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Przy pom nij my, że na czer wco wej se sji
Ra dy Mia sta za stęp ca pre zy den ta To masz
Kol czyń ski za pre zen to wał wi zu a li za cję
bez ko li zyj ne go prze ja zdu al. Pił sud skie -
go. Kon kret nie cho dzi o od ci nek, w któ -
rym to ry ko le jo we prze ci na ją ale ję.

Te raz, gdy prze jeż dża po ciąg, sa mo -
cho dy sto ją w kor kach. We dług ba dań
z 2005 ro ku na wjeź dzie do Płoc ka od
stro ny Wy szo gro du na tę że nie ru chu wy -
no si 10 tys. 360 po ja zdów na do bę. Przy -
ję to, że w 2010 ro ku dro gą tą prze jeż dżać
bę dzie pra wie 13 tys. po ja zdów na do bę,
a pięć lat póź niej 15,7 tys. Wpraw dzie
część sa mo cho dów bę dzie mog ła wte dy
ko rzy stać z ob wod ni cy pół noc no -za chod -
niej, ale i tak ruch bę dzie znacz ny. Wy ni -
ka to cho ciaż by z fak tu, że Płock jest jed-
nym z naj bar dziej zmo to ry zo wa nych
miast w Pol sce. Licz ba po ja zdów w 2006
ro ku wy no si ła 455 sa mo cho dów oso bo -
wych na 1000 miesz kań ców. W go dzi -
nach szczy tu ruch wew nątrz miej ski w re -
jo nie prze ja zdu mie ści się w gra ni cach ok.
3 tys. po ja zdów na go dzi nę. Gdy szla ba ny
ko le jo we zo sta ją zam knię te na 5 mi nut, po
obu stro nach prze ja zdu two rzą się ko lej ki
o dłu go ści ok. 200 me trów. Aby ich unik -

nąć, wła dze mia sta chcą prze bu do wać
skrzy żo wa nie al. Pił sud skie go z to ra mi
ko le jo wy mi. 

Kon cep cja stwo rzo na przez gdań skie
Kon sul ta cyj ne Biu ro Pro jek to we
„Krzysz tof Żół tow ski” za kła da, że to ry
ko le jo we bę dą bieg ły nad al. Pił sud skie go.
Aby to by ło moż li we trze ba wy bu do wać
wia dukt o dłu go ści 53,4 me tra. Po obu je -
go stro nach znaj do wał by się chod ni ki dla
pie szych. Dzię ki te mu oso by, któ re chcia -
ły by przejść z jed nej na dru gą stro nę uli cy
nie mu sia ły by np. uru cha miać sy gna li za -

cji świet lnej, któ ra po wo do wa ła by za trzy -
ma nie sa mo cho dów. 

Bu do wa wia duk tu jest moż li wa, ale
tyl ko wte dy gdy na wierz chnia alei zo sta -
nie ob ni żo na, tak aby np. cię ża rów ki
mog ły bez piecz nie i swo bod nie prze jeż -
dżać pod wia duk tem. Spa dek wy niósł by
ok. 4 proc. Ta kie roz wią za nie nie wy klu -
cza, aby po prze bu do wa nej uli cy, tam
gdzie te raz znaj du je się pas zie le ni, mógł
jeź dzić tram waj. 

– We dług sza cun ko wych kosz tów prze-
bu do wa skrzy żo wa nia alei Pił sud skie go

z to ra mi ko le jo wy mi kosz to wa ła by oko ło
30 mi lio nów zło tych – mó wił na czer wco -
wej se sji Ra dy Mia sta To masz Kol czyń -
ski. – Z tej su my pięć mi lio nów trze ba by -
ło by przez na czyć na prze bu do wę czę ści
ko le jo wej. PKP chce, abyś my prze bu do -
wa li to ry na od cin ku jed ne go ki lo me tra. 

Za stęp ca Pre zy den ta przy pusz cza, że
pra ce mog ły by trwać na wet dwa la ta, ale
aby nie zab lo ko wać cał ko wi cie mia sta na -
le ża ło by je wy ko ny wać eta pa mi. Po nad to,
je śli by do szło do bu do wy wia duk tu na 14
dni trze ba bę dzie zam knąć li nię ko le jo wą
na tra sie Płock -Kut no. Praw do po dob nie na
ten czas zo sta nie uru cho mio na za stęp cza
ko mu ni ka cja au to bu so wa na od cin ku 8 km.
Po cią gi to wa ro we z i do Or le nu bę dą jeź -
dzi ły okręż ną dro gą: od Kut na przez To ruń,
Sierpc do Płoc ka Trze po wo. Dłu gość tra sy
okręż nej wy no sić bę dzie po nad 220 km.
Ale do tych zmian jesz cze da le ko. – Na ra -
zie zle ca my opra co wa nie pro jek tu wraz
z kosz to ry sem – za po wia da Kol czyń ski. 

Fir my, któ re po dej mą się te go za da nia
bę dą mia ły rok od pod pi sa nia z Urzę dem
Mia sta umo wy. W do ku men ta cji oprócz
bu do wy wia duk tu znaj dą się rów nież opra-
co wa nia do ty czą ce m.in. lik wi da cji ist nie -
ją cych i od two rze nie w in nej lo ka li za cji za -
tok au to bu so wych, prze bu do wy skrzy żo -
wań z dro ga mi osie dlo wy mi oraz par kin gu
osie dlo we go po stro nie po łud nio wej. Ko -
niecz ne rów nież bę dzie prze bu do wa nie ist-
nie ją cych in sta la cji: wo do cią go wej, sa ni tar -
nej, desz czo wej, ener ge tycz nej, ga zo wej,
ciep łow ni czej i te le wi zji kab lo wej. M.D. 

Mia sto chce uspraw nić prze jazd al. Pił sud skie go. Dla te go og ło si ło prze targ na opra co wa nie do -
ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej w ra mach za da nia in we sty cyj ne go pn. „Bez ko li zyj ne skrzy -
żo wa nie li nii ko le jo wej z al. Pił sud skie go z uw zględ nie niem li nii tram wa jo wej”. 

No wo czes ne roz wią za nie

O godz. 11, 11 li sto pa da 2008 r. Plac
Na ru to wi cza wy peł ni li licz nie przy-

by li płoc cza nie. Kil ka na ście mi nut póź niej
do łą czy li do nich ci, któ rzy uczest ni czy li
w mszy św. za Oj czyz nę w ba zy li ce ka te -
dral nej. W peł nym słoń cu, po le wej stro nie,
tuż przy wy lo cie ul. Ko ściusz ki sta nę li
w sze re gu żoł nie rze 4 Puł ku Strzel ców
Kon nych (sto wa rzy sze nie) oraz po dod dzia -
ły re kon struk cyj ne z So cha cze wa i Słup na.
W mię dzy cza sie wo lon ta riu sze i har ce rze
wpi na li w kur tki płoc czan bia ło -czer wo ne
ko kar dki. Kil ku let nia dziew czy na spy ta na
o to czy wie ja kie jest świę to od po wie dzia -
ła: Tak. Uro dzin ki mo jej oj czyz ny. Chwi lę
po tem or kie stra za gra ła hymn na ro do wy,
po któ rym do zgro ma dzo nych prze mó wił
pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski.

– Dzię ki ofie rze na szych przod ków ży je my
dziś w wol nym pań stwie. Sto dwa dzie ścia trzy
la ta nie wo li to kil ka po ko leń, któ re z wia rą
i że laz ną kon sek wen cją wal czy ły o wol ność.
Czy nas dzi siaj by ło by stać na ta ki upór
i cier pli wość? Czy mie li byś my si łę, by kon ty -

nu o wać dzia ła nia, któ re na szym ro dzi com,
dziad kom nie przy nio sły ocze ki wa nych re zul -
ta tów? – mó wił Pre zy dent. – Wy da je nam się,
że ży je my w trud nym cza sie, w ob li czu świa-
to we go fi nan so we go kry zy su. I tyl ko cza sem
prze bi ja się głos star sze go czło wie ka, że naj -
waż niej sze, że nikt nie umie ra z gło du, że jest
dach nad gło wą. I że te raz są do bre cza sy.
Po trze ba nam też wia ry w nas sa mych, że
w od po wied nim mo men cie bę dzie my po tra fi -
li za cho wać się wła ści wie i wy ka zać się bo ha -
ter stwem na mia rę na szych cza sów. 

Po prze mó wie niu, par la men ta rzy ści,
przed sta wi cie le władz lo kal nych i in sty tu cji
kul tu ry, kom ba tan ci, przed sta wi cie le szkół
wyż szych, przed się bior ców i związ ków za -
wo do wych oraz mło dzież zło ży li kwia ty na
Pły cie Gro bu Niez na ne go Żoł nie rza.

Na stęp nie wszy scy prze ma sze ro wa li na
Sta ry Ry nek, gdzie od by ły się po ka zy
musz try i wal ki wręcz. Na ko niec na ul. Pie -

kar skiej 4 Pułk Strzel ców Kon nych za pre -
zen to wał się w kon nej de fi la dzie, a so kol nik

de mon stro wał pra cę z so ko łem. Fotorepor-
taż na str. 11. (rł)

Sło necz ny Dzień Nie po dleg ło ści

Po kaz wal ki i sa mo o bro ny przy go to wa ny przez ucz niów LO im. IV Puł ku Strzel ców Kon nych
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* Mo to cy kli sta Ma rek Dą brow ski – za -
wod nik Or len Te am, po dru gim eta -
pie raj du UAE De sert Chal le ge, za -
pew nił so bie ty tuł mi strza świa ta
w swo jej kla sie.

* W ostat nich dniach paź dzier ni ka zbu -
rzo ny zo stał sta ry biu ro wiec ”Mo -
stów” u zbie gu ul. Biel skiej i Ty siąc -
le cia.

* Eki py Gim na zjum nr 4 (za część te o -
re tycz ną) i Gim na zjum nr 8 (za wy -
stęp ar ty stycz ny) wy gra ły ós mą
edy cję kon kur su nt. uza leż nień
„Wy bór na le ży do cie bie”.

* Wi ce pre zes Wi sły Płock – Ja nusz
Ma tu siak zo stał wy bra ny wi ce pre ze -
sem PZPN ds. fut bo lu za wo do we go.

* 31 paź dzier ni ka pro te stan ci ob cho dzi li
swo je świę to – 491. rocz ni cę dnia,
w któ rym Mar cin Lu ter og ło sił 95 tez,
będą cych po cząt kiem odła mu chrze ś-
ci jań stwa. Płoc ka pa ra fia ew nge lic ko -
-a ug sbur ska li czy 50 osob.

* Do koń ca li sto pa da płoc cza nie po wy -
żej 65. ro ku ży cia mo gą za dar mo
zasz cze pić się prze ciw gry pie.

* Wo je wo da ma zo wiec ki Ja cek Koz -
łow ski spot kał się w Płoc ku z sa mo -
rzą dow ca mi. Oma wia no in we sty cje
re a li zo wa ne przez or ga ny ad mi ni -
stra cji cen tral nej i sa mo rzą dy, ko -
rzy sta ją ce ze środ ków bu dże tu pań -
stwa i pro gra mu Na tu ra 2000.

* Se na tor Eryk Smu le wicz za stą pił (20
paź dzier ni ka) An drze ja No wa kow skie -
go na sta no wi sku sze fa płoc kiej PO.

* W te a trze pocz tow cy ob cho dzi li swo -
je świę to „Dzień łącz no ściow ca”.
Dy rek tor ge ne ral ny Pocz ty Pol skiej
wrę czył odz na cze nia re sor to we kil -
ku dzie się ciu pra cow ni kom.

* Ta de usz Fa bi siak zo stał po now nie
wy bra ny prze wod ni czą cym Za rzą du
Okrę go we go Pol skie go Związ ku
Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów
na 5-let nią ka den cję.

* Te go rocz na ak cja „Ra tuj my płoc kie
Po wąz ki” przy nio sła re kor do wy
plon; na cmen ta rzach kwe sta rze 
1 i 2 li sto pa da ze bra li po nad 43 
tys. zł.

* Dy rek tor Ja giel lon ki – Mi ro sław Pią -
tek zre zy gno wał ze sta no wi ska 
– szko łę po pro wa dzi do koń ca 
stycz nia.

* Szó sty pły wac ki Me mo riał im. Ce za -
re go Piór kow skie go zgro ma dził na
star cie 240 za wod ni ków.

* Bu dy nek na ro gu Ko le gial nej i Biel -
skiej ku pi ła od PZOZ spół ka Qu a tro,
zaj mu jąca się wy naj mo wa niem po -
wierz chni.

* Szczy pior ni ści Wi sły po ko na li Zag łę -
bie Lu bin 32:22. 9 go li zdo był Bar-
tosz Wusz ter.

* 236 tys. zł kosztowała renowacja
najstarszego Ołtarza Ukrzyżowania
w Katedrze. Prace trwały od czerw-
ca do października br. Pomogli
sponsorzy m.in. Basell Orlen Poly-
olefins.

* Płockie koło łowieckie im. św. Her-
berta obchodziło 55. rocznicę ist-
nienia (9 bm.). Było sobotnie
polowanie, a w niedziele sztandar 
i medale.

* Sir Arnold Wolfendale - astronom
królowej angielskiej był gościem
sympozjum naukowego w Wyższym
Seminarium Duchownym (13 bm.) i
studentów Politechniki (14 bm.) (j)

Mi nęło pół miesiąca
Do wy na ję cia

Pre zy dent przez na czył do wy na ję cia 2 lo -
ka le użyt ko we: przy ul. Ko le gial nej 13 i przy
Biel skiej 61. Pier wszy ma po wierz chnię
35,2 mkw., a dru gi 97,9 mkw. Oba wy po sa -
żo ne są w in sta la cję elek trycz ną i wod no -
ka na li za cyj ną. Na Ko le gial nej jest dod atko -
wo c.o. i ciep ła wo da. Lo ka la mi ad mi ni stru -
je MZGM-TBS i on og ło si na wy na jem pub-
licz ny prze targ nie o gra ni czo ny.

Po nad to w tym sa mym try bie przez na -
czo no do wy na ję cia 51 lo ka li w bu dyn ku
przy ul. 3 Ma ja 16, któ ry Gmi na Płock na -
by ła od PBP „Pe tro bu do wa”. Wol ne są lo -
ka le na par te rze, trze cim i czwar tym pię trze
o po wierz chni od 6 do 47 mkw.

Na sprze daż
Do zby cia (w for mie ust ne go prze tar gu

nie o gra ni czo ne go) przez na czo no z za so bu
gmi ny nie ru cho mość za bu do wa ną pa wi lo -
nem han dlo wo -u słu go wym o pow. 3.791
mkw. po ło żo ną przy al. Ki liń skie go, w są -
siedz twie ro ga tek i szko ły „Sie dem dzie -
siąt ki”. Bu dy nek wznie sio ny zo stał w la -
tach 20. i po cząt ko wo peł nił fun kcję staj ni
dla sta cjo nu ją cej w Płoc ku jed nost ki woj -
sko wej, po tem ma ga zy nu, a od 2002 ro ku
za rzą dza ła nim szko ła. Obec nie stan tech-
nicz ny bu dyn ku jest zły. Nie ru cho mość ma
do stęp do in sta la cji elek trycz nej, wo da
i ka na li za cja tyl ko w po miesz cze niach. Ce -
nę wy wo ław czą usta lo no na 1.500.000 zł.

Dru ga nie ru cho mość na sprze daż zlo ka -
li zo wa na jest przy ul. Tar go wej 173. Te ren
o pow. 8.922 mkw. jest za bu do wa ny dwie -
ma ha la mi ma ga zy no wo -pro duk cyj ny mi,
wy bu do wa ny mi w la tach 70. i sta no wił
część by łej Fa bry ki Ma szyn Żniw nych. Nie -
ru cho mość jest uz bro jo na w in sta la cję
elek trycz ną, wo do cia go wą, te le fo nicz ną,
ka na li za cję. Dro gi wew nętrz ne są be to no -
we, te ren oświet lo ny. Ce nę wy wo ław czą
usta lo no na 8 mln zło tych.

Bo gat szy ARS
Do spół ki Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów -

ki mia sto wnio sło (ja ko wkład nie pie nięż -
ny) nie ru cho mość za bu do wa ną przy ul.
Kró le wiec kiej 18. O jej war tość pod wyż -
szo ny zo stał ka pi tał za kła do wy spół ki, któ -
ra te raz za rzą dzać bę dzie tym obiek tem.

Po trze ba 2 dy rek to rów
Pre zy dent po wo łał dwie ko mi sje kon -

kur so we, któ re wy bio rą kan dy da tów na
dwa sta no wi ska dy rek tor skie w oświa cie.
Kon kur sy do ty czą Szko ły Pod sta wo wej nr
1 im. Bra ci Je zio row skich przy Pa sa żu Vu -
ka Ka ra dzi ca i Zes po łu Szkół nr 3 przy ul.
Łu ka sie wi cza 11. (j)

Prezydent zarządził
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W Ra dzie Mia sta Płoc ka pow stal no wy
klub – sto wa rzy sze nie Nasz Kraj. Two rzą
go 4 rad ni: Lech La tar ski, Ja cek Ja sion,
Be a ta Szczyt niew ska i Wie sław Kos sa -
kow ski. W ten spo sób prze stał ist nieć
klub rad nych nie za leż nych, a PSL ma

swo ją re pre zen ta cję w po sta ci dwu o so bo -
we go ko ła.

Sto wa rzy sze nie Nasz Kraj pow sta ło
w War sza wie. Za ło ży li je: Wie sław Tka -
czyk – ek spert sa mo rzą du te ry to rial ne go,
kom po zy tor Piotr Na giel i dwaj płoc cza -
nie – le karz Wik tor To łu biń ski i rad ny Ja -
cek Ja sion. (j)

No wy klub rad nych

W koń cu paź dzier ni ka na te re nie Po li tech ni ki War szaw skiej w Płoc ku od by ła się ko -
lej na ak cja po bo ru krwi, zor ga ni zo wa na przez Za rząd Re jo no wy PCK. Ini cja to rem ak cji
by ło Ko ło In ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ki War szaw skiej. Krew po bie ra ła eki pa Cen-
trum Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa – Pla ców ka Te re no wa w Płoc ku. Am bu lans zo -
stał pod sta wio ny przez za ło gę Ko mu ni ka cji Miej skiej. 

Stu den ci licz nie przy by li ucz cić w ten spo sób, ob cho dzo ne w tym ro ku, 50-le cie ho -
no ro we go krwio daw stwa. Krew od da ło 71 osób. Na po trze by lecz nic twa po zy ska no
31.950 ml krwi. (j)

Bib lio te ka im. Zie liń skich To wa rzy stwa
Na u ko we go Płoc kie go prze cho dzi grun-
tow ny re mont. Po od no wie niu czy tel ni
przy szła ko lej na mo der ni za cję po miesz -
czeń ma ga zy no wych; wy mie nia się sta re
re ga ły sta cjo nar ne (słu żą ce do prze cho wy -

wa nia zbio rów) na no wo czes ne – prze su -
wa ne. Re mont fi nan su je PKN OR LEN, od
2007 ro ku współ prą cu ja cy z To wa rzy -
stwem Na u ko wym Płoc kim. 

Lep sze fun kcjo no wa nie Bib lio te ki im.
Zie liń skich, peł nią cej fun kcję mię dzy u czel -
nia nej bib lio te ki aka de mic kiej, to po pra wa
ja ko ści ży cia stu diu ją cych płoc czan. (j)

Re mont bib lio te ki

Fa bry ka New Hol land w Płoc ku to je dy -
ny w Pol sce i naj wię kszy w Eu ro pie Cen-
tral nej pro du cent kom baj nów zbo żo wych. 

Jak co ro ku, fir ma za pro si ła do Płoc ka
swo ich klu czo wych klien tów. Spot ka nie
od by ło się w Do mu Tech ni ka, 6 li sto pa da. 

– Na szą stra te gią jest by cie jak naj bli żej
klien ta, bo wte dy wie my cze go od nas ocze -
ku je – mó wił Ales san dro Ma ri ta no, dy rek tor
han dlo wy New Hol land na ob szar Eu ro py
Cen tral nej. – Sek tor rol ni czy roz wi ja się,
mię dzy in ny mi dzię ki do ta cjom z Unii Euro -
pej skiej. Dla te go klien ci chcą mieć ma szy ny
wy pro du ko wa ne w naj no wszej tech no lo gii.

Dy rek tor przyz nał, że 2008 rok dla ca łej fir -
my, nie tyl ko tej w Płoc ku, był bar dzo do bry.
– Do tej po ry sprze da liś my 1200 kom baj nów,
czy li o po nad 30 proc. wię cej niż w ro ku
ubieg łym – re la cjo no wał. – Nie na dą ża my
z pro duk cją. Na po cząt ku 2008 ro ku pro gno -
zo wa liś my, że sprze da my o 15 proc. wię cej.
Je śli do koń ca ro ku utrzy ma się po dob ny
trend, to osią gnie my 40 pro cen to wy wzrost.

– Fa bry ka od lat 90. ni gdy ty le nie pro-
du ko wa ła – przyz nał Zbi gniew Po kor ski,

dy rek tor za kła du w Płoc ku. – 2008 rok jest
wy jąt ko wy, za rów no pod wzglę dem licz by
osób za trud nio nych, jak i pod wzglę dem
cza su pra cy. Li nie pro duk cyj ne pra cu ją
przez sie dem dni w ty god niu, dzię ki cze mu
pro duk cja wzro sła o 60 proc.

Sze fo stwo fir my spo dzie wa się, że przy -
szły rok bę dzie rów nie do bry. Dla te go chce
m.in. zwię kszyć do stęp ność pun któw kon-
tak tów z klien ta mi. Za nim to się jed nak sta -
nie, płoc ka fa bry ka otwo rzy ła swo je drzwi;
w Do mu Tech ni ka poch wa li ła się swo i mi
osią gnię cia mi, a na ko niec za pro si ła do
zwie dze nia za kła du pro duk cyj ne go. (m.d.)

Bli żej klien tów

Uwa ga, Czy tel ni cy
Przy po mi na my, że na stęp ny nu mer

„Sy gna łów Płoc kich” bę dzie ostat nim
w tym ro ku, ukaże się około 10 grud-
nia. Po dob nie jak w la tach ubieg łych,
w grud niu otrzy ma cie jed no, bo gat -
sze wy da nie ga ze ty z du żą krzy żów ką
i cie ka wost ka mi „do po czy ta nia” mię -
dzy przy go to wa nia mi do świat Bo że -
go Na ro dze nia i ka len da rzem na przy -
szły rok. (j)
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Z nie u kry wa ną sa tys fak cją, 28 paź dzier -
ni ka w PKN Or len otwar to naj no wo cześ -
niej szą w Pol sce in sta la cję ter micz ne go
przeksz tał ca nia od pa dów, czy li po pu lar nie
mó wiąc spa lar nię. In we sty cja, nies pe cjal -
nie fo to ge nicz na i atrak cyj na, z pew no ścią
jed nak do ce nio na zo sta nie przez eko lo gów
i płoc czan, któ rzy „na włas nej skó rze” od -
czu wa ją skut ki są siedz twa po tęż ne go
kom bi na tu, si łą rze czy, pro du ku ją ce go
tak że ty sią ce ton od pa dów.

Do tych czas pe tro che micz ne od pa dy
tak że by ły przeksz tał ca ne ter micz nie w 3
pie cach flu i dal nych, ale po za o strze niu
norm unij nych, do ty czą cych och ro ny śro -
do wi ska na tu ral ne go, oka za ło się, że wy -
słu żo ne pie ce (pra cu ją ce od 25 lat) pil nie
po trze bu ją wy mia ny. W czer wcu 2005 ro -
ku Wo je wo da Ma zo wiec ki zo bo wią zał
kon cern do mo der ni za cji in sta la cji, da jąc
na to czas do 30 czer wca 2009 ro ku.

Nie by ło na co cze kać; spół ka Or len
Eko wzię ła się ostro do pra cy, roz pi sa ła
prze targ i w pier wszym po dej ściu wy bra ła
wy ko naw cę (kon sor cjum VE O LIA WA -
TER SY STEMS). Po sta ra ła się o do fi nan -
so wa nie in we sty cji, bo ca ły koszt dwu e ta -
po wej re a li za cji za my kał się kwo tą bli sko
130 mln zło tych. Bez zwrot ną do ta cję
w wy so ko ści 19,5 mln zł uzy ska no z Sek -
to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wzrost
Kon ku ren cyj no ści Przed się biorstw, resz tę

sta no wi ły środ ki włas ne i dop ła ty zwrot ne
do ka pi ta łu, udzie lone przez PKN Or len.

W I eta pie, któ ry za koń czo no w grud niu
2006 ro ku, wy bu do wa no in sta la cję za -
gęsz cza nia osa dów ście ko wych (zbior ni ki
i sta cja wi ró wek). II etap obej mo wał za -
pro jek to wa nie i bu do wę in sta la cji ter micz -
ne go przeksz tał ca nia od pa dów nie bez -
piecz nych.

Ca łość już pra cu je – uniesz ko dli wia
w tem pe ra tu rze 850 – 900 st. C od pa dy po -
cho dzą ce z pro ce sów prze ro bu ro py naf to -
wej i oczysz cza nia ście ków, pro du ku jąc
przy oka zji ciep ło, któ re włą czo ne jest
do ogól nej sie ci za kła do wej. Emi sja za nie -
czysz czeń zmniej szy ła się kil ku na sto krot -
nie. Po nad to in sta la cja mo że być wy ko rzy -
sta na ko mer cyj nie tzn. spa lać tak że od pa -
dy ście ko we od in nych „pro du cen tów” np.
ko mu nal ne, pod wa run kiem, że bę dą
wcześ niej od po wied nio przy go to wa ne
(wy su szo ne). Jej zdol ność prze ro bo wa
wy no si 50 tys. ton od pa dów rocz nie, co
za bez pie cza po trze by Or le nu na co naj -
mniej kil ka na ście lat.

– Je steś my dum ni z tej in we sty cji – pod-
kre śla czło nek za rzą du Or le nu Kry stian
Pa ter. Roz wią zu je ona jed ną z naj waż niej -
szych dla nas kwe stii – uty li za cję od pa dów
nie bez piecz nych oraz wy raź nie zmniej sza
wpływ za kła du na na sze bez poś red nie oto -
cze nie. E.J.

Eko lo gicz niej w Or le nie

Za kres prac obej mu je: roz bu do wę i nad -
bu do wę bu dyn ku sta re go ba se nu (bu dy nek
A), re mont i prze bu do wę dwóch bu dyn -
ków: ba se nu wio ślar skie go i han ga ru na ło -
dzie (bu dy nek B), prze bu do wę przy łą czy
po mię dzy obiek tem A i B, ogro dze nie i za -
gos po da ro wa nie te re nu oraz wy ko na nie in -
sta la cji mo ni to ru ją cej ca ły obiekt. 

Bu dy nek A, czy li sta ry ba sen zo stał wy -
bu do wa ny w 1963 ro ku. Po ek sper ty zie
tech nicz nej oka za ło się, że ogól ny stan
tech nicz ny kon struk cji głów nej jest do bry.
Obiekt ten zo sta nie kom plek so wo wy re -
mon to wa ny i do sto so wa ny do ak tu al nych
stan dar dów i prze pi sów tech nicz no -bu do -
wla nych. Bu dy nek zo sta nie ocie plo ny i bę -
dzie miał no wą ele wa cję zew nętrz ną. 

Roz bu do wa bę dzie po le ga ła na do bu do -
wa niu od stro ny po łud nio wej (w miej scu
ist nie ją ce go ta ra su) za ple cza so cjal ne go
oraz no wej klat ki scho do wej od stro ny
wschod niej. Scho dy po łą czą za ple cze so c-
jal ne na par te rze z sa lą gim na stycz ną na
po zio mie -1. Pow sta nie ona w miej scu ro -
ze bra nej niec ki ba se nu i bę dzie mia ła wy -
so kość dwóch kon dy gna cji. 

Obiekt bę dzie do sto so wa ny do po trzeb
osób nie peł no spraw nych. 

Głów nym ce lem prze bu do wy i nad bu -
do wy bu dyn ku sta re go ba se nu jest zmia na
fun kcji je go czę ści głów nej, czy li ba se nu.
Obec ny żel be to wy ba sen zo sta nie ro ze bra -
ny, a na je go miej scu zo sta nie wy bu do wa -
na sa la spor to wa o wy mia rach: 23,3 m dłu -
go ści, 10,4 m sze ro ko ści oraz 6,2 m wy so -
ko ści. W przy szło ści od by wać się tam bę -
dą za ję cia gim na stycz ne oraz ro zgry wa ne
bę dą gry zes po ło we, np. ko szy ków ka.
W związ ku z tym, w no wej czę ści te go bu -

dyn ku, na ist nie ją cym ta ra sie od stro ny po -
łud nio wej, pow sta ną szat nie i ła zien ki. 

Te ren wo kół bu dyn ku zo sta nie wy ło żo -
ny kost ką be to no wą. Wzdłuż bu dyn ku
A pow sta nie ciąg pie szo -jezd ny. 

Bu dy nek B, czy li ba sen wio ślar ski zo stał
wy bu do wa ny w 1974 ro ku, a w la tach
1997-1999 ro ku po sta wio no do bu dów kę.
Obiekt ma pra wie 900 me trów kwa dra to -
wych po wierz chni, jest jed no pię tro wy,
a je go dach po kry ty pa pą. Po re mon cie
kształt da chu się nie zmie ni, zo sta nie on je -
dy nie wy mie nio ny. Od stro ny wschod niej
usta wio na zo sta nie cen tra la wen ty la cyj no -
kli ma ty za cyj na oraz 10 ko lek to rów sło -
necz nych. 

Po re mon cie na par te rze bę dzie m.in. od -
no wio ny ba sen wio ślar ski o wy mia rach:
15,03 m dłu go ści, 7,01 m sze ro ko ści oraz
1,2 m głę bo ko ści, si łow nie, na try ski, szat-
nie dla dziew cząt i chłop ców. Na pię trze
znaj dą się: po ko je go ścin ne, biu ra za rzą du
PTW, ła zien ki oraz po miesz cze nie ma ga -
zy no we.

Han gar na ło dzie wio ślar skie o pow. 840
mkw. wy bu do wa no w 1963 ro ku. Po re -
mon cie han gar zy ska nad bu do wę o lek kiej
kon struk cji, gdzie ma ga zy no wa ne bę dą ło -
dzie i sprzęt spor to wy. Po nad to wy ko naw -
ca ocie pli ścia ny i stro po dach, a tak że uło -
ży no we in sta la cje wod no -ka na li za cyj ne,
elek trycz ne, oświet le nio we i od gro mo we.
Łącz nik po mię dzy bu dyn kiem A a han ga -
rem na ło dzie wio ślar skie bę dzie słu żył
szkut ni ko wi.

In we sty cja obej mie rów nież pra ce przy
mu rach opo ro wych dział ki, któ re za bez pie -
cza ją ścia nę szczy to wą han ga ru oraz bu dy -
nek B przed osu wa ją cą się zie mią. M.D.

„Wo do cią gi Płoc kie” Sp. z o.o. in for -
mu ją, iż w związ ku z re a li za cją pro jek tu
pn. „Upo rząd ko wa nie gos po dar ki ście -
ko wej na te re nie mia sta Płoc ka”, współ -
fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej, 28 paź dzier ni ka og ło szo no
prze targ na opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wej dla za da nia: „Bu do wa ka na -
li za cji sa ni tar nej na te re nie osie dli Gó ry -
Cie cho mi ce”. 

Pro jekt ka na li za cji sa ni tar nej na te re nie
osie dli Gó ry -Cie cho mi ce pla no wa ny jest
w uli cach: Tę czo wa, Ja nó wek, Św. Fa u -
sty ny, Cie cho mic ka, Zio ło wa, La wen do -
wa, Ru mian ko wa, Mię to wa, Her ba cia na,

Ty mian ko wa, Pe da go gicz na, Edu ka cyj na,
Wa ka cyj na, Na u czy ciel ska, Se me stral na,
Gó ry, Łąc ka, No wo o sie dlo wa, Przysz kol -
na. Dłu gość ka na łów sa ni tar nych wy no sić
bę dzie oko ło 9 km, na to miast ru ro cią gów
tłocz nych oko ło 3,5 km. 

Ter min wy ko na nia do ku men ta cji bu do -
wla no -wy ko naw czej wraz z uzy ska niem
pra wo moc ne go poz wo le nia na bu do wę
wy no si 8 mie się cy. Ofer ty na le ży skła dać
w sie dzi bie za ma wia ją ce go: „Wo do cią gi
Płoc kie” Sp. z o.o., ul. Harc. A. Gra dow -
skie go 11, 09-402, Płock, w se kre ta ria cie
(sa la nr 101) w ter mi nie do 18.11.2008 ro -
ku, do go dzi ny 9. jp

Po rzą dek ze ście ka mi

Do 28 li sto pa da ma ją czas na zło że nie ofer ty fir my, któ re chcą za jąć się prze bu -
do wą obiek tów Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go. In we sty cja re a li zo wa na
bę dzie w ra mach za da nia pn. „Roz bu do wa i za gos po da ro wa nie Płoc kie go Na -
brze ża Wi śla ne go na ce le tu ry stycz no -re kre a cyj ne”.

Ku ra cja od mła dza ją ca

Wo je wódz ki Urząd Pra cy (Fi lia
w Płoc ku) wspól nie z Po wia to wym
i Miej skim Urzę dem Pra cy or ga ni zu ją 2
grud nia 2008 r. w go dzi nach 10 – 14
Tar gi Edu ka cyj ne, któ re od bę dą się
w Do mu Tech ni ka przy ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 41. 

Tar gi są adre so wa ne do wszyst kich
osób, któ re pra gną pod nieść swo je
kwa li fi ka cje za wo do we oraz pog łę biać
wie dzę. Wszy scy za in te re so wa ni bę dą
mo gli za poz nać się z róż no rod ny mi
ofer ta mi edu ka cyj ny mi i kie run ka mi
kształ ce nia uczel ni wyż szych, szkół dla
do ro słych oraz in sty tu cji szko le nio -
wych. Uczest nic two w Tar gach poz wo -
li na uświa do mie nie po trze by oraz zna -
cze nia kształ ce nia przez ca łe ży cie,
a tak że po mo że w na by ciu umie jęt no -
ści szyb kie go przek wa li fi ko wa nia się,
zgod nie z po trze ba mi i wy mo ga mi lo -
kal ne go ryn ku pra cy. 

Kon takt z do rad ca mi za wo do wy mi
pod czas trwa nia tar gów po mo że rów nież
ucz niom od po wie dzieć so bie na py ta nie,
kie dy i jak po dej mo wać świa do mą de cy -
zję edu ka cyj ną, któ ra de cy du je o ich przy -
szłym za wo dzie. Te go ty pu or ga ni zo wa na
im pre za, przy go tu je mło dzież do wkro -
cze nia na wła ści wą ścież kę za wo do wą.

Pod czas tar gów od bę dzie się rów nież
kon fe ren cja nt: „Par tner stwo Lo kal ne dla
Edu ka cji”, któ rej ce lem jest wska za nie
uczel niom, in sty tu cjom szko le nio wym
oraz in nym jed nost kom fun kcjo nu ją cym
w sfe rze edu ka cji, ko rzy ści wy ni ka ją cych
z two rze nia bądź wstę po wa nia do ist nie ją -
cych już Par tnerstw Lo kal nych. Zo sta ną
tak że za pre zen to wa ne moż li wo ści po zy -
ska nia środ ków fi nan so wych z Pro jek tu
Ope ra cyj ne go Ka pi ta łu Ludz kie go, w któ -
rym to pro gra mie szcze gól ne zna cze nie
ma ją pro jek ty two rzo ne w Par tner stwie
Lo kal nym. kk

Tar gi edu ka cyj ne



4 Sygnały Płockie

*XXVIII SESJA RADY MIASTA*XXVIII SESJA RADY MIASTA*XXVIII SESJA RADY MIASTA*XXVIII SESJA RADY MIASTA*

1. UCH WA ŁA NR 397/XXVIII/08
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2008 rok,

2. UCH WA ŁA NR 398/XXVIII/08
w spra wie za cią gnię cia zo bo wią zań wek-
slo wych,

3. UCH WA ŁA NR 399/XXVIII/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie
umów na okres prze kra cza ją cy rok bu -
dże to wy,

4. UCH WA ŁA NR 400/XXVIII/08
w spra wie za bez pie cze nia środ ków fi nan -
so wych niez będ nych dla re a li za cji Pro jek -
tu pn. „Bu do wa dróg do ja zdo wych (kra jo -
wych) do II prze pra wy mo sto wej w Płoc -
ku. Bu do wa od cin ka IV” w związ ku

z wnio sko wa niem o do fi nan so wa nie ze
środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo -
ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko,

5. UCH WA ŁA NR 401 /XXVIII/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na prze ję cie
przez Gmi nę Mia sto Płock re a li za cji za -
dań cen tral ne go or ga nu ad mi ni stra cji rzą -
do wej – Ge ne ral ne go Dy rek to ra Dróg
Kra jo wych i Au to strad w za kre sie bu do -
wy od cin ka dro gi kra jo wej w Płoc ku,

6. UCH WA ŁA NR 402/XXVIII/08
w spra wie zmian w Sta tu tach Osie dli.

7. UCH WA ŁA NR 403 /XXVIII/08
w spra wie na da nia imie nia pla ców ce
kształ ce nia usta wicz ne go,

8. UCH WA ŁA NR 404 /XXVIII/08
w spra wie zmia ny Re gu la mi nu przyz na -
wa nia sty pen diów spor to wych,

9. UCH WA ŁA NR 405/XXVIII/08
w spra wie wy tycz nych do Po li ty ki Par -
kin go wej mia sta Płoc ka, za sad i try bu

dzia ła nia or ga nów sa mo rzą du mia sta
Płoc ka w za kre sie usta le nia wy ma gań
i obo wiąz ków urzą dza nia lub wy dzie la -
nia miejsc po sto jo wych dla po ja zdów
użyt kow ni ków sta łych i prze by wa ją cych
okre so wo, w tym rów nież miejsc po sto jo -
wych dla po ja zdów, z któ rych ko rzy sta ją
oso by nie peł no spraw ne oraz pod staw
kształ to wa nia w tym za kre sie wskaź ni -
ków ilo ścio wych i ja ko ścio wych obo wią -
zu ją cych w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych
mia sta Płoc ka oraz za sad prze ję cia przez
or ga ny sa mo rzą du mia sta Płoc ka obo -
wiąz ku za pew nie nia miejsc po sto jo wych
w za stęp stwie in nych pod mio tów,

10. UCH WA ŁA NR 406/XXVIII/08
w spra wie od da nia w uży cze nie po miesz -
czeń użyt ko wych o po wierz chni 220,00
m2, 23,40 m2 oraz 12,00 m2 miesz czą cych
się w bu dyn ku przy ul. Ko ściusz ki 5 Ka to -
lic kie mu Sto wa rzy sze niu Po mo cy im. Św.
Bra ta Al ber ta,

11. UCH WA ŁA NR 407/XXVIII/08
w spra wie wy ra że nia zgo dy na wy na ję -
cie nie ru cho mo ści za bu do wa nej dział ka
nr 917 przy ul. Ki liń skie go 11 Sto wa -
rzy sze niu „Mo nar” w War sza wie –
Pun kto wi Kon sul ta cyj ne mu „Mo nar”
w Płoc ku,

12. UCH WA ŁA NR 408/XXVIII/08
zmie nia ją ca uch wa łę nr 313/XXII/08 Ra -
dy Mia sta Płoc ka z dnia 18 mar ca 2008r.
w spra wie okre śle nia za dań re ha bi li ta cji
za wo do wej i spo łecz nej oraz przez na cze -
nia na nie środ ków Pań stwo we go Fun du -
szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw -
nych na rok 2008),

13. UCH WA ŁA NR 409/XXVIII/08
w spra wie przy ję cia „Pro gra mu współ -
pra cy Gmi ny -Mia sto Płock z or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi i in ny mi pod mio -
ta mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność po żyt ku
pub licz ne go, dzia ła ją cy mi na te re nie
Mia sta Płoc ka, na 2009 rok”.

Okre ślo ne są w niej za sa dy oraz tryb
dzia ła nia w za kre sie usta le nia wy ma gań
i obo wiąz ków urzą dza nia lub wy dzie la nia
miejsc po sto jo wych, w tym tak że dla po ja -
zdów, z któ rych ko rzy sta ją oso by nie peł -
no spraw ne. Naj pro ściej mó wiąc cho dzi
o to, aby przy pow sta ją cych lub prze bu do -
wy wa nych bu dyn kach znaj do wa ła się od -
po wied nia licz ba miejsc par kin go wych.
Mia sto chce tak że w przy szło ści ogra ni -
czyć ruch po ja zdów na Sta rym Mie ście.
Obo wią zek za pew nie nia miejsc par kin go -
wych ma spo czy wać na wła ści cie lu lub za -
rząd cy nie ru cho mo ści. Je dy nie w nie licz -
nych – okre ślo nych w do ku men cie – sy tu -
a cjach ten obo wią zek mo że na sie bie prze -
jąć mia sto, ale za op ła tą. 

Płock zo stał po dzie lo ny na trzy stre fy
par ko wa nia. Dla każ dej okre ślo no wskaź -
ni ki ilo ścio we i ja ko ścio we, czy li do kład -
nie po da no ile mu si być miejsc po sto jo -
wych dla róż nych ty pów bu dyn ków. 

Stre fa I obej mu je te ren Sta re go Mia sta
i ogra ni czo na jest uli ca mi: Ka zi mie rza
Wiel kie go, No wo wiej skie go, Ostat nią,
Kró le wiec ką, 1 Ma ja, Sien kie wi cza, al.
Ki liń skie go, ul. Mo sto wą, Ry ba ki, brze -
giem Wi sły do Ro ga tek Do brzyń skich. 

Stre fa II to te ren o do brej do stęp no ści do
ko mu ni ka cji zbio ro wej ogra ni czo ny: uj ś-
ciem rze ki Brzeź ni cy, uli ca mi: Ka zi mie rza
Wiel kie go, Do brzyń ską, al. Ko by liń skie -
go, ul. Łu ka sie wi cza, Ty siąc le cia, Mic kie -
wi cza, La soc kie go, Dwor co wą, al. Pił sud -
skie go, ul. Strze lec ką, Wy szo grodz ką,
Gło wac kie go, Par ty zan tów, Świer ko wą,
Nor ber tań ską, wschod nią gra ni cą Miej -
skie go Ogro du Zo o lo gicz ne go i brze giem
Wi sły. W obręb ten nie wcho dzi stre fa I.

Po nie waż w stre fie I i II odleg łość do
naj bliż sze go przy stan ku nie jest wię ksza
niż 400 me trów, uwa ża się, że ła twiej po -
ru szać się au to bu sa mi Ko mu ni ka cji Miej -
skiej niż pry wat ny mi sa mo cho da mi. Dla-
te go mia sto chce, aby w tych stre fach 
pod nieść ja kość tran spor tu zbio ro we go.
Po nad to pla ny są ta kie, że by na Sta rym

Mie ście i w śród mie ściu 20 proc. miejsc
po sto jo wych znaj do wa ło się w ga ra żach
(otwar tych lub zam knię tych). 

Gdy by jed nak ktoś chciał po sta wić no -
wy bu dy nek lub prze bu do wać sta ry, sto ją -
cy w stre fie I lub II bę dzie mu siał za sto so -
wać się do wy tycz nych. Oz na cza to np.,
że bu du jąc obiekt miesz kal ny wie lo ro -
dzin ny na Sta rym Mie ście in we stor bę dzie
mu siał za pew nić 1 miej sce po sto jo we na
jed no miesz ka nie. W stre fie II na je den lo -
kal bę dzie mu sia ło przy pa dać 1,5 miej sca
par kin go we go, z cze go mi ni mum 10 proc.
bę dzie ogól no do stęp na. W przy pad ku bu -
do wy np. ho te lu w stre fie I jed no miej sce
po sto jo we bę dzie przy pa dać na 4 po ko je,
a w stre fie II na dwa po ko je. 

Obo wią zek stwo rze nia naj wię kszej licz-
by miejsc par kin go wych bę dą mie li ci in -
we sto rzy, któ rzy bę dą chcie li bu do wać na
ob sza rze po zaś ród miej skim, czy li w stre fie
III. Tam na jed no miesz ka nie przy pa dać
bę dą dwa miej sca par kin go we, a 10 proc.
z nich bę dzie ogól no do stęp na. W uch wa le
wska za ne są też mi ni mal ne wy ma ga nia
przy bu do wie m.in. biu row ców, in ter na -
tów, ban ków czy obiek tów han dlo wych. 

10 pro cent miejsc par kin go wych ma
być przez na czo ne dla osób nie peł no spraw -
nych. Po win ny się one znaj do wać jak naj -
bli żej obiek tu, nie da lej niż 100 me trów.

Nie wszy scy za do wo le ni

– Je steś my prze ciw przy ję ciu uch wa ły,
gdyż jej pro jekt nie był opi nio wa ny przez spo -
łe czeń stwo, spół dziel nie miesz ka nio we czy
de we lo pe rów – mó wił Piotr No wic ki z SLD. 

Za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń -
ski wy jaś nił, że ta ka opi nia nie jest ko -
niecz na. – Zresz tą za pi sy w tym do ku men -
cie mo gą być zmie nio ne, je śli zaj dzie taka
po trze ba – mó wił. 

Rad na Bo że na Mu siał mia ła za strze że nia,
że nie wszy scy in we sto rzy trak to wa ni bę dą
jed na ko wo. – Je śli de we lo per bę dzie chciał
po sta wić blok z 40 miesz ka nia mi w stre fie
III to bę dzie mu siał za pew nić 80 miejsc par -

kin go wych, a je śli w stre fie I to je dy nie 40 –
ar gu men to wa ła. – Oz na cza to, że po za cen-
trum ce na za metr kwa dra to wy miesz ka nia
wzroś nie o 1-2 ty sią ce zło tych. 

Rad na by ła tak że cie ka wa, jak mia sto
wy eg zek wu je od in we sto ra, aby 10 proc.
miejsc par kin go wych by ło ogól no do stęp -
nych. 

– Miej sca par kin go we są te raz naj czę -
ściej usy tu o wa ne w po dzie miach bu dy-
n ków, tak za pro jek to wa no mię dzy in ny mi
Zło ty Róg. De we lo pe rzy nie mo gą na sta -
wiać się wy łącz nie na mak sy mal ny zysk
i jed no cześ nie ucie kać od za pew nie nia
miejsc par kin go wych – uwa ża za stęp ca
pre zy den ta Płoc ka To masz Kol czyń ski.

– Przed sta wia jąc ta kie wskaź ni ki chce my
unik nąć sy tu a cji, w któ rej wła ści ciel du że go
obiek tu han dlo we go na ca łej nie ru cho mo -
ści wy bu du je obiekt, a za pew nie nie miejsc
par kin go wych zrzu ci na mia sto – tłu ma czył
dy rek tor Wy dzia łu Ur ba ni sty ki i Ar chi te-
k tu ry Krzysz tof Kwiat kow ski.

W szcze gól nych przy pad kach mia sto mo -
że od wła ści cie la te re nu prze jąć obo wią zek
za pew nie nia miejsc par kin go wych, np. wte -
dy gdy wiel kość nie ru cho mo ści nie poz wo li
na ich wy bu do wa nie. Wów czas wła ści ciel
te re nu, ad mi ni stra tor czy de we lo per bę dzie
mógł zło żyć w tej spra wie wnio sek do Urzę-
du Mia sta, a po za war ciu umo wy bę dzie
mu siał za zwol nie nie z obo wiąz ku za pew -
nie nia par kin gów zap ła cić. Pod sta wę do
usta le nia staw ki za miej sca two rzo ne przez
sa mo rząd bę dzie sta no wił śred ni koszt bu -
do wy jed ne go miej sca par kin go we go. 

Au to rzy do ku men tu po my śle li tak że
o ro we rach i wóz kach dzie cię cych. W każ -

dym bu dyn ku wie lo ro dzin nym, nie za leż -
nie od stre fy, na każ de 10 miesz kań po win-
no być mi ni mum jed no po miesz cze nie
przez na czo ne na wóz ki i ro we ry.

O miej scach do po zo sta wie nia ro we rów
po my śla no tak że w przy pad ku in ter na tów,
aka de mi ków, schro nisk tu ry stycz nych,
do mów dziec ka, du żych obiek tów han d-
lo wych, tar go wisk, a na wet biur i ban ków.
Zgod nie z wy tycz ny mi po li ty ki par kin go -
wej mia sto bę dzie mu sia ło za pew nić miej -
sca par kin go we dla au to ka rów i sa mo cho -
dów cię ża ro wych wzdłuż tra sy mo sto wej
oraz pla no wa nej ob wod ni cy pół noc nej.
Na tych par kin gach ma ją pow stać m.in.
sa ni ta ria ty i pun kty ga stro no micz ne.

We dług no wych wy tycz nych, zo stał już
za pro jek to wa ny mię dzy in ny mi blok ko -
mu nal ny przy uli cy Mi sjo nar skiej, któ ry
ma pow stać do je sie ni przy szłe go ro ku.

Bie żą ca ak tu a li za cja

Wy tycz ne do po li ty ki par kin go wej zo -
sta ły już uw zględ nio ne w naj no wszych
pla nach za gos po da ro wa nia prze strzen ne -
go. Te raz są już obo wią zu ją cą nor mą, za -
rów no do pla nów za gos po da ro wa nia, któ -
re Ra da Mia sta bę dzie przyj mo wa ła
w przy szło ści jak rów nież tam, gdzie ta -
kich do ku men tów nie ma. Przy ję te na
ostat niej se sji Ra dy Mia sta wskaź ni ki
miejsc par kin go wych, mo gą być zmie nia -
ne w za leż no ści od sy tu a cji.

Za przy ję ciem uch wa ły w spra wie wy -
tycz nych do po li ty ki par kin go wej by ło 15
rad nych, pię ciu by ło prze ciw, a sze ściu
wstrzy ma ło się od gło su. 

Mał go rza ta Da nie luk

Na ostat niej se sji rad ni przy ję li uch wa łę w spra wie wy tycz nych do
po li ty ki par kin go wej dla Płoc ka 

Stre fy, wskaź ni ki i ogra ni cze nia

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXVIII 
se sji w dniu 28 października 2008 roku:
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Ma te riał był bar dzo ob szer ny, bo za -
wie rał aż 96 stron. Zna laz ły się

tam da ne m.in. z po li cji, stra ży miej skiej
i po żar nej, mo ni to rin gu wi zyj ne go mia -
sta, pro ku ra tu ry i sa ne pi du. W pod su -
mo wa niu mo że my prze czy tać, że we -
dług tych służb bez pie czeń stwo mie-
sz kań ców Płoc ka na le ży oce nić na po -
zio mie do brym i z ro ku na rok ska la za -
gro żeń spo łecz nych, w wie lu dzie dzi -
nach, jest co raz mniej sza lub po zo sta je
na niez mie nio nym po zio mie.

Płoc cza nie czu ją się bar dziej bez-
piecz ni, m.in. dla te go, że ma ją lep szy
kon takt ze służ ba mi od po wie dzial ny -
mi za utrzy ma nie ła du i po rząd ku pub-
licz ne go. Do dat ko we pa tro le po li cji,
fi nan so wa ne z bu dże tu mia sta, spo wo -
do wa ły, że znacz nie ogra ni czo no zda -
rze nia o cha rak te rze prze stęp czym.
Waż ną ro lę w za pew nia niu bez pie -
czeń stwa płoc cza nom speł nia mo ni to -
ring wi zyj ny mia sta. Dzię ki nie mu,
mniej jest przy pad ków de wa sta cji mie -
nia, kra dzie ży czy roz bo jów. Je śli już
do ta kich in cy den tów do cho dzi, służ by
dzia ła ją szyb ciej i przez to spraw cy są
czę ściej usta la ni. 

W ce lu zwię ksze nia bez pie czeń stwa na
dro gach na le ży wy bu do wać ob wod ni ce
Płoc ka oraz trze cią prze pra wę dro go wo -
ko le jo wą, aby w ten spo sób wy e li mi no -
wać prze jazd przez cen trum mia sta sa mo -
cho dów z ła dun ka mi nie bez piecz ny mi. 

Rad ni chwa li li przy go to wa nie ma te -
ria łu, ale nie oby ło się bez py tań i za -
strze żeń. 

Nar ko ty ki

To masz Ma li szew ski i Piotr No wic ki
za nie po ko je ni by li wzro stem w Płoc ku
prze stępstw zwią za nych z nar ko ty ka mi.
– Czy szko ły są mo ni to ro wa ne pod ką -
tem sprze da ży w nich środ ków odu rza -
ją cych? – do py ty wał No wic ki.

– W płoc kiej ko men dzie po li cji dzia ła
spe cjal ny zes pół ds. nar ko ty ków – tłu -
ma czył ko men dant Ja ro sław Brach – Od
po cząt ku ro ku za trzy ma no bli sko 90 
di le rów środ ków odu rza ją cych, z cze go
w cią gu dwóch ostat nich mie się cy – 27. 

Brach za pew nił, że po li cjan ci po -
waż nie trak tu ją prob lem nar ko ty ko wy
i ro bią wszyst ko, aby ogra ni czyć han-
del, tak że w szko łach. Nie ste ty, do pla -

có wek oświa to wych fun kcjo na riu sze
nie mo gą wcho dzić z psem wysz ko lo -
nym do wy kry wa nia nar ko ty ków. 

– Ta kie jest orze cze nie rzecz ni ka
praw oby wa tel skich i mu si my się do te -
go sto so wać – wy jaś niał ko men dant. –

Do ucz niów sta ra my się do trzeć
z dzia ła nia mi pro fi lak tycz ny mi. Wspól-
nie z Urzę dem Mia sta zor ga ni zo wa liś -
my ak cję pod naz wą „Przy sta nek PaT,
czy li pro fi lak ty ka a te atr”. Pro wa dzi -
my też po ga dan ki, rów nież na wnio sek
dy rek to rów szkół. 

Wa run ki pra cy

Rad ni na se sji do py ty wa li o moż li wość
zmia ny sie dzi by płoc kiej ko men dy po li -
cji, gdyż obec na jest w fa tal nym sta nie. 

– Od dwóch lat de kla ru je my chęć
współ pra cy przy bu do wie no we go bu dyn -
ku – mó wił za stęp ca pre zy den ta Da riusz
Za widz ki. – Ale od ko men dan ta głów ne -
go po li cji usły sze liś my, że nie ma na ten
cel pie nię dzy. Nie mo że my wziąć na sie bie
ca łe go fi nan so wa nia, bo nas na to nie
stać. Ob li cza się, że bu do wa no wej ko -
men dy kosz to wać bę dzie oko ło 40 mi lio -
nów zło tych. 

Wy po wiedź za stęp cy pre zy den ta po -
par ła Wio let ta Kul pa. – Sa mo rząd nie
jest or ga nem za ło ży ciel skim po li cji –
mó wi ła. – To par la men ta rzy ści po win ni
się bar dziej za an ga żo wać w ten pro jekt
i lob bo wać na rzecz przez na cze nia na
ten cel pie nię dzy z bu dże tu pań stwa.

– Ko men dant wo je wódz ki po li cji po -
wie dział ostat nio, że po ja wi ła się szan -
sa, aby po ło wa środ ków na bu do wę ko -
men dy w Płoc ku po cho dzi ła z bu dże tu
po li cji – wy jaś niał Ja ro sław Brach. – W
ta kim przy pad ku w przy szłym ro ku ko -
men da wo je wódz ka mog ła by za brać się
za opra co wa nie do ku men ta cji. 

Po li cja mu ni cy pal na

Du żo za strze żeń do pra cy Stra ży
Miej skiej mia ła rad na El żbie ta Ga piń -
ska. – Nie do koń ca zaj mu je się tym,
czym byś my chcie li – mó wi ła. – Ze spra-
wo zda nia wy ni ka, że straż głów nie pra -

cu je z fo to ra da ra mi oraz wy sta wia man-
da ty za złe par ko wa nie. 

Na po par cie swo jej wy po wie dzi, Ga -
piń ska przy ta cza ła da ne. W 2006 ro ku
Straż Miej ska prze pro wa dzi ła po nad
9,3 tys. kon tro li zwią za nych z bez pie -
czeń stwem w ko mu ni ka cji. W ubieg -
łym ro ku tych kon tro li by ło już 13,5
tys. Z wię kszą licz bą kon tro li wią że się
też licz ba ujaw nio nych wy kro czeń;
w 2006 ro ku by ło ich 2,7 tys., a rok
póź niej pra wie 7,5 tys. – Nie ta kie są
za da nia Stra ży Miej skiej – pow ta rza ła.
– Straż ni ków bra ku je na przy kład
w oko li cach szkół czy w miej scach,
gdzie ucz nio wie cho dzą na wa ga ry.
Niech fun kcjo na riu sze zaj mą się tym
prob le mem, bo dla mnie prio ry te tem
dzia łań straż ni ków nie jest wy sta wia nie
man da tów. 

– Nie zga dzam się z opi nią, że Straż
Miej ska kon cen tru je się tyl ko na wy ła py -
wa niu kie row ców prze kra cza ją cych prę-
d kość – mó wił rad ny Pa weł Kol czyń ski. –
Świad czą o tym cho ciaż by licz by; kon tro -
le do ty czą ce bez pie czeń stwa w ko mu ni ka -
cji sta no wi ły je dy nie 24 pro cent wszyst -
kich kon tro li. Po nad to na 44 straż ni ków,
któ rzy wy cho dzą na mia sto, tyl ko je den
zaj mu je się ob słu gą fo to ra da ru. 

– Gdy by Straż Miej ska nie pra co wa ła
z fo to ra da rem, oz na cza ło by to, że sa mo -
rząd zga dza się na ła ma nie pra wa przez
kie row ców prze kra cza ją cych pręd kość –
do po wia dał Da riusz Za widz ki. 

Wio let ta Kul pa nie zgo dzi ła się z za rzu -
tem El żbie ty Ga piń skiej, że mi mo zwię k-
sze nia licz by eta tów w Stra ży Miej skiej,
na uli cach mia sta nie wi dać pa tro li. – Mia -
sto fi nan su je wspól ne pa tro le straż ni ków
i po li cjan tów – mó wi ła Kul pa. – W 2007
ro ku tych pa tro li by ło 763, a przez dzie -
więć mie się cy 2008 ro ku już 861. 

Po dol szy ce za gro żo ne?

Be a ta Szczyt niew ska chcia ła wie -
dzieć, jak Straż Miej ska i po li cja oce nia-
ją bez pie czeń stwo na Po dol szy cach. 

– Co raz czę ściej dzie ciom kra dzio ne
są te le fo ny ko mór ko we oraz drob ne

kwo ty pie nię dzy – mó wi ła. – Wię cej też
jest kra dzie ży sa mo cho dów. 

– W tym ro ku otrzy ma liś my w Płoc ku
zgło sze nia o zgi nię ciu 40 aut – mó wił
Ja ro sław Brach. – Oko ło po ło wa tych
zda rzeń wy stą pi ła na Po dol szy cach,
gdyż jest to ty po we blo ko wi sko. Licz ba
kra dzie ży w po rów na niu z ubieg łym ro -
kiem nie wzro sła dra stycz nie. Chcę
przy pom nieć, że jesz cze kil ka lat te mu
dzien nie gi nę ły 1-2 sa mo cho dy. 

Ko men dant przyz nał, że na Po dol szy -
cach po li cja nie od no to wu je zgło szeń,
do ty czą cych kra dzie ży przed mio tów
i pie nię dzy nie let nim. 

In ne da ne przed sta wił Woj ciech Wa -
si lew ski, za stęp ca na czel ni ka wy dzia łu
pre wen cji Stra ży Miej skiej. – Po zgło -
sze niach od miesz kań ców zma so wa liś -
my dzia ła nia na te re nie Po dol szyc –
mó wił. – Po dwóch mie sią cach zro bi -

liś my roz poz na nie i oka za ło się, że jest
le piej, że nie ma ak tów wan da liz mu,
a zbie ra ją ce się gru py mło dzie ży nie za -
gra ża ją prze chod niom. 

In ne osie dla

Wa si lew ski od po wia dał też na py ta -
nia To ma sza Ma li szew skie go zwią za ne
z bez pie czeń stwem na osie dlu Ko cha -
now skie go oraz na te re nie ogród ków
dział ko wych, któ rych wła ści cie le skar żą
się na kra dzie że. – Uli ce: Ko cha now -
skie go, Tra u gut ta zo sta ły wpi sa ne na
tzw. li stę miejsc za gro żo nych, bo ma my
wie le zgło szeń – tłu ma czył. – Dla te go
wy sy ła my tam wię cej pa tro li. 

Za stęp ca na czel ni ka wy dzia łu pre wen -
cji mó wił, że straż ni cy ma ją klu cze do
wszyst kich ogród ków dział ko wych
i prze pro wa dza ją kon tro le rów nież w go -
dzi nach noc nych. – Nie ste ty, cał ko wi te
wy e li mi no wa nie kra dzie ży w tych miej s-
cach na strę cza trud no ści, gdyż czę sto
dział ki zaj mu ją du ży te ren – tłu ma czył.

Po wy słu cha niu od po wie dzi, 19 rad-
nych zag ło so wa ło za przy ję ciem in for -
ma cji nt. bez pie czeń stwa, a pię ciu
wstrzy ma ło się od gło su.

Mał go rza ta Da nie luk

Na paź dzier ni ko wej se sji rad ni za poz na li się z in for ma cją nt. bez pie czeń stwa w Płoc ku w 2006 ro ku 

Na po zio mie do brym

Piotr Szpa ko wicz

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o wy cię cie, ewen tu al nie re -
duk cję 30% ko ro ny wierzb, znaj du ją -
cych się przy kład ce dla pie szych przez
Ro si cę i na za krę cie ul. Gmu ry. 2/ Pro -
szę o udzie le nie in for ma cji o za kre sie
za da nia pn. „Upo rząd ko wa nie gos po -
dar ki ście ko wej na te re nie mia sta Płoc -
ka” – czy obej mu je bu do wę sie ci ka na -
li za cji sa ni tar nej wzdłuż ca łej uli cy
Wierz bo wej, Wil czej i Sar niej?

To masz Ma li szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Zwra cam się z proś bą o prze pro wa -
dze nie na pra wy ul. Sien kie wi cza 2/ Pro -
szę o udzie le nie szcze gó ło wej in for ma -
cji, w ja kim ter mi nie zo sta nie do ko na na
prze bu do wa lub ka pi tal ny re mont bu -
dyn ku i sa li gim na stycz nej w Szko le
Pod sta wo wej nr 11.

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy zo stał wy ko na ny pro jekt mo der -
ni za cji sy gna li za cji świet lnej na skrzy żo -
wa niu ul. Wy szo grodz kiej? 2/ Do ty czy
sta nu tech nicz ne go par kin gu wie lo po zio -
mo we go przy ul. Ja na Pa wła II, bę dą ce -
go w za so bach MTBS. 3/ Do ty czy uło że -
nia płyt chod ni ko wych wzdłuż pło tu MP
nr 37, a dzi kim bo i skiem obok gór ki sa -

ne czko wej. 4/ Dla cze go opóź nia się mo -
der ni za cja sy gna li za cji świet lnej na
skrzy żo wa niu ul. Wy szo grodz kiej z Ja na
Pa wła II i Ar mii Kra jo wej?

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o usu nię cie drze wa na ul. 1
Ma ja przy przy chod ni Esku lap i na ul.
Mi sjo nar skiej przy po se sji nr 8. 2/ Bar d-
zo pro szę o wy rów na nie za do leń na ul.
Kut now skiej, na prze ciw by łej ce giel ni.

Be a ta Szczyt niew ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Wno szę o prze bu do wę wy ja zdu
z Au chan i OBI na ul. Czwar ta ków. 2/
Pro szę o roz bu do wę ul. Czwar ta ków –
po dwa pa sy ru chu w obu kie run kach –
po przez lik wi da cję par kin gów po pół -

noc nej stro nie uli cy. 3/ Wno szę o dru gi
pas jezd ni na ul. Ja na Pa wła II od Wy-
szo grodz kiej do Czwar ta ków.

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy prze pro wa dzo ny w 2007 ro ku re -
mont ka mie ni cy przy ul. Ko ściusz ki 3B
był re a li zo wa ny z wy ko rzy sta niem środ-
ków unij nych lub in nych po cho dzą cych
spo za bu dże tu mia sta? 2/ Ile ka mer obro-
to wych, a ile sta tycz nych jest za in sta lo -
wa nych na płoc kich uli cach? Czy UM
pla nu je wy mia nę sta tycz nych na obro to -
we? 3/ Ja ka jest łącz na moc świa teł wy -
ko rzy sty wa nych do ilu mi na cji mo stu
i ile pła ci UM za 1kWh prą du? Kto bę -
dzie zaj mo wał się kon ser wa cją ilu mi na -
cji i jak dłu go by ły ek splo a to wa ne po -
przed nie lam py na mo ście? Opr. (j)

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
pod czas XXVIII se sji
Ra dy Mia sta Płocka:
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Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne -
go bę dzie no sić imię „Po ko le nia
Ko lum bów”. Pla ców ka mie ści się
przy al. Pił sud skie go 6. Z wnio -
skiem o na da nie szko le ta kie go
imie nia wy stą pi ła ra da pe da go gicz -
na oraz sa mo rząd słu cha czy. W uza -
sad nie niu wnio sku czy ta my m.in.:
na da nie CKU imie nia poz wo li na
re a li za cję wie lu za dań wy cho wa-
w czych oraz bę dzie po moc ne
w kształ to wa niu u ucz niów przy wią -
za nia do swo jej szko ły i pro mo wa -
nia jej po zy tyw ne go wi ze run ku. 

W gło so wa niu wy bra no sym bo licz ną
ge ne ra cję mło dych lu dzi, wcho dzą -
cych w do ro słość – Po ko le nie Ko lum -
bów. Tym mia nem okre śla no Po la ków,
uro dzo nych oko ło 1920 ro ku, któ rzy

w mo men cie wy bu chu II woj ny świa to -
wej wkra cza li w do ro słość, a bieg hi s-
to rii zmu sił ich do nie rów nej i tra gicz -
nej w skut kach wal ki w obro nie oj -
czyz ny. Ta ki pa tron zo bo wią zu je. 

Po mysł na da nia pla ców ce imie nia
Po ko le nia Ko lum bów wy rósł w prze -
ko na niu, że war to wspo mi nać bo ha -
ter ską prze szłość i pie lę gno wać ją, bo
z niej wy ra sta my. W trud nych cza sach
na ra sta ją cej prze mo cy i de mo ra li za cji
ży cia pub licz ne go jest to istot ny as -
pekt w wy cho wa niu współ czes ne go
mło de go po ko le nia. Niez będ ne jest
więc przyb li ża nie oso bo wo ści, któ re
włas nym przy kła dem do star cza ją naj -
lep szych wzor ców do na śla do wa nia
i sta no wią ży cio wy dro gow skaz. 

(m.d.)

Imię dla szko ły

Już na po cząt ku se sji Piotr No wic ki
chciał, aby ten punkt zdjąć z po rząd ku
obrad. – Przed pod ję ciem tej uch wa ły
po win ny być prze pro wa dzo ne roz mo wy
i kon sul ta cje z Ra dą Spor tu – ar gu men -
to wał. – Two rzą ją lu dzie zwią za ni ze
spor tem, któ rzy mie li du że osią gnię cia.

– Wpro wa dze nie zmian nie wy ma ga
opi nii ra dy – tłu ma czył za stęp ca pre -
zy den ta To masz Kol czyń ski. – Ra da
Spor tu je dy nie opi niu je wnio ski sty -
pen dial ne.

Za stęp ca Pre zy den ta wy jaś nił, że
no we za pi sy w re gu la mi nie poz wo lą
przyz na wać sty pen dia tak że tym za -
wod ni kom, któ rzy nie upra wia ją 
dy scy plin olim pij skich lub pa ra o lim -

pij skich. – Do tej po ry nie by ło ta kiej
moż li wo ści, więc te oso by by ły dy skry -
mi no wa ne – mó wił Kol czyń ski. 

We dług sta rych za sad sty pen dia nie
by ły przyz na wa ne za wod ni kom, któ rzy
osią gnę li suk ce sy po ter mi nie składa nia
wnio sków sty pen dial nych. No wy re gu -
la min to zmie nia. 

14 rad nych by ło prze ciw zdję ciu te go
pro jek tu uch wa ły z po rząd ku obrad,
a 10 rad nych chcia ło, aby nie dy sku to -
wać na ten te mat. W koń co wym gło so -
wa niu nad wpro wa dze niem no we go re -
gu la mi nu przyz na wa nia sty pen diów
spor to wych „za” opo wie dzia ło się 18
rad nych, dwóch by ło prze ciw, a czte -
rech wstrzy ma ło się od gło su. (m.d.)

Rad ni zde cy do wa li o zmia nach w re gu la mi nie przyz na wa nia sty -
pen diów spor to wych. Nie oby ło się jed nak bez kło po tów.

Bez dy skry mi na cji

Przy pom nij my, że Ra da Mia sta
w grud niu 2004 ro ku po sta no wi ła
wspie rać dzia łal ność pań stwo wych
i nie pań stwo wych szkół wyż szych, fun -
kcjo nu ją cych w Płoc ku.

W 2008 ro ku mia sto wspie ra ło pla -
ców ki m.in. w za kre sie roz wo ju i mo -
der ni za cji ba zy lo ka lo wej. Po li tech ni ka
War szaw ska Szko ła Na uk Tech nicz -
nych i Spo łecz nych w Płoc ku otrzy ma ła
do ta cję z Wy dzia łu Edu ka cji w wy so ko -
ści 383 tys. zł. Pie nią dze te zo sta ły
przez na czo ne na: mo der ni za cję i uno -
wo cześ nie nie ba zy la bo ra to ryj nej (w
tym za kup sprzę tu kom pu te ro we go),
wy mia nę win dy oso bo wo -to wa ro wej
w gma chu głów nym przy ul. Łu ka sie wi -
cza oraz na re mont sal dy dak tycz nych.
Po nad to ze środ ków Miej skie go Fun du -
szu Och ro ny Śro do wi ska i Gos po dar ki
Wod nej kwo tą 3 tys. zł do fi nan so wa ne
zo sta ło za da nie pn. „Re kul ty wa cja czę ś-
ci sta rych traw ni ków, uzu peł nie nie na -
sa dzeń oraz pie lę gna cja drzew, krze -
wów ozdob nych i traw ni ków na te re nie
przy Do mu Stu den ckim „Wcześ niak”
oraz przy sto łów ce”. 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do -
wa w tym ro ku otrzy ma ła 190 tys. zł.
Wię kszość – 170 tys. zł – pla ców ka
przez na czy ła na za kup sprzę tu kom pu -
te ro we go wraz z opro gra mo wa niem.
Resz tę wy da no na po mo ce dy dak tycz -
ne. Po nad to PWSZ ku pi ła książ ki i po -
dręcz ni ki do Bib lio te ki Głów nej Uczel-
nia nej za 100 tys. zł. Pie nią dze te po cho -
dzi ły z do ta cji z Wy dzia łu Edu ka cji
Urzę du Mia sta. 

Zgod nie z uch wa łą Ra dy Mia sta,
szko ły wyż sze mo gą zgła szać wnio ski
o wy na ję cie lo ka lu wcho dzą ce go
w skład miesz ka nio we go za so bu mia sta
z przez na cze niem dla pra cow ni ków na -
u ko wych i dy dak tycz nych. W 2008 ro -
ku do Wy dzia łu Gos po dar ki Miesz ka -
nio wej nie wpły nął ża den ta ki wnio sek. 

Od lu te go 2008 ro ku To wa rzy stwo

Wspie ra nia Szkol nic twa Wyż sze go
i Oświa ty re a li zu je za da nie pn. „Pro wa -
dze nie na rzecz spo łecz no ści lo kal nej
dzia łań w za kre sie edu ka cji i oświa ty –
two rze nie sy ste mu wspo ma ga nia dzie ci
i mło dzie ży szcze gól nie uzdol nio nych
oraz pod wyż sza nie ja ko ści pra cy pla có -
wek oświa to wych”. W ra mach te go za -
da nia spra wo wa na jest opie ka me ry to -
rycz no -psy cho lo gicz na nad ucz nia mi
uzdol nio ny mi z przed mio tów ma te ma -
tycz no -przy rod ni czych. W ra mach dzia -
łań po zasz kol nych bio rą oni udział

w pro jek cie edu ka cyj nym – Del ta klub.
Do czwar tej edy cji pro gra mu zgło si ło
się 87 ucz niów, z któ rych do pro gra mu
zak wa li fi ko wa no 52. W ro ku szkol nym
2008/2009 za ję cia od by wa ją się w 9
gru pach (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia +
gru pa in for ma tycz na). W su mie uczest-
ni ka mi pro jek tu jest 135 ucz niów. 

Na to miast w płoc kich przed szko lach
i szko łach pod sta wo wych wdro żo ny zo -
stał pro gram, ma ją cy na ce lu sty mu lo wa -
nie kre a tyw no ści ucz niów pn. „Na sza
szko ła – szko łą wspie ra ją cą uzdol nie nia”. 

Uczel nie wyż sze współ pra cu ją
z mia stem rów nież w za kre sie roz wo ju
kul tu ry, spor tu i tu ry sty ki. Mia sto po -
ma ga ło przy przy go to wa niu lub do fi -
nan so wa niu ta kich im prez jak m.in.:
III Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Ju do
Dzie ci i Mło dzie ży (Szko ła Wyż sza
im. Pa wła Włod ko wi ca), kon cert ju bi -
le u szo wy Zes po łu Tań ca Lu do we go
„Ma so via” (Po li tech ni ka War szaw ska
– Szko ła Na uk Tech nicz nych i Spo -
łecz nych), Ju we na lia (PW-SNTiS),
Stu den cki Fe sti wal Pio sen ki „Ka tor -

ga” (PWSZ), dwa kon cer ty chó ru Vox
Ju ven tu tis PWSZ (na zdjęciu).

W 2008 ro ku z bu dże tu mia sta do fi -
nan so wa no or ga ni za cję kon fe ren cji „40-
le cie In sty tu tu In ży nie rii Me cha nicz nej
Wy dzia łu Bu dow nic twa, Me cha ni ki
i Pe tro che mii PW w Płoc ku” oraz III
Mię dzy na ro do wą Kon fe ren cję Na u ko -
wą „Gos po dar ka w wa run kach in te gra -
cji eu ro pej skiej”, zor ga ni zo wa ną przez
PWSZ. 

Pre zy dent Płoc ka og ło sił III edy cję
kon kur su „Dy plom dla Płoc ka” na naj -

lep sze pra ce ma gi ster skie, in ży nier skie
i li cen cjac kie o te ma ty ce na u ko wo -ba -
daw czej zwią za ne z roz wią zy wa niem
prob le mów gos po dar czych i spo łecz -
nych oraz tech nicz nych Płoc ka. W ro -
ku aka de mic kim 2007/2008 na kon -
kurs wpły nę ło sie dem prac: 3 ma gi -
ster skie i 4 li cen cjac kie z trzech uczel-
ni: PW-SNTiS, PWSZ i Szko ły Wyż -
szej im. Pa wła Włod ko wi ca. La u re a ci
otrzy ma li od Pre zy den ta Płoc ka na gro -
dy pie nięż ne w wy so ko ści od 1 do 4
tys. zł. 

Co na to szko ły

Na se sję Ra dy Mia sta przy by li przed-
sta wi cie le dwóch uczel ni: prof. Ja cek
Ku bis sa z PW-SNTiS oraz doc. dr Jan
Ka li now ski – pro rek tor ds. stu den ckich
i na u cza nia PWSZ. 

Prof. Ja cek Ku bis sa przy pom niał, że
Po li tech ni ka War szaw ska dzia ła już 41
lat. – Mi sją pla ców ki, oprócz dzia łań
dy dak tycz nych i na u ko wych, jest dzia ła -
nie na rzecz mia sta i re gio nu we współ -
pra cy z du ży mi za kła da mi prze my sło wy -
mi – mó wił. – Współ pra cu je my rów nież
z wła dza mi mia sta. Je stem za do wo lo ny
z jej re zul ta tów. Chciał bym, aby głów -
nym na szym wspól nym ce lem sta ło się
stwo rze nie ta kich kie run ków stu diów,
któ re w przy szło ści za pew ni ły by pra cę
ab sol wen tom. 

Jan Ka li now ski przyz nał, że PWSZ
już sta ra się do sto so wy wać kie run ki stu -
diów do po trzeb ryn ku. – Po ma ga w tym
nam rów nież mia sto – mó wił. – Li czę, że
ta współ pra ca się za cieś ni. 

Za stęp ca pre zy den ta To masz Kol-
czyń ski wspom niał, że war to by ło by re -
ak ty wo wać dzia łal ność Kon wen tu Rek-
to rów. 

Po wy słu cha niu in for ma cji nt. współ -
pra cy mia sta z uczel nia mi wyż szy mi
wszy scy rad ni obec ni na sa li obrad by li
za przy ję ciem ma te ria łu.

Mał go rza ta Da nie luk

Rad ni za poz na li się z in for ma cją na te mat współ pra cy mia sta ze szko ła mi wyż szy mi w Płocku

Do ta cje, dy plo my i roz wój
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Płoc cza nie (nie) gło so wa li

BO RO WI CZKI:
Licz ba osób bio rą cych udział w gło so wa niu - 316
(11,1 proc. upraw nio nych do gło so wa nia)
Licz ba gło sów waż nych – 311
1. Bia ła szek Ma ria Jo lan ta – 202
2. Brzu zy Be a ta – 140
3. Dąb kow ska Bo że na – 160
4. Do brze niec ki Ro bert – 155
5. Gra dom ski Ire ne usz Sta ni sław – 157 
6. Kar czew ski Ste fan – 172
7. Ko wal ski An drzej Ry szard – 168
8. Ko za kie wicz Jo lan ta – 141
9. Olew ni czak Ma ria – 143
10. Ro sow ska An na – 168 
11. Rzep kow ska Zo fia An na – 204
12. Sob czak Ire na Jad wi ga – 148
13. Stań czak Ma rian na Ja ni na – 146
14. Wiatr Jo lan ta – 154 
15. Zie liń ski Grze gorz – 174

CIE CHO MI CE:
Licz ba osób bio rą cych udział w gło so wa niu – 78
(9,27 proc.). Licz ba gło sów waż nych – 78
1. Ba ra now ska Ewe li na – 27
2. Ba ra now ski Fran ci szek – 25
3. Bor Mał go rza ta – 23
4. Go ści niak Ma rian na – 30
5. Ja kac ka Ma rze na – 24
6. Ja kow ska Iwo na – 20
7. Jan kow ska Ka ta rzy na – 19
8. Jan kow ski Wie sław – 19
9. Ję drze jew ska Be a ta – 35
10. Kac przak Grze gorz – 23
11. Ka miń ska Ali cja – 26
12. Mo rzyń ski Wie sław – 15
13. Pe try kow ski Adrian – 35
14. Sła wań ska -Sił kow ska Re na ta Ire na – 31
15. Se we ry niak Ane ta – 25

GÓ RY: 
Licz ba osób bio rą cych udział w gło so wa niu – 219
(17,41 proc.). Licz ba gło sów waż nych – 219
1. Ada miak Ha li na – 59
2. Drze wiec ka Bo że na – 66
3. Gra bow ski Ta de usz – 61
4. Ję drzej czak Ma rek Le szek – 64
5. Ko wal czyk Da nu ta Ire na – 80
6. Ko wal czyk Ta de usz – 102
7. Krac Han na – 87
8. Kru pa Ra fał – 76
9. Leś niow ski Wła dy sław Zbi gniew – 76
10. Ma rzec Jan – 93
11. Pie trzak Adam – 69
12. Rut kow ski An drzej – 76
13. Wil goc ki Jó zef Ta de usz – 58
14. Wi tek Alek san der – 57
15. Za sa da El żbie ta – 58

IMIEL NI CA:
Licz ba osób bio rą cych udział w gło so wa niu – 309
(15,6 proc.). Licz ba gło sów waż nych – 306
1. Bo guc ki Je rzy – 65
2. Cie ślak Bo że na – 134
3. Du dek An drzej – 119
4. Gon ta Hen ryk – 74
5. Kle niew ska Te re sa – 116
6. Kol czyń ski Ma rek – 70
7. Ko ło dziej ski Ro bert To masz – 63
8. Nie dzie lak Anie la Ho no ra ta – 143
9. Peł ni kow ska Ma ria – 133
10. Pe te ra Ze non – 84
11. Pie trzak Wi told Ja nusz – 125
12. Wal czak Ma rek Ro bert – 74
13. Wierz chow ski Bo gdan – 66
14. Za le ski Jó zef Je rzy – 136
15. Za wadz ki Ed ward – 105

PRA DO LI NA WI SŁY:
Licz ba osób bio rą cych udział w gło so wa niu – 91
(23,16 proc.). Licz ba gło sów waż nych – 90
1. Czer niak Wan da Ka ta rzy na – 35
2. Kac przak Ma rian na – 29
3. Ko stun Re na ta Ge no we fa – 47
4. Pe try kow ski Ma rek – 32
5. Pta szyń ski Ja cek – 39
6. Se li wiak El żbie ta – 34
7. Se li wiak Sta ni sław – 38
8. Sob czak Krzysz tof – 37
9. Sob czak Mar le na – 34
10. Szur ko Ire na – 27
11. Tom czak Mał go rza ta – 35
12. Tom czak Mi chał – 34
13. Wasz kie wicz Adam – 36
14. Wasz kie wicz Ma rek Grze gorz – 53
15. Żół tow ski Le on – 34

RA DZI WIE:
Licz ba osób bio rą cych udział w gło so wa niu – 602
(20,64 proc.). Licz ba gło sów waż nych – 600
1. Ba nach Bo gdan – 318
2. Ber dek -Pa sku da An na Bo że na – 164
3. Fi jał kow ski Sła wo mir Mi ro sław – 196
4. Ko mi nek To masz – 160
5. Ko py ciń ski An drzej – 196
6. Kul piń ska Wan da – 160
7. Ma le sa Ur szu la Sta ni sła wa – 247
8. No wak Zbi gniew Wła dy sław – 179
9. Osiec ki Bo gu sław – 200
10. Pasz kie wicz Woj ciech – 287
11. Pie karz Hen ryk An drzej – 163
12. Si tar czyk Do na ta – 214
13. Tysz ka El żbie ta Edy ta – 235
14. Wa si lew ski Mar cin – 279
15. Ziół kow ska Wa cła wa Iwo na – 258

STA RE MIA STO:
Licz ba osób bio rą cych udział w gło so wa niu – 296
(8,11 proc.). Licz ba gło sów waż nych – 293
1. Bia łec ki Ire ne usz – 162
2. Bor Grze gorz – 66
3. Bor Iza be la – 58
4. Bor Le on – 57
5. Dą brow ski An drzej – 54
6. Gą sio row ski Piotr – 67
7. Kaw czyń ski Sła wo mir – 142
8. Kęp czyń ska Ma rze na – 132
9. Ko mi niak An na Mał go rza ta – 92
10. Ła biń ska Jad wi ga – 163
11. Mar kow ska Ta ma ra – 84
12. Raj kow ska Al do na An na – 85
13. Sku bi szew ska Jad wi ga – 133
14. Sku bi szew ski Da riusz Wło dzi mierz – 136
15. Za łę ski Sła wo mir – 59

TRZE PO WO:
Licz ba osób bio rą cych udział w gło so wa niu – 111
(18,68 porc.). Licz ba gło sów waż nych – 109
1. Bia ło skór ska Lu cy na – 62
2. Gła dy szew ska Sta ni sła wa – 83
3. Kaj kow ska Mał go rza ta – 49
4. Ki jew ska Wan da – 59
5. Nie dziel ska Da nu ta – 75
6. Pa to ra Bo że na – 90
7. Pie kart Ja cek – 60
8. Pio trow ski Piotr – 76
9. Rut kow ska Bar ba ra – 54
10. Sa dow ska Ma rzen na – 61
11. Spor czyk Ma ciej – 86
12. Stan gret Bar ba ra – 88
13. Szpa ler ski Woj ciech – 83
14. Twar dow ska Mi ro sła wa – 39
15. Wit kow ski Bro ni sław – 41

WI NIA RY:
Licz ba osób bio rą cych udział w gło so wa niu – 195
(15,75 proc.). Licz ba gło sów waż nych – 195
1. Af tań ski Ro bert Piotr – 61
2. Am bro ziak El żbie ta – 37
3. Ba ra now ski Ja cek – 48
4. Cy bart An na Kry sty na – 87
5. Gu zow ska Do ro ta – 39
6. Igna czak Te re sa – 68
7. Ku ja wa Ewa – 75
8. Kwiat kow ska Ewa – 42
9. Kwiat kow ski Ry szard – 62
10. Ol szew ski Ra do sław – 57
11. Osiec ki Ar ka diusz – 41
12. Sa dziak Ma rian na Zo fia – 58
13. Szcze pań ska Ewa Ur szu la – 46
14. Szprę giel Wal de mar – 66
15. Żab ka An na – 86

26 paź dzier ni ka od by ły się wy bo ry do jed no stek
po moc ni czych mia sta Płoc ka – Rad Miesz kań ców
Osie dli. 

Kan dy da tom, któ rzy miesz ka ją na ma łych osie -
dlach du żo ła twiej by ło uzy skać wy ma ga ną licz bę
gło sów. Np. na osie dlu Pra do li na Wi sły, aby pow sta -
ła Ra da Miesz kań ców Osie dla (czy li, aby osią gnię ty
zo stał 8-proc. próg wy bor czy) do urn mu sia ło pójść
31 osób, a w Trze po wie – 47. Du żo trud niej mie li
kan dy da ci z du żych osie dli m.in. Łu ka sie wi cza czy
Po dol szyc Pół noc. Aby wy bo ry by ły waż ne w lo ka -
lach wy bor czych po win no zja wić się od po wied nio:

829 i 726 osób. Po dob ne prob le my mie li ci, któ rzy
chcie li dzia łać na osie dlach: Ko cha now skie go, Ko le -
gial na, Wy szo grodz ka i Po dol szy ce Po łud nie.

Frek wen cja w ca łym Płoc ku wy nio sła 9,43 proc.,
ale nie oz na cza to, że wszyst kie osie dla zmo bi li zo -
wa ły się. Jak się oka za ło, na du żych osie dlach wy bor-
cy aż tak chęt nie do urn nie ru szy li. Naj mniej osób
gło so wa ło: na Skar pie (1,86 proc. upraw nio nych), na
Po dol szy cach Po łud nie (2,26 proc.), na osie dlu Ko le -
gial na (2,62 proc.), Po dol szy cach Pół noc (2,7 proc.)
i na osie dlu Ko cha now skie go (2,63 proc.). Oś mio -
pro cen to we go pro gu wy bor cze go nie prze kro czy ły

też osie dla: Dwor co wa (4,19 proc.), Łu ka sie wi cza
(3,8 proc.), Ty siąc le cia (3,79 proc.) i Wy szo grodz ka
(6,04 proc.).

Wy bor cy zmo bi li zo wa li się je dy nie na ma łych, le -
żą cych na pe ry fe riach mia sta osie dlach. Oz na cza to,
że tyl ko na osie dlach: Bo ro wi czki, Cie cho mi ce, Gó -
ry, Imiel ni ca, Pra do li na Wi sły, Ra dzi wie, Sta re Mia -
sto, Trze po wo i Wi nia ry bę dą Ra dy Miesz kań ców
Osie dli. 

Po ni żej po da je my frek wen cję na tych osie dlach,
naz wi ska człon ków nowych Rad i licz bę zdo by tych
przez nich gło sów. (m.d.)
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W kra ju do szło do po nad 400 wy pad -
ków dro go wych, w któ rych zgi nę ło po -
nad 40 osób, a po nad 500 zo sta ło ran-
nych. Na szczę ście, w Płoc ku i oko li -
cach nie by ło tak tra gicz nie. Po rząd ku
pil no wa ło bli sko 50 po li cjan tów z płoc -
kiej ko men dy oraz 170 z ko mi sa ria tów
i po ste run ków. – Oce nia my ten czas ja -
ko spo koj ny – mó wi asp. sztab. Ja cek
Pe as z płoc kiej dro gów ki. – Nie by ło
wy pad ków, za bi tych i ran nych.. Za to
zgło szo no 11 ko li zji. 

Do naj po waż niej szej do szło 1 li sto pa -
da o godz. 18.45 na ron dzie przy no -
wym mo ście. Zde rzy ły się tam to y o ta
i Ford Escort, w wy ni ku cze go prze jazd
przez ron do przez pe wien czas był nie -
moż li wy. 

Po li cjan ci za trzy ma li też sze ściu pi ja -
nych kie row ców. Re kor dzi sta z ma zdy za -
trzy ma ny zo stał na ul. Łu ka sie wi cza.
W wy dy cha nym po wie trzu miał po nad 3
pro mi le al ko ho lu. W rę ce fun kcjo na riu szy
wpa dło też pię ciu pi ja nych ro we rzy stów. 

Do za dań po li cjan tów na le ża ło rów -
nież kie ro wa nie ru chem w re jo nie płoc -
kich ne kro po lii. 

– Tym cza so wa or ga ni za cja ru chu,
spe cjal ne oz na ko wa nia, ja koś umy ka ły

uwa dze wie lu kie row ców – opo wia da
An na Le wan dow ska z zes po łu pra so we -
go KMP. I nie oby ło się bez awan tur. 

– Co wy ście tu na ro bi li, dla cze go nie
mam gdzie za par ko wać, po li cja wszyst -
ko psu je i utrud nia – opo wia dał o za -
cho wa niu jed ne go z płoc czan zzięb nię ty
po li cjant, peł nią cy służ bę przy cmen ta -
rzu ko mu nal nym.

– Męż czyz na pro sił, że byś my mu poz-
wo li li pod je chać pod sa mą bra mę, że by
tam mog ła wy siąść je go sta ra, cho ra
mat ka, a on od je dzie szu kać miej sca na
par kin gu – do po wia da asp. sztab. Ma rek
Cieć wierz z dro gów ki. – Oczy wi ście bez
prob le mu do stał zgo dę… i co zro bił?
Kie dy mat ka wy sia dła, on wy sko czył
z au ta za raz za nią, zo sta wił sa mo chód
tuż pod bra mą i spo koj nie po szedł so bie
na cmen tarz. 

Ulot ki się spo do ba ły

Płoc ka ko men da przy go to wa ła mi ni-
k sią że czki z trze ma opo wia da nia mi
pod wspól nym ty tu łem „O czym opo -
wia da ją przy droż ne krzy że”. Ko men -
dant miej ski insp. Ja ro sław Brach mó -
wił o za war tej w nich tre ści: – Chcę
wie rzyć, że te hi sto rie, opo wie dzia ne od

stro ny sa mych uczest ni ków wy pad ków,
spraw ców, ich ro dzin, prze mó wią do wy -
o braź ni bar dziej niż po li cyj ne sta ty sty ki,
ko lej ne ape le o zdję cie no gi z ga zu. 

Ko men da przy go to wa ła ty siąc czar -
no -bia łych ulo tek, a Wo je wódz ki Oś -
ro dek Ru chu Dro go we go sfi nan so wał
wy dru ko wa nie 2,5 ty sią ca eg zem pla -
rzy w ko lo rze. Pro jekt gra ficz ny zro bił
nie od płat nie stu dent gra fi ki kom pu te -
ro wej Bar tek Le wan dow ski z Płoc ka,
a Wy daw nic two Iwa now ski na da ło re -
a li za cji ek spre so we tem po. 

Ksią że czki ro zda wa li po li cjan ci, har -
ce rze, li ce a li ści PUL, a tak że kwe sta rze,
zbie ra ją cy dat ki na re mon ty za byt ko -

wych na grob ków w ra mach ak cji „Ra -
tuj my Płoc kie Po wąz ki”. 

– Wi dzie liś my pier wsze re ak cje – opo -
wia da An na Le wan dow ska. – Lu dzie
z za cie ka wie niem pa trzy li na, jak by
poch la pa ne krwią, bia łe kar tki pa pie ru,
niek tó rzy przy sta wa li, że by na go rą co
prze czy tać, obej rzeć zdję cia.

– Świet ny po mysł z tą ak cją, od tej
stro ny jesz cze te go prob le mu nie po ka -
zy wa li ście – ko men to wa ła ko bie ta
w śred nim wie ku na cmen ta rzu przy al.
Ko by liń skie go. – Mnie to ru szy ło, mam
na dzie ję, że znaj dzie się choć kil ka osób,
któ rym to prze mó wi do wy o braź ni.

(m.d.)

1 i 2 li sto pa da już za na mi. Po li cjan ci, któ rzy w te dni ma ją za -
wsze wie le pra cy, pod su mo wa li co rocz ną ak cję „Znicz”.

By ło w mia rę spo koj nie

Fun kcjo na riu sze prze pro wa dzi li ak cję
pod naz wą „Tab li ca”. Za trzy my wa ni by li
kie row cy, któ rzy po spro wa dze niu sa mo -
cho du z za gra ni cy nie do ko na li wszyst -
kich for mal no ści i uży wa li nie waż nych
tab lic re je stra cyj nych. 

– Dzia ła nia prze pro wa dzo ne zo sta ły
w re jo nie płoc kiej gieł dy sa mo cho do wej –
opo wia da Ma riusz Gie ru la, rzecz nik pra-

so wy KMP. – Bra ło w nich udział 20 fun -
kcjo na riu szy z Płoc ka, Płoń ska, Go sty ni na,
Sier pca i Ży rar do wa. Do dat ko wo, wspie -
ra ni by li przez pra cow ni ków Iz by Cel nej. 

Pod czas ak cji skon tro lo wa no 124 au -
ta, wy sta wio no 79 man da tów na kwo tę
po nad 12 ty się cy zło tych. Po li cjan ci za -
trzy ma li pięć do wo dów re je stra cyj nych
oraz dwa pra wa ja zdy, po nie waż oka za -

ło się, że kie row cy są nie trzeź wi. Skie -
ro wa no tak że sześć in for ma cji do fun-
du szu gwa ran cyj ne go w związ ku z nie -
op ła ce niem skład ki OC.

– Wię kszość kie row ców wie, że nie
do peł ni li wszyst kich for mal no ści po
spro wa dze niu sa mo cho du z za gra ni cy –
mó wi po dinsp. Pa weł Bed na rek, na czel -
nik sek cji ru chu dro go we go KMP. – Są
to głów nie oso by, któ re na co dzień han -
dlu ją sa mo cho da mi i w ten spo sób chcą
za osz czę dzić. 

Przy pom nij my, że tab li ce re je stra cyj ne
sa mo cho dów spro wa dza nych z za gra ni cy
ma ją okre ślo ną waż ność, wy pi sa ną na
żół tym tle. Kie dy da ta ta mi nie, po jazd
nie mo że być do pusz czo ny do ru chu. 

(m.d.)

Od dziec ka ma rzy łeś/aś, aby zo stać po -
li cjan tem? A mo że do pie ro te raz za sta na -
wiasz się, czy nie je steś zbyt sta ry, aby
pod jąć ta ką pra cę? Masz oka zję, aby speł -
nić swo je ma rze nia, gdyż Ma zo wiec ki Ko -
men dant Wo je wódz ki Po li cji og ło sił właś -
nie re kru ta cję do służ by. Przy ję cia pla no -
wa ne są na przy szły rok, a do kład nie na:
26 lu te go, 29 kwiet nia, 2 lip ca, 31 sier pnia
i 26 paź dzier ni ka. Fun kcjo na riu szy bra ku -
je w Ko men dach Po wia to -
wych w: Płoc ku, Ostro łę -
ce, Ra do miu i Siedl cach
oraz w Ko men dach Po wia -
to wych Po li cji w: Bia ło -
brze gach, Cie cha no wie,
Gar wo li nie, Go sty ni nie,
Grój cu, Ko zie ni cach, Lip-
sku, Ło si cach, Ma ko wie
Ma zo wiec kim, Mła wie,
Ostro wi Ma zo wiec kiej,
Płoń sku, Przas ny szu, Przy-
su sze, Puł tu sku, Sier pcu, So cha cze wie,
So ko ło wie Po dla skim, Szy dłow cu, Wę -
gro wie, Wysz ko wie, Zwo le niu, Żu ro mi nie
i Ży rar do wie.

Przy pom nij my, że służ bę w po li cji mo -
że peł nić każ dy, kto: po sia da oby wa tel -
stwo pol skie, jest nie ka ra ny i ko rzy sta
z peł ni praw pub licz nych, ma przy naj -
mniej śred nie wyksz tał ce nie (choć pre fe -
ro wa ni bę dą kan dy da ci z wyż szym – kie -
run ki: pra wo, ad mi ni stra cja, eko no mia, in -
for ma ty ka) oraz po sia da zdol ność fi zycz ną
i psy chicz ną do służ by w for ma cjach uz -
bro jo nych, po dleg łych szcze gól nej dy scy -
pli nie służ bo wej, któ rej go tów jest się pod-

po rząd ko wać. Po nad to męż czyź ni po win -
ni po sia dać ure gu lo wa ny sto su nek do
służ by woj sko wej. 

Aby zo stać pa nem/pa nią w mun du rze
na le ży zło żyć na stę pu ją ce do ku men ty: pi -
sem ne po da nie ze wska za niem kon kret nej
jed nost ki, wy peł nio ny kwe stio na riusz
oso bo wy, włas no ręcz nie na pi sa ny ży cio -
rys, do ku men ty po twier dza ją ce wyksz tał -
ce nie i kwa li fi ka cje za wo do we oraz pi -

sem ną zgo dę na prze twa -
rza nie da nych oso bo wych
oraz wy ni ków uzy ska nych
w to ku po stę po wa nia kwa -
li fi ka cyj ne go oraz prze cho -
wy wa nie tych do ku men -
tów przez okres 5 lat, zgod-
nie z art. 7 pkt 2 usta wy
z dnia 29 sier pnia 1997 r.
o och ro nie da nych oso bo -
wych /Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz. 926 z późn. zm./. 

Oso by za in te re so wa ne przy ję ciem do
służ by w po li cji po win ny zło żyć wy ma ga -
ne do ku men ty w ko men dzie wła ści wej ze
wzglę du ma miej sce za miesz ka nia, czy li
np. w Płoc ku w Ko men dzie Miej skiej, ul.
Sło wac kie go 4/1. For mu larz kwe stio na -
riu sza oso bo we go i an kie ty bez pie czeń -
stwa oso bo we go moż na po brać w każ dej
ko men dzie wo je wódz kiej, po wia to wej
lub miej skiej po li cji. In for ma cje do ty czą -
ce pro ce du ry kwa li fi ka cyj nej moż na zna -
leźć na stro nach in ter ne to wych: Ko men dy
Głów nej Po li cji (www.po li cja.pl) oraz
Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji z/s w Ra -
do miu (www.kwp.ra dom.pl). (m.d.)

W nie bie skim mun du rze

W cią gu kil ku go dzin sześć po ja zdów z nie waż ny mi tab li ca mi re -
je stra cyj ny mi tra fi ło na po li cyj ny par king

Nie waż ne nie jeż dżą
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Bom ba i po żar na sto i sku z ma te ria ła mi
ła two pal ny mi w skle pie OBI, a do te go
jesz cze awa ria in sta la cji amo nia ku w za -
kła dach Sa drob – to wszyst ko wy da rzy ło
się 7 li sto pa da w Płoc ku. I cho ciaż wy glą -
da to prze ra ża ją co, pro szę się nie de ner wo -
wać. Na szczę ście by ły to tyl ko ćwi cze nia
obron ne pod kryp to ni mem „Płock 2008”. 

– Ży je my w mie ście, w któ rym wy stą pie -
nie po ten cjal nych za gro żeń jest du żo wyż -
sze niż w in nym – mó wił pre zy dent Mi ro -
sław Mi lew ski. – Dla te go wszyst kie służ -
by po win ny być przy go to wa ne do spraw -
nej ak cji.

Ta ki też był cel ćwi czeń. I choć sy tu a cje
by ły po zo ro wa ne, to pa trząc z bo ku moż na
by ło od nieść wra że nie, że wszyst ko dzie je
się na praw dę. A wy glą da ło to tak:

Po godz. 11 pra cow nik skle pu Obi
otrzy mu je in for ma cję, że na jed nym ze
sto isk wy buchł po żar. Ogień bły ska wicz -
nie roz prze strze nił się na in ne sto i ska. Na -
tych miast szef och ro ny obiek tu in for mu je
dyrektora placówki o sy tu a cji i za wia da -
mia straż po żar ną. Za czy na się ewa ku a cja
klien tów. Oso by nie posz ko do wa ne oraz
lżej ran ni wy cho dzą z obiek tu sa mi. Pię ciu
naj bar dziej posz ko do wa nym po trzeb na
jest po moc. Wy no sze ni są na drzwiach,
krze słach i ukła da ni na ma tach. Na miej s-
cu zja wia ją się służ by: straż po żar na, po li -

cja i po go to wie. Ra tow ni cy udzie la ją po -
mo cy ran nym; jed na oso ba jest w sta nie
cięż kim. 

Do obiek tu wcho dzi dwóch stra ża ków
z ka me rą ter mo wi zyj ną. Na raz je den ze
stra ża ków wy bie ga i mó wi, że ko le gę
przy gniótł pło ną cy re gał. Na roz kaz do -
wód cy ak cji do Obi wbie ga dwóch stra ża -
ków z no sza mi. Wy no szą ran ne go. Le karz
po le ca ra tow ni ko wi wez wać Lot ni cze Po -
go to wie Ra tun ko we. Nie dłu go po tem po -
ja wia się śmig ło wiec i za bie ra ran ne go.
Ka ret ki prze wo żą do szpi ta la lżej posz ko -
do wa nych. Koń czy się ak cja gaś ni cza.

W tym sa mym cza sie do cho dzi in for ma -
cja, że w pa lą cym się skle pie po dło żo na
jest bom ba. Na miej scu zja wia się po li cja
z psem, któ ry przesz ko lo ny jest do wy szu -
ki wa nia ła dun ków wy bu cho wych. Dy żur -
ny ope ra cyj ny włą cza sy re nę alar mo wą na
ul. Ma zu ra i Czwar ta ków. Ko mu ni kat
o ewa ku a cji miesz kań ców z re jo nu ul. Si -
kor skie go, Czwar ta ków i al. Ja na Pa wła II
po da ją me dia. Wte dy przed sklep wy bie ga
prze wod nik z psem i in for mu je o od na le -
zie niu pa czki z bom bą. Alarm zo sta je od -
wo ła ny. 

Ale tyl ko na chwi lę. Bo kil ka na ście mi -
nut póź niej do cho dzi do awa rii in sta la cji
amo nia ku na te re nie Sa dro bu. Znów
wszyst kie służ by zo sta ją po sta wio ne

w stan go to wo ści i uda ją się na miej sce
zda rze nia. Dy żur ny MCZK uru cha mia sy -
gnał alar mu o klę skach ży wio ło wych. Na -
ka zu je ewa ku a cję ze stre fy za gro że nia
wzdłuż ul. Prze my sło wej i Biel skiej,
w któ rej nie wy czu wal ny jest amo niak.
Tam, gdzie czuć sub stan cję miesz kań cy
mu szą po zo stać w do mach. Ruch na od -
cin ku ul. Prze my sło wej, od Ga wa rec kie go
do Gwar dii Lu do wej, zo sta je wstrzy ma ny.
Ra tow ni cy z PKN Or len usta wia ją kur ty -
nę wod ną wzdłuż ogro dze nia Sa dro bu.
Stra ża cy z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i Or le nu wkła da ją ubra nia ogniosz czel ne
i roz wi ja ją in sta la cje zra sza ją ce. Czte rech
ra tow ni ków z plu to nu ra tow nic twa che -

micz ne go Or le nu za kła da ubra nia ga zosz -
czel ne i pa tro lu je uli ce. Or len Me di ca or -
ga ni zu je punkt po mo cy me dycz nej. Na gle
oka zu je się, że je den z ra tow ni ków za słabł
przy pło cie. Na tych miast po go to wie przy -
stę pu je do je go re a ni ma cji, a chwi lę po tem
ka ret ka prze wo zi go do szpi ta la. Koń czy
się ak cja ra tow ni cza, od blo ko wa ne zo sta -
ją uli ce, a sy gnał alar mo wy in for mu je
o od wo ła niu za gro że nia. Me dia po da ją
ko mu ni kat, że nie bez pie czeń stwo mi nę ło. 

Sce na riusz dzia łań wszyst kich służb,
bio rą cych udział w ćwi cze niach, przy go -
to wał Od dział Za rzą dza nia Kry zy so we go,
Och ro ny Lud no ści i Spraw Obron nych
Urzę du Mia sta Płoc ka. M.D.

Niesz czę ścia cho dzą trój ka mi 
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O tym, że al tan ki dział ko we są czę sto
okra da ne pi sa liś my już nie raz. Tym ra -
zem o tym, że pa tro le straż ni ków miej s-
kich przy no szą skut ki.

Wszyst ko wy da rzy ło się w no cy 3 li -
sto pa da na te re nie ogro du „Nad wi ślań -
ski” przy ul. Do brzy kow skiej. – Fun -
kcjo na riu sze na jed nej z dzia łek za sta li
czte ry be zdom ne oso by – opo wia da Jo -
lan ta Gło wac ka, rzecz nik pra so wy Stra -
ży Miej skiej. – Wszy scy by li trzeź wi
i od mó wi li ja kiej kol wiek po mo cy z na -
szej stro ny.

Straż ni cy na dal pa tro lo wa li te ren.
Ich uwa gę zwró ci ło za pa lo ne świat ło
w jed nej z al ta nek. – Za u wa ży li też wy -
bi tą szy bę oraz śla dy, że ktoś wcho dził
do środ ka przez roz bi te ok no – re la cjo -
nu je Gło wac ka. – W dom ku kil ka me -

trów da lej tak że pa li ło się świat ło. Tam
rów nież zło dzie je wesz li do al tan ki
przez ok no.

Fun kcjo na riu sze po pro si li o wspar cie
in ny pa trol i przez dy żur ne go po wia do -
mi li po li cję. 

Jak by te go by ło ma ło, straż ni cy od -
kry wa li ko lej ne wła ma nia do al ta nek
dział ko wych. W niek tó rych alej kach,
przed dom ka mi wy sta wio ne by ły skra -
dzio ne rze czy. – Praw do po dob nie uszy -
ko wa ne by ły do za bra nia przez zło dziei
– opo wia da rzecz nik. 

Pod czas oglę dzin te re nu, od kry to
ko lej ne dom ki, do któ rych do ko na no
wła mań. Na miej sce przy był do dat ko -
wy pa trol oraz po li cjant z psem tro pią -
cym. Zło dzie jom uda ło się uciec. 

(m.d.)

Pa tro le na dział kach
Nie dość, że je chał po al ko ho lu, to jesz -

cze był na fa sze ro wa ny środ ka mi odu rza ją -
cy mi. Nie mal fru wał w oplu, nad któ rym
nie mógł za pa no wać. W szpi ta lu skrzęt nie
ukry wał nar ko ty ki w… maj tkach!

– Wszyst ko wy da rzy ło się w no cy
z czwar tku na pią tek– opo wia da dy żur ny
KMP asp. sztab. Ma riusz Bier nac ki.– 20-
la tek z Ce ka no wa je chał w swo jej miej sco -
wo ści oplem vec trą. By ło 15 mi nut po pół -
no cy, kie dy stra cił pa no wa nie nad po ja -
zdem, wy padł z dro gi, ko zioł ko wał. Świad-
ko wie mó wią, że to cud, że w ogó le prze żył.

Chło pa ka ka ret ka po go to wia za bra ła
do szpi ta la. Jest pot łu czo ny, ma po ła ma -
ne że bra, ale ogól nie wy szedł z ca łej sy -
tu a cji bar dzo ul go wo.

– Do pie ro po dłuż szym cza sie, już po
ba da niach w szpi ta lu, uda ło się zmie -

rzyć mu al ko te stem stę że nie al ko ho lu
w or ga niz mie– do da je dy żur ny Bier nac -
ki.– Wy szło ok. 0,7 pro mi la. Ba da nie
nar ko te stem po twier dzi ło, że 20-la tek
był pod wpły wem środ ków odu rza ją -
cych. Do dat ko wo po bra no mu krew do
ba dań. 

Ale to nie ko niec kło po tów z mło dym
kie row cą. Pod czas ba dań z kie sze ni wy -
su nę ła mu się po dej rza na fo lio wa to reb -
ka. Na tych miast gdzieś ją ukrył.

– Po li cjan ci prze szu ka li męż czyz nę
do kład nie i zna le źli to reb kę z 8 tab let ka -
mi ek sta zy– mó wi Ma riusz Bier nac ki.–
Ukrył ją… w maj tkach.

Kie dy męż czyz na doj dzie do sie bie
i tro chę wy do brze je, bę dzie mu siał dłu -
go tłu ma czyć się przed po li cjan ta mi.
Szy ku je się kil ka za rzu tów. (a)

Na po trój nym ga zie
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Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o po mo -
cy pań stwa w spła cie kre dy tów miesz ka nio -
wych ma na ce lu roz wią za nie bar dzo waż -
ne go spo łecz nie prob le mu: umoż li wie nie
człon kom spół dziel ni spła ty kre dy tu (za cią -
gnię te go w ich imie niu przez za rzą dy),
w tym uwol nie nie ich od bez praw ne go za -
dłu że nia. Do 1992 r. spół dziel nie miesz ka -
nio we za cią ga ły kre dy ty na bu do wę osie dli,
co czy ni ły na koszt spół dziel ców. Za cią -
gnię te kre dy ty opie ra ły się na nie jaw nych
umo wach, w któ rych wa run ki udzie la nia
kre dy tu by ły in ne niż re a li zo wa ne w prak ty -
ce. Prob lem ujaw nił się ze szcze gól ną mo cą
wte dy, gdy we szła w ży cie usta wa o spół -
dziel niach miesz ka nio wych. Przy czyny tak
ogrom ne go za dłu że nia są na stę pu ją ce: 

Po pier wsze, ban ki przy spła cie kre dy -
tów, któ rych udzie la ły spół dziel niom, sto -
so wa ły za sa dę do wol nej zmia ny opro cen to -
wa nia tych kre dy tów i to bez pod pi sa nia
umo wy. A więc na stą pi ła jed no stron na zmi-
a na opro cen to wa nia kre dy tów: z 1% do
57% w 1992 ro ku! 

Dru gą przy czy ną jest prak ty ka ban ków,
któ ra spro wa dza się do na li cza nia od se tek
od od se tek, czy li do ka pi ta li za cji od se tek.
Co wię cej, do 1996 r. spła ty rat nie by ły za -
li cza ne do zmniej sze nia spła ty kre dy tu
pod sta wo we go, tyl ko odli cza no je od kwo -
ty od se tek a po zo sta łe od set ki zno wu do li -
cza no do ka pi ta łu i od te go do pie ro li czo no
od set ki. Ma my więc do czy nie nia z ka pi ta -

li za cją od se tek, pro cen tem skła da nym.
Trze cią przy czy ną wzro stu za dłu że nia,

jest za sto so wa nie za sa dy ka pi ta li za cji od -
se tek tak że bu dże to wych. W sy tu a cji ros -
ną ce go za dłu że nia, w 1995 r. we szła w ży -
cie usta wa o po mo cy pań stwa w spła cie
niek tó rych kre dy tów miesz ka nio wych, ale
w rezultacie usta wa ra czej za bez pie cza ła
in te re sy ban ków. W każ dym ra zie zez wa -
la ła, aby bu dżet pań stwa przez na czał część
pie nię dzy pub licz nych na wy kup od se tek
przy słu gu ją cych kre dy to bior com.

Do przy czyn ros ną ce go za dłu że nia spół -
dziel ców z po wo du nie prze strze ga nia prze -
pi sów pra wa, na le ży rów nież fakt, że usta -
wa – Pra wo ban ko we z 1989 r. w art. 121
ust. 2 i 3 mó wi ła, że Ra da Mi ni strów za -
pew nia po kry cie róż ni cy po mię dzy od set -
ka mi pre fe ren cyj ny mi a sto so wa ny mi przez
ban ki ko mer cyj ne, któ rym mia ły być za -
pew nio ne zy ski w okre sie tran sfor ma cji.
Ni gdy się z te go nie wy wią za no.

Ma my więc czte ry przy czy ny, któ re moż -
na spro wa dzić do jed ne go: zła ma nie pra wa
przez ban ki, sto su ją ce nie doz wo lo ne prak-
ty ki. Spra wa za dłu że nia ujaw nia się głów -
nie wte dy, kie dy spół dziel cy po spła cie za -
dłu żeń chcą prze nieść pra wa włas no ści na
sie bie. Oka zu je się wów czas, że spół dziel -
cy, w imie niu któ rych zo sta ły za cią gnię te
kre dy ty przed 31 ma ja 1992 r. spła ca jąc
zgod nie z za pi sa mi usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych kwo ty no mi nal ne kre dy tu,

zob li go wa ni są do spła ce nia ogrom nych
kwot, na wet kil ku na sto ty sięcz nych. 

Dla te go jest ogrom ny na cisk spół dziel -
ców, któ rzy po tra fią już li czyć i gro ma dzą
do ku men ty. Spół dziel nie, któ re do tej po -
ry nie za da ły so bie żad ne go tru du po mo cy
spół dziel com, żą da ją spła ty tych kwot. 

Pro jekt no wej usta wy jest bar dzo skrom-
ny. Po pier wsze pro po nu je, aby w przy pad -
ku kie dy do cho dzi ło by do prze no sze nia
praw od dłu żo nych już miesz kań, no mi nal na
kwo ta zwro tu kre dy tu umo rzo ne go przez
pań stwo, nie prze kra cza ła 1,5 mi ni mal ne go
wy na gro dze nia. Po dru gie, usta wa mó wi, że
je że li ktoś spła cał kre dyt re gu lar nie przez
okres 10 lat we dług przy ję tych za sad, a więc
we dług me to dy do cho do wej lub we dług
nor ma ty wu, lub we dług me to dy war to ścio -
wej, wów czas za dłu że nie po zo sta ją ce do
spła ce nia po win no być umo rzo ne. Z pro jek -
tu usta wy wy ni ka, że jej ce lem jest wy e li -
mi no wa nie ne ga tyw nych fi nan so wo skut -
ków prze mian ustro jo wych pań stwa, któ ry -
mi zo sta ła obar czo na wy bra na gru pa oby-
wa te li, prze de wszyst kim człon ków spół -
dziel ni miesz ka nio wych. Ko lej nym ce lem
pro jek tu usta wy jest do pro wa dze nie do sta -
nu, w któ rym spół dziel cy zo sta ną uwol nie -
ni od cią żą cych na zaj mo wa nych przez nich
miesz ka niach ob cią żeń kre dy to wych. 

Pro jekt bu dzi ogrom ne kon tro wer sje,
głów nie ze stro ny po słów SLD oraz Kra jo -
wej Ra dy Spół dziel czej.  Ne ga tyw ne sta -

no wi sko jest rów nież ze stro ny Na ro do we -
go Ban ku Pol skie go. Ne ga tyw nie pro jekt
usta wy oce nia rząd, do ne ga ty wów za li -
cza:

– ogra ni cze nie wy so ko ści no mi nal nej
kwo ty umo rze nia kre dy tu do kwo ty nie -
prze kra cza ją cej 1,5-krot ne go mi ni mal ne go
wy na gro dze nia za pra cę, spo wo du je znacz -
ne zmniej sze nie wpły wów do bu dże tu;

– po wyż sza za sa da bę dzie po wo do wa ła
nie rów ne trak to wa nie człon ków spół -
dziel ni;

– pro po no wa na zmia na nie obej mu je
przeksz tał ca ją cych spół dziel cze pra wo do
lo ka lu w odręb ną włas ność na pod sta wie
prze pi sów usta wy z dnia 15 grud nia
2000 r. o spół dziel niach miesz ka nio -
wych;

– kre dy to bior com przy słu gi wał by zwrot
z bu dże tu do ko na nych przez nich spłat kre -
dy tu, w tym spłat za dłu że nia z ty tu łu przej -
ścio we go wy ku pie nia od se tek;

– w 2008 r. niez będ ne by ło by wy dat ko -
wa nie środ ków bu dże to wych o łącz nej
kwo cie oko ło 1830 mln zł na sfi nan so wa -
nie na leż no ści ban ków, wy ni ka ją cych
z umo rzeń za dłu że nia z ty tu łu kre dy tu –
kwo ta 570-610 mln zł, oraz ska pi ta li zo -
wa nych 1260-1330 mln zł;

– rząd ak tu al nie nie do strze ga w bu dże cie
pań stwa moż li wo ści fi nan so wa nia. 

Jest to te ma ty ka nie wąt pli wie trud na ze
wzglę du na jej zło żo ność i fak ty z prze -
szło ści, któ re spo wo do wa ły ta ką sy tu a cję,
z ja ką ma my te raz do czy nie nia. Mam na -
dzie ję, że sta ła pod ko mi sja po chy li się nad
tym prob le mem spół dziel ców.

Ma rek Dysz kie wicz
Płoc kie SOS „Nasz Dom”

Bli sko 120 ty się cy spół dziel ców spła ca jesz cze sta re kre dy ty miesz ka nio we z lat 90-tych. Z po wo du in fla cji, ich opro cen to wa -
nie jest kil ka ra zy wyż sze niż po ży czo ny ka pi tał. Obec nie pro jekt usta wy o po mo cy pań stwa w spła cie niek tó rych kre dy tów
miesz ka nio wych z 1995 r. zo stał skie ro wa ny do pod ko mi sji ds. bu dow nic twa. 

Sta re kre dy ty miesz ka nio we a uwłasz cze nie

Kra kow ska fir ma ,,Eska dra”, opra co -
wu ją ca na zle ce nie ra tu sza stra te gię

pro mo cji Płoc ka, przed sta wi ła płoc cza nom,
któ rzy przysz li 4 li sto pa da do Ma ła cho -
wian ki, 3 pro po zy cje, z któ rych każ da ma
po zy tyw nie wpły nąć na wi ze ru nek na sze go
mia sta – przy cia gnąć tu ry stów i spra wić, by
nam sa mym ży ło się w Płoc ku le piej, cie ka -
wiej. Wy bra nie kie run ków pro mo cji po -
prze dzi ły ba da nia w kil ku mia stach, gdzie
py ta no o zna jo mość gro du Krzy wo u ste go.
Zgod nie z prze wi dy wa nia mi, oka za ło się,
że nie wie le osób zna Płock; za led wie 30 %
ba da nych by ło choć raz w na szym mie ście
(na ogół prze ja zdem) i je że li w ogó le się
z czymś ko ja rzy to z Or le nem, ewen tu al nie
pił ka rza mi Wi sły.

Przed sta wio ne pro po zy cje ba zu ją na
tym co już ma my, co tyl ko na le ża ło by bar -
dziej wy ek spo no wać i roz bu do wać. Naj -
prost szą (i chy ba naj tań szą) wy da je się
pro po zy cja uczy nie nia z Płoc ka mia sta
,,ro dzin ne go”. Tu pod sta wą jest ogród zo -
o lo gicz ny, do któ re go na ogół wy bie ra ją
się ca łe ro dzi ny z dzieć mi. Po mysł po le ga
na tym, by po kil ku go dzi nym zwie dza niu
ogro du za pro po no wać coś jesz cze – to ma
być ofer ta na ca ły dzień, a naj le piej na ca -
ły we e kend. Nic nie stoi na przesz ko dzie,
by w róż nych pun ktach mia sta (nie tyl ko
na Wzgó rzu Tum skim) urzą dzić nie wiel -
kie, ale atrak cyj ne, pla ce za baw, na któ -
rych moż na za trzy mać się na tro chę pod-
czas spa ce ru. Po żą da ne by ły by tak że tzw.
za baw ki edu ka cyj ne, usytu o wa ne na tra -
sach spa ce rów np. krzywe zwier cia dło

z opi sem, jak to dzia ła. A gdy ro dzi na
zgłod nie je mia ła by moż li wość po si lić się
w re sta u ra cji czy ka wiar ni, przy jaz nej
dzie ciom – ze spe cjal nym, uroz ma i co nym,
ko lo ro wym me nu, po da wa nym na we so łej
za sta wie. W lo ka lu ta kim po żą da ne by ły by
też niż sze sto li ki i krze sła, nie mó wiąc już
o przy sto so wa niu to a let do po trzeb naj -
młod szych go ści. A po po sił ku atrakcją dla
ca łej ro dzin y był by rejs po Wi śle. Wska za -
ne by ło by tak że po wię ksze nie ba zy noc le -
go wej o nie dro gie ho te li ki, czy pen sjo na ty,
w któ rych na we e ke dy za trzy my wa ły by
się ro dzi ny spo za Płoc ka.

Dru ga pro po zy cja opie ra się na hi sto -
rycz nych war to ściach na sze go mia sta.

Ka te drę, mu zea, Ma ła cho wian kę, szlak
go ty ku ce gla ne go, na le ża ło by po łą czyć
w je den atrak cyj ny ciąg, do któ re go moż -
na do łą czyć roz bu do wy wa ne San ktu a -
rium Bo że go Mi ło sier dzia. A w Ra dzi wiu,
by le piej po łą czyć oba brze gi, móg łby
pow stać park mi nia tur – naj waż niej sze
pol skie za byt ki z róż nych miast. Cho dzi
o to, by w to co ma my ,,tchnąć ży cie”, by
mu zea nie ko ja rzy ły się tyl ko z gab lo ta mi,
któ rych nie moż na do ty kać i kap cia mi, ale
ży wym prze ka zem hi sto rycz nej wie dzy.
O tym, że moż na hi sto rię pro pa go wać
w cie ka wy spo sób, naj le piej świad czy
przy kład Mu ze um Pow sta nia War szaw -
skie go. Re kon struk cje hi sto rycz ne, ulicz -

ne kar na wa ły po świe co ne ja kiejś epo ce,
za wsze cie szą się du żym po wo dze niem
i mog ły by być jed nym ze spo so bów na
pod nie sie nie atrak cyj no ści jed nej z daw -
nych sto lic Pol ski. Ra czej nie bę dzie my
kon ku ren cją dla kar na wa łu w We ne cji,
czy Rio de Ja ne i ro, ale nad wis lań skie im -
pre zy ko stiu mo we mog ły by być spo so -
bem na przy cią gnię cie go ści, a i płoc cza -
nie mie li by do brą za ba wę.

Trze cia pro po zy cja ba zu je na Or le nie.
To mar ka już po wszech nie roz poz na wal -
na i nic nie stoi na przesz ko dzie (oprócz
pie niędzy), by to w mą dry spo sób wy ko -
rzy stać, czy li ucz ynić Płock ,,mia stem na
wy so kich obro tach”. Za ląż kiem ta kiej
stra te gii jest już or ga ni zo wa ny w Płoc ku
we wrześ niu (w tym ro ku po raz dru gi)
Rajd Or len. Ta kich ry wa li za cji, opar tych
o pa li wa kon cer nu. mo że być wię cej –
wy ści gi mo to cy klo we, mo de li la ta ja cych,
mo to ró wek na Wi śle, a na wet wy ści gów...
For mu ły 1. Ty le, że do te go ostat nie go po -
trzeb ny był by pro fe sjo nal ny tor, na któ ry
trze ba wy dać ma sę pie nię dzy. Ale przy
do brej współ pra cy mia sta i kom bi na tu po -
mysł nie ko niecz nie mu si być mrzon ką.
W Eu ro pie jest tyl ko je den ta ki tor – w
Bu da pesz cie – i to w bar dzo kiep skim sta -
nie, więc mo że w przy szło ści w Płoc ku?

Do 17 li sto pa da eki pa Eska dry cze ka
jesz cze na po my sły płoc czan, któ re ofer tę
mo gą jesz cze uroz ma i cić i wzbo ga cić.
Moż na dzwo nić pod nr (12) 25 23 732 lub
664 469 279 al bo na pi sać m.szy cho -
wiak@e ska dra.com.pl. Pod ko niec li sto -
pa da ma my wy brać je den z za pro po no wa -
nych wa rian tów i przy ję tą stra te gię pro-
mo cji Płoc ka za cząć re a li zo wać. E.J.

Ro dzin ny, hi sto rycz ny czy raj do wy?
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Kie ru ją cy Po ro zu mie niem Or ga ni za cji Kom ba tan ckich w Płoc ku, Płoc cza nin Ro ku 2007,
Ma rek Ga jew ski wraz z in ny mi kom ba tan ta mi

Po kaz kon ny na ul. Pie kar skiej

zdjęcia: Krzysztof Kaliński

Zło że nie kwia tów na Pły cie Gro bu Niez na ne go Żoł nie rza; (od le wej) za stęp ca pre zy den ta
Piotr Ku be ra, pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski, To masz Kor ga – prze wod ni czą cy Ra dy Mia -
sta oraz za stęp ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski

Sło necz ny
Dzień 

Nie po dleg ło ści

28 paź dzier ni ka 2008 r., w rocz ni cę
śmier ci Bo le sła wa Krzy wo u ste go, w IV
Li ce um Ogól noksz tał cą cym je go imie -
nia, wcho dzą cym w skład Zes po łu
Szkół nr 1, od by ły się ob cho dy Dnia Pa -
tro na. Roz po czął je mon taż słow no -mu -
zycz ny po świę co ny księ ciu Bo le sła wo -
wi Krzy wo u ste mu oraz je go do nio słym
czy nom. Za pre zen to wa no róż no rod ne
tek sty m.in. frag men ty Kro ni ki Gal la
Ano ni ma, słu cho wi ska ra dio we go „Pa -
so wa nie Bo le sła wa Krzy wo u ste go na
ry ce rza” oraz „Śpie wów hi sto rycz nych”
J. U. Niem ce wi cza.

Na strój pod kre śla ła wspa nia ła opra wa
dźwię ko wa, sty li zo wa na na mu zy kę
śred nio wiecz ną. Ucz nio wie wy stą pi li
w ko stiu mach z epo ki, udo stęp nio nych

przez Har cer ski Zes pół Pieś ni i Tań ca
„Dzie ci Płoc ka”. Naj wię ksze wra że nie
na od bior cach zro bi ła sce na pa so wa nia
księ cia Bo le sła wa na ry ce rza oraz wkro -
cze nie wo jów Krzy wo u ste go wraz
z cho rąg wia mi posz cze gól nych ziem
pań stwa pol skie go.

Pod czas uro czy sto ści pier wszo kla si -
ści zło ży li ślu bo wa nie i zo sta li ofi cjal -
nie przy ję ci do gro na li ce a li stów „Krzy-
wo u ste go”. Ob cho dy Dnia Pa tro na IV
LO przy go to wa li ucz nio wie klas dru -
gich i trze cich pod kie run kiem: Jo lan ty
Ry biń skiej -Ja nic kiej, Ma rze ny Py tel
i Pa u li ny Fa ła ty.

Spo łecz ność Zes po łu Szkół nr 1 ma
na dzie ję, że w przy szłym ro ku rów nież
ucz nio wie Gim na zjum nr 1 w Płoc ku

bę dą mo gli wziąć udział w po dob nej
uro czy sto ści, po nie waż z ini cja ty wy
gim na zja li stów jest pla no wa na re a li za -
cja pro jek tu na da nia szko le imie nia.

Wcho dzą ce w skład Zes po łu Szkół nr 1
w Płoc ku gim na zjum nie ma bo wiem
jesz cze swo je go pa tro na, z któ rym mog -
ło by się iden ty fi ko wać. ub

Świę to Pa tro na IV LO 

10 li sto pa da, godz. 16.30 – kon cert w Mu ze um Ma zo wiec kim z udzia łem Pio tra Pa lecz ne -
go i kwar te tu Pri ma Vi sta Pa ra da wio ślar ska w wi gi lię Świę ta Nie po dleg ło ści

Piotr Ada miak cie ka wie opo wia dał o so kol -
nic twie, a po tem za pre zen to wał umie jęt no ści
swo je go so ko ła 
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1. „Wil no? To gdzieś na Bia ło ru si?” –
sły szę w ka sie płoc kie go dwor ca ko le jo -
we go w od po wie dzi na py ta nie o ak tu al -
ne moż li wo ści do ja zdu do te go mia sta.
Oka zu je się, że do trzeć tam nie aż tak ła -
two, jak moż na by my śleć, pa mię ta jąc, że
kie dyś na le ża ło ono do Rzecz pos po li tej
Oboj ga Na ro dów, póź niej do II Rzecz-
pos po li tej, obec nie zaś, po dob nie jak sto -
li ca III (IV?) Rzecz pos po li tej, do me tro -
po lii Unii Eu ro pej skiej.

Czu ję się nie mal jak Chry zo stom
Bul wieć z ale go rycz ne go poe ma tu Gał -
czyń skie go, bez sku tecz nie do wia du ją -
cy się, jak do je chać do ce lu włas nej
„po dró ży” – zwłasz cza że „za ok nem”
rów nież „je sień”. W tej nies po dzie wa -
nej ana lo gii nie zga dza się tyl ko źró dło
in for ma cji (w przy pad ku Bul wie cia
„Or bis”) i, prze de wszyst kim, sam cel
przed sięw zię cia – nie ja dę bo wiem, ja -
ko ży wo, „do Ciem no gro du”.

2. „O ZMIERZ CHU 
uli ce Wil na
pu ste

cie nie za pusz czo nych
do mów okry wa ją
ko cie łby
smut kiem

ok na ob ser wu ją
za ta cza ją cych się pi ja czków
i ko ty wy ja da ją ce resz tki 
ze śmiet ni ków

po nu ry plac ka te dral ny
prze sła nia pust kę”

Tak oto wi dzi „Flo ren cję Pół no cy”,
wnet po zrzu ce niu so wiec kie go jarz ma,
poet ka Li di ja Šim kuté.

Od tam te go cza su wie le się zmie ni ło:
upio ry ko mu ni stycz nej zgrzeb no ści
i niech luj stwa, jesz cze de ka dę te mu
sto sun ko wo na tręt ne, obec nie wi docz -
ne są co raz mniej – przy naj mniej na
słyn nej Sta rów ce, nie bez przy czy ny
ob ję tej pa tro na tem UNE SCO. Wspom-
nia ny w wier szu plac – z pięk nie odre -
sta u ro wa ną kla sy cy stycz ną ka te drą pod
wez wa niem św. Sta ni sła wa i św. Wła -
dy sła wa – dziś tęt ni ży ciem, a pro wa -
dzą ca doń Ale ja Ge dy mi na, głów na
uli ca śród mie ścia, lśni wiel ko miej skim
bla skiem, god nym Sto li cy Kul tu ry Eu -
ro pej skiej AD 2009. 

A gdzie tu przed wo jen ne Wil no? –
za py ta przy bysz zza za chod niej gra ni -

cy, ma ją cy w pa mię ci sło wa mar szał ka

Pił sud skie go, że to „pol skie mia sto”.
Ko ło ko ścio ła św. Ka ta rzy ny na tra fi na
po pier sie Mo niusz ki, w głów nym cią gu
ulic Sta rów ki za u wa ży dom, gdzie
miesz kał i two rzył J. I. Kra szew ski
oraz kil ka krot nie za trzy ma się przed
tab li ca mi upa mięt nia ją cy mi róż ne wi -
leń skie epi zo dy w bio gra fii Wiesz cza
Nr 1 – a skrę ci wszy w nieod no wio ną
jesz cze bra mę ko ścio ła św. Trój cy 
znaj dzie się na prze ciw daw ne go wię -
zie nia fi lo ma tów, gdzie na pod wór cu
otwar to właś nie mi nia tu ro we mu ze um
mic kie wi czow skie „Ce la Kon ra da”.
W tym sa mym cią gu ulic mi nie też jed-
nak bu dy nek, w któ rym na krót ko za -
trzy mał się wy bit ny pi sarz fran cu ski
Sten dhal, idąc w 1812 ro ku na Mosk wę
u bo ku uwiel bia ne go Na po le o na. Zbo -
czy wszy ku pob li skie mu Za rze czu od -
wie dzi daw ny dom (obec nie mu ze um)
wiel kie go ma la rza i kom po zy to ra li -
tew skie go M. K. Čiur lio ni sa, a w in nej,
no wszej czę ści Sta rów ki zwró ci uwa gę
na ka mie ni cę, w któ rej miesz kał ja ko
dziec ko słyn ny ame ry kań ski skrzy pek
(i ro do wi ty wil nia nin) Jasc ha He i fetz.

Osta tecz nie od nie sie więc wra że nie, że
prze by wa w mie ście wie lo na ro do wym,
gdzie – jak za odleg łych cza sów Wiel -
kie go Księ stwa Li tew skie go, swo i ście
zmi to lo gi zo wa nych przez... pol skie go
rzecz ni ka au to no mii te go kra ju, Jó ze fa
Mac kie wi cza – róż ne na cje ży ją w har -
mo nii, a ich kul tu ry do peł nia ją się na-
w za jem. O tej sym bio zie przy bysz
prze ko na się do dat ko wo na te re nie uni-
wer sy te tu (on giś imie nia Ste fa na Ba to -
re go), dzię ki afi szo wi anon su ją ce mu
„po dróż w głąb poe zji Mic kie wi cza”,

czy li wie czór an glo ję zycz nych pieś ni
za in spi ro wa nych je go wier sza mi,
w wy ko na niu ar tyst ki o nie miec ko
brzmią cym naz wi sku Ri ta Ma ria
Schäper...

W sa mej rze czy, Wil no, przez kil ka
wie ków je den z głów nych ba stio nów
kul tu ry pol skiej, po pół wie czu so wiec -
kie go mro ku, zbu do wa ło na no wo swą
toż sa mość ja ko mię dzy na ro do wa Mek -
ka tu ry stów i ar ty stów. Tu od 1968 ro -
ku miesz ka Vla di mir Ta ra sov, je den
z lep szych per ku si stów free jaz zo wych
w ska li świa to wej, od kil ku na stu lat
zna ny też ja ko au tor in sta la cji, pre zen -
to wa nych na słyn nym we nec kim bien-
na le sztuk pla stycz nych; tu dzie sięć lat
te mu osiadł współ pra cu ją cy z nim oka -
zjo nal nie Ker ry Shawn Ke ys, płod ny
ame ry kań ski poe ta, pro za ik i tran sla tor,
tłu ma czo ny na kil ka ję zy ków eu ro pej -
skich. Tu re gu lar nie by wa za miesz ka ła
od daw na w Au stra lii Šim kuté, któ rej
naj no wszy, li tew sko -an giel ski to mik
Min tis Ir Uo la/Tho ught and Rock
(„Myśl i ska ła” – patrz przy to czo ny
wcześniej wiersz) do cze kał się re ko -
men da cji ze stro ny J. M. Coet zee’go,
po łud nio wo af ry kań skie go nob li sty z
2003 ro ku. Z dru giej zaś stro ny, tam tej -
sza sce na li te rac ko -mu zycz na prze sta ła
być utoż sa mia na z twór ca mi pol ski mi,

uro dzo ny mi na daw nym te ry to rium
Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go –
Mic kie wi czem, Mi ło szem, Mo niusz ką,
Kar ło wi czem – dzię ki świa to we mu re -
zo nan so wi poe zji pi szą cych w ję zy ku
oj czy stym: To ma sa Ven clo vy czy Si gi -
ta sa Ge dy i za in spi ro wa nych ro dzi mą

pre hi sto rią ora to riów Bro niu sa Ku ta -
vičiu sa, w ob sza rze współ czes ne go mi -
ni ma liz mu dy stan su ją ce go za pew ne H.
M. Gó rec kie go, a na wet A. Pärta.

O tym, że li te ra tu ra li tew ska na praw -
dę kwit nie, mó wiąc po nor wi dow sku,
„na prze cią gach świa ta”, naj le piej
świad czą or ga ni zo wa ne tam co ro ku
mię dzy na ro do we fe sti wa le: Wios na
Poe zji w Wil nie, Dru skien nic ka Je sień
Poe zji oraz mniej zna na Zi ma Poe tyc ka
w Po nie wie żu. Na te mat tej ostat niej –
chy ba wciąż jesz cze na eta pie roz krę -

ca nia się – do wia du ję się wię cej wnet
po przy jeź dzie, w iście pa ła co wej sie -
dzi bie Związ ku Pi sa rzy Li tew skich, od
je go wi ce prze wod ni czą cej w oso bie
Bi ru te Jo nuška i te. Do wie dzia wszy się,
że przy by wam z Płoc ka, mo ja roz mów -
czy ni wy ra ża skru chę z ra cji nie do trzy -
ma nia dwóch uzgod nio nych wcześ niej
ter mi nów wi zyt li te rac kich w tym mie -
ście i... pro po nu je za doś ću czy nie nie
w po sta ci za pro sze nia je go przed sta wi -
cie la (naj le piej płci żeń skiej) na te go -
rocz ną edy cję Zi my Poe tyc kiej, tra dy -
cyj nie or ga ni zo wa nej na za sa dzie ob ja -
zdu kil ku miast na pół no cy kra ju.
W kwe stii ro zez na nia sy tu a cji i wy ty -
po wa nia ewen tu al nej kan dy dat ki zwra -
ca się do mnie, na co, ja ko płoc cza nin,
nie mo gę się nie zgo dzić. 

3. Mo ja dro ga poe tyc ka na Li twę
wie dzie w tym ro ku w in ne stro ny i w
in ne kli ma ty. Bez poś red nio z Wil na
uda ję się bo wiem do słyn ne go nad nie -
meń skie go ku ror tu na ina u gu ra cję dzie -
więt na stej edy cji wspom nia nej już
Dru skien nic kiej Je sie ni Poe zji (2-6
paź dzier ni ka 2008, oś ro dek uzdro wi -
sko wo -kon fe ren cyj ny „Da i na va”) ja ko
je den z dwóch – obok zna ne go poe ty
i tłu ma cza Pio tra Som me ra – przed sta -
wi cie li Pol ski. Wśród dzie się cior ga in -
nych go ści za gra nicz nych są Pa ul Ho o -

ver, czo ło wy poe ta ame ry kań ski do by
obec nej, au tor pom ni ko wej an to lo gii
Post mo dern Ame ri can Poe try wy -
daw nic twa Nor ton, tłu macz ezo te rycz -
nych wier szy F. Hölder li na i wy kła -
dow ca Uni wer sy te tu San Fran ci sco,
Ger ma in Dro o gen bro odt, fla man dzki
po li glo ta osia dły w Hisz pa nii, wy daw -
ca i wszech stron nie uzdol nio ny li te rat
(dzię ki prze do stat nie mu to mi ko wi The
Ro ad tłu ma czo ny na 16 ję zy ków) oraz
cza ru ją ca Wę gier ka Krisz ti na Toth, ex -
-dy rek tor ar ty stycz ny In sty tu tu Kul tu ry
Fran cu skiej w Bu da pesz cie i au tor ka
waż nej na tam tej szym ryn ku an to lo gii
współ czes nej poe zji fran cu skiej. 

Se lek cja go ści i uczest ni ków im pre -
zy jest na der sta ran na (dość wspom-
nieć, że w mi nio nych la tach Pol skę re -
pre zen to wa ły tu ta kie tu zy, jak Ry szard
Kry nic ki), a roz mach or ga ni za cyj ny
i fi nan so wy – wręcz osza ła mia ją cy.
Trud no się zresz tą te mu dzi wić, spoj -
rza wszy na dłu gą li stę me ce na sów,
wśród któ rych fi gu ru ją Mi ni ster stwo
Kul tu ry Re pub li ki Li tew skiej, Uni wer -
sy tet San Fran ci sco czy też am ba sa dy
Au strii i Hisz pa nii oraz In sty tut Pol ski
w Wil nie. Naj hoj niej sze do ta cje nie -
wie le by jed nak po mog ły, gdy by nie
cha ryz ma i za an ga żo wa nie spi ri tus mo -
vens przed sięw zię cia w oso bie Kor ne li -
ju sa Pla te li sa, dwu krot ne go mi ni stra
su we ren nej Re pub li ki Li tew skiej,
obec nie zaś re dak to ra na czel ne go ty -
god ni ka „Li te ra tu ra ir Me nas” („Li te ra -
tu ra i Sztu ka”). Prze de wszyst kim jed-
nak jest on prze wod ni czą cym ra dy pro-
gra mo wej Dru skien nic kiej Je sie ni Poe -
zji, w głów nej mie rze od po wie dzial -
nym za treść i układ ob szer ne go al ma -

MIĘ DZY NA RO DO WY   

Lo go Dru skien nic kiej Je sie ni Poe zji na fron to wej ścia nie ka wiar ni „Sir de le”

Mu ze um mic kie wi czow skie „Ce la Kon ra da” w Wil nie 
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na chu, za wie ra ją ce go m.in. ze sta wy
wier szy wszyst kich fe sti wa lo wych go -
ści w wer sjach ory gi nal nych i po li tew -
sku (tak że w je go prze kła dach) oraz
kro ni kę edy cji po przed niej. Jest też au -
to rem bo ga te go sce na riu sza im pre zy,
obej mu ją cej np. kon kur sy poe tyc kie,
kier masz wy daw nictw li te rac kich, war -
szta ty tran sla tor skie oraz nie co dzien ną
pró bę wpro wa dze nia poe zji czy ta nej
w „ży wy” ka wiar nia ny kon tekst na za -

sa dzie swo i ste go hap pe nin gu (re a li ty
show?). Trosk li wym opie ku nem
wszyst kich go ści, go to wym ocze ki wać
ich choć by we wczes nych go dzi nach
ran nych na dwor cu lot ni czym na pe ry -
fe riach Wil na, a tak że prze mi łym kom-
pa nem do roz mów przy przed nich li -
tew skich trun kach. 

Dzię ki Kor ne li ju so wi przez czte ry
dni do słow nie ży je my poe zją i to chy -
ba na wię kszość moż li wych spo so bów.
W pią tek, 3 paź dzier ni ka od by wa się
na przy kład pa nel dy sku syj ny na co -
kol wiek śli ski te mat usy tu o wa nia sztu-
ki poe tyc kiej mię dzy do me ną wy -
o braź ni a tak zwa nym świa tem rze czy -
wi stym, w któ rym to pa ne lu jest mi da -
ne za siąść obok ek sper ta tej mia ry, co
Pa ul Ho o ver; wy szedł szy od fi lo zo fii
bud dyj skiej i pla toń skiej, przez Mi-
c kie wi cza i Mi ło sza do cie ram do pro -
wo ka cyj nej kon klu zji Gom bro wi cza,
że „poe ci mno żą się jak ro bac two”,
wy wo łu jąc dość oży wio ną dy sku sję
i żar tob li wą, przy ja ciel ską apro ba tę
Pa u la. 

W ten że dzień za czy na ją się rów nież
wie czo ry poe zji czy ta nej, za koń czo ne
w nie dzie lę ga lą w wi leń skim ko ście le
św. Ka ta rzy ny – zda niem Kor ne li ju sa
naj bar dziej poe tyc kiej z miej sco wych
świą tyń – gdzie pre zen tu je my na sze
wier sze na prze mian z tłu ma cza mi
(mo im jest sym pa tycz ny Rym vi das
Striel ku nas), przy nat chnio nym akom-
pa nia men cie for te pia no wym To ma sa
Ku ta vičiu sa, sy na słyn ne go Bro niu sa. 

Dzień wcześ niej, na po że gna nie
Dru skien nik, od by wa się szam pań ska
póź no wie czor na bie sia da – a mo że ra -
czej ist ny kar na wał nies po dzie wa nych

a upoj nych sy tu a cji: ar ty stycz nych, to -
wa rzy skich, mię dzy ludz kich...

Oszo ło mio ny ca łym tym bo gac twem,
z nie ja kim lę kiem my ślę, co też mnie
cze ka po po wro cie na ro dzi mą pro win -
cję li te rac ką. Wie czo ry au tor skie, od
któ rych wio nie nu dą po ga da nek
w świet li cy szkol nej? Przed sta wi cie le
tak zwa nych śro do wisk twór czych,
w wie lu wy pad kach przy cho dzą cy na
owe wie czo ry nie ty le z za mi ło wa nia do

li te ra tu ry, ile z nie po boż nej chę ci do go -
dze nia włas nej próż no ści? Or ga ni za to -
rzy tych że, trak tu ją cy je w nie ma łej
mie rze ja ko plat for mę dość gru by mi
nić mi szy tej au to pro mo cji? Mi mo
wszyst ko jed nak ma my prze cież
w Płoc ku do rocz ną ”Noc poe tów”, któ -
ra, choć z cza ro dziej stwa mi Kor ne li ju sa
nie po rów ny wal na, od by wa się już od
dłuż sze go cza su i na pew no jest na swój
spo sób po trzeb na. Pod czas po że gnal ne -
go ban kie tu py tam więc na sze go cza ro -
dzie ja, czy nie zech ciał by uży czyć swej
ma gii przy szło rocz nej edy cji tej im pre -
zy – zwłasz cza że w Płoc ku był led wie
raz i to prze ja zdem. Cza ro dziej jest
oczy wi ście per ma nen tnie za ję ty – nie
tyl ko na szym, jak żeż ab sor bu ją cym fe s-
ti wa lem – nie da je wszak że od po wie dzi
jed noz nacz nie od mow nej.

4. Mo ja dro ga na XIX Dru skien nic ką
Je sień Poe zji to, w sen sie nie o mal do -
słow nym, „Go ści niec Sztu ki” – przy jeż -
dżam tu bo wiem tak że w na dziei na pro-
mo cję ak tu al ne go, pol sko -li tew skie go
nu me ru te go ma ga zy nu ar ty stycz no -li te -
rac kie go, od lat po nad dzie się ciu wy da -
wa ne go w Płoc ku. Nie o ce nio ny Kor ne -
li jus, któ ry wzbo ga cił ów nu mer in te re -
su ją cym wy wia dem na te mat ży cia li te -
rac kie go w swo im kra ju, roz wa ża ne go
z hi sto rycz nej per spek ty wy sto sun ków
pol sko -li tew skich, umoż li wia mi krót kie
omó wie nie pis ma – ofe ru jąc się za ra zem
ja ko tłu macz – w do praw dy gę stym kon-
tek ście miej sco wych ofi cyn wy daw ni -
czych, pre zen tu ją cych naj no wsze pub li -
ka cje poe tyc kie oraz przed sta wi cie li
róż nych re dak cji, pro mu ją cych włas ne
pe rio dy ki. W tej dru giej gru pie szcze -
gól ną uwa gę zwra ca ją re pre zen tan ci ob -

wo du ka li nin gradz kie go, wy da ją cy tam
po dob nie po my śla ny ma ga zyn, po świę -
co ny prob le ma ty ce ro syj sko -li tew skie go
po gra ni cza kul tu ro we go.

„Go ściń co we” wi bra cje wy czu wa się
tu zresz tą nie mal co krok. Oka zu je się na
przy kład, że re pre zen tan tem Pol ski na
po przed niej Je sie ni był zna ny kry tyk
i poe ta Le szek Sza ru ga, któ re mu w nie -
ma łej mie rze zaw dzię cza my pią ty, z wie -
lu wzglę dów prze ło mo wy nu mer (wy da -
ny dzię ki do ta cji Fun da cji Ba to re go).
Go ściem Je sie ni te go rocz nej przez pier-
wsze dwa dni jest zna ny tłu macz Le szek
En gel king, bez któ re go wy so ce kom pe -
ten tnych prze kła dów naj praw do po dob -
niej nie zło ży li byś my nu me ru obec ne go.
W fe sti wa lo wym tłu mie prze wi ja ją się
też Ri chard Be ne se vich – osia dły w Pol -
sce Ame ry ka nin li tew skie go po cho dze -
nia, naj bar dziej chy ba dla rze czo ne go
nu me ru za słu żo ny – oraz uw zględ nie ni
w nim poe ci, Li di ja Šim kuté i Ker ry
Shawn Ke ys.

Li di ja jest do praw dy nie po cie szo na,
gdy oka zu je się, że eg zem plarz au tor -
ski, po zo sta wio ny przez nią na krót ko
na sto li ku w ka wiar ni „Šir de le” (cen-
trum ży cia to wa rzy skie go fe sti wa lu),
ktoś so bie przy własz czył. Chęt nie wy -
na gra dzam jej tę stra tę, i to w dwój na -
sób, gdy obie cu ję prze ka zać je den eg -
zem plarz do au stra lij skie go od po wied -
ni ka Bib lio te ki Na ro do wej – nie mo gąc
za ra zem oprzeć się uczu ciu sa tys fak cji,
że nasz „Go ści niec” wzbu dza aż ta kie
za in te re so wa nie za gra ni cą. 

5. Epi lo giem fe sti wa lu oka zu je się
krót ka se sja poe zji czy ta nej w ka wiar -
ni „Užu pis” na wi leń skim Za rze czu,
gdzie miej sco wi ar ty ści – czyż by pod
wpły wem sto ją ce go nie o po dal pom ni -
ka Mic kie wi cza, pod ko niec ży cia
przy wód cy „Le gio nu” dusz nie po kor -
nych a nie za leż nych? – po sta no wi li
pro kla mo wać włas ną „re pub li kę”. Jej
in stan cją zwierz chnią jest za pew ne
owa ka wiar nia, gdzie at mos fe ra i wy -
strój wnę trza ko ja rzą się dość bli sko
z przy byt ka mi no wo jor skiej bo he my
w Gre en wich Vil la ge. Mo im wkła dem
w to po że gnal ne spot ka nie jest pre zen -
ta cja wier sza na pi sa ne go dwa dni
wcześ niej pod wra że niem nad spo dzie -
wa nie sma ko wi tej hi sto ryj ki o no wych
przy go dach ar ty stów ro syj skich w Ba -
den -Ba den (miej scu ru let ko wej ge hen -
ny Do sto jew skie go), opo wie dzia nej mi

przez za mie sza ne go w owe przy go dy
ar ty stę Ta ra so va. W po dob nej sy tu a cji
nie mo gę nie za de dy ko wać mu te go
wier sza – przet łu ma czo ne go na li tew -
ski w try bie nie mal bły ska wicz nym
przez nie za wod ne go Rym vi da sa. 

Kie dy zaś prze my kam o zmro ku
w kie run ku dwor ca au to bu so we go
przez pu sto sze ją cy Plac Ka te dral ny,
przy po mi na mi się in ny wiersz Gał -
czyń skie go, „przy szy wa ne go wil niu ka”
– to i cóż, że a pro pos in ne go mia sta:

„Gdy wró ci noc, znów pój dę sam
na pu sty plac przed No tre- Da me
i cień mój pom knie za mną tam 
z wiel ką wa liz ką roz pa czy.”

W da nej sy tu a cji sło wa za pew ne
zbyt moc ne – choć prze cież na praw dę
żal stąd wy jeż dżać. Z mia sta ty leż
pięk ne go, co go ścin ne go – mniej wię -
cej na tej za sa dzie, na ja kiej go ścin ny
za wsze sta rał się być... „Go ści niec
Sztu ki”. An drzej Do ro bek

PS Je śli cho dzi o pol ski kon tyn gent
te go rocz nej Dru skien nic kiej Je sie ni
Poe zji, czy li re dak to rów na czel nych
”Li te ra tu ry na świe cie” i ”Go ściń ca
Sztu ki”, mi łym po kło siem im pre zy bę -
dzie pub li ka cja ich wy bra nych wier szy
w pre sti żo wym chi ca gow skim ma ga -
zy nie „New Ame ri can Wri ting”, prze -
wi dzia na na wios nę 2009 ro ku.

GO ŚCI NIEC POE ZJI

Pom nik Mo niusz ki przy ko ście le św. Ka ta rzy -
ny w Wil nie

Au tor pod czas wie czo ru poe tyc kie go w wi leń skim ko ście le św. Ka ta rzy ny (obok tłu macz,
Rym vi das Striel ku nas)

Kor ne li jus Pla te lis (po pra wej) w chrak te rze fe sti wa lo wej „atra py” u wej ścia do oś rod ka
„Da i na va” w Dru skien ni kach



14 Sygnały Płockie

Sko ja rze nia by ły cza sem za ska ku ją -
ce, ale bu dzą ce uś miech, np. pra ca

Ża ne ty Stu dziń skiej („Płock – tu war to
żyć”), na któ rej trzy cię żar ne, w ko -
szul kach: nie bie skiej, czer wo nej i żół -
tej po zu ją na tle ra tu sza. Za ba wę z bar -
wa mi mia sta za pro po no wał rów nież
Ma te usz Ko zio row ski w pra cy pod
wie le mó wią cym ty tu łem, „Płock
Wars” (świet lne mie cze pod chmur nym
nie bem i Wzgó rzem Tum skim w tle)
oraz Agniesz ka Czar nec ka („Faj ne są
chło -pta ki w Płoc ku”), któ ra zdo by ła 2
miej sce w dru giej ka te go rii. Zwy cię ży -
ła Jo lan ta Ko wal ska trze ma czar no -bia -
ły mi zdję cia mi z dzie cia ka mi ta pla ją -
cy mi się w wo dzie i pia nie ze stra żac -
kich wo zów. – Bar dzo się cie szę, że
wy gra ło zdję cie czar no – bia łe. Ba łam
się go wy słać, bo te mat jak by su ge ro -
wał coś in ne go. Dla te go jest to dla

mnie du że za sko cze nie i nie mo gę po -
wie dzieć nic wię cej – mó wi ła wzru szo -
na la u re at ka. – Pra cę wy sła łyś my
w ostat nim dniu, choć o kon kur sie wie -
dzia łyś my od daw na. Ko le żan ki w pra -
cy co dzien nie do py ty wa ły, czy już je
wy sła łyś my – mó wi ły Ewa Lu ma i An -
na Ku biak – zdo byw czy nie III na gro dy
w kon kur sie za zdję cie pię ciu uś miech -
nię tych dziew czy nek.

W su mie na za pro sze nie or ga ni za to rów
od po wie dzia ło 69 osób, któ re łącz nie
przy sła ły po nad 150 zdjęć. W ka te go rii I –
gim na zja li ści i ucz nio wie szkół po nad -
gim na zjal nych – pra ce zło ży ło 19 osób,
w ka te go rii II – oso by peł no let nie – 50. 

Pod czas otwar cia wy sta wy 3 li sto -
pa da (przed au lą ra tu sza), przed wrę -
cze niem na gród, pre zy dent Mi ro sław
Mi lew ski po wie dział: Chciał bym po -
dzię ko wać Pań stwu za udział, za na -
de sła nie tak wie lu prac. Cie szy my się,
że ma ją Pań stwo tak bar dzo róż ne
spoj rze nie na Płock, choć za kres te m-
a tycz ny kon kur su był dość wą ski. Po za
tym wi dać, że pa trzy cie na na sze mia -
sto z op ty miz mem, a to jest naj waż -
niej sze.

Or ga ni za to rzy kon kur su – Wy dział
Ko mu ni ka cji Spo łecz nej UMP, Płoc ka
Ga le ria Sztu ki, Płoc kie To wa rzy stwo Fo -
to gra ficz ne – za po wia da ją ko lej ną edy cję

kon kur su w przy szłym ro ku. Te go rocz ną
moż na oglą dać do 18 li sto pa da.

Przy po mi na my zwy cięz ców:

w ka te go rii I: II miej sca – An na Ko -
rze niak i Han na Ja kób czyk, III miej sca –
Re na ta Bar tnic ka i Ma riusz Moksz ki.
Wy róż nie nia otrzy ma ły: Mar ta Wi niar -
ska i Ma rio la Her ba szew ska.

w ka te go rii II: I miej sce – Jo lan ta
Ko wal ska (re por taż – fot.1), II miej sca –
Ma riusz Se lig i Agniesz ka Czar nec ka
(fot.2), III miej sce – Ewa Lu ma, An na
Ku biak. Wy róż nie nia przyz na no: Mi -
cha ło wi Chrza now skie mu i Lu cy nie Sa -
dec kiej. (rł)

170. rocz ni cę uro dzin jed ne go z naj -
waż niej szych i naj lep szych pol skich ma -
la rzy Mu ze um Ma zo wiec kie w Płoc ku
chce ucz cić w spo sób szcze gól ny cy klem
im prez kul tu ral nych, z któ rych ta wy da je
się jed nak naj waż niej sza. 14 li sto pa da
o godz. 17 w ka mie ni cy przy ul. Tum-
skiej 8, dzię ki przy chyl no ści Mu ze um
Na ro do we go w War sza wie (z któ re go
zbio rów wy po ży czo ne zo sta ły obra zy),
zo ba czy my „Chrzest Wła dy sła wa
War neń czy ka 18. II. 1425 r.” (1881 r.),
„Ociem nia łe go Wi ta Stwo sza z wnu -
czką”(1865 r.) i „Przy ję cie Ży dów R.P.
1096” (1889 r.) z cy klu „Dzie je cy wi li za -
cji w Pol sce”. I na ten obraz MMP zwra -
ca szcze gól ną uwa gę. Dzie ło przed sta wia

sce nę po słu cha nia de le ga cji hisz pań skich
Ży dów przez pol skie go wład cę, księ cia
Wła dy sła wa Her ma na (la ta pa no wa nia:
1079-1102), je go ro dzi nę i do rad ców.
Ak cję obra zu umiej -sco wił Ma tej ko
przed płoc ką ka te drą (gród był wte dy re -
zy den cją Her ma na), któ rej por tal sta no wi
cen tral ne tło obra zu. Wy raź nie wi docz ne
są też brą zo we Drzwi Płoc kie. Choć
świą ty nia kon se kro wa na by ła do pie ro
w 1144 r., a więc póź niej niż przed sta -
wio ne wy da rze nia, to ta kie syn te ty zo wa -
nie wy da rzeń by ło cha rak te ry stycz ne
w twór czo ści Ma tej ki. Wy sta wa bę dzie
czyn na do 21 grud nia. 

Pięć dni po otwar ciu wy sta wy, 19 li -
sto pa da 2008 r. (śro da) o godz. 17 MMP
za pra sza na wy kład Ma tej ko – bu dow ni -
czy świa do mo ści na ro do wej – i co po
nim?, któ ry wyg ło si jed na z naj lep szych
w kra ju spe cja li stek w za kre sie ma lar -
stwa XIX -wiecz ne go, ce nio ny hi sto ryk
sztu ki prof. dr hab. Ma ria Po przęc ka. 27
li sto pa da (czwar tek), o godz. 13 mu ze -
um za pla no wa ło war szta ty te a tral ne dla
mło dzie ży, a na we e kend 6 – 7 grud nia
pla no wa na jest ak cja fo to gra ficz na pt.
Zo stań po sta cią z obra zu „Ka za nie Skar-
gi”. Bę dzie moż na wów czas zro bić so bie
zdję cie „w obra zie”.

Wszyst kie wy da rze nia zwią za ne z ar -
ty stą od by wa ją się w ra mach trze ciej edy-
cji cy klu Por tre ty, pro pa gu ją ce go twór -
czość jed ne go, wy bra ne go ar ty sty. (rł)

To praw dzi wa grat ka dla płoc czan. Mu ze um Ma zo wiec kie wy -
sta wi trzy obra zy Ja na Ma tej ki, w tym je den o te ma ty ce płoc kiej.

Obra zy Mi strza Ja na

Za ba wa for mą, prze strze nią i miasta Płoc ka – płoc cza nie wy ka za li się du żą po my sło wo ścią i wy -
o braź nią bio rąc udział w kon kur sie fo to gra ficz nym „Płock na we so ło”

Ko lo ry cią ży, chło -pta ki i Lord Wa der 

„Fajne są chło-ptaki w Płocku...“, Agnieszka Czarnecka, II nagroda w kategorii II„Woda“, Jolanta Kowalska  – I nagroda w kategorii II

„Z Zie mi do Nie ba” to wy sta wa po -
nad 20 obra zów ślą skie go ar ty sty,
człon ka le gen dar nej gru py ja no wiec -
kich ma la rzy mi sty ków z Ka to wic,
któ rą ga le ria bę dzie po ka zy wać do 19
grud nia. Pra ce po cho dzą z ostat nich
dwu dzie stu lat i wię kszo ści na wią zu ją
do sym bo li ki tan trycz nej; kult ek sta zy
ero tycz nej z do mi nu ją cy mi żeń ski mi
sym bo la mi, tj. kwia ty lo to su.

– Ma lu ję prze waż nie ko bie ty, ale te
ła god ne, bo ta kie lu bię. A nie te no wo -
czes ne biz nes wo man, bo ta kich my
chło py po pro stu się bo i my – żar to wał.

Mistrz z Ja nowa był pod wra że niem
przy ję cia i – jak to okre ślił – ki bi ców
z Płoc ka, po dzi wiał Sta rów kę, płoc ką
Ka te drę, a na ko niec po wie dział, że
ma na dzie ję jesz cze tu wró cić, z... no -
wą wy sta wą. A obec ną moż na oglą dać
w Ga le rii OTO JA przy pl. Na ru to wi -
cza 2 (bra ma obok Bib lio te ki im. Zie -
liń skich) od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 14 – 17.30. Wy sta wę do fi nan -
so wał Urząd Mia sta Płoc ka, Fun dusz
Ini cja tyw Oby wa tel skich i Ag press.
Me ce na sem ga le rii jest Or len Gaz. 

(rł)

W swo jej twór czo ści two rzę świat lep szy od rze czy wi ste go, ta ki,
ja ki so bie wy ma rzy łem – mó wił ma larz Er win Sów ka pod czas
otwar cia wy sta wy w Ga le rii OTO JA.

Ma lu ję ko bie ty ła god ne

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I



15Sygnały Płockie

Skąd wziął się ta ki me dycz ny ta lent
i skąd za in te re so wa nie po wszech ną hi gie ną,
któ rą sto lat te mu ma ło kto wią zał ze zdro -
wiem? Od po wie dzi na te py ta nia – zda niem
jed ne go z pre le gen tów lek. med. Ja ro sła wa
Wa nec kie go – szu kać na le ży w dzie ciń -
stwie i mło do ści Mar ci na Kac prza ka (nie
my lić z re wo lu cjo ni stą Mar ci nem Ka sprza -
kiem). W ro dzin nej wsi w pa ra fii Imiel ni ca,
dwie wior sty od Płoc ka, 9-oso bo wej ro dzi -
nie za pew ne „nie prze le wa ło się”. Oj ciec
był dróż ni kiem, pil nu ją cym od cin ka dro gi
na tra sie War sza wa Płock, po tem prze nie -
sio ny zo stał do Le lic i wy ko ny wał tę sa mą
pra cę na in nej dro dze. W Le li cach by ła 3-
kla so wa szko ła miesz czą ca się w jed nej iz -
bie, a część ucz niów (wy łącz nie chłop cy)
przy cho dzi ła do niej z włas ny mi stoł ka mi,
bo bra ko wa ło ła wek. Mar cin mu siał być
zdol nym chłop cem, sko ro za u wa żył go
miej sco wy pro boszcz, któ ry póź niej stał się
jed nym z je go spon so rów w dal szym kształ -
ce niu. Bo na u ka wów czas spo ro kosz to wa -
ła i bez wspar cia lu dzi za moż nych wiej ski
chło pak nie miał co li czyć na dal szą edu ka -
cję. Dzię ki nim 12-let ni Mar cin mógł kon ty -
nu o wać na u kę w płoc kim Gim na zjum Gu -
ber nial nym (dziś Ma ła cho wian ka), w któ -
rym – jak w ca łym za bo rze ro syj skim – wy -
kła do wym był ję zyk ro syj ski. Ale oprócz
nie go ucz nio wie uczy li się fran cu -
skie go, gre ki i ła ci ny, a więc so -
lid nych pod staw do bre go wyk-
sz tał ce nia.

Płock był wów czas 27-ty -
sięcz nym mia stem, nę ka nym –
po dob nie jak wszyst kie wię k-

sze sku pi ska – licz ny mi za ra -
za mi i epi de mia mi. Miał, co
praw da aż 3 szpi ta le (św. Trój-
cy, za kaź ny i ży dow ski) z pra -
wie 200 łóż ka mi, ale peł ni ły
one ra czej ro lę przy tuł ków niż lecz nic i ma -
ło ko mu uda wa ło się opu ścić je zdro wym.
Brak le ków, le ka rzy, po wszech ny brud, nie
da wa ły szans na sen sow ne le cze nie. W tym
sa mym cza sie, na prze ło mie wie ków, na
świe cie do ko na no bar dzo waż nych od kryć
w me dy cy nie, jak choć by pro mie nio wa nie
X przez Roen tge na, Bier nac ki wy o dręb nił
od czyn OB (dziś jed no z pod sta wo wych
ba dań krwi), wy na le zio no szcze pion kę na
dżu mę, Jor dan za kła da dla dzie ci pier wsze
ogród ki. A w Płoc ku w tym sa mym cza sie
osie dla się gru pa le ka rzy, któ rzy wy wrą
nie ba ga tel ny wpływ na ży cie mia sta, nie
tyl ko w sen sie me dycz nym: m.in. Alek san -
der Ma cie sza, Alek san der Za le ski, Wła dy -
sław Kos ma ciń ski, Bro ni sław Ma zo wiec ki.
W 1911 ro ku do Płoc ka spro wa dzo no pier-
wszy apa rat roen tge now ski. Uak tyw nia się
Płoc kie To wa rzy stwo Le kar skie, w 1904
ro ku pow sta je To wa rzy stwo Hi gie nicz ne
i Ko mi tet Opie ki nad Cho ry mi Dzieć mi. 

Cóż ten Ko mi tet dzie ciom pro po nu je?
La tem wy ja zdy do Cie cho cin ka a co dzien -
nie m.in.... kro plę mle ka. Wy glą da na to,
że ak cja ,,Kro pla mle ka” (pa mię ta my cho -
dzą cą re kla mę z fil mu ”Va ban que”) za i ni -
cjo wa na we Fran cji w 1893 ro ku, w Pol sce
roz po czę ła się w 1903 ro ku w Płoc ku,
choć ofi cjal ne źró dła po da ją, że pier wszy
był Kra ków w 1905 ro ku.

Po straj ku szkol nym w 1905 ro ku Mar cin
Kac przak nie wra ca do ro syj skie go gmna -
zjum. W na stęp nym ro ku roz po czy na
(wśród 465 ucz niów) na u kę w two rzo nej
przez A. Ma cie szę pol skiej szko le przy ul.
Kró le wiec kiej, z któ rej po tem wy ro sła Ja -
giel lon ka. Po prze nie sie niu szko ły na miej -
sce obec nej sie dzi by, w sta rej pow sta je pier-
wsza w Płoc ku sta cja po go to wa ra tun ko we -
go (po cząt ko wo kon na), Ma cie sza opra co -
wu je pro gram hi gie ny w pol skiej szko le
i re gu la min szkol ne go le ka rza, uczy pro fi -
lak ty ki zdro wia. Nie mo że więc dzi wić, że
wy cho wa ny w ta kich wa run kach, po otrzy-
ma niu w 1908 ro ku świa dec twa doj rza ło ści,
chciał stu dio wać me dy cy nę. Przez rok zbie -
rał na to środ ki od spon so rów, ale uda ło się;
w 1909 ro ku wy je chał na stu dia do Pa ry ża.

Rok uro dze nia Mar ci na Kac prza ka zbie ga
się sym bo licz nie z ro kiem pow sta nia War -
szaw skie go To wa rzy stwa Hi gie nicz ne go,
o czym mó wił dru gi z pre le gen tów – pre zes
PTH dr Ka zi mierz Dra gań ski. Hi gie nia
bo wiem to sztan da ro we dzie ło bo ha te ra
kon fe ren cji, któ re mu po świę cił ca łe ży cie,
ja ko le karz, pub li cy sta, spo łecz nik, rek tor
Aka de mii Me dycz nej (w 1946 ro ku przy go -
to wał m.in. pro jekt re for my służ by zdro -
wia). Ka rie rę za wo do wą roz po czy nał w Ro -
sji, gdzie w Char ko wie mu siał no stry fi ko -

wać pa ry ski dy plom. Naj pierw ja ko
le karz woj sko wy, po tem ziem ski.
W 1922 ro ku na sty pen dium
w Bal ti mo re (USA) uzy skał sto -
pień dok to ra zdro wia pub licz -
ne go. Po po wro cie do kra ju roz -
po czął pra cę w Pań stwo wym
Za kła dzie Hi gie ny w War sza -
wie, któ re mu po zo stał wier ny
nie mal do koń ca ży cia, bo do
1965 ro ku. Rok wcześ niej
otrzy mał god ność Ho no ro we -

go Oby wa te la Płoc ka. Na po lu krze wie nia
hi gie ny zy skał mię dzy na ro do wą sła wę, cze -
go wy ra zem by ło przyz na nie mu przez
WHO (Świa to wą Or ga ni za cję Zdro wia), ja -
ko je dy ne mu Po la ko wi, naj wyż sze go wy -
róż nie nia – me da lu Le o na Ber nar da. Prze-
ma wia jąc z tej oka zji w Ge ne wie w Pa ła cu
Na ro dów po wie dział m.in. za gad nie nia me -
dy cy ny spo łecz nej by ły i są po dzień dzi siej -
szy tre ścią mo je go ży cia. Gdy bym roz po czął
dru gie ży cie, od dał bym je rów nież me dy cy -
nie spo łecz nej.

Od 1945 ro ku był pro fe so rem Uni wer sy -
te tu Łodz kie go, a 2 la ta póź niej war szaw -
skiej Aka de mii Me dycz nej (tak że wie lo let -
nim jej rek to rem). Był człon kiem Pol skiej
Aka de mii Na uk i Aka de mii Na uk Me dycz -
nych ZSRR. Pro wa dził ba da nia, do ty czą ce
lud no ści wiej skiej, in te re so wał się hi gie ną
szkol ną, pro mo wał oświa tę zdro wot ną
w spo łe czeń stwie. Je go głów ne pra ce to:
Wieś płoc ka (1937), Gru źli ca na wsi (1938),
Stan opie ki nad zdro wiem lud no ści wiej skiej
(1937), Epi de mio lo gia ogól na (1956). 

Mar cin Kac przak zmarł w 14 lip ca 1968
ro ku w War sza wie, jest po cho wa ny na Po -
wąz kach. E.J.

PS Kon fe ren cji to wa rzy szy ła pro mo cja
re prin tu jed nej z prac Kac prza ka pt.
,,Zdro wie w cha cie wiej skiej” z 1928 ro ku.

Uro dził się 6 li sto pa da 1888 ro ku w pod płoc kich wów czas Po dol szy cach. 120 lat
póź niej To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie zor ga ni zo wa ło w rocz ni cę je go uro dzin
kon fe ren cję na u ko wą po świę co ną te mu wyb tne mu le ka rzo wi – Ho no ro we mu Oby-
wa te lo wi Płoc ka z 1964 ro ku, pa tro no wi Wo je wódz kie go Szpi ta la Zes po lo ne go.

Le karz hi gie ni sta
Trak tat z Ma a stricht (Trak tat o Unii Eu -

ro pej skiej) wszedł w ży cie 1 li sto pa da 1993
ro ku i jed nym z je go głów nych za ło żeń by -
ło wzmoc nie nie och ro ny praw i in te re sów
oby wa te li państw człon kow skich, po przez
usta no wie nie oby wa tel stwa UE. Ta no wa
in sty tu cja mia ła rów nież słu żyć pog łę bia -
niu in te gra cji du cho wej, kul tu ro wej i cy wi -
li za cyj nej ca łej Eu ro py. Na le ży jed nak
wska zać isto tę oby wa tel stwa eu ro pej skie go
oraz as pek ty odróż nia ją ce je od oby wa tel -
stwa kra jo we go.

We dług de fi ni cji słow ni ko wej, oby wa tel -
stwo na ro do we jest to przy na leż ność pań st-
wo wa, nio są ca ze so bą pew ne upraw nie nia,
jak rów nież i obo wiąz ki, któ re są okre ślo ne
przez po rzą dek praw ny da ne go pań stwa.
Trak tat o Unii Eu ro pej skiej wska zu je je dy -
nie upraw nie nia, wy ni ka ją ce z oby wa tel -
stwa unij ne go, po mi ja jąc obo wiąz ki, co jest
za sad ni czą róż ni cą wy stę pu ją cą po mię dzy
ty mi ter mi na mi. Art. 17 wspom nia ne go
trak ta tu sta no wi: Ni niej szym usta na wia się
oby wa tel stwo Unii. Każ da oso ba po sia da -
ją ca przy na leż ność pań stwo wą państw
człon kow skich sta je się oby wa te lem Unii.
Oby wa tel stwo Unii uzu peł nia, ale nie za stę -
pu je oby wa tel stwa na ro do we go. Ar ty kuł
ten przed sta wia spo sób na by cia oby wa tel -
stwa, nie po ru sza jąc bez poś red nio spra wy
je go utra ty. Z lo gicz ne go pun ktu wi dze nia,
wnio sku je my jed nak, iż utra ta oby wa tel -
stwa Unii na stę pu je na sku tek utra ty przy na -
leż no ści pań stwo wej. Moż na więc stwier dz-
ić, iż oby wa tel stwo wspól no to we jest bez -
wa run ko wo i au to ma tycz nie uza leż nio ne od
oby wa tel stwa pań stwo we go. We dług dok-
try ny jest ono opar te na wię zi po zor nej, po -
mię dzy oby wa te lem a ob sza rem obo wią zy -
wa nia trak ta tów, gdyż UE nie po sia da oso -
bo wo ści praw nej. Zmia ny w tej dzie dzi nie
mo gą na stą pić do pie ro po ra ty fi ka cji przez
wszyst kie pań stwa człon kow skie i wej ściu
w ży cie Trak ta tu z Liz bo ny, któ ry mię dzy
in ny mi na da Wspól no cie bra ku ją cą do tych -
czas oso bo wość praw ną.

Sta tus praw ny oby wa te la jest okre śla ny
po przez ka ta log przy słu gu ją cych mu praw.
W Trak ta cie czy ta my, iż Oby wa te le Unii
ko rzy sta ją z praw usta no wio nych ni niej -
szym Trak ta tem i po dle ga ją obo wiąz kom
w nim okre ślo nym. Do naj waż niej szych

z nich za li czyć moż na: pra wo do swo bod -
ne go po ru sza nia się i prze by wa nia na te ry -
to rium wszyst kich państw na le żą cych do
Wspól no ty. Ko lej ne upraw nie nie do ty czy
gło so wa nia i kan dy do wa nia w wy bo rach do
Par la men tu Eu ro pej skie go w pań stwie
człon kow skim, w któ rym da na oso ba prze-
by wa, po dle ga jąc tym sa mym prze pi som,
co oby wa te le te go pań stwa. Oby wa tel Unii
mo że rów nież zo stać człon kiem po nad pań -
stwo wych struk tur par tii po li tycz nych na
płasz czyź nie eu ro pej skiej, sta no wią cych
istot ny ele ment in te gra cji wew nątrzwspól -
no to wej. Na stęp nym przy wi le jem jest czyn -
ne i bier ne pra wo wy bor cze w wy bo rach sa -
mo rzą do wych w pań stwach człon kow skich,
w któ rych da na oso ba za miesz ku je. Po sia -
da jąc oby wa tel stwo in ne go pań stwa człon -
kow skie go po dle ga ta kim sa mym re gu la -
cjom jak oby wa te le te go pań stwa. We dług
art. 20 TWE Każ dy oby wa tel Unii prze by -
wa ją cy na te re nie pań stwa trze cie go, w któ -
rym pań stwo człon kow skie, któ re go jest
oby wa te lem, nie po sia da swo je go przed sta -
wi ciel stwa, ma pra wo do och ro ny przez
wła dze dy plo ma tycz ne i kon su lar ne każ de -
go in ne go pań stwa człon kow skie go na ta -
kich sa mych za sa dach jak oby wa te le tych
państw. Art. 21 TWE od no si się do moż li -
wo ści skła da nia pe ty cji do Par la men tu Eu -
ro pej skie go we wszyst kich spra wach, któ -
ry mi zaj mu ją się in sty tu cje unij ne, jak rów -
nież zwra ca nie się bez poś red nio na piś mie
do sa mych in sty tu cji. Na da je tak że spo sob -
ność zwra ca nia się do om bud sma na w przy -
pad ku na ru sza nia praw i przy wy da wa niu
nie spra wie dli wych de cy zji. Oby wa te le ma -
ją tak że do stęp do do ku men tów Par la men tu
Eu ro pej skie go, Ra dy i Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, co wy ni ka z art. 255 TWE.

Ka ta log przy słu gu ją cych nam praw nie
jest zam knię ty. Pra wo Wspól not Eu ro pej -
skich prze wi du je rów nież za kaz dy skry mi -
na cji ze wzglę du na oby wa tel stwo i płeć,
swo bo dę przep ły wu pra cow ni ków oraz
swo bo dę świad cze nia usług. Mo że my więc
usta lić, że oby wa tel stwo Unii Eu ro pej skiej
wzmac nia, roz wi ja i pog łę bia in te gra cję na -
sze go kon ty nen tu. Zwię ksza tak że po czu cie
na szej przy na leż no ści do Wspól no ty i – co
naj waż niej sze – uła twia nam co dzien ne fun -
kcjo no wa nie. To masz Szczęs ny

Wo je wódz two Ma zo wiec kie zo sta ło
la u re a tem na gro dy mię dzy na ro do we go
kon kur su Kon gre su Lo kal nych i Re gio -
nal nych Władz Ra dy Eu ro py „Pro mo cja
Spo łecz nej Spój no ści po przez Roz wój
Gos po dar czy”.

W kon kur sie na gro dzo ne zo sta ły pro-
jek ty, któ re mia ły istot ny wpływ na roz -
wój gos po dar czy re gio nu i uka zy wa ły,
jak wspie ra ją i wzmac nia ją spo łecz ną
spój ność. Na gro dzo ny zo stał Sa mo rzą do -
wy In stru ment Wspar cia Roz wo ju Ma zo -
wsza, zgło szo ny do kon kur su przez
Agen cję Roz wo ju Ma zo wsza S.A. Jest to
pro gram re a li zo wa ny przez De par ta ment

Rol nic twa i Mo der ni za cji Te re nów Wiej -
skich. Obej mu je kom po nen ty do ty czą ce:
roz wo ju po wia to wej in fra struk tu ry dro-
go wej, wspar cia mo der ni za cji pla có wek
oświa to wych, wy rów ny wa nia roz wo ju
gmin nej in fra struk tu ry dro go wej, roz wo -
ju in fra struk tu ry spor to wej, bu do wy sie ci
wo do cią go wej i ka na li za cyj nej oraz
wspar cia po ten cja łu roz wo jo we go

Wśród la u re a tów zna laz ły się rów -
nież: re gion Ber li na, ser bski re gion
Woj wo di na, tu rec ki re gion Ka ra man -
ma ras oraz bry tyj ska Wa lia. Na gro dy
zo sta ną wrę czo ne 2 grud nia br. w Stras -
bur gu. wum

Za pro mo cję spój no ści

Unij ne dy le ma ty (4)

My, oby wa te le 
Unii Eu ro pej skiej

Marcin Kacprzak
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Twór czość W.A. Mo zar ta słusz nie
uz na wa na jest za naj lep szy chy ba
przy kład kla sycz ne go pięk na i pro por -
cji w mu zy ce no wo żyt nej – wsze la ko
w fan ta stycz nej sym bo li ce Cza ro -
dziej skie go fle tu oraz w esc ha to lo -
gicz nych ak cen tach Don Gio van nie -
go i, prze de wszyst kim, Re qu iem
moż na z pew no ścią do pa try wać się
za po wie dzi ro man tyz mu. Mu zy kę te -
go okre su trud no so bie wy o bra zić bez
doj rza łych dzieł L. van Be e tho ve na
w ro dza ju V czy IX Sym fo nii – choć
w świa do mo ści po tocz nej kom po zy -
tor ten nie bez pod staw fun kcjo nu je
ja ko naj młod szy z kla sy ków wie deń -
skich. Jed nym z naj wcześ niej szych
i naj waż niej szych ma ni fe stów mu zy-
cz ne go ro man tyz mu oka za ła się
Uwer tu ra do „Snu no cy let niej” na -
sto let nie go F. Men del ssoh na -Bar thol -
dy’ego, przez wy bit ne au to ry te ty mu -
zy ko lo gicz ne w ro dza ju Al fre da Ein-
ste i na ra czej za sad nie po strze ga ne go
ja ko „ro man tyk kla sy cy zu ją cy”, roz -
mi ło wa ny na do da tek w ba ro ko wej
twór czo ści Ja na Se ba stia na,... Ap te -
kar skie od mie rza nie „kla sycz ne go”
i „ro man tycz ne go” w dzie łach „bo -
skie go Ama de u sza”, zma ga ją ce go się
z nie przy chyl nym lo sem Lud wi ga
i „nie ziem skie go chłop ca” imie niem
Fe lix (we dług okre śle nia Goe the go)
by ło by za pew ne nad mia rem aka de -
mic kiej fa ty gi – to też do brze się sta ło,
że, ja ko twór cy dość moc no sko li ga -
ce ni w sen sie ar ty stycz nym, zna le źli
się oni w pro gra mie ko lej ne go kon-
cer tu Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz -
nej (7 li sto pa da 2008 ro ku, sa la PSM),

za ty tu ło wa ne go „Dzie ła wiel kich mi -
strzów”.

Pier wszym z owych dzieł oka za ła
się uwer tu ra do ope ry We se le Fi ga ra,
jed no z naj bar dziej „prze bo jo wych”
dzieł Mo zar ta, przez swój nie win ny
wdzięk naj wy raź niej ma sku ją ce wy -
wro to wy po ten cjał pod sta wy li bret ta,
czy li zna nej ko me dii Be a u mar cha is
(do ty czy to zresz tą ca łej mu zy ki te go
ar cy dzie ła). Or kie stra, od po cząt ku
bie żą ce go se zo nu w for mie za u wa żal -
nie lep szej niż kie dy kol wiek przed -
tem, ode gra ła rzecz sty lo wo i pew nie
– w nie ma łej mie rze dzię ki dy rek cji
Je rze go Sal wa row skie go, jed ne go
z naj wy bit niej szych ro dzi mych ka pel -
mi strzów śred nie go po ko le nia, ce nio -
ne go ja ko in ter pre ta tor Gershwi na
i Men del ssoh na, a w Pol sce – mo że

prze de wszyst kim z ra cji epo ko we go
przed sięw zię cia w po sta ci pier wszej
kom plet nej re je stra cji fo no gra ficz nej
poe ma tów sym fo nicz nych Kar ło wi -
cza oraz za i ni cjo wa nia fe sti wa lu „To -
ruń: Mu zy ka i Ar chi tek tu ra”.

Rów nie rze tel nie or kie stra zabrz -
mia ła w III Kon cer cie for te pia no -
wym c-moll op. 37 Be e tho ve na, to na -
cję i kli mat wy ra zo wy dzie lą cym za -
rów no z nie wie le póź niej szą V Sym-
fo nią, jak i z pro to ty po wym nie ja ko
kon cer tem for te pia no wym Mo zar ta,
jed ną z naj bar dziej nie ty po wych i no -
wa tor skich po zy cji w ka ta lo gu je go
dzieł (KV 401), tak na ogół po god -
nych. W eska la cji na pięć dra ma tycz -
nych i eman cy pa cji par tii or kie stro -
wej Be e tho ven po szedł tu da lej –
patrz roz bu do wa ne, burz li we prze -
two rze nie czę ści I i jej ini cjal ny te -
mat, ko ja rzą cy się po nie kąd z te ma -
tem -wi zy tów ką V Sym fo nii – choć do
ide a łu „kon cer tu sym fo nicz ne go” nie
zbli żył się aż tak bar dzo, jak w dwóch
na stęp nych utwo rach z ob sza ru tej
for my. Tak czy ina czej, po ziom wy -
ma gań dla so li sty wyz na czył po rów -
ny wal nie wy so ki – na szczę ście w za -
kre sie moż li wo ści nies peł na 30-let -
niej pia nist ki ja poń skiej Rie ko Ne zu
(na zdjęciu), fi na list ki Kon kur su Cho -
pi now skie go sprzed trzech lat i uczen -
ni cy je go wcześ niej szych la u re a tek,
od ś. p. Ha li ny Czer ny -Ste fań skiej
przez Mar thę Ar ge rich po Ewę Po -
błoc ką. Dość prze ko nu ją co wy ek spo -
no wa ła ona kul mi na cje pier wszej czę -
ści, za du ma ny li ryzm środ ko we go
Lar go, a z nie bez piecz nych za wi ro -

wań pa sa żo wych fi na ło we go Ron da
wy szła obron ną rę ką.

Po względ nie po god nym fi na le Be -
e tho ve now skie go Kon cer tu at mos fe -
ra ro zjaś ni ła się osta tecz nie w dru giej
czę ści wie czo ru – bo też Sym fo nia A-
dur op. 90 zwa na „Wło ską” to jed no
z naj bar dziej pro mien nych dzieł „ro -
man ty ka kla sy cy zu ją ce go”, odz wier -
cie dla ją ce za rów no uro ki sło necz nej
Ita lii, któ rą Men del ssohn od wie dził
dwa la ta przed skom po no wa niem
utwo ru (patrz zwłasz cza czę ści skraj -
ne, głów nie szam pań skie fi na ło we
Pre sto utrzy ma ne w ryt mie wło skie go
tań ca pod naz wą sal ta rel lo), jak i na -
der szczę śli we, mi mo przed wczes nej
śmier ci, ko le je ży cio we au to ra. Sal-
wa row ski po twier dził się ja ko wni kli -
wy in ter pre ta tor dzieł nie miec kie go
mi strza – i szko da do praw dy, że w po -
cząt ko wym Al le gro vi va ce or kie stra
aż nad to wy raź nie przy pom nia ła so bie
o la tach prób i błę dów (spek ta ku lar ne
kik sy ro gów).

W kwe stii men del ssoh now skiej wy -
pa da ło by też za py tać, dla cze go –
miast wziąć na war sztat nie gra ne
jesz cze w Płoc ku Sym fo nię „Szkoc -
ką” al bo praw dzi wie wy bit ną, choć
ma ło zna ną „Re for ma cyj ną” – po -
now nie się gnię to po naj bar dziej po pu -
lar ną „Wło ską”, bo daj sześć lat po jej
wy ko na niu pod ba tu tą po przed nie go
sze fa or kie stry Jac ka Bo niec kie go.
Dla cze go zaś płoc ką pub licz ność
znów trze ba by ło upo mi nać, by nie
kla ska ła mię dzy posz cze gól ny mi czę -
ścia mi sym fo nii, py tać wręcz wstyd.

AD

Mi nął już czas roz li czeń ostat nich
transz przyz na nych w ra mach II edy cji
kon kur su gran to we go. Za rząd Okrę-
go wy Pol skie go Związ ku Eme ry tów,
Ren ci stów i In wa li dów w kon kur sie
gran to wym otrzy mał 11.600 zł. na re -
a li za cję pro jek tu „ Kul tu ra i or ga ni za -
cja wol ne go cza su, in te gra cja śro do -
wi ska lo kal ne go”. Fun da cja do fi nan -
so wa ła war szta ty dla ka be re tu „Układ
Ko le żeń skii”, a tak że wy ja zdy na wy -
stę py.

Na war szta ty człon ko wie ka ba re tu
wy je cha li w kwiet niu do Miel na. –
Gra fik za jęć był bar dzo na pię ty – tłu -

ma czy ko or dy na tor pro jek tu Han na
Sa dec ka. Co dzien nie ćwi czy liś my po 6
go dzin, trzy po śnia da niu i trzy po
obie dzie. Efekt war szta tów to przy go -
to wa nie no we go pro gra mu ka ba re to -
we go „Eme ryc kie dy le ma ty”, w któ -
rym po ło wa tek stów to utwo ry człon -
ków zes po łu: Wi tol da Choj nac kie go,

Te re sy Hu czek, Ry szar dy Koz łow -
skiej. Dru ga po ło wa to sta re i spraw -
dzo ne ske cze, któ re do dziś ba wią –
mó wi Sa dec ka. Z no wym re per tu a rem

„Układ ko le żeń ski” wy sta pił już 9
kwiet nia w Unie ściu (po mor skie) dla
osób prze by wa ją cych na re ha bi li ta cji.
W tym ro ku ka ba ret wy stę po wał też
w So ko ło wie Po dla skim na Prze glą -
dzie Zes po łów Eme ryc kich, na prze -
glą dach i pik ni kach w Dro bi nie, Sier-
pcu i Żych li nie. Z pro jek tu sko rzy sta li
tak że miesz kań cy Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej przy uli cy Krót kiej, z któ rym
eme ry ci współ pra cu ją i gdzie wy stę pu -
ją na pik ni kach i za ba wach in te gra cyj -
nych.

Ka ba ret „Układ Ko le żeń ski” two rzy
20 osób. Naj bliż szy wy step bę dzie
miał miej sce 18 li sto pa da w Spół dziel -
czym Do mu Kul tu ry pod czas Dnia Se -
nio ra, a 29 li sto pa da zes pół je dzie do
Pa cy ny na Pik nik Eu ro pej ski. IT

„Układ Ko le żeń ski” 
roz li czył się z gran tu Roz strzy gnie ta zo sta ła 34. edy cja

Ogól no pol skie go Kon ku su Poe tyc kie -
go,,Je sien na Chry zan te ma”, któ re go
or ga ni za to rem jest Ka to lic kie Sto wa -
rzy sze nie,,Ci vi tas Chri stia na”
w Płoc ku. Ju ry pod prze-
wod nic twem Zdzi sła wa
Ko ry sia – re dak to ra na -
czel ne go mie sięcz ni -
ka,,Nasz Głos”, za poz -
na ło się ze 115 ze sta wa -
mi wier szy, któ re speł -
nia ły wa run ki re gu la mi -
nu kon kur su i po sta no -
wi ło przyz nać na stę pu ją -
ce na gro dy: I na gro dy
nie przyz na no, dwie II
na gro dy (ex ae quo)
otrzy ma li: Ka rol Sam sel
(go dło,,Che ro nea”) z Ostro łę ki i Han -
na Wo sik (go dło,,Ry ba”) z Ło dzi. III
na gro dę przyz na no Ra do sła wo wi So -
bot ce (go dło,,stu dent przo dow nik”)
z Ostro łę ki. Na gro dę spe cjal ną za de -
biut, ufun do wa ną przez prze wod ni -
czą ce go Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia

,,Ci vi tas Chri stia na” otrzy mał: Woj-
ciech Sko czek (go dło „dziad bo ro wy”)
z War sza wy. Po nad to wy róż nio no:
Aga tę Chmiel (go dło ,,TYM RA ZEM

PAŹ DZIER NIK’’) z Za gó rzyc
Dwor skich, Mar ka Ja giel -

skie go (go dło ,,Horst”)
z Gli wic i Zo fię Mar du łę
(go dło ,,Ruth’’) z Ru dy
Ślą skiej.

Na gro dę dy rek to ra In -
sty tu tu Wy daw ni cze go
,,PAX” /książ ka/ otrzy-
ma Pa weł Świ der (go dło
,,cy re nius”) z Pi sza za
ze staw wier szy, a po -
dob ną na gro dę re dak to -
ra na czel ne go ogól no -
pol skie go pis ma ,,Znaj”

dla naj młod sze go la u re a ta do sta nie
Pa weł Świ der (go dło ,,cy re nius”)
z Pi sza.

Uro czy ste pod su mo wa nie kon kur su
od bę dzie się 22 li sto pa da 2008 r.
o godz. 11 w Do mu Dar mstadt przy
Sta rym Ryn ku 8. H.K.

Poe tyc ka Chry zan te ma

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
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Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na za pra sza
21 li sto pa da do sa li kon cer to wej PSM

przy ul. Ko le gial nej 23 na ko lej ny kon cert
mu zy ki lek kiej. Tym ra zem mo ty wem
prze wod nim wie czo ru bę dzie tan go. ,,Li -
ber tan go” i ,,Con cer to pa ra ban do ne ón
(Acoc ca gua)” – A. Piaz zo li oraz V Sym fo -
nię F-dur op. 76 usły szy my w wy ko na niu
or kie stry i so li sty Kla u diu sza Ba ra na, zna -
ko mi cie po słu gu ją cego się ban do ne o nem.
Kon cert, któ ry po pro wa dzi Krzysz tof Ur -
bań ski, roz pocz nie się o godz. 19. Bi le ty
po 20 zł do na by cia w ka sie or kie stry przy
ul. Biel skiej 9/11 (tel. 024/364 10 85) oraz
w skle pie mu zycz nym Har fa przy ul. Ko -
le gial nej 1 (tel. 024/262 34 57). Re zer wa -
cja in ter ne to wa www.po sor kie stra.pl

Kla u diusz Ba ran
ukoń czył w 1995 ro -
ku Aka de mię Mu zy-
cz ną im. Fry de ry ka
Cho pi na w War sza -
wie. Ja ko sty pen dy sta
rzą du fran cu skie go
kon ty nu o wał stu dia

w Con ser va to i re Pa ul Du kas w Pa ry żu
w kla sie prof. Mak sa Bon nay’a oraz
uczest ni czył w wie lu mi strzow skich kur-
sach mu zycz nych, pra cu jąc pod kie run -
kiem ta kich pe da go gów jak: Fri drich Lips,
Mo gens El le ga ard, Mie Mi ki, Te o do ro
An ze lot ti, Mat ti Ra an ta nen, Wia cze sław
Sie mio now.

Jest la u re a tem kra jo wych i mię dzy na -
ro do wych kon kur sów, m.in. Ka to wi ce –
1993, Ca stel fi dar do (Wło chy) – 1997,
Pa ryż – 1997 i fe sti wa li. Wy stę pu je so lo,
w zes po łach ka me ral nych jak i z to wa -
rzy sze niem or kiestr sym fo nicz nych
w Pol sce, a tak że we Fran cji, Wło szech,
Au strii, Ukra i nie, Ro sji, Hisz pa nii,
Niem czech, Ju go sła wii, Sło wa cji, Li -
twie. Jest za pra sza ny ja ko wy kła dow ca
na mię dzy na ro do we kur sy in ter pre ta cji
mu zycz nej (Pol ska, Fran cja, Ju go sła -
wia).W 2003 ro ku uka za ła się je go pier-
wsza pły ta na gra na dla wy twór ni So ny

C las si cal z dzie ła mi Asto ra Piaz zol li,
któ ra otrzy ma ła na gro dę Aka de mii Fo no-
gra ficz nej Fry de ryk 2003 w ka te go rii
Naj lep szy al bum – mu zy ka ka me ral na.

Krzysz tof Ur bań -
ski uro dził się w 1982
ro ku w Pa bia ni cach.
Obec nie jest asy sten -
tem ma e stro An to nie -
go Wi ta w Fil har mo -
nii Na ro do wej w
War sza wie.

W 2007 ro ku z wy róż nie niem ukoń -
czył stu dia w Aka de mii Mu zycz nej im.
Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie
w kla sie dy ry gen tu ry sym fo nicz no –
ope ro wej prof. An to nie go Wi ta. Swo je
zdol no ści dy ry gen ckie roz wi jał pod-
czas kur sów mi strzow skich pro wa dzo -
nych przez Kur ta Ma su ra. Brał udział
w dwóch kon kur sach dy ry gen ckich: IV
Mię dzy na ro do wym Prze glą dzie Mło -

dych Dy ry gen tów w Bia łym sto ku
w 2006 ro ku (II miej sce i na gro da dla
naj wię kszej oso bo wo ści ar ty stycz nej)
oraz Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Dy ry gen ckim w Pra dze w ra mach 62.
Mię dzy na ro do we go Mu zycz ne go Fe s-
ti wa lu Pra ska Wios na w 2007 ro ku (I
na gro da).

Ja ko dy ry gent współ pra co wał z wię -
kszo ścią pol skich or kiestr fil har mo nicz -
nych, m.in.: Or kie strą Fil har mo nii Na ro -
do wej, NOSPR w Ka to wi cach, Sin fo nią
Var so vią, a tak że Or kie strą Sym fo nicz ną
z Shen zhen (Chi ny), Pra ską Ra dio wą
Or kie strą Sym fo nicz ną i Pra ską Or kie -
strą Sym fo nicz ną FOK, wy stę po wał tak -
że na mię dzy na ro do wych fe sti wa lach ta -
kich jak War szaw ska Je sień czy Pra ska
Wios na.

Hob by stycz nie zaj mu je się kom po no -
wa niem. Jest au to rem mu zy ki fil mo wej,
a je go „Ma ła Świą tecz na Sym fo nia”
otrzy ma ła ho no ro we wy róż nie nie na
Ogól no pol skim Kon kur sie Kom po zy tor -
skim im. Grze go rza Fi tel ber ga. opr. (j)

Moż na już ku po wawć za pro sze nia na
syl we stro wy wie czór z Płoc ką Or kie strą
Sym fo nicz ną. Na 31 grud nia za pla no -
wa no dwa kon cer ty: o godz. 18 i 21, po
70 i 80 zł. Pro gram obu kon cer tów jest
ta ki sam – ame ry kań skie pio sen ki świą -
tecz ne, prze bo je mu zy ki big -ban do wej,
naj pięk niej sze du e ty. Or kie strę po pro -
wa dzi Zyg munt Ku kla, so li stą bę dzie
Ja rek Wist, a nad ca ło ścią czu wać bę -
dzie Ma rek Sie roc ki.

Ja rek Wist to
mło dy wo ka li sta po -
cho dzą cy z Ino wro -
cła wia. Od kry ła go
El żbie ta Skręt kow -
ska w pro gra mie
„Szan sa na suk ces”.
Zaś pie wał w nim
pio sen kę „Ma łe

szczę ścia”, a po tem „Je stem To bą” z re -
per tu a ru Ro ber ta Jan so na i Va rius Manx. 

Udział i wy gra na w ,,Szan sie na suk -
ces” za o wo co wa ły współ pra cą z naj -
wię kszy mi pol ski mi gwia zda mi, w tym
z An ną Ma rią Jo pek, Mie czy sła wem
Szcześ nia kiem i zes po łem Skal do wie.
Ja rek za an ga żo wa ny był w wie le mu zy-
cz nych pro jek tów. Naj waż niej sze 
z nich to: wi do wi sko ,,Ko lę da Noc ka” 
z pio sen ka mi Er ne sta Bryl la i Woj cie -
cha Trzciń skie go oraz pro gram ,,Show
Ti me”. Dzi siaj pod bi ja ser ca pub licz no -
ści mu zy ką swin go wo – po po wą. Z gru -
py mu zy ków, któ rych miał oka zję poz-
nać wy stę pu jąc na sce nie, stwo rzył
skład swo je go zes po łu. Pro duk cją pier-
wsze go sin gla za jął się Grze gorz Ja -
błoń ski (,,Idol”, ,,Show Ti me”, Na ta lia
Ku kul ska, Po lu cjan ci). Nad no wą wer -
sją pio sen ki ,,Fresh” z re per tu a ru Ko ol
& The Gang pra co wa li: Ku ba Ra czyń -
ski (ex sak so fo ni sta Va rius Manx), Ro -
bert Lu ty (per ku sja, m.in. Edy ta Gór ni-
ak, Re ni Ju sis), Piotr Ża czek (bas, m.in.
Ani ta Lip nic ka, Ewa Bem), Se ba stian
Soł drzyń ski (trąb ki, m.in. Ma ry la Ro -

do wicz, Edy ta Bar to sie wicz, Ku kla
Band), Ania Szar mach (chór ki, m.in.
Na ta lia Ku kul ska). 

No wa, swin go wa wer sja hi tu „Fresh”
spot ka ła się z bar dzo do brym przy ję -
ciem. Sin gel zna lazł się na play li stach
w kil ku dzie się ciu pol skich ro zgłoś niach
ra dio wych. DJ’e zna ko mi cie przy ję li za -
war te na sin glu re mi xy „Fresh”. Do
udzia łu w te le dy sku do pio sen ki uda ło
się Jar ko wi na mó wić po pu lar ną ak tor kę
Jo an nę Jabł czyń ską.

Ja rek jest je dy nym pol skim wy ko naw -
cą, któ re go pio sen ka zna laz ła się w al bu -
mie, wśród utwo rów ta kich gwiazd jak:
Ste vie Won der, Dia na Krall, czy Pa ul
An ka. Obec nie wo ka li sta pra cu je nad
ma te ria łem na pier wszą so lo wą pły tę,
współ pra cu jąc z naj lep szy mi kom po zy -
to ra mi i au to ra mi tek stów (Krzysz tof
Her dzin, Grze gorz Ja błoń ski, Pa weł Za -
rec ki, Ro bert Ami rian). 

Zyg munt Ku kla
jest ab sol wen tem
Wy dzia łu Jaz zu
i Mu zy ki Roz ryw -
ko wej w sek cji
kom po zy cji i aran -
ża cji Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi -
cach, w kla sie prof.

An drze ja Zub ka (dy plom w 1992r.). 
Już pod czas stu diów za ło żył włas ną

or kie strę ,,Ku kla -Band”, z któ rą brał
udział w naj waż niej szych wy da rze niach
mu zycz nych i te le wi zyj nych.

Jest ce nio nym aran że rem i dy ry gen -
tem za rów no or kiestr roz ryw ko wych
jak i sym fo nicz nych. Pod czas fe sti wa lu
,,Opo le 1999” otrzy mał Na gro dę 
Dzien ni ka rzy oraz Re a li za to rów i Ope -
ra to rów Te le wi zyj nych. Współ pra cu je
z naj wię kszy mi gwia zda mi pol skiej
estra dy. Są wśród nich: Edy ta Gór niak,
Ma ry la Ro do wicz, Krzysz tof Kraw-
czyk, Zbi gniew Wo dec ki, Ma ciej Ma -
leń czuk.

W la tach 1991 – 1995 był dy ry gen tem
mu si ca lu Me tro oraz ,,Czło wiek z La
Man czy”. Wie lo let ni kie row nik mu zycz -
ny Fe sti wa li Pio sen ki w Opo lu i So po cie
oraz wie lu in nych wi do wisk mu zycz -
nych re a li zo wa nych dla po trzeb Te le wi -
zji Pol skiej.

„KU KLA BAND” to obec nie or kie -
stra nr 1 w Pol sce. W jej skład wcho dzą
naj lep si pol scy mu zy cy mło de go po ko le -
nia. Pod sta wo wy skład or kie stry to: 3
sak so fo ny, 3 trąb ki, 2 pu zo ny, per ku sja,
gi ta ra, gi ta ra ba so wa, for te pian. Do im -
prez spe cjal nych or kie stra zo sta je po wię -
kszo na do peł ne go big ban du + sek cja
smy czków oraz gru pa wo kal na.

Po cząt ki ist nie nia zes po łu na pol skiej
sce nie mu zycz nej to rok 1989, kie dy to
Zyg munt Ku kla – jesz cze ja ko stu dent
Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach,
grał pier wsze kon cer ty i brał udział
w pro gra mach te le wi zyj nych, a skład or -
kie stry to głów nie ko le dzy ze stu diów.

Wios ną 1999 r. Zyg munt Ku kla na -
wią zał współ pra cę ze zna nym ma na ge -
rem i agen tem kon cer to wym Woj cie -
chem Wał ce rzem i Agen cją Ar ty stycz ną
„WE GE ART”. Od te go cza su dzia łal -
ność or kie stry znacz nie się oży wi ła,
a Ku kla Band na sta łe wrósł w pej zaż
pol skiej mu zy ki roz ryw ko wej.

Or kie stra bra ła udział w naj wię kszych
i naj waż niej szych im pre zach kul tu ral -
nych w Pol sce m.in.: Fe sti wa lu Pol skiej
Pio sen ki w Opo lu – 9 ra zy (la ta 1999 –
2007), Fe sti wa lu Pio sen ki „SO POT”– 
3 ra zy (la ta 2002 – 2004), Ga li Na gro dy
TV – „WIK TO RY” – 6 ra zy (la ta 1999
– 2004), Ga li Go dła „TE RAZ POL S-
KA” – 3 ra zy (la ta 2001 – 2003), Ga li
Na gro dy „POL SKIE OR ŁY” – 2 ra zy
(la ta 2001 – 2003).

Or kie stra bie rze udział w na gra niach
dla po trzeb ra dia oraz firm fo no gra ficz -
nych. Pły ty z jej udzia łem to: ONA i ON
– Du e ty Mi łos ne – 2005 r. (z udzia łem
zna nych ak to rów), ONA i ON 2 – 2006 r.
ZA KO CHAJ SIĘ W WAR SZA WIE –
2007 (pio sen ki o War sza wie w wy ko na -
niu czo łów ki pol skich wo ka li stów).

Ma rek Sie roc ki
jest jed nym z naj bar -
dziej zna nych pol s-
kich pre zen te rów
mu zycz nych i do sko -
na le czu je się w kli -
ma tach lat 70-tych
i 80-tych, bo właś nie
wte dy kształ to wa ły

się je go upo do ba nia. Ma 49 lat i po cho -
dzi z Zie lon ki w wo je wódz twie ma zo -
wiec kim. W po ło wie lat 80-tych roz po -
czął pro wa dze nie mu zycz ne go ką ci ka
w niez wy kle po pu lar nym te le wi zyj nym
pro gra mie in for ma cyj nym – „Te le ex -
press”. Przed sta wiał tam te le dy ski ro dzi -
mych wy ko naw ców oraz gwiazd za gra -
nicz nych, czym zy skał opi nię pro pa ga to -
ra mu zy ki roz ryw ko wej. By ły to cza sy,
kie dy do stęp do pro duk cji za chod nich
nie był tak po wszech ny jak dzi siaj, a za -
tem na tych kil ka mu zycz nych mi nut co -
dzien nie cze ka ły z nie cier pli wo ścią ty -
sią ce fa nów. W tym cza sie Sie roc ki był
za fa scy no wa ny ta ki mi wy ko naw ca mi jak
De pe che Mo de (jest au to rem książ ki po -
świę co nej tej bry tyj skiej gru pie wy da nej
w 1991 ro ku) oraz Chri sem Rea. Te go
ostat nie go gi ta rzy stę i wo ka li stę moż na
czę sto usły szeć na skła dan kach fir mo wa -
nych przez Mar ka Sie roc kie go. 

Na po cząt ku lat 90-tych zo stał re dak -
to rem na czel nym pol skiej edy cji słyn ne -
go pis ma mło dzie żo we go „Bra vo”. Je go
ros ną ca po zy cja w te le wi zji pub licz nej
do pro wa dzi ła Sie roc kie go do fun kcji dy -
rek to ra ar ty stycz ne go dwóch naj waż niej -
szych fe sti wa li w Pol sce. Od po wia dał za
re per tu ar i wy bór ar ty stów Kra jo we go
Fe sti wa lu Pio sen ki Pol skiej w Opo lu
oraz Fe sti wa lu w So po cie, or ga ni zo wa -
ne go przez Te le wi zję Pol ską. 

Ma rek Sie roc ki jest rów nież pub li cy stą
mu zycz nym i au to rem ksią żek. Ma niez -
wy kłe wy czu cie na stro ju pa nu ją ce go na
par kie cie i po tra fi roz pa lić pub licz ność
do czer wo no ścim ser wu jąc na prze mian
go rą ce ryt my la ty no skie, nie za pom nia ne
prze bo je z lat 60-tych oraz do brze zna ne
wię kszo ści la ta 70-te i 80-te. opr. (j)

SYL WE STER Z OR KIE STRĄ

PA SJA TAN GA
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24 paź dzier ni ka w Cie cha no wie od -
by ła się ju bi le u szo wa kon fe ren cja (pod
ho no ro wym pa tro na tem Mi ni ster Na u ki
i Szkol nic twa Wyż sze go prof. Bar ba ry
Ku dryc kiej) z oka zji X-le cia Pań stwo -
wych Wyż szych Szkół Za wo do wych
w Pol sce. 

Uro czy stość otwo rzył prze wod ni czą -
cy Kon fe ren cji Rek to rów Pub licz nych
Szkół Za wo do wych prof. dr hab. An -
drzej Ko la sa. Wyg ło szo no oko licz no -
ścio we re fe ra ty do ty czą ce hi sto rii Pań st-
wo wych Wyż szych Szkół Za wo do -
wych, sta nu obec ne go oraz przy szło ści
te go ty pu szkol nic twa w na szym kra ju.
Głos za bra li tak że go ście za pro sze ni
m.in. prof. Je rzy Bu zek, by ły Pre mier
RP, przed sta wi ciel Mi ni ster stwa Na u ki
i Szkol nic twa Wyż sze go – Bar ba ra Ro -

gow ska. Ju bi le u szo wą kon fe ren cję
uświet nił wy stęp chó ru PWSZ w Cie -
cha no wie, chór PWSZ w Płoc ku „Vox
Ju ven tu tis” i ka pe la gó ral ska z Pod ha -
lań skiej PWSZ w No wym Tar gu.

Przed sta wi cie le 32 Pań stwo wych
Wyż szych Szkół Za wo do wych (wła dze,
Se na ty, pocz ty sztan da ro we, wy kła dow -
cy, stu den ci) wzię li udział w mszy świę -
tej w in ten cji Pań stwo wych Wyż szych
Szkół Za wo do wych, od pra wio nej przez
bi sku pa płoc kie go ks. Ro ma na Mar cin -
kow skie go. W prze mar szu uli ca mi Cie -
cha no wa wzię ło udział oko ło 800 osób.
Na za koń cze nie or ga ni za to rzy zor ga ni -
zo wa li pik nik aka de mic ki dla wszyst -
kich uczest ni ków spot ka nia.

Pań stwo wą Wyż szą Szko łę Za wo do -
wą w Płoc ku w ob cho dach ju bi le u szu
X-le cia Pań stwo wych Wyż szych Szkół
Za wo do wych w Pol sce re pre zen to wa li:
rek tor prof. Ja cek Grzy wacz, pro rek to -
rzy – doc. dr Ewa Wiś niew ska i doc. dr
Jan Ka li now ski oraz kan clerz mgr Ro -
man Sie miąt kow ski, po czet sztan da ro -
wy i chór uczel nia ny Vox Ju ven tu tis.

M.Z.

„Mu zy ka łą czy, mu zy ka sca la, mu -
zy ka każ de go czło wie ka znie wa la” –
to mot to prze wod nie kon cer tu, któ ry
od był się 22 paź dzier ni ka br. w sa li
kon cer to wej PSM I i II st. Wspól ny
śpiew chó rów z płoc kich pod sta wó -
wek ro zgrzał ser ca słu cha czy, któ rzy
wy peł ni li sa lę do ostat nie go miej sca
i na sto ją co okla ski wa li fi na ło wą pio -
sen kę.

W kon cer cie wy stą pi ły chó ry ze
szkół pod sta wo wych nr 1, 5, 6, 11, 17,
23 oraz zes po ły wo kal no -in stru men tal -
ne: „Ka mer ton” z SP nr 1, zes pół ta -
necz ny „Odlot” z SP nr 6, „Zes pół Ro -
dzin ny” z Do brzy ko wa, zes pół smy-
czko wy i zes pół wo kal ny z Ogól noksz -
tał cą cej Szko ły Mu zycz nej I st.

Obec na na kon cer cie Ewa Ada sie -
wicz – dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji
Urzę du Mia sta Płoc ka, nie kry ła wzru -
sze nia i za pro po no wa ła An nie Cza cho -
row skiej – or ga ni za to ro wi kon cer tu,
spot ka nie ta kiej sa mej ran gi w płoc kim
am fi te a trze.

Kon cert pro wa dzi li: An na Cza cho -
row ska – na u czy ciel ka mu zy ki z SP nr 1
i Ma ciej Kar czew ski – na u czy ciel mu -
zy ki z SP nr 11. Nies po dzian ką dla
wszyst kich oka zał się wspól ny wy stęp
na u czy cie li -dy ry gen tów, któ rzy zaś pie -
wa li dwie pio sen ki.

– Wśród nas jest wie lu wspa nia łych lu -
dzi, któ rzy z pa sją pod cho dzą do swo jej
pra cy, nie li czą cza su spę dzo ne go na do -
dat ko wych pró bach i przy go to wa niach.
To w ich stro nę kie ru ję szcze gól ne po dz-
ię ko wa nia. Dzie ku ję Jo an nie Za rem bie,
An nie Gło wac kiej, Mar le nie Ko ziń skie j-
na u czy ciel kom z Ogól noksz tał cą cej
Szko ły Mu zycz nej w Płoc ku, któ re przy-
go to wa ły de ko ra cję sce ny, Eli zie Ogo -
rza le – kon sul tan tce sce na riu sza, aku sty -
kom – Ar ka diu szo wi Pta szyń skie mu,
Grze go rzo wi Obi dow skie mu, na u czy cie -
lom -mu zy kom, dy rek to rom szkół i spon -
so rom: Urzę do wi Mia sta Płock, PSM l
i ll st., Fir mie,,Gra fix”, Na dleś nic twu
Płoc, PO KIS- ow i Bar ba rze Ka liń skiej
ze skle pu Bom bo nier ka. A.Cz.

Śpie wać każ dy mo że …
W uro czy sto ści wzię li udział m.in.

przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Na u ki
i Szkol nic twa Wyż sze go, władz sa mo -
rzą do wych i miej skich.

Po sy bo licz nym prze cię ciu wstę gi
obiekt zo stał po świę co ny, a go ście gra t-
u lo wa  li uczel ni tak uda nej in we sty cji.

No wo czes ny bu dy nek dy dak tycz ny
o cie ka wej kon struk cji ar chi tek to nicz nej
jest sie dzi bą In sty tu tu Na uk Eko no micz -
nych PWSZ. Je go bu do wę roz po czę to
po nad rok te mu. Umo wę z wy ko naw cą –
Przed się bior stwem Bu do wla no -In sta la -

cyj nym REM BUD sp. z.o.o. we Wło -
cław ku – pod pi sa no 5 lip ca ubieg łe go
ro ku. 

Do ku men ta cję pro jek to wą wy ko na ła
Pra cow nia Ar chi tek to nicz na AR CHI ME -
DIA z Poz na nia. Koszt ca łej in we sty cji
kształ tu je się w gra ni cach 5 mi lio nów zło -
tych, z cze go 2 mi lio ny uczel nia otrzy ma -

ła od mar szał ka wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go – Ada ma Stru zi ka. Po zo sta łą kwo tę
w wy so ko ści ok. 3 mln. zł. szko ła po kry ła
ze środ ków bu dże to wych. 

W bu dyn ku, oprócz au li au dy to ryj nej
na 330 miejsc, wy po sa żo nej w no wo czes -
ne me dia – tab li cę in te rak tyw ną, nag łoś -
nie nie, rzut nik mul ti me dial ny, ste ro wa nie
elek tro nicz ne, wi zu a li zer, kom pu ter itp.
znaj du ją się trzy sa le wy kła do we o po -
wierz chni 60 m kwa dra to wych i jed na
kom pu te ro wa, po kój dla wy kła dow ców,
po miesz cze nie tech nicz ne, sa ni ta ria ty,
bu fet dla stu den tów i pra cow ni ków.
Obiekt zo stał ode bra ny przez od po wied -
nie służ by, wy ko na no dro gę po ża ro wą,
w trak cie za gos po da ro wa nia jest park
wo kół bu dyn ku. 

Uro czy stość od da nia do użyt ku uczel-
nia nej au li uświet nił wy stęp stu den ckie -
go chó ru „Vox Ju ven tu tis”. MZ

Przy Zes po le Szkół nr 1 na Mię dzy to rzu pow sta je łącz nik po mię dzy sa la mi gim-
na stycz ny mi. 

Łącz nik umoż li wi ucz niom ćwi czą cym na za ję ciach wy cho wa nia fi zycz ne go
prze miesz cza nie się mię dzy sa la mi bez ko niecz no ści wy cho dze nia na szkol ne ko ry-
ta rze. Bu dy nek bę dzie par te ro wy, nie pod piw ni czo ny. 

Pra ce wy ko na PPHU Da wax za bli sko 260 tys. zł. Na wy wią za nie się z za da nia
ma czas do 17 grud nia. mk

Roz strzy gnię ty zo stał II etap kon kur -
su eko lo gicz ne go, zor ga ni zo wa ne go
przez Urząd Mar szał kow ski, dla ucz -
niów szkół pod sta wo wych i gim na zjów
woj. ma zo wiec kie go. Ko mi sja kon kur -
so wa De le ga tu ry UMWM w Płoc ku wy -
bra ła po dwie naj lep sze pra ce z każ dej
ka te go rii wie ko wej, któ re wez mą udział
w ostat nim eta pie wo je wódz kim. Do fi -
na łu zak wa li fi ko wa no: w gru pie naj -
młod szej pra ce pla stycz ne przy go to wa -
ne przez ucz niów SP nr 5 w Płoc ku i SP
nr 2 w Sier pcu; w dru giej gru pie za naj-

cie ka wsze ju ry uz na ło pra ce pla stycz ną
wy ko na ną w SP w Sta rej Bia łej i ha sło
re kla mo we wy my ślo ne przez ucz niów
SP w Rę bo wie. Wśród naj star szych
uczest ni ków kon kur su wy róż nio no
prze wod nik eko lo gicz ny wy ko na ny
przez gim na zja li stów (G2) z Go sty ni na
i pra cę pla stycz ną ucz niów z G nr 4
w Płoc ku.

Wy ni ki VI edy cji kon kur su og ło szo ne
zo sta ną nie ba wem pod czas uro czy stej
ga li, na któ rą za pro sze ni zo sta ną wszy -
scy la u re a ci. (j)

Eko lo gicz ni la u re a ci

W śro dę, 5 li sto pa da, Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa uro -
czy ście za i na gu ro wa ła dzia łal ność swo jej no wej au li au dy to ryj -
nej w In sty tu cie Na uk Eko no micz nych w Trze po wie

Wi zy tów ka PWSZ

Dla ćwi czą cych

X lat Pań stwo wych
Wyż szych Szkół
Za wo do wych 
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Na pier wsze spot ka nie pro mu ją ce je -
go naj no wszy, 5 tom wier szy wy brał
Książ ni cę Płoc ką, z sza cun ku do swo je -
go mia sta i miej sca, któ re w je go ży ciu,
chy ba wie le zna czy. – Pa mię tam go
jesz cze ja ko ma łe go chłop ca, któ ry czę s-
to nas od wie dzał – wspo mi na ła Ma ria
Za lew ska – Mi kul ska, dy rek tor bib lio te -
ki pod czas wie czo ru au tor skie go 23
paź dzier ni ka. Na stęp nie był udział
w kon kur sie poe tyc kim „O liść Dę bu”,
któ re go w koń cu zo stał ju ro rem. Po tem
by ło od da le nie i dziś Ma ciej Woź niak
jest bar dziej pol skim (kra kow skim), niż
płoc kim poe tą. 

„Ilu zjon” Mać ka Woź nia ka (rocz nik
1969) to miej sce z po gra ni cza fik cji
i rze czy wi sto ści, świat zam glo ny, scho -
wa ny w za ka mar kach umy słu, a jed nak
bar dzo bli ski, in tym ny. Wszyst ko się
w nim od kształ ca, prze su wa, przyb li ża
i od da la. Woź niak świa do mie do świa-
d cza nas wszyst ki mi moż li wy mi od mia -
na mi ilu zji, prze pro wa dza przez lu stra
złu dzeń, mi ra ży oraz pa ra i do lii (spo -
strze ga nie w kształ tach obło ków, wzo -
rów ta pet i nie re gu lar nych plam, kon -
kret nych po sta ci lub obra zów). „On
n’est pas qui pen se”, „tu taj nic nie jest
so bą” i wszyst ko jest wszyst kim – prze -
ko nu je. Sy tu a cja, przed miot, zja wi sko
do sko na le nam zna ne, mo gą być prze ży -
wa ne po raz pier wszy i zwie lo krot nio ny,
de ja vu zmie nio ne w ja ma is vu. Oszu st-
wo? Wręcz prze ciw nie. Ja ta kie go świa-
ta pra gnę, ta kim właś nie chcę go wi -
dzieć. 

Te trzy dzie ści osiem wier szy to nie -
skrę po wa na gra sko ja rzeń, nie ty le
po za, co w po przek cza su. Prze kra -
cza jąc wy da wa ło by się nie prze kra -
czal ne ra my hi sto rii, prze strze ni
i pod świa do mo ści Woź niak prze no si
nas lek ko z miej sca w miej sce. Trzy-
ma się je dy nie mie się cy – wiej skie go
ka len da rza pór ro ku – któ ry poz wa la
żyć spo koj nie, w dy stan sie do ha ła su
świa ta po za Ilu zjo nem. Dzię ki te mu
mo że się gać tak da le ko. Wszyst ko tu
jest im pre sją na te mat. Spa cer po Kę -
pie mo że skoń czyć się w Ko pen ha dze,
kwie cień w Wa szyn gto nie, a maj
w Wy ko wie. Wę dru jąc z Woź nia kiem
wcho dzi my w „pło ną ce” obra zy Van
Gog ha i roz ter ki Cho pi na, ocie ra my
się o ta jem ni cę So re na Kir ke gar da
i An ne Sex ton – poet ki, któ ra otru ła
się spa li na mi włas ne go sa mo cho du
oraz M.C. Esc he ra – jed ne go z naj -
słyn niej szych gra fi ków, prze kra cza ją -

ce go w swo ich gra fi kach gra ni ce
ludz kiej per cep cji, mi strza ilu zji. 

A na ko niec zo sta je „Głód”, bo jak
sam pi sze „wiersz kar mi się wier-
szem/(...) gdy le żysz obok i pa trzę na
cie bie,/ i mam naj lep sze miej sce w ilu -
zjo nie/ głód wy cze ku je. Ale na co?” Na
wię cej pa nie Mać ku, na wię cej.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Prze my śla na i per fek cyj nie skom po no wa na poe zja Mać ka Woź nia ka to pro jek -
cja zmy słów, ale nie zmy śleń. Smu ga świat ła kie ru ją ca nas w stro nę praw dy...
o sa mym so bie.

Rok z ży cia ilu zjo ni sty

Mię dzy na ro do we In ter dy scy pli nar ne
War szta ty Ar ty stycz ne od by wa ją się już
po raz dwu dzie sty dru gi. Co ro ku ko rzy -
sta ją z nich za rów no ucz nio wie jak i na u -
czy cie le z ca łej Pol ski, wszy scy na ta kich
sa mych pra wach uczest ni ka. W tym ro ku
ma ją do wy bo ru:

war sztat te a tral ny – za przy jaź nio ne go
z MDK – Ada ma Saj nu ka – ak to ra, re ży -
se ra, sce na rzy sty, współ twór cy i li de ra
war szaw skie go Te a tru Kon sek wen tne go.
War szta ty wo kal ne po pro wa dzi, kut no -
wian ka z uro dze nia, miesz ka ją ca w sto li -
cy Ma gda le na Pta szyń ska, od 2007 r.
zwią za na z Au tor ską Szko łą Mu zy ki Roz -
ryw ko wej i Jaz zu im. Krzysz to fa Ko me dy
w War sza wie. Wcześ niej ukoń czy ła Aka -
de mię Mu zycz ną im. Ka ro la Szy ma now -
skie go w Ka to wi cach, na Wy dzia le Jaz zu
i Mu zy ki Roz ryw ko wej. Za ję cia edu ka -
cyj nie pro wa dzi w opar ciu o włas ny, au -
tor ski pro gram z za kre su emi sji gło su oraz
in ter pre ta cji pio sen ki. Flo ryst ka Agniesz-
ka Dą brow ska – Wal czak z Kut na – (mia -

sta, w któ rym co ro ku or ga ni zo wa ne jest
Świę to Ró ży) po pro wa dzi war sztat pla s-
tycz ny, na któ rym po ka że jak wy ko nać
„go be li ny” z pa pie ru i ro ślin. Du żą za in te -
re so wa niem cie szyć się bę dą za pew ne
war szta ty te le dy sko we pro wa dzo ne
m.in. przez Ada ma Wa rzy szyń skie go –
twór cę po ra ta lu Szor ty.pl i pre ze sa Fun da -
cji Roz wo ju Sztu ki Fil mo wej.

War szta ty roz pocz ną się w czwar tek 20
li sto pa da o godz. 10 w Mło dzie żo wym
Do mu Kul tu ry i po trwa ją do so bo ty do
po łud nia, kie dy to roz pocz ną się po ka zy
po war szta to we.

W pią tek zaś (21 li sto pa da) o godz. 19
MDK za pra sza na kon cert Woj cie cha
Ma jew skie go z zes po łem w pro gra mie
z al bu mu „Gre chu ta” – z jaz zo wy mi aran -
ża cja mi utwo rów kra kow skie go ar ty sty.
Ma jew skie mu to wa rzy szyć bę dą: Ro bert
Ma jew ski (trąb ka), Ja cek Nie dzie la (kon-
tra bas), Krzysz tof Dzie dzic (per ku sja).

Szcze gó ło we in for ma cje na
http://mdk-plock.pl (rł)

Już nie tyl ko na te a tral ne, ta necz ne i mu zycz ne, ale rów nież te le dy sko we war sz-
ta ty za pra sza 20 – 22 li sto pa da MDK w Płoc ku w ra mach pro jek tu 

Mistrz i Uczeń 

Obraz mi tycz nej, pra daw nej kra i ny
Abo ry ge nów, czer wo nych pia sków, pu -
styn nych szla ków, dziw nych stwo rzeń
i bez kres nych rów nin w pra cach Mar ka
To ma li ka pre zen tu je Płoc ka Ga le ria
Sztu ki. To ma lik – dzien ni karz Na tio nal
Ge o grap hic Pol ska i Ra dia Kra ków, au -
tor se tek pub li ka cji i kil ku wy staw fo to -
gra ficz nych, ge o log z wyksz tał ce nia oraz
ma na ger (z za mi ło wa nia) zes po łów roc k-
o wych ANKH i Ku si Cie le – ko cha po -
dró że. Zwie dził m.in.: Sin ga pur, Ma le -
zję, Bir mę, La os, In die, Sy be rię (je zio ro
Baj kał), La po nię, Egipt, Al gie rię, Bo li -
wię i Pe ru. Ale je go dru gą oj czyz ną jest
Au stra lia, gdzie czę sto or ga ni zu ję wy pra -
wy. Wy sta wę kil ku dzie się ciu prac To -
ma li ka moż na oglą dać w PGS do 30 li -
sto pa da.

Jed no cześ nie, w tzw. „ma łym sa lo nie”
ga le rii pre zen to wa ne są pa ste le Be a ty
Za lot, ar tyst ki z Za ko pa ne go, ab sol wen -
tki fi lo lo gii pol skiej Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go, któ ra od kil ku lat swój czas
po świę ca m.in. ma lar stwu. Ar tyst ka zna -
na jest prze de wszyst kim ja ko dzien ni -
kar ka zwią za na z Ty god ni kiem Pod ha -
lań skim. Pi sze licz ne re por ta że, któ re są
por tre ta mi in te re su ją cych po sta ci, czę sto
twór ców lu do wych, tro chę sza lo nych

i ,,na wie dzo nych” ar ty stów. Pod czas
swo ich bliż szych i dal szych wę dró wek
ob ser wu je ota cza ją cą na tu rę, jej bo gac -
two form, ko lo ry.

Lu bi pro win cjo nal ne mia ste czka, ży ją -
ce włas nym ży ciem. Jej pa ste le to wę -
drów ka po ulu bio nych miej scach – za -
kąt kach Pod ha la, uli cach spi skich miast
na Sło wa cji, sta rych pod wór kach i za uł -
kach, od kry tych pod czas wa ka cyj nych
wo ja ży. Wy sta wa czyn na do koń ca li -
sto pa da. (rł)

Czer wo na Au stra lia, pa ste lo we Pod ha le

Nie za mie rzo na za mia na
W po przed nim nu me rze SP w ma te ria le ”Gdy byś ju tro obu dzi ła się z krzy -

wym no sem” nie świa do mie twór cą mu zy ki do ”Dróg ży cia” uczy ni łem Bar-
ba rę Mar ci niak, a zgod nie z praw dą jest nim p. Bo gdan Mar ci niak. Za co ser -
decz nie prze pra szam.

Ra do sław Ła ba rzew ski

Jedna z prac Beaty Zalot

Pe ep show

Tu się zdej mu je. Tu się pa trzy
jak się zdej mu je. Tu się wy glą da
jak się pa trzy. Ale tyl ko wte dy,
bo po tem się cze ka. Jed na cze ka
za dru gim się tra ci. Jed no tra ci
pod dru gim, aż zo sta ną ma ki jaż
i la kier. Ko lej ne war stwy,
któ re z sie bie zdej mo wać co raz
bar dziej wstyd. Tu się pła ci:
za to, że się zdej mu je, i za to, 
że się pa trzy. A szy ba nie jest
po mię dzy. Ona jest wcześ niej,
przed okiem. Za nim się zacz nie
wzrok. Kie dy się koń czy wzrok,
są ciem no ści. W nich się tań czy.

Wiersz przed Wiel ka no cą

Pod wó rza przy Ko le gial nej. Na
sznur kach
schną bia łe ba lu stra dy, kwit ną ce
ró ża mi w pły nie
ta ra sy Se mi ra mi dy. Przy pię te spi -
na czem oł ta rze,
por ta le li to ści nad cia łem. Dla
ko biet
o zar dze wia łych pier siach, na
zar dze wia łych bal ko nach.
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Płoc ki punkt kon sul ta cyj ny Sto wa rzy -
sze nia „Mo nar” prze nie sie się do bu dyn ku
miesz czą ce go się przy al. Ki liń skie go 11. 

– Ape lu ję, aby mia sto jak naj szyb ciej pod-
pi sa ło umo wę, gdyż w obec nej sie dzi bie przy
Pla cu Dą brow skie go 1 Mo nar nie ma żad -
nych me diów, ogrze wa nia i wo dy – mó wił
na sesji Rady Miasta Wie sław Kos sa kow ski. 

Mo nar za wy na ję cie nie ru cho mo ści
bę dzie mie sięcz nie pła cił 1300 zł net to
plus po da tek VAT. Op ła ta bę dzie pod -
wyż sza na o wskaź nik wzro stu cen, to wa -
rów i usług kon sum pcyj nych po da wa ny
przez pre ze sa GUS z po cząt kiem każ de -
go ko lej ne go kwar ta łu. Wa run kiem wy -

na ję cia bu dyn ku jest prze pro wa dze nie
ro bót bu do wla nych, któ re poz wo lą na
bez piecz ne użyt ko wa nie nie ru cho mo ści.
Mo nar bę dzie miał na to 12 mie się cy od
pod pi sa nia z mia stem umo wy. Przez ten
czas nie bę dzie mu siał pła cić czyn szu. 

Przy pom nij my, że w płoc kim pun kcie
kon sul ta cyj nym znaj du ją po moc oso by
za gro żo ne nar ko ma nią, uza leż nio ne oraz
ich ro dzi ny. Pra cow ni cy Mo na ru pro wa -
dzą kon sul ta cje, po ra dy in dy wi du al ne,
ro dzin ne, or ga ni zu ją de tok sy ka cję oraz
le cze nie w oś rod kach sta cjo nar nych. Zaj-
mu ją się tak że dzia ła nia mi edu ka cyj ny mi
na te mat nar ko ma nii. (m.d.)

Do no wej sie dzi by
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Za u faj. Ko mu? Je zu so wi. To sło wa
prze wod nie dru gie go w tym ro ku aka de -
mic kim Wie czo ru Chwa ły, któ ry od był
się 16 paź dzier ni ka w „dol nym” ko ście le
Sta ni sła wów ki. Ciep ła at mos fe ra za u fa -
nia i za wie rze nia obec na by ła w mu zy ce,
op ty mi stycz nych, da ją cych na dzie ję, tek-
stach pieś ni. Przy by li na to spot ka nie
płoc cza nie, a tak że mło dzież z Ma ko wa
Ma zo wiec kie go, Przas ny sza, Ra dzy nia,
So ko ło wa Po dla skie go i in nych miast da -
wali swo ją szcze rą mo dli twą świa dec two
praw dzi wej Bo żej ra do ści. 

W kon fe ren cji ksiądz To mek przy wo -
łał po stać Ja na Pa wła II. Nie przez przy-
pa dek bo wiem, paź dzier ni ko wy Wie -
czór Chwa ły od był się w trzy dzie stą
rocz ni cę wy bo ru kar dy na ła Ka ro la Woj -
ty ły na sto li cę pio tro wą. Jan Pa weł II
był czło wie kiem, któ ry ca łym swo im
ży ciem dał wy raz głę bo kie go za wie rze -
nia Bo gu i szcze gól nie do te go za chę cał
mło dych lu dzi. To właś nie do nich kie -
ro wał sło wa: „Nie bój się, wyp łyń na
głę bię!”, przy wo łu jąc ewan ge licz ny
obraz, w któ rym apo sto ło wie po ko lej -
nym cał ko wi cie nie u da nym po ło wie, na
sło wo Je zu sa znów za rzu ci li sie ci. Te go
po ło wu nie za pom nie li do koń ca ży cia.

„A Ty?”, czy wie rzysz w cud swo je go
ży cia” – py tał ksiądz To mek. 

Agniesz ka, któ ra przy je cha ła z Ma ko -
wa Ma zo wiec kie go po dzie li ła się swo i mi
do świad cze nia mi. Opo wie dzia ła o tym,
ja ka by ła jej dro ga do za u fa nia oraz jak
wiel ką si łę moż na w so bie od na leźć dzię-
ki po wie rze niu swych dróg Bo gu. 

Po tem… nies po dzian ka wie czo ru,
przy go to wa na przez no wo pow sta ły te atr,
dzia ła ją cy w dusz pa ster stwie aka de mi-
c kim „Pe tro kle zja”. „To je dy ne i naj waż -
niej sze prze sła nie ja kie mo że cie dziś za -
brać do swo ich do mów, szkół, pra cy” –
po wie dział ksiądz To mek. Cóż to by ło?
Przy dźwię kach nie co enig ma tycz nej mu -
zy ki mło dzi lu dzie ma lo wa li rów nie enig-
ma tycz ne li nie i pla my. Mu zy ka co raz
bar dziej oży wa ła, aż w koń cu ożył rów -
nież obraz utwo rzo ny na sze ściu kar to -
nach. Po tak cie ci szy z niez ro zu mia łych
bo ho ma zów wy ło ni ła się twarz Je zu sa.
To swo i sta ale go ria, któ rej sens moż na
od nieść do swo je go ży cia. A po nie waż
w twa rzy każ de go czło wie ka moż na do -
strzec nie pow ta rzal ną cząst kę Bo ga, na
za koń cze nie wie czo ru, trzy ma jąc się za
rę ce, wszy scy zaś pie wa li „Ab ba Oj cze”. 

An na Ra dom ska – Ur ba nek

Wie czór za u fa nia

Zwra cam się po now nie z uprzej mą
proś bą do le ka rzy z re jo nów: Płoc ka,
Cie cha no wa, Mła wy, Płoń ska, So cha -
cze wa, Ży rar do wa, Sier pca i Go sty ni -
na o zgło sze nie się do Są du Okrę go -
we go w Płoc ku (tel. 024 2697364,
adres e-ma il: so.plock.adm@plock.
so.gov.pl, 09-404 Płock, Plac Na ru to -
wi cza 4) do peł nie nia czyn no ści le ka -
rza są do we go w wy bra nym re jo nie,
miej scu i cza sie.

Wa run ki niez będ ne do za war cia
umo wy cy wil no – praw nej ze stro ny
le ka rza to: pra wo wy ko ny wa nia za -
wo du le ka rza na te ry to rium Rze czy -
pos po li tej Pol skiej, peł na zdol ność
do czyn no ści praw nych, nie ka ral -

ność za prze stęp stwo lub prze stęp -
stwo skar bo we. Za wy da nie za świad -
cze nia po twier dza ją ce go zdol ność
al bo nie zdol ność do sta wie nia się na
wez wa nie or ga nu upraw nio ne go
uczest ni ka po stę po wa nia z po wo du
cho ro by przy słu gu je wy na gro dze nie
w kwo cie 80 zło tych.

Szcze gó ły do ty czą ce in sty tu cji le -
ka rza są do we go za war te są w usta wie
z 15.06.2007 ro ku o le ka rzu są do -
wym (Dz. U. nr 123, poz. 849) oraz
na stro nie in ter ne to wej Są du Okrę go -
we go w Płoc ku – so plock.bip.org.pl.

Ha li na MIESZ KO WICZ
Pre zes Są du Okrę go we go

A P E L
PRE ZE SA SĄ DU OKRĘ GO WE GO W PŁOC KU

do le ka rzy miesz ka ją cych, 
prak ty ku ją cych w płoc kim okrę gu są do wym
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Ko lej ne pa ry otrzy ma ły w Urzę dzie
Sta nu Cy wil ne go me da le za dłu go let nie
po ży cie mał żeń skie. Tym ra zem na
ślub nym ko bier cu po now nie sta nę li
pań stwo: Bo du cho wie, Czę sto chow scy,
Dziad ko wie co wie, Gór nic cy, Iwać kow -
scy, Kraw czyń scy i Men dra la. W Pa ła cu
Ślu bów ju bi la tów po wi ta ła El żbie ta
Wa si lew ska, kie row nik Urzę du Sta nu
Cy wil ne go. Ży cze nia bo ha te rom wie -
czo ru zło żył tak że pre zy dent Płoc ka Mi -

ro sław Mi lew ski. Spe cjal nie dla ju bi la -
tów wy stą pił chór z III Li ce um Ogól-
noksz tał cą ce go w Płoc ku. Póź niej mał -
żon ko wie ze wzru sze niem przyj mo wa li
od go ści ży cze nia i kwia ty oraz po zo wa -
li do pa miąt ko wych zdjęć. Me dal za
dłu go let nie po ży cie mał żeń skie na da je
Pre zy dent Rzecz pos po li tej Pol skiej.
Mo gą go otrzy mać pa ry, któ re prze ży ły
ze so bą co naj mniej 50 lat. Wy star czy
zgło sić się do płoc kie go Urzę du Sta nu
Cy wil ne go z do wo da mi oso bi sty mi ju -
bi la tów i od pi sem ak tu mał żeń stwa, je śli
ślub nie był za war ty w Płoc ku. (rł)

Zło te go dy w USC

25 paź dzier ni ka chór na u czy cie li „So li dar ni” im. Ja na Pa wła II pod kie run kiem Ma g-
da le ny Oł da kow skiej re pre zen to wał NSZZ So li dar ność Oświa ty Re gio nu Płoc kie go w III
Ogól no pol skim Kon kur sie Chó ral nym „Mu si ca Sac ra Ars Li tur gi ca” w To ru niu. Do kon -
kur su zak wa li fi ko wa ło się 18 zes po łów z ca łej Pol ski, w tym 9 w ka te go rii świec kiej.
Płoc cza nie sta nę li na sce nie m.in. obok ta kich chó rów jak: Zes pół Pieś ni Daw nej „Fre -
sca vo ce” z Byd gosz czy, chór Wyż szej Szko ły Ad mi ni stra cji Pub licz nej z Bia łe go sto ku,
czy chór aka de mic ki UMK z To ru nia. Pod czas prze słu chań chór „So li dar ni” wy ko nał
pieś ni: „Idź my tul my się jak dziat ki” A. Zo ły, „Ave Ma ria” T.L. da Vic to rii, „Zdro waś Kró -
lew no Wy bor na” A. Ko szew skie go, „Nie ście chwa łę, mo ca rze” M. Go mół ki, „Mo dli twę
o po kój” N. Bla chy. Ju ry pod prze wod nic twem prof. Jad wi gi Ga łę skiej – Tritt (AM
w Poz na niu) do ce ni ło wy stęp mło de go sta żem zes po łu (chór pow stał w 2007 r.), przyz-
na jąc wy róż nie nie za sty lo we wy ko na nie utwo ru Mi ko ła ja Go mół ki. ms
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Na dru gą po ło wę li sto pa da Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry
i Sztu ki przy go to wał dwa kon cer ty, któ re bę dą mia ły miej -
sce w Do mu Dar mstadt przy Sta rym Ryn ku. Pier wszy od -
bę dzie się 21 li sto pa da, a gwia zdą wie czo ru bę dzie Kwar -
tet To ma sza Szu kal skie go w skła dzie: To masz Szu kal ski –
sak so fon, Ar tur Dut kie wicz – for te pian, Pa weł Pusz cza ło –
kon tra bas, Krzysz tof Dzie dzic – per ku sja. Kon cert zor ga -
ni zo wa ny w ra mach Ka wiar ni Jaz zo wej za ty tu ło wa no
„To masz Szu kal ski gra bal la dy”. Bi le ty w ce nie 20 zł do
na by cia w Do mu Dar mstadt.

To masz Szu kal ski jest
świa to wej kla sy sak so fo ni -
stą, le gen dą pol skie go jaz -
zu, jed ną z naj wię kszych
in dy wi du al no ści eu ro pej -
skiej sce ny mu zycz nej. Sły -
nie z mi strzow skich wy ko -
nań bal lad jaz zo wych (pły ta
„Ti na Ka mi la”). W po cząt -
kach swo jej ka rie ry współ -
pra co wał m.in. ze Zbi gnie -
wem Na my słow skim, Ja -
nem Pta szy nem Wrób lew -

skim i To ma szem Stań ko, z któ ry mi na grał wie le zna czą cych
w hi sto rii pol skie go jaz zu płyt. W la tach 1974 – 79 z To ma -
szem Stań ko oraz z gwia zda mi eu ro pej skie go jaz zu ta ki mi
jak: Arild An der sen, Da ve Hol land, Ed ward Ve sa la, Pal le
Da niel sson, Ter je Ryp dal, na gry wał dla słyn nej wy twór ni fo -
no gra ficz nej ECM Man fre da Ei che ra.

W 1978 ro ku współ two rzy zes pół THE QU AR TET,
z któ rym de biu tu je w no wo jor skiej Vi la ge Van gu ard. U pro -
gu lat 80. The Qu ar tet był naj po pu lar niej szym zes po łem jaz-
zo wym w Pol sce oraz czo ło wym com bo eu ro pej skin. Kon-
ty nu a cją The Qu ar tet jest Kwar tet To ma sza Szu kal skie go. 

Na to miast 25 li sto pa da w Do mu Dar mstadt roz pocz nie

się kon cert for te pia no wy wło skie go pia ni sty Pier pa o lo Le -
vi. Kon cert or ga ni zo wa ny jest we współ pra cy z Wło skim
In sty tu tem Kul tu ry w War sza wie. Wstęp wol ny.

Pier pa o lo Le vi uzy skał dy plom w kla sie for te pia nu
w Kon ser wa to rium im. C. Mon te ver die go w Bol za no oraz
w Ac ca de mia Fi lar mo ni ca w Bo lo nii pod kie run kiem prof.
Ni ves Ca e ta ni Buz zai. Stu dia do sko na lą ce od był pod kie -
run kiem wy bit nych pia ni stów: prof. Ca po ra li, prof. Ma rzo -
ra ti i prof. Mon ta na ri. W 1989 r. otrzy mał na Wę grzech
pier wszą na gro dę w mię dzy na ro do wym kon kur sie mi s-
trzów, po świę co nym twór czo ści F.Lisz ta. W 1991 r. zo stał
la u re a tem kon kur su „Ren da no” w Rzy mie. W Wiel kiej
Bry ta nii na grał kil ka kon cer tów „na ży wo” dla MCPS.

W cza sie licz nych kon cer tów w Pa ry żu i Lon dy nie, wy -
ko nał trzy krot nie w ca ło ści Rap so die Wę gier skie F.Lisz ta.
Wy ko na nie to zo sta ło rów nież na gra ne przez RAI.

Wy stę pu je czę sto w cha rak te rze ju ro ra kon kur sów pia ni -
stycz nych kra jo wych i mię dzy na ro do wych m.in. w 2006 r.
był człon kiem ju ry pod czas VIII Nat Stu dio Pia no Com pe -
ti tion w Taj lan dii, gdzie dał rów nież kon cer ty i uczest ni czył
w se mi na riach. W cza sie li sto pa do we go po by tu w Pol sce
bę dzie po raz dru gi ju ro rem Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Cho pi now skie go na Ma zo wszu.

W czer wcu 2006 r., w Ri sie ra di San Sab ba (dziel ni cy
Trie stu), gdzie mie ścił się je dy ny obóz zag ła dy we Wło -
szech, od by ło się je go pra wy ko na nie utwo rów kom po zy -
to rów ży dow skich, na pi sa nych w na zi stow skich obo zach
kon cen tra cyj nych. Pro gram ten zo stał pow tó rzo ny
w 2007 r. z oka zji ob cho dów Dnia Pa mię ci, pod czas sym-
po zjum, zor ga ni zo wa ne go przez Uni wer sy tet Ka la brii,
któ re ob ję te zo sta ło pa tro na tem Pre zy den ta Re pub li ki
Wło skiej. Wkrót ce uka że się je go wy da nie pły to we.

Ar ty sta pro wa dzi mi strzow ską kla sę for te pia nu w Aka -
de mii Ars No va w Trie ście oraz w Ac ca de mia Du ca le
w Ge nui. Po czą tek obu kon cer tów o godz. 18. (j)

Kon cer ty w Do mu Dar mstadt

Wostat nim dniu paź dzier ni ka 1866 ro ku, pod czas pra -
pre mie ry ope ret ki Jac qu e sa Of fen ba cha Ży cie pa ry -

skie w pa ry skim The a tre de Pa la is -Ro y al, na sce nie po ja wił
się, poś ród in nych po sta ci, nie przyz wo i cie bo ga ty przed sta -
wi ciel Ame ry ki Po łud nio wej (kon kret nie Bra zy lii), przy by -
wa ją cy do fran cu skiej sto li cy w ce lu prze hu la nia skra dzio nej
go tów ki. 62 la ta póź niej, w tak zwa nym ży ciu re al nym, za wi-
tał tam przed sta wi ciel Ame ry ki Pół noc nej (kon kret nie USA),
by, mię dzy in ny mi, usły szeć od au to ra Bo le ra, że nie po -
trzeb nie chce być dru go rzęd nym Ra ve lem, sko ro jest pier w-
szo rzęd nym Gershwi nem, i, osta tecz nie, uwiecz nić swą wi z-
y tę w nad sek wań skiej me tro po lii w poe ma cie sym fo nicz nym
Ame ry ka nin w Pa ry żu – cał kiem zresz tą zręcz nym war sz-
ta to wo oraz spój nym ja ko syn te za jaz zo wych ak cen tów ryt-
micz nych i wła ści wej au to ro wi roz lew no ści me lo dy ki z ty po -
wo fran cu ską lek ko ścią i ele gan cją nar ra cji, zbli żo nej nie co
do mod nej wów czas „wiel ko miej skiej” este ty ki Les Six czy -
li Gru py Sze ściu (wzbo ga ce nie par ty tu ry o ilu stra cyj ne
dźwię ki klak so nów sa mo cho do wych). Nies peł na pięć lat
wcześ niej, na za mó wie nie zna ne go mu zy ka jaz zo we go, Pa u -
la Whi te ma na, Gershwin na pi sał Błę kit ną rap so dię (jak,
niez byt pre cy zyj nie, wy kła da się po pol sku ty tuł Rhap so dy
in Blue) na for te pian i or kie strę, z miej sca uz na ną za mo de -
lo wy przy kład „ame ry kań sko ści” w mu zy ce i za praw zór
syn te zy idio mu jaz zo we go i sym fo nicz ne go. Obie te kom po -
zy cje wy peł ni ły pier wszą część kon cer tu Płoc kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej, zor ga ni zo wa ne go, jak zwy kle, w sa li PSM
w ostat nim dniu paź dzier ni ka 2008 ro ku.

Zwa ży wszy na ty tuł kon cer tu, „Mu zy ka po ame ry kań sku”,
był to wy bór cał kiem oczy wi sty – tym bar dziej, że z Błę kit -
ną rap so dią miej sco wa or kie stra zdą ży ła się już zmie rzyć
bo daj dzie sięć lat wstecz, w pre sti żo wym to wa rzy stwie pol-
sko -a me ry kań skie go pia ni sty Ada ma Ma ko wi cza. Na oma-
wia nym kon cer cie je go miej sce przy kla wia tu rze za jął Wal -
de mar Ma lic ki, nie do rów nu ją cy mu wy czu ciem swin gu
i jaz zo wej fra zy, choć prze cież za słu że nie ce nio ny ja ko bły -
skot li wy, pe łen in wen cji wir tu oz (nie co dzien na wer sja Lo tu

trzmie la Rim skie go -Kor sa ko wa na dru gi bis) i praw dzi wy
show man estrad kon cer to wych. Nie on jed nak, o dzi wo, oka -
zał się naj wię kszą atrak cją wie czo ru.

Suk ces kon cer tu sym fo nicz ne go to, rzecz oczy wi sta,
efekt współ dzia ła nia wszyst kich wy ko naw ców, re pre zen tu -
ją cych od po wied nio wy so ki po ziom kom pe ten cji war szta -
to wej. Mo że się prze cież zda rzyć – nie tyl ko w fil mie Waj -
dy Dy ry gent (1979), w as pek cie mu zycz nej „kuch ni” ma ło
zresz tą wia ry god nym – że or kie stra nie wy ra sta ją ca zbyt
wy so ko po nad prze cięt ny po ziom po praw no ści nies po dzie -
wa nie wzno si się na wy ży ny kun sztu i pa sji wy ko naw czej,
i to w re per tu a rze ra czej nie o cze ki wa nym. W Płoc ku ów
nie wąt pli wy cud wy da rzył się przy naj mniej dwu krot nie: 
6 lip ca br. na ryn ku sta ro miej skim pod czas nie za pom nia ne -
go wie czo ru mu zy ki Jo na Lor da i po przer wie kon cer tu
oma wia ne go obec nie. W pier wszym wy pad ku cu do twór cą
oka zał się fran cu sko -buł gar sko -szwaj car ski ka pel mistrz
Mis ha Da mev, w dru gim – La ty no a me ry ka nin za miesz ka ły
w Pol sce od trzech de kad, czy li bo li wij ski dy ry gent Ru ben
Sil va (je go ma e strię ni żej pod pi sa ny miał moż ność po dzi -
wiać w ma ju 2004 ro ku, pod czas kon cer tu re no mo wa ne go
ślą skie go tria har mo nij ko we go Con Brio z to wa rzy sze niem
To ruń skiej Or kie stry Ka me ral nej w ra mach fe sti wa lu To ruń
Har mo ni ca Top).

Pier wsza, gershwi now ska część wie czo ru, w sen sie wy -
ko naw czo -in ter pre ta cyj nym naj zu peł niej rze tel na, nie za po -
wia da ła jesz cze fre ne zji czę ści na stęp nej – tym bar dziej, że
pro gram tej ostat niej nie zna lazł się ani na za pro sze niu, ani
na afi szu. Prze miesz cza liś my się z Ame ry ki Pół noc nej
(efek tow na uwer tu ra do ope ret ki Le o nar da Ber nste i na Kan -
dyd, za in spi ro wa nej słyn ną po wiast ką Wol te ra), przez
Środ ko wą (Dan zon Nr 2 współ czes ne go twór cy mek sy -
kań skie go Ar tu ro Mar qu e za), aż na ro dzin ny kon ty nent dy -
ry gen ta (czte ro czę ścio wa su i ta z ba le tu Estan cia Al ber to

Gi na ste ry, naj wy żej chy ba ce nio ne go w świe cie kom po zy -
to ra „po waż ne go” z Ar gen ty ny). Nad tą mu zycz ną po dró żą
na dal uno sił się duch Gershwi na – ja ko au to ra efek tow nej
Uwer tu ry ku bań skiej, pul su ją cej ta necz ny mi ryt ma mi
mam bo – choć, sto sow nie do kie run ku ge o gra ficz no -kul tu -
ro we go, kli mat sta wał się co raz go ręt szy, by osią gnąć ze nit
w su i cie Gi na ste ry, zgrab nie łą czą cej wąt ki ar gen tyń skiej
mu zy ki lu do wej (zgod nie z pod ty tu łem gło szą cym, że
Estan cia to „sce ny z ży cia wiej skie go”) z „po waż nym” fol -
klo ryz mem pier wszej po ło wy XX wie ku a la Bar tok czy
Stra wiń ski. Wi dok or kie stry, z nie za wod ną de ter mi na cją
po ko nu ją cej za wi ło ści nie ła twe go prze cież tek stu nu to we -
go, aż do try um fal ne go tran su w utrzy ma nym w ryt mie ma -
lam bo Dan za fi nal (szcze gól ne bra wa dla zwiew nej a sku -
tecz nej kot list ki, ist nej pod po ry roz bu do wa nej sek cji per ku -
syj nej) był ty leż bez pre ce den so wy, co do praw dy bu du ją cy.
W tej sy tu a cji ko niecz no ścią oka zał się bis w po sta ci rów -
nie ogni ste go Mam bo, pod czas któ re go dy ry gent uj mu ją co
uak tyw nił pub licz ność. 

Ty tu łem pod su mo wu ją cej ref lek sji moż na tyl ko za py tać:
sko ro wspom nia na pub licz ność – któ ra chy ba już ni gdy nie
odu czy się okla ski wa nia posz cze gól nych czę ści form cy k-
licz nych – aż tak ży wio ło wo re a go wa ła na bli ską pio nie rom
dwu dzie sto wiecz nej awan gar dy mu zy kę Gi nat se ry (do ce -
nia ną tak że przez roc kma nów: świet ne opra co wa nie fi na ło -
wej Toc ca ty z I Kon cer tu for te pia no we go przez trio
Emer son, La ke & Pal mer), czy ten szam pań ski kon cert nie
po wi nien spo wo do wać ja kie goś prze ło mu w po li ty ce re per -
tu a ro wej or kie stry? Czy płoc kich słu cha czy na praw dę nie
na le ża ło by za cząć kon sek wen tnie pro wa dzić ra czej w kie -
run ku Stra wiń skich i Bar to ków (o Lu to sław skich i Szy ma -
now skich wsty dli wie nie wspo mi na jąc) niż ku Le ha rom,
Kal ma nom al bo wręcz prze bo jom Han ki Or do nów ny?

A. Do ro bek

Isto ty z baj ki
Płoc ki Oś ro -

dek Kul tu ry
i Sztu ki za pra -
sza 18 li sto pa -
da do Do mu
Dar mstadt na
otwar cie wy sta -
wy ak wa re li
Cla u diu sa Pos-
c ha z Dar mstadt
pt. „Po sta cie…
+ coś wię cej”.
Wy sta wa or ga -
ni zo wa na jest
w ra mach ob -
cho dów 20-le -
cia par tner stwa Płoc ka i Dar mstadt. Otwar cie ek spo -
zy cji, któ ra bę dzie czyn na do 9 grud nia, o godz. 18,
wstęp wol ny.

Cla u dius Posch uro dził się w Dar mstadt w 1947
ro ku. W la tach 1967 – 1972 stu dio wał w Wyż szej
Szko le Pla stycz nej w Kas sel. Pier wszą wy sta wę
„Kopfhändler” miał w ga le rii Klu bu Piw ni ca Schloß
w Dar mstadt w 2001 ro ku.

– Kopfhändler to isto ty o wy jąt ko wej ewo lu cji:
wy nu rza ją się z wo dy, wy cho dzą pro sto na ląd, roz -
wi ja ją się do cze goś flo ry stycz ne go i mu tu ją sto sow -
nie do kra jo bra zu. Sta ją się fi gu rą akro ba cji, ukry wa -
ją się w oczach, ży ją w ja jach, lub zmie nia ją się
w księ ży ce…” – mó wi o swo ich pra cach Cla u dius
Posch. Na to miast re cen zent Kla us Sta at uwa ża, że
świat Posc ha to Kopfhändler, dzi wacz ne two ry o fi -
zjo no mii naj róż niej szej na tu ry i z rę ka mi ja ko jed no -
cześ nie cia ło i koń czy ny – nie zna ne do tej po ry w hi -
sto rii sztu ki isto ty z baj ki. (j)

LA TY NO A ME RY KA NIN W PŁOC KU
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Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza
27 li sto pa da do Do mu Dar mstadt na po kaz
slaj dów w ra mach Klu bu „Po dró że” im. To -
ny’e go Ha li ka pt. „Gru zja na szy mi ocza mi”.
Po tym ma ło zna nym nam kra ju opro wa dzać
go ści bę dą: Ka ro li na Du dek i Pa weł Ter te lis. 

Po kaz zdjęć przy go to wa ła gru pa stu den -
tów, któ rzy w wa ka cje wy je cha li w po dróż
ży cia, by poz nać in ny świat, ale i sie bie sa -
mych. Gru zja po wi ta ła ich ma gią i orien -
tem, a po że gna ła woj ną, któ ra zmu si ła ich
do wcześ niej sze go po wro tu do kra ju. Jed-
nak te 11 dni, ja kie spę dzi li w tym nie sa -
mo wi tym kra ju, do star czy ły im nie co dzien -
nych prze żyć, bo ga te by ły w no we do -
świad cze nia i przy jaź nie. 

Urok Gru zji wzbu dził w uczest ni kach
chęć po dzie le nia się z in ny mi ma gią miejsc,
któ re od wie dzi li. Pre zen ta cja zdjęć po łą -
czo na z opo wie ścia mi i ane gdot ka mi, choć
po tro sze odz wier cie dli kli mat tej kra i ny. 

Swą po dróż roz po czę li od sto li cy – Tbi -
li si, gdzie już na lot ni sku mie li moż li wość
po czuć, że tra fi li do zu peł nie in ne go świa ta,
w któ rym naj bar dziej ce ni się przy jaźń, ro -

dzi nę i lo jal ność, a nie pie nią dze i do sta tek.
Na stęp nie wy ru szy li do Tu sze tii, kra i ny
gra ni czą cej z Cze cze nią, gdzie mie li wra że -
nie, że tra fi li na ko niec świa ta. Sa ma po -
dróż by ła bar dzo ek scy tu ją ca m.in. wspi na -
li się wą ską, krę tą dro gą, nad nie koń czą cą
się prze pa ścią, prze dzie ra li się przez ję zor
lo dow ca i na wą skiej dro dze mi ja li wiel kie -
go „Ka ma za”, ma jąc wra że nie, że za raz
zep chnie ich w prze paść.

Ko lej nym eta pem wy pra wy by ło do tar -
cie do La go dek hi, gó rzy ste go ob sza ru,
gdzie łą ki po roś nię te są ro do den dro na mi,
a je dy ny mi isto ta mi in ge ru ją cy mi w tę
prze pięk ną na tu rę są żoł nie rze, sta bi li zu ją -
cy gra ni cę z Da ge sta nem oraz nie licz ni tu -
ry ści, któ rych pro wa dzić mu si dos wiad czo -
ny prze wod nik. Prze wod nik pro wa dzą cy
na szą gru pe stu den tów za błą dził. W gę stej
mgle nie by ło wi dać nic! Nic, prócz prze pa -
ści i stro mych zbo czy, któ re na gle wy ra sta -
ły pod no ga mi. Nie mal cu dem wró ci li, na
do le cze ka ła na nich in for ma cja o woj nie
i spa da ją cych bom bach. Ostat nie 3 dni
w Gru zji spę dzi li w at mos fe rze ewa ku a cji
i sta nu wo jen ne go…

Po czą tek po dró ży o godz. 18, wstęp
wol ny. opr. (j)

Urok Gru zji

Li ce a li ści z Krzy wo u ste go już po raz
dru gi w mu rach swo jej szko ły go ści li twór-
ców przy by łych do Płoc ka w związ ku
z ob cho da mi XXXVII War szaw skiej Je -
sie ni Poe zji, na któ rą co ro ku przy jeż dża ją
do Pol ski poe ci z ca łe go świa ta. Do sto li cy
or ga ni za to rzy im pre zy za pro si li m.in. twór-
ców z: Chin, Ro sji, Włoch, Au strii, Ukra i -
ny, Bia ło ru si, Gre cji, Nie miec oraz la u re a -
tów pol skich na gród li te rac kich ostat nich
lat. Dzię ki sta ra niom Woj cie cha Łęc kie go
– pre ze sa płoc kie go od dzia łu Związ ku Li t-
e ra tów Pol skich, do na sze go mia sta przy je -
cha li ze swo ją poe zją: Ry szard Da nec ki
z Poz na nia, Da riusz To masz Le bio da
z Byd gosz czy oraz Ro mu ald Miesz kow ski
z Wil na. 

– Spot ka nia z mło dzie żą są waż ne, gdyż
sy stem na u cza nia w tra dy cyj nej szko le ra -
czej za bi ja wraż li wość, za miast ją kształ to -
wać – mó wił naj star szy z za pro szo nych go -
ści Ry szard Da nec ki, w od po wie dzi na py -
ta nie, czy szko ła po ma ga roz wi jać zdol no -
ści twór cze. – Każ de wyj ście po za ru ty no -
we dzia ła nia otwie ra ucz niów na bo gac two
rze czy wi sto ści.

– Szko ła nie za bi ja wraż li wo ści, lecz
poz wa la od kryć i roz wi nąć swój po ten cjał.
Bez ucze nia się, zwłasz cza przed mio tów
ści słych, czło wiek nie mo że osią gnąć suk -
ce su, tak że w poe zji – ri po sto wał Woj ciech
Łęc ki. – Ogrom ną ro lę w roz wo ju, rów nież
hu ma ni stycz nym, od gry wa ma te ma ty ka,
któ ra uczy lo gicz ne go my śle nia, wych wy ty -
wa nia sen su i pre cy zji sło wa. 

Da nec ki, ży wot ny 77-la tek, au tor wier szy,
li brett, opo wia dań, wie lo krot nie odz na cza ny
dzia łacz kul tu ry, ma ry narz, czło wiek czte -
rech sy ste mów: sa na cji, woj ny, ko mu ny i de -
mo kra cji, wnuk pow stań ca, syn żoł nie rza
Wrześ nia, na wią zał do hi sto rii. Mło dzież do -
wie dzia ła się m.in. dla cze go nie świę tu je my
je dy ne go w Pol sce zwy cię skie go Pow sta nia
Wiel ko pol skie go, tyl ko po mi ja my je mil cze -
niem. W wier szu Pol ska, opub li ko wa nym
w zbio rze Wi taj jas no ści poe ta pi sze: Nie od -

dzie lisz drze wa od ko ry, je śli śmier ci nie pra -
gniesz drze wa – więc się uczyć mą drej po ko -
ry od pra sta rych dę bów nam trze ba.

Ro mu ald Mie czkow ski, rzecz nik pol sko -
ści na Li twie, wła ści ciel Pol skiej Ga le rii Ar -
ty stycz nej, wy daw ca kwar tal ni ka Znad Wi -
lii, or ga ni za tor Mię dzy na ro do wych Spot kań
Poe tyc kich Maj nad Wil lą, opo wia dał o sy -
tu a cji Po la ków w Wil nie. W dy sku sji oka -
za ło się, że mło dzież in te re su je się prob le -
ma mi zwią za ny mi z po li ty ką mię dzy na ro -
do wą oraz tym, w ja kim za kre sie ży cie
współ czes ne znaj du je odz wier cie dle nie
w poe zji. Z re la cji Mie czkow skie go wy ni -
ka ło, że w Wil nie trwa wciąż po stę pu ją cy
pro ces de po lo ni za cji, a lud ność rdzen na bo -
ry ka się z pa ra dok sa mi nie tyl ko hi sto rii, ale
i pra wa, np. za po nad pięć hek ta rów zie mi,
na le żą cej kie dyś do je go dziad ka, po 15 la t-
ach ocze ki wa nia na sto sow ne de cy zje ad mi -
ni stra cyj ne, w ra mach usta wy przy wra ca ją -
cej pra wo włas no ści, re al nie Mie czkow scy
otrzy ma li 2 me try kwa dra to we grun tu. –
Trze ba ro bić swo je, nie oglą dać się na nic

i zjed ny wać so jusz ni ków do swo ich po czy -
nań – po wie dział poe ta, któ ry do Pol ski
przy jeż dża dość czę sto, po nie waż pra cu je
w war szaw skim Cen trum Kul tu ry i Sztu ki. 

Spot ka nie poe tyc kie mo że być oka zją
do świet nej za ba wy. Co chwi la wy bu cha ły
na sa li sal wy śmie chu dzię ki te mu, że poe -
ci oka za li się mi strza mi ane gdo ty, zresz tą
nie tyl ko li te rac kiej. Ucz niom po do ba ły się
zwłasz cza hi sto rie z ży cia stu den ckie go,
ser wo wa ne przez Da riu sza To ma sza Le -
bio dę, poe tę i wy kła dow cę z Byd gosz czy.
Je go lin gwi stycz ne dow ci py o na u kow -
cach i stu den tach za chę ca ły do pos ma ko -
wa nia stu den ckie go ży cia. 

– W na stęp nym ro ku spot ka niu to wa rzy -
szyć bę dzie roz strzy gnię cie re gio nal ne go
kon kur su poe tyc kie go – mó wi or ga ni za tor ka
spot kań Ur szu la Am bro ziak -Be resz czyń ska.
– Dą ży my do te go, by mło dzi lu dzie, ma ją cy
za cię cie ar ty stycz ne, poz na li się i włą czy li w
pro ces współ two rze nia kul tu ry lo kal nej. UB

War szaw ska Je sień Poe zji w IV LO

Nie pow ta rzal ność chwi li

Pod czas wer ni sa żu wy sta wy Alek sy
Ki riu szyn 1886-1972. Ar ty sta płoc ki
w Mu ze um Ma zo wiec kim w Płoc ku
roz po czę to sprze daż ka len da rza na
rok 2009 pt. Płoc kie uli ce i pod wór ka
w zwier cia dle Alek se go Ki riu szy na.
Zgod nie z za ło że niem, do chód we sprze
fi nan so wo re sta u ra cję znisz czo ne go
gro bu ar ty sty na cmen ta rzu przy ul.
Nor ber tań skiej w Płoc ku. 

Do ce nia jąc zro zu mie nie miesz kań -
ców dla wspa nia łej ak cji oca le nia pa -
mię ci o zna ko mi tym płoc kim twór cy,
zwra ca my się z ape lem o za kup ka len -
da rza za wie ra ją ce go re pro duk cje ma-
low ni czych prac Ki riu szy na. Ka len darz
do stęp ny jest w skle pi ku mu ze al nym
przy ul. Tum skiej 8 w ce nie od 25 zł. 

Ku pu jąc ka len darz zło ży my hołd
ma la rzo wi, któ ry czy niąc Płock jed-
nym z naj waż niej szych te ma tów swej
bo ga tej twór czo ści stwo rzył dro bia zgo -
wą do ku men ta cję iko no gra ficz ną na -
sze go mia sta, zwłasz cza lat 40 – 60.
XX wie ku, ale tak że cza sów mię dzy -
wo jen nych. 

Po móż my oca lić pa mięć o płoc kim
ar ty ście Alek sym Ki riu szy nie!

Bli sko 100 prac Alek se go Ki riu szy na,
pre zen to wa nych jest na wy sta wie, któ ra
czyn na bę dzie do 30 li sto pa da w ka mie ni -
cy se ce syj nej przy ul. Tum skiej 8. MW

Ocal my pa mięć o płoc kim ar ty ście

Po wa ka cyj nej przer wie w księ ga ni
„Li te rac ka” przy ul. Ko le gial nej 13 (róg
1 Ma ja) wzno wio no cy klicz ne spot ka nia
poe tyc kie. 22 paź dzier ni ka go ściem wie -
czo ru był Wi told Jan Mie rzyń ski, pro-
mu jąc swój no wy to mik fra szek pt. „Ko -
sa tań czą cych ko li brów”. Spot ka nia są

otwar te dla wszyst kich, cie ka wych no -
wo ści w płoc kim świat ku li te rac kim.

Wy so kie ob ca sy

Na wet ko bie cy skrzat
spo glą da w nich
z wy so ka na świat.

Poe zja w Li te rac kiej
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W III Mi strzo stwach Płoc ka w Ju do,
któ re od by ły się 25 paź dzier ni ka, wy star -
to wa ło po nad 230 za wod ni ków: 173
chłop ców i 60 dziew cząt w 60 ka te go riach
wa go wych. Ta ka licz ba sta wia tę im pre zę
na czo ło wym miej scu wśród za wo dów
spor to wych, or ga ni zo wa nych w Płoc ku.
Wśród star tu ją cych do mi no wa ły klu by
płoc kie, któ re wy sta wi ły 106 za wod ni ków
i za wod ni czek.

Zło ty mi me da li sta mi zo sta li: 
za wod ni cy UKS ,,JU DO KA NO”

Płock
Da wid Łu niew ski, Ar tur Sa wic ki, Ja -

kub Woj cie chow ski, An dże li ka Giersz,
Na ta lia Ber kow ska, Oli wia Ja nu szew ska,
An dże li ka So li wo da.

za wod ni cy MMKS ,,Ju trzen ki”
Płock

Pa weł Krze miń ski, Da wid Kar daś, Pa -
tryk Cie chom ski, Adam Wiś niew ski, Ma -
gda Bia ło skór ska, Iga Bro choc ka, Da ria
Cie chom ska, Da ria Czer wiń ska.

za wod ni cy UKS ,,Ju do Sen sei” Płock
Ma te usz Bu gaj, Bar tek Dy biec, Mi chał

Bed nar ski, Kry stian Sa wic ki
za wod ni cy UKS ,,Eliot” Płock
Piotr Du lę ba, Ma ciej Ja rosz, Mi chał

Grzy wiń ski, To masz So bót ka, Mar ty na
Ma ślan ka, Alek san dra Wilk, Mi le na
Kucz mar ska.

Mi strzo stwa po raz trze ci zor ga ni zo wał
Ucz niow ski Klub Spor to wy,,JU DO KA -

NO” Płock, któ ry przy tej oka zji ob cho -
dził rów nież 5 – le cie swo je go ist nie nia.

W tym cza sie za czy na jąc od ze ra, nie ma -
jąc na wet jed nej ju do ki pow stał klub zrze -
sza ją cy po nad 90 za wod ni ków i za wod ni -
czek, zdo by wa ją cych me da le mi strzostw
Pol ski, roz wi ja ją cy za in te re so wa nia dzie ci
i mło dzie ży na sze go mia sta, or ga ni zu ją cy
obo zy za gra nicz ne let nie i zi mo we, sy ste ma -
tycz nie po wię ksza ją cy swo ją ba zę sprzę to -
wą. Przez 5 lat przez ma ty klu bu JU DO KA -
NO prze wi nę ło się już po nad 450 za wod ni -
ków i co ro ku do cho dzą no wi adep ci ju do. 

Pod czas uro czy ste go otwar cia pre zes klu -
bu Le szek Ja ro siń ski ser decz nie po dzię ko -
wał wszyst kim oso bom i in sty tu cjom, któ re
po ma ga ły w pow sta niu klu bu, jak i w je go
pier wszych naj trud niej szych la tach ist nie nia
m.in. pre zy den to wi Mi ro sła wo wi Mi lew -
skie mu, za stęp cy pre zy den ta ds. spor tu Pio -
tro wi Ku be rze oraz dy rek to ro wi Wy dzia łu
Kul tu ry i Spor tu Ro ma no wi Bu re mu, pre ze -
so wi Cen trum Edu ka cji Gru pa OR LEN An -
nie Kos sa kow skiej, dy rek to ro wi Po li ce al ne -
go Stu dium Och ro ny Osób i Mie nia Li dii
Wa si lew skiej, Wi śle S.A., Da riu szo wi Mi -
chal skie mu, hur tow ni AM PER i Woj cie -
cho wi Cwa li nie, fir mie AR BOR i Mar ko wi
Klik czyń skie mu, fir mie AL TUS i Pio tro wi
Wrót nia ko wi, fir mie p.u. ZIE LEŃ i Da riu -
szo wi Ka ni gow skie mu oraz wie lu in nym.
Po in for ma cje o klu bie i mi strzo stwach za -
pra sza my na stro nę www.ju do ka no.pl (jar)

5-le cie UKS JU DO KA NO Płock

Wal czy li i wy gry wa li

W dru giej ko lej ce II edy cji OR LEN
Han dball Mi ni Li gi jak zwy kle nie bra ko -
wa ło emo cji i za cię tej ry wa li za cji, do któ -
rej już zdą ży li nas przyz wy cza ić mło dzi
szczy pior ni ści – ucz nio wie klas V z płoc -
kich i pod płoc kich szkół pod sta wo wych.
Rów nież kla sy fi ka cja gru po wa przys pa rza
wie lu emo cji, a szcze gól nie wal ka o czo ło -
we lo ka ty. 

W gru pie A z kom ple tem 8 pun któw
prze wo dzi SP nr 22 w Płoc ku (tre ner
Ra do sław Mro wic ki), któ rej za wod ni -
cy pew nie i zde cy do wa nie wy gra li
swo je wszyst kie do tych cza so we spot -
ka nia. Do po ści gu za li de rem włą czy li
się trium fa to rzy I edy cji OHML ucz -
nio wie SP nr 23 w Płoc ku (tre ner Mi -
chał Kró li kow ski). Po po raż ce w pier -
wszej ko lej ce, tym ra zem dwu krot nie
gład ko po ko na li swo ich ry wa li i z 6
pun kta mi zaj mu ją dru gą lo ka tę. Ty le
sa mo pun któw, choć gor szy bi lans

pun kto wy, zgro ma dzi li za wod ni cy SP
nr 3 w Płoc ku (tre ner Mał go rza ta
Klucz nik). 

Rów nie du żo emo cji to wa rzy szy ry -
wa li za cji gru py B. Tu, po dob nie jak
w ro ku ubieg łym, bez kon ku ren cyj ni są
fi na li ści I edy cji OHML – ucz nio wie SP
nr 21 w Płoc ku (tre ner An drzej Kul piń -
ski), któ rzy w II edy cji od pra wi li już
z kwit kiem swo ich naj groź niej szych ry -
wa li z SP nr 16 w Płoc ku oraz z SP
w Słu bi cach i z kom ple tem 8 pun któw
zaj mu ją po zy cję li de ra. 

Te go rocz na II edy cja OR LEN Han d-
ball Mi ni Li gi wy ło ni trzy re pre zen ta cje
OHML. Skład każ dej z nich og ło szą tre -
ne rzy pod czas III ko lej ki, któ ra od bę dzie
się 23 li sto pa da. Przy pom nij my tyl ko, że
po wo ła ni za wod ni cy wez mą udział
w zgru po wa niach oraz dwóch Ogól no -
pol skich Tur nie jach mi ni pił ki ręcz nej
w Cie cha no wie i Płoc ku. (j)

HAN DBALL Mi ni LI GA

In ter na tio nal Ten nis Fe de ra tion za -
twier dził i opub li ko wał ka len darz za wo -
dów NEC Whe el cha ir Ten nis To ur na rok
2009. Ju bi le u szo wy XV OR LEN PO-
LISH OPEN zo sta nie ro ze gra ny w dniach
2-6 czer wca 2009 ro ku w Płoc ku. Tur niej
bę dzie po sia dał ka te go rię ITF2 z re gu la -
mi no wą pu lą na gród 14000 USD.

Spo dzie wa ny jest udział 64 za wod ni -
ków z ca łe go świa ta.

Ak tu al ne naj wyż sze lo ka ty Po la ków na
świa to wych li stach ran kin go wych:

Gra sin glo wa męż czyzn:
5 m. – Ta de usz KRU SZEL NIC KI

(SKS Kon stan cin – Je zior na), 26 m. –
Piotr JA RO SZEW SKI (SIKT Płock)

Gra sin glo wa ko biet:
14. – m. Agniesz ka Bar tczak (LOB

Wro cław), 67 – m. Lu cy na SKO RU PIŃ -
SKA (ZSTTW Zie lo na Gó ra). W.Ch.

Jubileuszowy Orlen Polish Open

Po raz ko lej ny płoc cy szczy pior ni ści
w ra mach ro zgry wek gru po wych Li gi
Mi strzów scho dzi li z par kie tu po ko na ni.
W so bo tę, 8 li sto pa da, w łąc kiej ha li nie
spro sta li bał kań skim asom i prze gra li
24:27 (12:16) z Cro a tią Osi gu ran je Za -
grzeb. Nie był to jed nak po je dy nek po -
dob ny do przed nich spot kań płoc czan.
Od po cząt ku spot ka nia by ło wi dać w po -
czy na niach wi śla ków brak pa ra li żu ją ce -
go res pek tu przed ry wa lem, co za o wo co -
wa ło dość ko rzyst nym wy ni kiem w pier -
wszej czę ści spot ka nia. Tyl ko czte ry
bram ki róż ni cy na ko rzyść Chor wa tów
by ły wy ni kiem dość po praw nej gry
w obro nie, a w szcze gól no ści Mar ci na
Wi cha re go w bram ce. Mo to rem na pę do -
wym ata ków po zy cyj nych sta rał się być
Iwan Pro nin, a kon tra ta ki ze zmien nym
szczę ściem wy pro wa dzał szyb ki Wi ta lij
Nat. Przy dość cha o tycz nej mo men ta mi
po sta wie Cro a tii płoc cza nom uda ło się
na wet do pro wa dzić do re mi su 20:20
w 43. mi nu cie spot ka nia. Od te go mo -
men tu chor wac kie go szko le niow ca Li no
Cer va ra opu ścił spo kój i pew ność sie bie.
Kil ka ostrów słów w kie run ku swo ich
po do piecz nych zdy scy pli no wa ło bał -

kań skich gra czy na ty le sku tecz nie, że
już po 6 mi nu tach na tab li cy wid niał wy -
nik 20:26 na ko rzyść go ści. Mi mo am -
bit nej po sta wy płoc kich za wod ni ków
w koń co wej czę ści me czu zwy cię stwo
Chor wa tów na wet przez mo ment nie by -
ło już za gro żo ne. 

Mi mo po raż ki, płoc cza nie po ka za li się
z niez łej stro ny i wy raź nie wi dać, jak
pro cen tu ją spot ka nia z wy żej no to wa ny -
mi i fa wo ry zo wa nym ry wa la mi. Do koń -
ca eu ro pej skich ro zgry wek LM po zo sta -
ły 2 ko lej ki. Już 15 li sto pa da Wi sła zmie -
rzy się na Wę grzech z Pick Sze ged, a 20
li sto pa da na swo im te re nie go ścić bę dzie
nie miec ki Rhe in -Nec kar Loe wen. pn

Sil niej sza Cro a tia
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Wi sła: Wi cha ry, Se ier – Kwiat -
kow ski 2, Ma ty sik 4, Pa luch, Kup tel
1, Wusz ter 4, Twar do 2, Fro łow 4,
Rum niak, Pro nin 1, Nat 6;

Cro a tia: Skof, So mić – Ko lo per,
Duv njak 6, Bac ko vić, La za rov 7,
Spol ja rić, Vo ri 6, Dzom ba 2, J. Val cić,
Strlek 3, Hor vat 2, Vu kić, T. Val cić 1.

Za wod ni cy Płoc kie go To wa rzy stwa
Wio ślar skie go w nie co dzien ny spo sób ucz-
ci li Świę to Nie po dleg ło ści. W wi gi lię 11 li -
sto pa da spot ka li się w swo jej sie dzi bie.
Gdy by ło już ciem no, na Wi słę wyp ły nę ły
osa dy, któ re pre zen to wa ły się im po nu ją co
na tle oświet lo ne go sta re go mo stu. Po pa -
ra dzie ca łe śro do wi sko wio ślar skie, mia ło
jesz cze jed ną oka zję do świę to wa nia. Od -
by ły się dwa chrzty no wych ło dzi. „Je dyn -
kę” fir my Fi lip pi ku pi ła Szko ła Mi strzo -
stwa Spor to we go. Na łód kach tej fir my
pły wa ca ła czo łów ka świa to wa. W Płoc ku
ta ką szan sę bę dzie miał re pre zen tant Pol ski
Ka mil Zaj kow ski. No wa łódź bę dzie no sić
imię „Grześ” na cześć nie daw no zmar łe go
Grze go rza Fi liń skie go – wio śla rza, któ ry
ja ko pier wszy po woj nie zdo był Mi strzo -

stwo Pol ski. Mat ką chrzest ną ło dzi zo sta ła
je go żo na – Jo lan ta Fi liń ska. 

Dru ga „je dyn ka”, choć już in nej fir my tra -
fi ła do płoc kich we te ra nów wio ślar stwa. Bę -
dzie no sić imię „Ma ry sia” – na cześć wnu cz-
ki fun da to ra Ja na Sko wroń skie go. (m.d.)

Chrzest 
nad Wi słą

Ka mil Zaj kow ski z „Grze siem”

K
R

Z
Y

SZ
T

O
F 

K
A

L
IŃ

SK
I



Od da je my w rę ce Czy tel ni ków dwu -
set ny nu mer „Sy gna łów Płoc kich”. Je -
steś my z Pań stwem od li sto pa da 1995 ro -
ku. Pier wszy 12-stro ni co wy nu mer wy -
da liś my w na kła dzie 1 tys. eg zem pla rzy.
Uka zy wa liś my się na se sje Ra dy Mia sta,
któ re od by wa ły się raz w mie sią cu, ale
da ta nie by ła sta ła, czy li raz uka zy wa liś -
my się na po cząt ku mie sią ca, a raz na ko -
niec. Trud no by ło nas do strzec, gdyż nie
mie liś my zor ga ni zo wa nych pun któw dy -
stry bu cji; raz w mie sią cu prze czy tać mo -
gli nas tyl ko ci z Pań stwa, któ rzy po ja wi -
li się w Urzę dzie Mia sta – któ ry wte dy
mie ścił się na Pla cu Dą brow skie go – lub
na obra dach Ra dy Mia sta, któ re od by wa -
ły się w Do mu Tech ni ka. 

W 2003 ro ku zmie ni liś my cykl wy -
daw ni czy, tzn. od stycz nia te go ro ku
uka zu je my się co dwa ty god nie – za -
wsze 1 i 15 dnia każ de go mie sią ca. Je -
dy nie w lip cu, sier pniu oraz grud niu wy -
da je my po jed nym nu me rze. Obec nie
dru ku je my 10,7 tys. eg zem pla rzy ga ze -
ty, któ ra roz pro wa dza na jest do po nad
140 pun któw mia sta. 

Gdy by zli czyć stro ny wszyst kich nu -
me rów „Sy gna łów Płoc kich” od li sto pa da
1995 ro ku do 1 li sto pa da 2008 ro ku,
otrzy ma li byś my licz bę 4310 stron. Wię k-
szość z nich, bo aż 3948 sta no wią „stro ny
re gu lar ne”. Ale na prze strze ni tych 13 lat
wy dru ko wa liś my też wie le tzw. „wkła -
dek”. Od 2000 ro ku – za wsze w ma ju –
przy go to wu je my dla Pań stwa spe cjal ną
wkład kę na Pik nik Eu ro pej ski. Przyb li ża -
my w niej mia sta par tner skie Płoc ka oraz
za miesz cza my pro gram ob cho dów. 

W grud niu 2002 ro ku do „Sy gna łów”
do łą czy liś my po raz pier wszy ka len darz
ścien ny na przy szły rok. Nie ukry wa my,
że grud nio wy na kład roz cho dzi się za -
wsze naj szyb ciej, a „sy gna ło we” ka len -
da rze czę sto spo ty ka my w róż nych in -
sty tu cjach lub pry wat nych do mach. 

Do lip co we go nu me ru 2004 ro ku po
raz pier wszy do łą czy liś my in for ma tor
kul tu ral ny „Mia stO! Ży je”. Po da je my
w nim mie sięcz ne ka len da rium im prez,
od by wa ją cych się w na szym mie ście,
or ga ni zo wa nych nie tyl ko przez ra tusz. 

„Sy gna ły Płoc kie” – mi mo, że są pis-
mem Urzę du Mia sta Płoc ka – nie re la -
cjo nu ją tyl ko wy da rzeń, od by wa ją cych
się w gma chu przy Sta rym Ryn ku 1; są
ga ze tą miej ską, in for mu ją cą o wszyst -
kim co mo że za in te re so wać płoc czan. 

Sta ra my się też przyb li żać róż ne za kąt -
ki Pol ski i świa ta. Je śli czy ta li Pań stwo
uważ nie te 200 nu me rów „Sy gna łów”,
mo gli ście „zwie dzić” m.in. Wie li czkę,
Mi łom łyn i pol skie Ma zu ry. Wraz z na mi
choć na chwil kę moż na by ło prze nieść
się do: Ja po nii, Egip tu, Chi le, Ka me ru nu,
Flo ren cji, Wa szyn gto nu, Bra ty sła wy,
Taj pej, Ser bii, Włoch, Au stra lii, Włoch,
Tu ne zji, Ukra i ny, Czech. „Go ści liś my”
też na: Sy cy lii, Spit sber ge nie, Te ne ry fie,
eg zo tycz nych Wys pach Co o ka, Bał ka -
nach oraz od wie dzi liś my św. Mi ko ła ja
w Ro va nie mi. To tyl ko niek tó re z na -
szych wspól nych wy praw. 

Wie rzy my, że dzię ki nam bli żej poz-
na li Pań stwo pra cę płoc kich sa mo rzą -
dow ców. Ma my na dzie ję, że dzię ki lek-
tu rze „Sy gna łów Płoc kich” wie dzą Pań -
stwo wię cej o swo im mie ście, je go kul-
tu rze, za byt kach i hi sto rii. O Was i dla
Was pi sze my obec nie w trzy o so bo wym
skła dzie: Ewa Ja siń ska – re dak tor na -
czel ny, Mał go rza ta Da nie luk i Ra do -
sław Ła ba rzew ski. A po nie waż nie na
wszyst kim zna my się bar dzo do brze
ma my kil ku sta łych współ pra cow ni -
ków; m.in. o mu zy ce pi sze An drzej Do -
ro bek, a o spor cie Piotr No wic ki. Zdję-
ciami wspierał nas Jan Waćkowski, a
obecnie Krzysztof Kaliński. Pió ro pió -
rem, ale nie by ło by nas gdy by nie Sta ni -
sław Bą kie wicz. To on, to co my na pi -
sze my skła da na kom pu te rze w jed ną
ca łość.

Dzię ku je my Pań stwu za cen ne uwa gi;
cza sa mi poch wa ły, a cza sa mi sło wa kry-
tycz ne do ty czą ce na szej pra cy. Dzię ku -
je my Wam za te wspól ne 13 lat.

200 nu me rów pod su mo wa ła 
Mał go rza ta Da nie luk

200 nu me rów w 13 lat 
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