę”, „Gaz”
i „Limuzyna” w nowoczesnych aranża−
cjach. Myślę, że materiał na tej płycie
będzie odbierany jako nowy. W sumie
będzie 14 utworów, choć – kiedy jesz−

cze nie myślałem o wydaniu płyty –
przygotowałem ich 22.

Płyta już jest. Planujecie trasę
promocyjną?

Płyta jest, choć nie wiem czy w Płoc−
ku. Jeszcze w tym roku mamy zagrać 10
koncertów z FL. Bo – jak już mówiłem
– innej możliwości jak granie w wee−
kendy, na razie nie ma. Być może, ale te−
go jeszcze nie wiem, odpadną nam dwa
weekendy z Farben Lehere na przełomie
stycznia i lutego (FL wchodzi wtedy do
studia, żeby nagrać nową płytę). Wtedy
sześć koncertów Strajk zagrałby samo−
dzielnie. Być może jeden w Płocku. 

Z drugiej strony myślę, że najpierw
trzeba trochę pograć. Zobaczyć czy to
ma sens, a potem myśleć o jakiejś
większej promocji. Na razie, po tych
pierwszych koncertach, widać, że
zgodnie z przewidywaniami, dla pub−
liczności to jest zupełnie obcy zespół.
Pojawia się może parę osób, którzy
nas kojarzą ze starej działalności. 

A jaki jest odbiór?
Myślę, że dobry. A w Krakowie na−

wet bardzo dobry.
Radosław Łabarzewski

Strajk – Historia

Pierwszy skład uformował się w la−
tach 1990 – 1992. Tworzyli go: Konrad
Wojda (Konio) – bas, vocal, Robert
Wudarski (Franek) – vocal, teksty, Ar−
tur Lubiński – perkusja, Paweł Hajnow−
ski (Hajnoś) – gitara. Na początku fun−
kcjonował jako Uśmiechnięta Kromka
Chleba, później Post, aby na jakiś czas
przerodzić się w The Boycott, a następ−
nie w Strajk. 

– Wtedy jeszcze nikt z nas nie przy−
puszczał, że zespół osiągnie tak wiele,
jak również zostanie chyba najbardziej
pechową kapelą w Polsce... – wspomina
K. Wojda. W ciągu następnych 4 lat
umiera dwóch członków zespołu – wo−
kalista (po odejściu Franka), były „fron−
tman” Belwederu – Mariusz Zalewski
i perkusista – Artur Lubiński. 

W 1992 r. Strajk zakwalifikował się do
Jarocina i zagrał na dużej scenie. Pier−
wsza płyta „Nie odchodzę” ukazujała się
tego samego roku, po śmierci wokalisty.
Niezdrowe zamieszanie wokół zespołu
stało się jedną z przyczyn dość gwałtow−
nego rozstania z wydawcą – grupą MJM.
Mimo wszystko STRAJK grał dalej.
Miejsce wokalisty zajął Krzysztof Kaliń−
ski, funkcję gitarzysty pełnił wówczas
Robert Chojnacki (Łepsztal), którego
w 1995 roku zastąpił Rafał „Czarny” No−
wakowski. W tym składzie zespół reje−
struje drugi album ”Lustro” (wydany tyl−
ko na kasecie). Po odejściu K. Kalińskie−
go i R. Nowakowskiego rolę wokalisty
i gitarzysty przejmuje Konrad Wojda.
Ostatecznie postanawia zostać nim na
stałe, natomiast na gitarze zmienia go To−
masz ”Kuba” Hajnowski. Po 1996 r. zes−
pół jeszcze istnieje, ale jego działalność
jest w zaniku. Po kilku latach K. Wojda
postanawia przygotować jeszcze płytę
z materiałem studyjnym, zawierającym
piosenki z lat 1996 – 2000. ”Siła w nas”
ukazuje się w czerwcu 2004 r. i jest pod−
sumowaniem dziesięciu lat istnienia gru−
py oraz pożegnaniem z publicznością.

(opr. rł na podst.
www.strajk.band.pl)

Rozmowa z Konradem Wojdą muzykiem Farben Lehre i lide−
rem zespołu Strajk o reaktywacji grupy i najnowszej płycie

Ogłaszam nowy Strajk

Nową propozycją wystawienniczą
Działu Etnografii Muzeum Mazowiec−
kiego jest ekspozycja, ukazująca specy−
fikę pracy etnografa przez pryzmat kil−
kudziesięciu lat doświadczeń płockich
etnografów. 

– Chcielibyśmy obudzić potrzebę do−
strzegania oraz chronienia, zbierania
tego odchodzącego dziedzictwa, a także
zaprezentować fachowy warsztat, poz−
walający czynić to skutecznie. Etnogra−
fia może okazać się bowiem pasjonują−
cym i pożytecznym hobby. Pożytecznym,
bo każdy z nas może poszukiwać intere−
sujących obiektów, informacji i przeka−
zać je do muzeum, wnosząc swój wkład
w budowanie naszej wspólnej kulturo−
wej spuścizny, uwieczniając swoje imię
w dokumentach towarzyszących naszym
muzealiom – zapewnia autor zdjęć na
wystawie Grzegorz Piaskowski, pra−
cownik Działu Etnografii Muzeum Ma−
zowieckiego w Płocku.

– Życzylibyśmy sobie, by widzowie,
wśród których większość stanowić bę−
dzie młodzież szkolna, zostali choć czę−
ściowo „zarażeni” pasją szukania od−
powiedzi na podstawowe pytanie etno−
logii: „Kim jest człowiek?” poprzez
poznawanie różnych form kultury. 

Na wystawie można zobaczyć narzę−
dzia do rejestracji obrazu i dźwięku, fo−
tografie pokazujące etnografa w sytuacji
wywiadu badawczego, penetracji tere−
nowych, zdjęcia stanowiące cenny do−
kument kultury. Pracownicy muzeum tą
wystawą chcą pokazać, w jaki sposób
etnolog patrzy na zwykłe przedmioty,
jak słucha opowieści – odkrywając ich
głębokie znaczenie. Ukryte w nich in−
formacje, niewidoczne na pierwszy rzut
oka, często bywają bezcenne. 

Wernisaż wystawy odbędzie się 
15 listopada, o godzinie 17 w Spich−
lerzu przy ul. Kazimierza Wielkiego
11 B. Podczas otwarcia będzie można
posłuchać wiejskich muzykantów
z Mazowsza Płockiego oraz posmako−
wać jadła – poczęstunku etnografa.
Wystawa będzie czynna do 13 kwiet−
nia 2008. (opr. rł)

Zawód: etnograf 



14 Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*

Otwiera go tekst, który chciałbym przy−
toczyć we fragmencie: Wielu gada to sa−
mo, więc nikt ich nie słucha [...]. Jeden
przynudza a, drugi marudzi be, trzeci oz−
najmia ą, czwarty orzeka ę... Piąty prawi
ęą. Szósty buczy buuu, siódmy muczy
muu, ósmy, wyje uuu... I dlatego trudno
im się porozumieć. A cóż dopiero zebrać
wnawias... Autor tego tekstu podpisał się
ąę i słusznie. Ja też wstydziłbym się za−
mieścić pod nim swoje nazwisko. Z tego
dość mętnego „wstępniaka” nie wynika
kompletnie nic, ponad to, że tkwi on jak
znak ostrzegawczy, jak zapowiedź czegoś
niedobrego. I tego niedobrego jest tu spo−
ro, np. grafomańska „Bajka o uczynnym
sąsiedzie” czy też tyleż rozpaczliwy, co
dziecinny felieton „następcy Mecenasa”
o niezrozumieniu braci poetyckiej przez
rządzących (znów podpisany tajemni−
czym Al AJ). Ale dość o tym.

Z prostej definicji wynika, że nawiasy
używa się w tekstach do logicznego wy−
dzielenia ich mniej ważnych fragmentów.
Idąc tym tropem chciałbym zwrócić uwa−
gę na to co moim zdaniem jest poza na−
wiasem, to co wyrasta ponad poziom naj−
nowszego „Nawiasu”. 

Warto przeczytać esej Andrzeja Dęb−
kowskiego o ideologii w literaturze i lite−
raturze przeciw ideologii, o różnych posta−
wach pisarskich i co z tego wynika dziś
dla nas. Dębkowski cytuje tu Homera,
Gombrowicza, Przybyszewskiego, Sartra
czy Kisielewskiego. Wciąga też analiza
podróży Bolesława Prusa wg Jakuba A.
Malika, która zapewne będzie bliska czy−

telnikom książek o podróżach tzw. „zinte−
rioryzowanych” (podróż jako pretekst do
poznania źródeł samego siebie, rozwoju
samoświadomości), czyli takich jakie pi−
sze chociażby Andrzej Stasiuk. Cenne są
też zapiski Ernesta Brylla, czy wspomnie−
niowy tekst Andrzeja K. Waśkiewicza
„Wtedy i teraz”, zwłaszcza fragment
„Wyrastanie z żon” o socjologicznym zja−
wisku fali rozwodów we wczesnych la−
tach sześćdziesiątych. Ciekawe jest tu od−
niesienie do – wydaje się – podobnego
zjawiska czasów współczesnych, choć
ideologicznie przecież bardzo odległych.

Lirycznie urzekła mnie – jak zwykle
– Anna Kuhn – Cichocka. Polubiłem styl
Ewy Grodzickiej („Koła papilarne”, „***
[jest październik]”) i Krystyny Olędrzyń−
skiej. Choć ta ostatnia nie zawsze ze swą
twórczością do mnie trafia, ale obok jej
wiersza „W Kłominie” nie sposób przejść
obojętnie. Ciekawe, również ze względu
na formę i melodykę, są też rock’n’rollo−
we wiersze Andrzeja Dorobka.

Powodem dla którego warto dotrzeć do
ostatnich stron „Nawiasu” są z pewnością
dwa wiersze Andriya Bondara w przekła−
dzie B. Zadury, zwłaszcza słodko−gorzki,
i jakże prawdziwy, wiersz o „słowiańskich
bogach”. 

Na koniec polecam również wspomnie−
nie Krzysztofa J. Barańskiego o zmarłym
w marcu br. Adamie Kostrzewie – bardzo
osobiste i ciepłe spojrzenie na przyjaciela
i jego twórczość (dodajmy, twórczość cie−
kawą). Resztę ujmuję w nawias.

Radosław Łabarzewski

Ukazał się 7 numer rocznika płockiego oddziału Związku Literatów Pol−
skich „Nawias”

Ęą, buu i muu

20 listopada o godz. 18 w Domu Dar−
mstadt otwarta zostanie wystawa akware−
li Angeli Kaisermayer z Tyrolu pt.
”Przepływ”, rozpoczynająca obchody
Dni Austrii w naszym mieście. Ekspozy−
cja będzie czynna do 2 grudnia br. Wstęp
wolny.

Angela Kaisermayer urodziła się
w 1954 roku w mieście Lienz we
wschodnim Tyrolu. Kształciła się pod
kierunkiem prof. Petera Prandstettera.
Zajmuje się głównie akwarelą. Na pier−
wszy plan wysuwa się świetlistość umie−
jętnie dobranych barw. Artystka operuje

delikatnymi kolorami nakładanymi bar−
dzo oszczędnie, prawie przeźroczyście.
W swojej twórczości odwołuje się do ab−
strakcji, przekonując odbiorcę, że zza wi−
dzialnego świata może wyłonić się mniej
znany obraz nas samych. W jej pracach
kluczową rolę odgrywa światło. Autorka
nawiązuje do swoich wewnętrznych
przeżyć, przeciwstawia się powierz−
chowności, spostrzeganiu świata przez
jego materialny pryzmat. Angela Kaiser−
mayer stawia na treść, odwołując się do
naszej duchowości, cielesność spychając
na plan dalszy.

Wszędzie kolory. Żywy ruch pędzla
i zmieniające się sekwencje formy obra−
zują poczucie ciągłych zmian. Dzięki od−
powiednio utrzymanym proporcjom mię−
dzy światłem, a ciemnością oraz w wywa−
żonym użyciu ciepłych i zimnych barw
zachowana zostaje równowaga – tak pi−
sze o jej pracach prof. dr Konrad Oberhu−

ber z muzeum Albertina w Wiedniu.
Obrazy Angeli Kaisermayer były wielo−
krotnie prezentowane na wystawach in−
dywidualnych i zbiorowych m.in.
w Lienzu, Innsbrucku, Zagrzebiu, chor−
wackim Splicie, Zadarze, w Wiedniu.

Natomiast 21 listopada, również
o godz. 18 w Domu Darmstadt rozpocz−
nie się koncert zespołu „TRIOVIAL”.
Głównym sponsorem koncertu jest Kul−
tur Niederösterreich. Wstęp wolny.

„Triovial” jest tytułem roboczym, za
którym stoi trójka młodych muzyków,
którzy oddali się tradycyjnej austriackiej

muzyce ludowej i którzy odważyli się za−
ryzykować wykonania w trochę odmien−
nej instrumentacji. Czysta radość śpiewa−
nia – od jodłowania po pieśni – poprowa−
dzi nas przez najróżniejsze gatunki au−
striackiej muzyki ludowej; śpiewają
o wesołym życiu na wsi, o skarżącym się
chłopie, o kochających i żegnających się.
Muzyka jest stara, brzmienie nowe. 

Zespół tworzą: Julia Lacherstorfer
(skrzypce i śpiew), Laura Wösch (kontra−
bas i śpiew) oraz Horst Lackinger (sakso−
fon i śpiew). 

Na zakończenie płockich obchodów
Dni Austrii, 22 listopada br. Płocki Ośro−
dek Kultury i Sztuki pokaże w Domu
Darmstadt film pt. ”Rodowody”, według
powieści Roberta Schindela. Film pre−
zentowany będzie w wersji niemieckoję−
zycznej z polskimi napisami. Wstęp wol−
ny. Początek projekcji o godz. 18. 

Opr. (j)

20−22 listopada 2007 roku obchodzić będziemy w Płocku Dni Austrii, or−
ganizowane we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie
oraz Kultur Niederösterreich. W związku z tym Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki – Dom Darmstadt organizuje cykl imprez poświęconych Austrii.

Dni Austrii w Płocku

We wtorek 20 listopada o godz. 18
w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka
Kultury i Sztuki zobaczymy obraz debiu−
tującego na dużym ekranie Daniela
Sánchez Arévalo.

– „GranatowyPrawieCzarny” to opo−
wieść o ludziach, którzy walczą przeciwko
swojemu przeznaczeniu. Muszą się nau−
czyć akceptować własne ograniczenia,
ujawniające się w powolnym procesie
uczenia się życia. W efekcie dochodzą do
punktu, który niejednokrotnie bardzo różni
się od tego, co sobie wymarzyli – mówi
o swoim filmie reżyser. Film zdobył na−
grodę Hiszpańskiej Akademii Filmowej
Goya 2007 za: najlepszy reżyserski debiut

– Daniel Sánchez Arévalo, najlepszy ak−
torski debiut – Quim Gutiérrez, najlepszy
aktor drugoplanowy – Antonio de la Torre.
Zdobył też nagrodę specjalną jury i nagro−
dę za najlepszy scenariusz na FF Malaga
i Nagrodę Europa Cinemas (stowarzysze−
nie, którego członkiem jest również Kino
Charlie) na MFF Wenecja.

Tydzień później, 27 listopada o godz. 18
w DKF zobaczymy „Moje życie beze
mnie” dramat w reż. Isabel Coixet. To
pierwszy głośny film tej reżyserki, znanej
polskiej publiczności jako twórczyni „Ży−
cia ukrytego w słowach”. Bohaterka filmu
– Ann w młodym wieku zachodzi w ciążę
i wychodzi za mąż za kolegę ze szkoły.
Mieszkając z mężem i dwójką dzieci
w przyczepie kempingowej w ogródku
swojej matki, pewnego dnia mdleje.
W szpitalu dowiaduje się, że ma raka i nie
pozostało jej zbyt wiele czasu. Sporządza
więc listę rzeczy, które chciałaby zrobić
przed śmiercią. Przez ten krótki czas, jaki
jej pozostał, stara się zrealizować swe pro−
ste marzenia. Film zdobył nagrodę GOYA
za najlepszy scenariusz adaptowany i na−
grodę specjalną na MFF Berlin 2003.

Bilety w cenie 5 zł do kupienia w PO−
KiS. Więcej informacji oraz zwiastuny fil−
mów i repertuar na www.charlie.pl/plock

(opr. rł)

Po „Zboczonej historii kina”, „Parę osób, krótki czas” i „Niczego nie żałuję”
płocki DKF zaprasza na kolejne spotkania z ambitnym kinem

Kino hiszpańskie w Charlim
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Już po raz drugi w tym roku hala
płockiego Chemika gościła kibiców
i zawodników kick−boxingu stylu K−1.
Największym „magnesem” była oczy−
wiście obecność w ringu dwóch za−
wodników z Płocka: Piotra Woźnic−
kiego i Marcina Różalskiego. Tych
dwóch wojowników podczas marco−
wej gali dało płockim kibicom wiele
radości. Woźnicki zdobył w pięknym
stylu tytuł mistrza Polski, a Różalski
walkę o tytuł mistrza świata rozstrzy−
gnął jeszcze przed czasem na swoją
korzyść. 

Podobnych emocji i triumfu płoc−
czan w ringu spodziewali się obserwa−
torzy II edycji gali Angels of fire.
Wprawdzie stawki pojedynków nie by−
ły już tak wysokie jak poprzednio, jed−
nak rywale okazali się bardziej wyma−
gający. Cała impreza została podzielo−
na na część turniejową i walki pokazo−
we. Turniej o pas mistrza Angels of fi−
re rozegrany został systemem pucharo−
wym. Ośmiu zawodników rozpoczęło
rywalizację od ćwierćfinałów, a zwy−
cięzcy spotkali się w walkach półfina−
łowych. Potem już tylko wielki finał
dwóch niepokonanych. W tej rywaliza−
cji znakomicie wypadł Piotr Woźnicki,
który dotarł aż do finału, gdzie spotkał
się ze znakomicie tego dnia dyspono−
wanym reprezentantem Holandii Mur−
thellem Groenhartem. Płocczanin od
początku walki miał wyraźne problemy
z opanowaniem stylu dynamicznego
rywala, czego efektem były dwa licze−
nia sędziowskie po silnych ciosach Ho−
lendra. Sekundujący w narożniku pro−
motor Woźnickiego – Tadeusz Kopciń−
ski po kilkudziesięciu sekundach pier−
wszej rundy bez wahania poddał płoc−
czanina poprzez rzucenie na środek rin−
gu ręcznika. Rozżalony Woźnicki
chciał wprawdzie kontynuować walkę,
ale decyzja sędziów była jednoznacz−
na. Zwycięstwo Groenharta było jak
najbardziej zasłużone. Jego wyraźna
przewaga nad rywalami we wszystkich
pojedynkach była na tyle wyraźna, że
został przez płocką publiczność nagro−
dzony brawami, a pas mistrzowski ode−
brał z rąk Prezydenta Miasta Płocka –
Mirosława Milewskiego. 

Obok turnieju głównego w jednej
z trzyrundowych walk pokazowych
wystąpił Marcin Różalski. Niestety,
również on nie sprostał swojemu rywa−
lowi. Utytułowany Francuz Tony Gre−

gory, już w pierwszym starciu pokazał
klasę i nieźle obił płocczanina, co poz−
woliło mu na spokojne kontrolowanie
dalszej części pojedynku. Zaraz po
przegranej walce Różalski analizował
na gorąco to, co stało się chwilę wcześ−
niej na ringu. Wnioski były podobne do
tych, jakie wygłaszali obserwatorzy na
trybunach. Na tym etapie kariery Mar−
cinowi z pewnością przydałby się tre−
ner, który wprowadziłby nowe elemen−
ty walki i udoskonalił stare. W przeciw−
nym wypadku styl płocczanina będzie
zawsze łatwy do rozszyfrowania. P.N.

Angels of fire II

PI
O

T
R

 N
O

W
IC

K
I

Wyniki turnieju:

CF1: Piotr Woźnicki vs Irji Jaros 
– 2:1
CF2: Piotr Arcimowicz vs Gianni Cunso−
lo – 0:3
CF3: Rafał Dudek vs Murthell Groen−
hart – przez RSC 3 runda
CF4: Łukasz Rambalski vs Maxim Nie−
vole – KO 3 runda
PF1: Piotr Woźnicki vs Gianni Cunso−
lo – 2:1
PF2: Murthell Groenhart vs Łukasz
Rambalski 
TKO 3 runda – kontuzja ręki
Finał: Piotr Woźnicki vs Murthell
Groenhart – poddanie 1 runda 

Wyniki walk wieczoru:

Piotr Lepich vs Izuagbe Ugonoh 
– 0:3
Aleksej Kudin vs Tomas Hron 
– 3:0
Marcin Różalski vs Gregory Tony
– 0:3.

W sobotę (3 listopada) w Linz (Au−
stria) rozegrane zostały Międzynarodo−
we Mistrzostwa Austrii Masters w Judo.
Polskę, a jednocześnie Płock, reprezen−
towali: Leszek Jarosiński kat. M 3 (wa−
ga 90 kg) i Robert Bedra kat. M 2 (waga
90 kg) – obaj z klubu UKS JUDO – KA−
NO Płock. 

Leszek Jarosiński, po wygranej
z przedstawicielem gospodarzy i finale
z zawodnikiem Słowacji (Brunovsky
Roman – VII m na Mistrzostwach Świa−

ta w Francji 2006r.), został Międzynaro−
dowym Mistrzem Austrii, natomiast Ro−
bert Bedra, który debiutował w kategorii
masters, wywalczył brązowy medal. 

W zawodach startowało 126 zawodni−
ków z Austrii, Niemiec, Danii, Słowacji,
Czech, Węgier, Rumunii i Polski. 

Warto zaznaczyć, iż Leszek Jarosiński
w tym roku wywalczył już brązowy me−
dal na Międzynarodowym Turnieju we
Włoszech. Teraz plockich mistrzów cze−
kają Mistrzostwa Europy Judo Masters
w Stuttgarcie. 

Dobrze radzą sobie także podopieczni
trenera Leszka Jarosińskiego. Świetnie
walczyli na zawodach sprawdzających
przed Mistrzostwami Polski Młodzików
w Opolu, a w Sochaczewie Ilona Pocho−
daj (w kat. 40 kg) wywalczyła brązowy
medal, natomiast Andżelika Soliwoda
(w kat. 36 kg) zajęła IV miejsce. 

Natomiast w Grudziądzu chłopcy wy−
walczyli 4 medale: Krystian Sawicki
złoto (w kat. 38 kg), Patryk Bogucki sre−
bro (w kat. 60 kg), Sebastian Pietrzak
srebro (w kat. 56 kg) i Kamil Borowski
brąz (w kat. 38 kg). opr. (j)

* UKS JudoKano Płock organizuje
zapisy na zajęcia dla dzieci od lat 9.
Informacje pod tel. 604 551 937.

Płocczanin mistrzem Austrii

Zwycięzcy mistrzostw Austrii: na najwyż−
szym podium Leszek Jarosiński 

28 października 23 zawodników i za−
wodniczek Uczniowskiego Klubu Spor−
towego Eljot z Płocka wzięło udział
w silnie obsadzonym Turnieju Judo
o „Puchar Burmistrza Grodziska Mazo−
wieckiego”. W zawodach startowało 14
klubów i 250 judoków: z Warszawy, Ży−
rardowa, Sochaczewa, Płocka, Kutna,
Ożarowa, Puszczy Mariańskiej, Grodzi−
ska Mazowieckiego i mniejszych miast
województwa mazowieckiego.

Zawody rozgrywano systemem bruk−
selskim oraz francuskim z podwójnymi
repasażami, ze względu na liczną obsadę
poszczególnych kategorii wagowych
i wiekowych. Niektóre wagi – głównie
dzieci młodszych – liczyły od 15 do 17 za−
wodników. Judocy z Płocka z konfrontacji
z czołowymi przedstawicielami innych
miast wychodzili przeważnie zwycięsko,
rozstrzygając większość pojedynków na
swoją korzyść.

Po raz pierwszy w tak dużym turnieju
aż dziewięciokrotnie płocczanie stawali na

najwyższym podium, sprawiając ogromną
radość swoim trenerom. Rekordzistą
w liczbie stoczonych walk był Rafał Kra−
jewski, który aż w 5 walkach udowodnił
swoje wszechstronne przygotowanie do
nowego sezonu sportowego 2007/2008.

Miejsca pierwsze uzyskali ponadto:
Martyna Maślanka, Olga Adamska, Ola
Wilk, Robert Włódarski, Dawid Stachula,
Rafał Krajewski, Piotr Raczkowski, Kon−
rad Kustosik oraz Gabrysia Nowaczyk.
Medal srebrny (po walce finałowej ze
swoim kolegą klubowym) zdobył Dawid
Pankowski. Na podium stawali również
zdobywcy medali brązowych, którzy nie−
jednokrotnie wygrywali po 3 – 4 walki
w serii kwalifikacyjnej. Miejsca trzecie
uzyskali: Sebastian Tarka, Marcin Berdek,
Ola Bembenista, Michał Grzywiński,
Grzegorz Borowski, Krystian Wołowiec
oraz Michał Lemiec 

Trenerami i instruktorami prowadzący−
mi tę grupę są: Piotr Januszewski, Tomasz
Korpowski oraz Leszek Januszewski. PN

Mistrzostwa dzieci w judo

O puchar burmistrza
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Pierwszą nagrodę zdobyła Dag−
mara Jaworska, która okazała się
bezkonkurencyjna. Jej dwa zdjęcia
– z foką szarą, a zwłaszcza to z roz−
leniwionym lwem – były po prostu
najlepsze. Jury wysoko oceniło od−
powiedni dobór prac do tematu
konkursu, jak i ogólne wrażenia ar−
tystyczne oraz umiejętności tech−
niczne autorki. Drugie miejsce za−
jął Stanisław Kraśniak za sowę
śnieżną, a trzecie – Jakub Wawak
za zdjęcie zatytułowane „Złoty hi−
popotam”. 

Na konkurs nadesłano w sumie 57
zdjęć 12 autorów, co wobec dość
krótkiego czasu, jaki przeznaczony
był na fotografowanie, jest liczbą za−
dowalającą. Najciekawsze z nich bę−
dzie można oglądać w pawilonie dy−
daktycznym zoo od 17 listopada.
W tym dniu o godz. 11 nastąpi uro−
czyste ogłoszenie wyników, wręcze−
nie nagród i wyróżnień, których fun−
datorami jest Urząd Miasta Płocka,
Miejski Ogród Zoologiczny, Gazeta
Wyborcza Płock i Sygnały Płockie.
Serdecznie zapraszamy. (rł)

Konkurs fotograficzny Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Ga−
zety Wyborczej Płock i Sygnałów Płockich rozstrzygnięty 

Jesień w zoo

I nagroda

III nagroda
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Kogo raz 
wąż ugryzł, ten 
boi się nawet
kawałka sznura.

(przysłowie malajskie)

Coraz niższe jesienne temperatury
sprawiły, że płockie fontanny zaczęto
przygotowywać do zimy. We wszyst−
kich wodotryskach spuszczono wodę.
Wodociągi Płockie, które opiekują się
miejskimi fontannami dokonali bieżą−
cej konserwacji i zabezpieczyli je
przed zimą. Afrodyta już 7 listopada
została przykryta specjalną pokrywą.

Wodotryski muszą zostać zakręco−
ne zanim temperatura zacznie spadać
poniżej minus pięciu stopni Celsju−
sza. Tegoroczny sezon dla fontann
był długi, ale nie rekordowy.
W ubiegłych latach zdarzało się, że
mogliśmy się nimi cieszyć jeszcze
pod koniec listopada. (bp)

Żegnaj
Afrodyto
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