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Nowe zabytki

Jedna, niepodległa
dzieci (...) za którą poległy tysiące bohaterów.” O taką Polskę módlmy się i my.
Dalszą część uroczystości przy płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza poprowadził
płocki aktor Mariusz Pogonowski. Symboliczną mogiłę pokryły wieńce i kwiaty –
od kombatantów, parlamentarzystów,
władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych, służb mundurowych, młodzieży
i organizacji. Prezydent Mirosław Milewski przypomniał, że 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Dla Europy to zakończenie
I wojny światowej, dla nas to odzyskanie
niepodległości po 123 latach niewoli. Po
nocy cierpień oficjalnie mogła zawisnąć
biało-czerwona flaga i mógł zabrzmieć
Mazurek Dąbrowskiego.
12 listopada z Placu Obrońców Warszawy wystartował III Bieg Niepodległości,
a wieczorem w sali koncertowej PSM zagrała Płocka Orkiestra Symfoniczna. (j)

Kamienica u zbiegu ulic 1 Maja i Sienkiewicza

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Płockie obchody 91. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się już 7 listopada rajdem PTTK „Szlakami legionistów płockich” i konkursem piosenki legionowej. Następnego dnia rajdem, grą terenową i wieczorem pieśni patriotycznych
uczcili rocznicę harcerze.
Główne uroczystości miały miejsce
w środę. Po złożeniu kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, zebrani wraz z pocztami sztandarowymi
przeszli do katedry, w której odprawiona
została msza św. w intencji Ojczyzny.
W homilii bp Piotr Libera apelował o jedność Polaków, rzetelną pracę dla dobra
wspólnego. Zakończył słowami Ignacego
Jana Paderewskiego: „Nie walczymy
o Polskę szlachecką, ludową, czy robotniczą. Nie walczymy o Polskę kapitalistyczną czy socjalistyczną, Polskę panów czy
chłopów. Walczymy o Polskę całą, jedyną
i niepodległą. Polskę dla swych wiernych

Płocka ewidencja zabytków powiększyła się. Zarządzeniem Prezydenta
Miasta na listę trafiły:
– budynki przy Starym Rynku 25 i 27,
zespół urbanistyczno-architektoniczny
z warstwami kulturowymi Płocka, budynki przy ul. Harcerskiej 91, Sienkiewicza 46 oraz Tumskiej 13 – zabytki
stanowiące korektę pomyłek w ewidencji zabytków
– budynki przy ul. Kwiatka 11, Kolejowej 32, Piekarskiej 7 oraz Tumskiej 7
– zabytki ujęte w ewidencji zabytków ze
wskazania płockiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Warszawie oraz Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytków
– budynki przy ul. Jerozolimskiej 5
i 1 Maja 4 – zabytki ujęte w ewidencji
zabytków na indywidualne wnioski.
Budynek przy ul. Kwiatka 11 należy do
miasta. To obiekt dwupiętrowy, murowany, znajdują się tam mieszkania. Ma dach
dwuspadowy i jest kryty blachodachówką.
W latach 90. XX wieku historyk Mirosław
Romanowski znalazł projekt domu przy
dawnej ul. Szerokiej (dzisiaj Kwiatka) zatytułowany „Plan domu pod nr 75-76
w Mieście Wojewódzkiem Płocku z projektem resturacyi”. Powstał on w 1834 roku, a jego autorem był Michał Jakub Miklaszewski – asesor budownictwa Komisji
Województwa Płockiego. Projekt prezentuje budynek z bramą wjazdową i bogato
zdobioną elewacją frontową. Obecnie budynek jest wyremontowany.
Młyn motorowo-elektryczny wraz
z wyposażeniem (urządzenia produkcyj-

ne) przy ul. Kolejowej 32 jest własnością
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Obiekt pochodzi z lat 20.
XX wieku i zbudowany został na planie
prostokąta. W całości jest murowany. Ma
trzy kondygnacje oraz poddasze oraz piwnice. Stropy drewniane, belkowe, nagie,
wsparte na drewnianych słupach. Budynek młyna wraz z dobudowaną częścią
magazynu zachował się w formie minimalnie odbiegającej od projektu z 1937
roku. Bryła obiektu charakterystyczna jest
dla budynków przemysłowych z lat międzywojennych XX wieku. Wewnątrz
umieszczona jest prostokątna blenda z datą 1929. Infrastruktura techniczna młyna
zachowana jest w dobrym stanie. Wyposażenie stanowią kompletne urządzenia
produkcyjne: od siłowni, poprzez sieci
pędni, walcownie i czyszczarnie, aż po
część magazynową.
Spichrz przy ul. Piekarskiej 7 stanowi
współwłasność prywatną i gminną. Powstał prawdopodobnie w latach 20. XX
wieku. Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny, zbudowany na planie litery
L. Niedawno został wyremontowany.
Budynek przy ul. Tumskiej 7 należy
do prywatnych właścicieli i powstał
w XIX wieku. Obiekt o powierzchni
253 mkw. jest murowany, piętrowy i ma
dwuspadowy dach. Parter przeznaczony
jest dla celów handlowych. Dawniej
obiekt stanowił element zespołu z budynkiem narożnym przy ul. Kwiatka 2.
Figuruje na mapie Płocka z 1906 roku.
dokończenie na str. 3

PREZYDENT
ZARZĄDZIŁ

Ra zem od lat

MINĘŁO PÓŁ MIESIĄCA

Prezydent zatwierdził
listę lokali użytkowych,
przeznaczonych do wynajęcia w drodze publicznego przetargu nieograniczonego. Znajduje
się na niej 15 lo ka li
o zróż ni co wa nej po wierzchni – od 8,39 do
73,49 mkw. Z jednym
wyjątkiem (ul. Kolegialna 4) umowy na wynajem mogą być zawarte
na 8 lat. Lokale znajdują
się przy ulicach: 3 Maja
16, Sien kie wi cza 45
i 65b, Ko le gial nej 4
i Obrońców Westerplatte 14.
Do wynajęcia jest też
boks motorowy o pow.
3,81 mkw. przy ul. Krótkiej 4 oraz garaże zlokalizowane przy ul: 1 Maja
4, Bartni czej 2, Do brzyńskiej/Norwida, Jaśmi no wej 3, Ja ku bow skie go, Gra dow skie go,
Kościuszki 8, Kolegialnej 29/2, Kre dytowej
i Słodowej 1.
Przetar gi
ogłosi
MZGM-TBS.
Na modernizację
komunikacji
Do spółki Komunikacja Miejska – Płock
wniesio ny
zosta nie
wkład pieniężny w wysokości 1 mln złotych
z przezna cze niem na
pod wyższe nie ka pi ta łu
zakładowego. Stanowić
on będzie wkład własny
spółki w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE,
dotyczących modernizacji zajezdni, zakupu autobusów, monitorowania
wnętrza
poja zdów,
wdrożenia systemu biletu elektronicznego.
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Lokale do wynajęcia

Krystyna i Teodor Cybulscy z prezydentem Mirosławem Milewskim i kierownikiem USC
Elżbietą Wasilewską w otoczeniu rodziny

Siedem par otrzymało w Urzędzie Stanu Cywilnego medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”.
Na ślubnym kobiercu stanęli ponownie państwo: Krystyna i Teodor Cybulscy, Janina i Zdzisław Krawczyńscy,
Marianna i Stanisław Leśkiewiczowie,
Maria i Jerzy Sądzińscy oraz Wacława
i Jan Wiśniewscy. Pary te obchodziły 50.
rocznicę ślubu.
Razem z nimi w Pałacu Ślubów święto wa ły dwie pa ry, któ re prze ży ły
wspólnie 60 lat: Jadwiga i Władysław

Dąb pre ze sa
W tym roku Polski Czerwony Krzyż
obchodzi 90-lecie działalności na terenie
Polski. Zarząd Główny tej organizacji
postanowił uczcić jubileusz posadzeniem 90 dębów, upamiętniających najbardziej zasłużonych działaczy, mających niebagatelny wpływ na propagowanie czerwonokrzyskich ideałów i rozwój
organizacji. W Płocku, za najbardziej
godnego tego wyróżnienia uznano lekarza, specjalistę chorób wewnętrznych
Ludwika Śmigielskiego, wieloletniego
prezesa Zarządu Rejonowego PCK, który zmarł w 2007 roku.
Rodowity płocczanin, ukończył „Małachowiankę”, studia na Akademii Medycznej w Gdańsku i wrócił do Płocka.
Pracował w pogotowiu ratunkowym,
Szpitalu św. Trójcy (jako lekarz i dyrektor), był też kierownikiem ratuszowego

Działka na sprzedaż
Z zasobu Gmi ny
Płock przeznaczono do
sprzedaży nieruchomość
niezabudowaną przy ul.
Zio ło wej.
Dział ka
o pow. 652 mkw. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno ro dzin ną z dopusz czalnymi nieuciążliwymi usługami. W ul. Ziołowej jest sieć wodociągo wa i energe tycz na.
Cenę wywoławczą ustalono na 40 tys. zł.
(j)

Załęccy oraz Teresa i Henryk Ziółkowscy. Bohaterowie wieczoru otrzymali
z rąk prezydenta Płocka Mirosława Milewskiego medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Nadaje je Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej parom, które przeżyły ze sobą
co najmniej 50 lat. Aby je otrzymać na
jubileusz wystarczy zgłosić się do płockiego Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami osobistymi jubilatów i odpisem aktu małżeństwa, jeśli ślub nie był zawarty
w Płocku.
(m.d.)

wydziału zdrowia. Całe życie pracował
także dla Polskiego Czerwonego Krzyża,
a w ostatnim okresie także dla fundacji
„Serce sercu”. Za swą pracę zawodową
i społeczną odznaczony został m.in.
Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dąb-pomnik stanął 6 listopada na
Wzgórzu Tumskim, w parku za klasztorem Mariawitów. Dorodne drzewko posadzili wspólnie: syn doktora Marcin
Śmigielski, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Korga, dyrektor wydziału
zdrowia i spraw społecznych Urzędu
Miasta Katarzyna Michalska, współpracownicy i przyjaciele prezesa Śmigielskiego. Opiekę nad drzewkiem powierzono jednemu z najaktywniejszych kół
PCK w Płocku – młodzieży z Zespołu
Szkół nr 2.
(j)

* Obok biurowca PERN rozpoczęła się budowa
dużego, trzykondygnacyjnego (prawie 8 tys.
mkw.) pawilonu Katowickiego Przedsiębiorstwa Meblowego „Agata”. Planowane otwarcie za rok.
* Wojewoda Mazowiecki powołał Grzegorza
Wrzoska na stanowisko Mazowieckiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
* Motocykliści Orlen Team zakończyli kolejny
sezon startów w rajdach terenowych z dwoma
tytułami mistrzowskimi: Jakub Przygoński
zajął II, a Jacek Czachor III miejsce w Mistrzostwach Świata FIM.
* Obowiązki dyrektora płockiego teatru od chorego Marka Mokrowieckiego przejął Mariusz
Pogonowski.
* Na sylwestrową noc na Starym Rynku zaproszono zespół Papa Dance.
* W ciągu 9 lat za pieniądze zebrane w ramach
akcji „Ratujmy płockie Powązki” odnowiono
24 zabytkowe nagrobki.
* Związkowcy z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego weszli w spór
zbiorowy z zarządem, z którego odwołanie 2
członków stało się bezpośrednią przyczyną
niepokojów o losy prywatyzacji.
* Płocczanka Monika Lewczuk została I wicemiss (wśród 57 kandydatek) Globe International 2009 w Tiranie (Albania).
* Wokół Stanisławówki powstaje oryginalna
Droga Krzyżowa, powiązana ściśle z historią
Polski. Ma być gotowa 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
* Maturzyści zdawali próbny egzamin z matematyki – uznali, że nie był trudny.
* W bazie PKS przy ul. Bielskiej 53 uruchomiono
konkurencyjną cenowo stację benzynową.
* Zawodniczka Centrum Sportów Walki Marta
Chojnowska wywalczyła srebrny medal na
mistrzostwach świata w kick boxingu w formule K-1 Rules w Austrii.
* Po doniesieniach o grypie także z płockich aptek wykupiono maseczki ochronne.
* Płockie Morsy rozpoczęły zimowy sezon kąpielowy – podczas inauguracyjnej kąpieli
w Sobótce (8 listopada) temperatura powietrza wynosiła 5 st. C.
* Na północnych Podolszycach z okna I piętra
wypadła na beton (9 listopada) 21-letnia
kobieta – jej stan jest ciężki.
(j)

Piosenka religijna
Oratorium św. Dominika Savio zaprasza 21 listopada do „Stanisławówki” na XXI Festiwal Piosenki Religijnej pt. „Miasta niech usłyszą pieśń”. Festiwal rozpocznie się o godz. 10. Zespoły dziecięce
prezentować się będą do godz. 14. Po półgodzinnej
przerwie nastąpi wręczenie dyplomów i rozpoczną
się przesłuchania grup młodzieżowych.
„Sygnały Płockie” Pismo Urzędu Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09−400 Płock,
tel. (024) 367 15 78, fax. 367 15 79.
Redaktor naczelny: Ewa Jasińska.
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Nie tylko lasek
Do 31 marca 2010 roku powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu w rejonie lasku brzozowego na Podolszycach Południe. Do przetargu, ogłoszonego przez Urząd Miasta, stanęły trzy firma. Najtańszą ofertę zaproponowała Grima Projekt z Warszawy, która wykonanie zadania oszacowała na 73 tys. 200
zł. Ponadto swoje propozycje złożyły: Betek-Nieruchomości z Płocka (89 tys. 060 zł)
oraz In&Out Architekci Krajobrazu z Konstancina-Jeziornej (119 tys. 560 zł.).
Przypomnijmy, że na powierzchni 1,87
ha ma powstać wewnątrzosiedlowy park
o charakterze wypoczynkowym z funkcją
rekreacyjną, sportową i edukacyjną. Będą
tam place, alejki i miejsce zabaw oraz miejsca na trzy toalety przenośne – dwie zwykłe
oraz jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W parku ma stanąć także
fontanna z zamkniętym obiegiem wody.
Musi być ona tak zaprojektowana, aby jej
zbiornik był łatwy w konserwacji, odporny
na uszkodzenia mechaniczne, wpływy chemiczne (środki uzdatniania wody) i mrozoodporny.
Cały teren zostanie oświetlony. W dokumentacji znajdzie się także inwentaryzacja
istniejącej oraz projekt nowej zieleni, ze

Nowe zabytki
dokończenie ze str. 1
Budynek przy ul. Jerozolimskiej 5
o powierzchni 387 mkw. jest własnością
prywatną. To obiekt mieszkalny, murowany, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony
z poddaszem. Dach jest dwuspadowy. Budynek znajduje się w otoczeniu obiektów
stanowiących elementy zespołu urbanistyczno-architektonicznego, wpisanego do
rejestru zabytków. Wpisanie go na gminną listę zabytków – na prośbę wspólnoty
mieszkaniowej – da podstawę do ubiegania się o dotację z budżetu miasta na podjęcie prac remontowych i restauratorskich.
Budynek jest uwzględniony w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta.

szczególnym uwzględnieniem lasku brzozowego o powierzchni ok. 6,5 tys. mkw.,
który poza niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi ma pozostać w nienaruszonym
stanie. Projekt obejmować będzie także elementy małej architektury, czyli ławki,
śmietniczki i wybieg-toaletę dla psów.
Według koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowanej przez Zakład Usług
Ogrodniczych Arbor i firmę Usługi Projektowe Piotra Gryszpanowicza, obszar parku będzie terenem zamkniętym, do którego prowadzić będą cztery bramy. Ciągi komunikacyjne w parku – najprawdopodobniej z kostki
brukowej – mają zostać tak zaprojektowane,
aby mogły się po nich poruszać również osoby niepełnosprawne. W koncepcji przewidziano miejsce z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi na powierzchni trawiastej. Pod
poszczególnymi elementami do zabawy będzie piasek. Urządzenia do zabawy dla różnych grup wiekowych mają być wykonane
z drewna akacjowego, z elementami wspinaczkowymi oraz sprawnościowymi. Koncepcja zakłada, że miejscem rekreacyjnym dla
najmłodszych dzieci ma być plac zabaw
w formie nieregularnej piaskownicy w otoczeniu kamieni i głazów, które mogą być
jednocześnie siedziskami, bądź stanowić
podstawę pod drewniane kłody, na których
również będzie można usiąść. Pod koronami
(m.d.)
drzew staną stoły z parasolami.

Budynek przy ul. 1 Maja 4, o pow. 551
mkw., należy do prywatnych właścicieli.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
powstał w XIX wieku, gdyż widnieje już
na mapach miasta z początku XX wieku.
Jest to obiekt mieszkalny, usytuowany
u zbiegu ul. 1 Maja i Sienkiewicza. Budynek jest murowany, pięciokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja jest podziemna. Na I i II piętrze na osiach szczytowych elewacji frontowych oraz na ścianie szczytowej znajdują się balkony.
W połaci dachu umieszczone są lukarny:
pięć w części wschodniej, sześć w południowej oraz jedna w części narożnej.
Wpis do ewidencji zabytków zaproponowała wspólnota mieszkaniowa, która starać się będzie o dotację z budżetu miasta
na remont kamienicy.
(m.d.)

Osiedlowa zmiana
Konsorcjum firm z Płocka i Płońska
wybuduje ulicę Agrestową (os. Wyszogrodzka) wraz z brakującą infrastrukturą. Firma Remontowo-Budowlana „Lipowski” oraz Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych zaproponowały
najniższą cenę – 1 mln 146 tys. 800 zł.
Do przetargu stanęło jeszcze pięć firm,
które za wykonanie prac chciały od 1
mln 197 tys. do 3 mln 209 tys. zł.
W ul. Agrestowej o długości 538 m
wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki

i zjazdy z kostki betonowej w kolorze
czerwonym i szarym. Chodniki powstaną po obu stronach jezdni, tam
gdzie jest ona szersza będą miały 2
metry szerokości, a gdzie węższa – 1,5
m sze ro ko ści. In we sty cja obej mie
również uzupełnienie brakującej infrastruk tu ry: oświet le nia i ka na li za cji
deszczowej. Oprócz samej ul. Agrestowej powstanie także sięgacz – przedłużenie ulicy do Kalinowej. Wszystkie prace potrwają do końca czerwca
2010 roku.
(m.d.)

Na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Ułańskiej powstaje centrum handlowe MINI PARK. Inwestorem jest firma Świtalski & Synowie z Poznania. Według
planów, zakupy będzie można zrobić tam już w pierwszym kwartale 2010 roku.

MINI PARK przy Ułańskiej

MINI PARK powstaje niedaleko centrum miasta. Generalny wykonawca
obiektu, konsorcjum budowlane Anbud,
wzniósł już szkielet galerii. Ponadto wylano posadzki oraz wykonano kanalizację
deszczowo-sanitarną. Obecnie trwają
przygotowania do montażu konstrukcji
dachowej. Nowopowstająca galeria
o łącznej powierzchni 2.744 mkw. pomieści 12 sklepów i zostanie otoczona
parkingiem na blisko 70 samochodów.
Pomiędzy ulicą Sienkiewicza i Ułańską
inwestor wybuduje ogólnodostępną drogę
lokalną, która ułatwi mieszkańcom Płocka dojazd do galerii.
Niewątpliwą zaletą powstającego MINI PARKU jest jego nowoczesny projekt
architektoniczny, dzieło pracowni Marker
z Poznania. Parterowy budynek z dwoma
wejściami dla klientów zostanie wzbogacony o liczne przeszklenia. Umożliwi to
przenikanie światła do wnętrz lokali.
W środku obiektu powstaną uliczki handlowe z wejściami do sklepów oraz ka-

wiarnia otwarta na wewnętrzny pasaż.
W chwili obecnej trwa komercjalizacja
obiektu.
– Wśród najemców MINI PARKU znajdą się operatorzy z sektora spożywczego,
odzieżowego, kosmetycznego, RTV
i AGD, a także lokalni przedsiębiorcy –
mówi Tomasz Jurga, członek zarządu firmy Świtalski & Synowie. – Chcemy, by
galeria spełniała funkcję miejsca, w którym szybko i sprawnie będzie można zrobić ekonomiczne zakupy i zaspokoić codzienne potrzeby.
MINI PARK w Płocku to projekt wpisujący się w strategię inwestycyjną firmy,
która zakłada wybudowanie kilkudziesięciu mini centrów handlowych i obiektów
wielofunkcyjnych na terenie całego kraju.
Ich oferta będzie stanowić alternatywę
dla obiektów wielkopowierzchniowych
i hipermarketów. W tym roku prace nad
mini galeriami prowadzone są także
w Lęborku, Kaliszu, Goleniowie i Wolsztynie.
L. Mączyńska

Dla najmłodszych
W październikowym numerze „Sygnałów Płockich” napisaliśmy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej w przetargu na wybór wykonawcy przedszkola w Ciechomicach. Podaliśmy, że najniższą cenę zaproponowało konsorcjum płockich firm:
Remar i Repro.
Jednak po protestach innych wykonawców, komisja przetargowa ponownie zbadała i oceniła oferty. Okazało się, że najlepsze warunki zaproponowało Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox” z Gostynina. W związku z tym to właśnie ta firma zajmie się budową przedszkola przy ul. Ciechomickiej. Inwestycja kosztować będzie 5 mln 978 tys. 795 zł i powinna zakończyć
się w ciągu 14 miesięcy.
(m.d.)
Datowany na lata 20. XX wieku spichlerz przy ul. Piekarskiej 7

Sygnały Płockie
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Podczas październikowej sesji radni przyjęli „Studium transportowe i bezpieczeństwa transportu w mieście”

Zmiany, ale nie szybko
700-stronicowy dokument przygotowało Biuro Inżynierii Transportu z Poznania. Opracowanie studium poprzedziły
pomiary natężenia ruchu drogowego,
analiza danych demograficznych, statystyk zdarzeń drogowych i informacji o ładunkach niebezpiecznych przewożonych
koleją. Twórcy dokumentu przeprowadzili również ankietę wśród mieszkańców, która pomogła w ocenie zachowań
komunikacyjnych płocczan. W studium
przeanalizowano nie tylko ruch samochodowy, ale również kolejowy, wodny, lotniczy, rowerowy i pieszy. Opracowanie,
oprócz diagnozy, zawiera propozycje rozwiązań usprawniających transport w mieście. – W Płocku na tysiąc mieszkańców
przypada 540 pojazdów – mówił na sesji
Jacek Thiem, współtwórca studium.
Płocczanie zdecydowanie wolą korzystać z własnych samochodów niż z autobusów. Podział pomiędzy transportem
zbiorowym a indywidualnym wynosi
21,9 proc. do 78,1 proc. Autorzy studium
podkreślają, że konieczny jest rozwój
szybkiej komunikacji miejskiej. Zaproponowane w dokumencie rozstrzygnięcia
związane np. z wprowadzeniem linii autobusowych przyspieszonych czy wydzieleniem w niektórych miejscach specjalnych pasów dla autobusów pozwoliłyby zmienić tę relację na 32,9 do 67,1 proc.
Według ekspertów z BIT, Płock ma
dobrze rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej, główne ulice miasta są w dobrym
stanie, a udział ruchu tranzytowego to jedynie 8 proc. – Nie brakuje jednak problemów – mówił Thiem. – Przede wszystkim chodzi o punkty krytyczne, którymi są
m.in. przejazdy kolejowe.
Np. na ulicy Słonecznej przejazd zamknięty jest przez 1 godzinę i 36 minut
w ciągu doby. Najdłużej, bo aż po 9 minut w ciągu godziny jest zamknięty w godzinach popołudniowego szczytu, czyli
pomiędzy 14 a 15 i pomiędzy 16 a 17.
W studium transportowym Płock został
podzielony na trzy strefy. Pierwsza z nich
(A) to ścisłe centrum miasta, czyli Starówka. Według specjalistów powinna być
ona wyłączona z ruchu samochodów.
W tej strefie uprzywilejowani powinni
być piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy. W strefie B – obejmującej osiedla
mieszkaniowe – na uprzywilejowanej po-

zycji powinni być piesi, rowerzyści i autobusy. Dopiero w strefie C (obrzeża miasta) ruch pojazdów może odbywać się bez
ograniczeń.
Sposobem na ograniczanie ruchu pojazdów w centrum miasta – według specjalistów – może być wprowadzenie płatnych stref parkowania. Inne zdanie na ten
temat mają władze Płocka. – Nie sądzę,
żeby płatne miejsca parkingowe przyczyniły się do zwiększenia ich dostępności –
mówił prezydent Mirosław Milewski. –
Jestem zwolennikiem bezpłatnego parkowania.
W przyszłości

Autorzy studium przedstawili wizję
układu komunikacyjnego w Płocku za kilka lat. Jego kluczowym elementem będą
obwodnice (północna i północno-zachodnia), które pozwolą wyprowadzić ruch
tranzytowy poza miasto. Już teraz wiadomo, że problemem będzie ruch zewnętrzny, czyli pojazdy przyjeżdżające do Płocka. To wynik coraz większej zabudowy
mieszkalnej w okolicznych gminach.
– Ruch lokalny będzie się utrzymywał na
poziomie zbliżonym do obecnego. Wynika
to z prognoz demograficznych, które przewidują, że liczba mieszkańców miasta nie
ulegnie poważniejszym zmianom – wyjaśniał Jacek Thiem. – Ruch w samym mieście
powinna przejąć już istniejąca obwodnica
wewnątrzmiejska, czyli ulice: Gwardii Ludowej, Chopina, Spółdzielcza. To one powinny być utrzymywane w najlepszym stanie technicznym. Pozostałe ulice, zawarte
pomiędzy wymienionymi ulicami a Wisłą
będą miały charakter dróg zbiorczych, czyli zbierających ruch z osiedli. Poza tym
miasto powinno lobbować za wybudowaniem w pobliżu Płocka trasy kolejowej,
dzięki której udałoby się wyprowadzić ruch
pociągów poza granice Płocka.
Autorzy studium przebadali 12 wariantów rozwoju układu obwodnic, sześć wariantów rozwoju układu ulic i siedem sieci transportu publicznego. Według nich
pozwoli to złagodzić skutki rozwoju motoryzacji i usprawnić ruch w mieście. –
Studium jest dokumentem planistycznym
sporządzonym do 2033 roku – mówił Jacek Thiem. – Zaproponowane zmiany będą zachodzić powoli, a ich efekty widoczne będą w dłuższym czasie.
(m.d.)

II Sympozjum Naukowe Akcji Katolickiej

Kryzys ojcostwa
Pod takim tytułem odbędzie sympozjum naukowe organizowane przez Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
21 listopada w Opactwie Pobenedyktyńskim. W pierwszej części (między
godz. 11.15 a 13.30) zaplanowano cztery referaty. Ks. dr Mirosław Nowosielski spróbuje odpowiedzieć na pytanie
„Czy można dziś mówić o kryzysie ojcostwa?”, a Janusz Wardak – „Czy ojcem się jest, czy ojcem się staje?”.
O „roli ojca we współczesnej rodzinie”
opowie ks. dr Jarosław Krzemiński. Dy-
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lematami ojca wyjeżdżającego do pracy
(„Utrzymać rodzinę, czy z nią być?”)
zajmie się prof. Krystian Wojaczek.
W drugiej części spotkania (od godz.
14.20) przewidziano dyskusję panelową
z udziałem bp Piotra Libery oraz występ
ZHiP „Dzieci Płocka”.
Więcej informacji w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej (tel. 24
262 85 99, w godz. 9 – 14).
Zapisy uczestników sympozjum rozpoczną się o godz. 9, tuż przed mszą
(godz. 10) w katedrze płockiej.
(rł)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone
podczas XLII sesji
Rady Miasta Płocka:

dojazdu z ul. Włościany na rondo.
Mieszkańcy proszą, aby uwzględniono
wjazd na rondo. 2/ Prośba o zmianę organizacji ruchu i postawienie znaku informującego o wjeździe na ul. Browarną do 3,5 tony.

Bożena Musiał

Tomasz Maliszewski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Kiedy zostanie wykonana termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 6?

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wnoszę o zamontowanie oświetlenia
ostrzegawczego górnego nad przejściem
dla pieszych na ul. Dobrzyńskiej (skrzyżowanie z Medyczną).

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Dotyczy zmiany organizacji ruchu na
ul. Kwiatka w celu zwiększenia liczby
miejsc parkingowych dla mieszkańców
i właścicieli lokali użytkowych. 2/ Dotyczy profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla płocczan powyżej 65
lat. 3/ Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat planu wykorzystania miejsca znajdującego się za pomnikiem 13 Straconych.

Barbara Smardzewska-Czmiel

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W związku z utwardzeniem ul. Edukacyjnej ponownie proszę o ustawienie
znaku ograniczającego szybkość przy
wjeździe w tę ulicę od strony ul. Łąckiej. 2/ Proszę o pomalowanie poziomych znaków oznaczających przejście
dla pieszych na ul. Osiedlowej.

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Wiele miast z okazji ważnych dla
miasta wydarzeń wykonuje lokalny pieniądz. Uważam, że na letnią akcję „Festiwalowy Płock” pieniądz taki mógłby
być wykonany. 2/ Dotyczy montażu kamer internetowych w płockim ogrodzie
zoologicznym.

Elżbieta Podwójci-Wiechecka

Beata Szczytniewska

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Do ty czy opusz czo ne go bu dyn ku
przy al. Kilińskiego 2. 2/ Mieszkańcy
proszą o oświetlenie przejścia dla pieszych na rondzie przy ul. Armii Krajowej. 3/ Dotyczy pomieszczeń dla Banku Żywności.

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ Czy dekoracje świąteczne w tym roku zostaną rozmieszczone na osiedlu
Podolszyce Południe i Północ? 2/ Proszę o szczegółowe informacje na temat bu do wy no we go przed szko la
wraz ze żłobkiem na osiedlu Podolszyce-Południe. 3/ Proszę o interwencję w sprawie nieracjonalnego pobierania opłat przez Mazowiecką Spółdziel nię Miesz ka nio wą za wy wóz
śmieci.
Opr. (j)

Piotr Szpakowicz

Jerzy Seweryniak

Przedmiot, temat interpelacji:
1/ W związku z budową IV odcinka
dróg dojazdowych nie zaplanowano

Historia życiem pisana...
Rok 2010 zamyka okres 50 lat Zespołu Szkół Budowlanych, mieszczącego się
przy ul. Mościckiego 4. Od 8 lat w skład
tego Zespołu wchodzi dawne Technikum
Budowlane, a później Zespół Szkół Ochrony Środowiska z Białej. Obie szkoły
miały swoją bogatą i interesującą historię, którą bardzo często łączyły osoby
dyrektorów, nauczycieli a czasem uczniów, którzy zaczynając naukę w jednej,
kończyli ją w drugiej szkole.
50 lat w historii to być może niewiele,
ale dla ogromnej rzeszy ludzi związanych
z „Budowlanką” był to czas bogaty we
wzruszenia, wydarzenia. Szkołą kierowali niezwykli dyrektorzy, znalazło w niej
zatrudnienie wielu znakomitych nauczycieli, opuścili ją świetni fachowcy i dobrzy ludzie. Dla nich wszystkich, aby historia szkoły, mającej tak wielkie znaczenie dla naszego miasta, nie uległa zapomnieniu, 18 września 2010 roku zorganizowane zostaną uroczyste obchody
50 – lecia Zespołu Szkół Budowlanych.
Elementem towarzyszącym obchodom
będzie publikacja, zawierająca rys historyczny szkoły, wzbogacony wspomnieniami pracowników i absolwentów.
Dzieje szkoły będą odtwarzane na
podstawie kronik szkolnych – nieocenio-

nego, lecz niestety niekompletnego źródła informacji. Zmiany nazwy, kierunków, siedziby, łączenia, podziały – w ciągu 50 lat wiele takich sytuacji miało miejsce, źródła historyczne są niekompletne,
pamięć ludzka zawodna.
Zwracamy się zatem z gorącą prośbą
o pomoc do wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z Zespołem
Szkół Budowlanych przy ul. Mościckiego
4 (wcześniej Rewolucji Kubańskiej),
Technikum i Zasadniczą Szkołą Budowlaną mieszczącymi się przy ul. Kolejowej 6 w Radziwiu, a później przy ul. Zglenickiego 42 w Białej, Zespołu Szkół Ochrony Środowiska – funkcjonujących od
2002 roku jako Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
Będziemy wdzięczne za każde
wspomnienie, rozmowę, fotografię czy
pamiątkę. Czekamy niecierpliwie na
każdy sygnał, interesują nas szczególnie opowieści z życia szkoły (także tego
nieformalnego), anegdoty o nauczycielach, wspomnienia przygód uczniowskich i ich niesamowitych pomysłów.
Telefon kontaktowy 24/366-03-80.
Katarzyna Dziurlikowska
Małgorzata Strzegowska

Sygnały Płockie

Spotykają się co dwa tygodnie, aby porozmawiać nie tylko Najsmaczniejsze i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukiernicze,
o problemach z wychowaniem swoich dzieci i wnuków, ale rów- wędliny, sery, owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne,
nież o tym jak sobie radzić z samotnością
a także miody oraz napoje, mają szansę stanąć do konkursu
o Laur Marszałka. Mazowieccy producenci żywności mogą
zgłaszać swoje produkty do 31 stycznia 2010.

W obliczu problemów
codziennych
Przy Klubie Integracji Społecznej
MOPS działają trzy tzw. grupy samopomocy; dla samotnych matek, osób
współuzależnionych oraz babć, które
stanowią rodzinę zastępczą dla swoich
wnuków.
Gru pa samopomocy dla samotnych
matek działa od kil ku miesięcy. Podczas sy stematycznych spotkań matki
mó wią o swoich codziennych trudnościach, o sobie jako kobietach i matkach, dzie lą się do świad cze nia mi,
wspól nie oma wia ją przy czy ny wy cho wawczych pot knięć i razem cieszą się z sukcesów. Dzięki tym spotka niom mo gą stać się sil niej sze,
mniej samot ne i bar dziej z siebie zado wo lo ne.
Na podobną pomoc mogą liczyć
osoby, które wśród swoich bliskich
mają uzależnionego od alkoholu i razem z nim przeżywają dramat nałogu.
Sytuacja rodziców, dzieci, partnerów,
rodzeństwa lub innych bliskich osoby
uzależnionej jest bardzo trudna, a często wręcz dramatyczna. Nałóg dotyczy
ich pośrednio. W ramach grupy samopomocy przełamują barierę milczenia
i wstydu, uczą się mówić o swoich
uczuciach, dostrzegać swoje potrzeby.
Razem zastanawiają się jak rozwiązywać konkretne, codzienne problemy,
a przede wszystkim dają sobie nawzajem wsparcie.
Trze cią gru pą, któ ra dzia ła od
września, są babcie stanowiące rodzi-

nę za stęp czą dla swo ich wnu ków.
W ob li czu ros ną cej licz by dzie ci
opuszczanych i zaniedbywanych, rodzina zastępcza jako jedna z form wychowywania – najbardziej zbliżona
charakterem do rodziny naturalnej –
stanowi bardzo ważny element w syste mie opie kuń czo – wy cho waw czym. Są środowiskiem, w którym
dzie ci po ja wia ją się z po czu ciem
krzywdy z powodu odtrącenia przez
własnych rodziców lub z powodu ich
niewydolności wychowawczej, u podstaw której leżą bardzo różnorodne
przyczyny. Zawsze jest to sytuacja
trudna zarówno dla dziecka, jak i dla
rodzica zastępczego, który ma świadomość spoczywającej na nim ogromnej odpowiedzialności za dalsze losy
swoich wnuków.
Wszystkie grupy mogą liczyć na
pro fe sjo nal ną
po moc
do rad czą
i wsparcie doświadczonych pedagogów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz specjalistów pracy socjalnej
z Zespołów Pracy Socjalnej Nr 2 i Nr
3. Spotkania grup samopomocy odbywają się w budynku MOPS, ul. Wolskiego 4. Grupy mają charakter otwarty – osoby zainteresowane udziałem
w spotkaniach nadal mogą dołączyć
do grup. Do dat ko wych in for ma cji
udziela: Ośrodek Interwencji Kryzysowej pod nr tel. 24 364 02 50 i Klub
Integracji Społecznej pod nr tel. 24
364 02 23.
(op. rł)

Najlepsze pomysły na organizację dożywiania dzieci, ich aktywizację oraz promocję zdrowego odżywiania mogą liczyć na
wsparcie finansowe – trwa nabór wniosków do programu grantowego Danone

Podziel się posiłkiem
W tym roku firma Danone w ramach
programu grantowego „Masz pomysł?
Podziel się Posiłkiem!” przyzna dotacje
40 organizacjom. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 4 grudnia 2009.
Celem Programu Grantowego Danone
„Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”
jest wsparcie inicjatyw, które w społecznościach lokalnych przeciwdziałają niedożywieniu i marginalizacji dzieci oraz
młodzieży na najbardziej podstawowym
poziomie, poprzez niewielkie, ale ważne
projekty, odpowiadające bezpośrednio na
specyficzne potrzeby danej miejscowości
i jej mieszkańców.
W poprzednich latach projekty realizowane w ramach programu grantowego, oprócz zwalczania niedożywienia wśród dzieci, dotyczyły także edukacji z zakresu zdrowego odżywiania
i elementów ekologii. Organizatorom
Sygnały Płockie

zależy na kontynuowaniu tego typu
aktywności. Dlatego podczas wyboru
będą brane przede wszystkim takie
kryteria, jak:
– minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci
– edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej
– aktywizacja społeczna i budowanie
partnerstwa w środowisku lokalnym
– elementy edukacji ekologicznej
Projekty mogą być zaplanowane na
okres do 6 miesięcy. Ogłoszenie wyników kon kur su na stą pi 25 stycz nia
2010 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie, jego regulamin i wniosek grantowy, a także opisy projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach programu, dostępne są na stronie www.podzielsieposilkiem.pl.
(j)

Mazowieckie smakołyki
Celem konkursu jest promocja najlepszych, najsmaczniejszych, najzdrowszych, a także tradycyjnych produktów żywnościowych wytwarzanych
przez mazowieckich producentów.
Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających
się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu
żywności i przetwórstwa.
W konkursie przewidziano dwie kategorie: mazowiec ki
produkt konwencjonalny oraz
mazowiecki
produkt tradycyjny i naturalny. W obu
kategoriach
oceniane będą:
wyroby piekarnicze i cukiernicze,
wyroby
mącz ne,
wę dliny, prze twory
mięsne, sery i inne przetwory mleczne, owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne,
miody oraz napoje.
W kategorii mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny mogą wziąć udział
produkty, które powstały bez udziału
środków chemicznych, zostały wytworzone dzięki naturalnym procesom technologicznym, według tradycyjnej receptury. Surowce tych produktów mogą też
pochodzić z upraw ekologicznych lub
rolnictwa zintegrowanego.
Szeroka formuła pozwala na udział
w konkursie nie tylko firmom komercyjnym, ale także organizacjom zajmującym się wytwarzaniem żywności na

mniejszą skalę, takim jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa
ekologiczne czy osoby fizyczne. Warunkiem jest jednak udokumentowanie
działalności posiadanymi certyfikatami,
dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prezentację produktu na różnego rodzaju
targach, wystawach, lokalnych imprezach itp. Produkty biorące udział
w konkursie powinny być
wytwarzane w ilościach
handlowych, najlepiej z surowców
pro du ko wa nych
na Mazowszu.
Ważne też, aby
zgłoszony produkt był powtarzalny,
co
umożliwi jego
promocję
po
konkursie.
Każdy uczestnik
konkursu
może
zgłosić tylko jeden
produkt w danym roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 marca 2010 roku, a uroczyste
wręczenie nagród – na przełomie marca
i kwietnia 2010 roku.
Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do regulaminu, można znaleźć na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w dziale
Komunikaty, ogłoszenia.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469
Warszawa.
MM

Sum pod ochroną
Po lipcowym śnięciu ryb w wodach
Mazowsza trwa odnawianie narybku.
1 listopada rozpoczął się okres ochronny suma, który potrwa do 31 marca.
W tym czasie wędkarze nie mogą odławiać ryb, a kłusownicy muszą liczyć się
z surowymi karami nakładanymi przez
Państwową Straż Rybacką.
Obręb ochronny suma – największej
ryby słodkowodnej – obejmuje obszar
Zalewu Zegrzyńskiego, odcinek rzeki
Narew od zapory w Dębem do betonowego kolektora oraz Zbiornik Włocławski na Wiśle (w gminie Płock). Odławianie ryb w okresie ochronnym, bardzo ważnym dla podtrzymania gatunków, jest przestępstwem. Malejąca
populacja suma, ale także innych gatunków (tołpyga, leszcz czy sandacz) jest
wynikiem działań kłusowników. Zada-

niem Państwowej Straży Rybackiej jest
ochrona miejsc, w których ryby gromadzą się na zimowisko.
Zimą, mazowieckie łowiska ryb na
Wiśle, Bugu, Narwi i Kanale Żerańskim
są szczególnie narażone na ataki kłusowników, łowiących „na szarpaka”.
Jest to najbrutalniejsza z metod nielegalnego połowu.
Państwowa Straż Rybacka Komendy
Wojewódzkiej w Warszawie prowadzi
przez cały rok akcje przeciwkłusownicze, działania prewencyjne, a także promuje sportową zasadę łowienia „złów
i wypuść”. Jest to jednostka podporządkowana wojewodzie mazowieckiemu.
Oprócz komendy wojewódzkiej ma posterunki terenowe w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Małkinii, Płocku,
Radomiu, Siedlcach i Wyszkowie. IB
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Dzień Seniora w ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku zaprasza wszystkich
swoich klientów do udziału w akcji informacyjnej „Dzień Seniora w ZUS”.
26 listopada (czwartek) we wszystkich oddziałach Zakładu w całym kraju
(w Płocku przy al. Piłsudskiego 2 B) będą dyżurować eksperci, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące emerytur i rent, np.: jak starać się o świadczenia, jakie złożyć dokumenty, jak udowodnić zarobki w sytuacji braku stosownych dokumentów, komu przysługuje prawo do przeliczania i podwyższania świadczeń itp.
Razem z ekspertami ZUS dyżurować będą także m.in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele Biura Rzecznika
Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Płocka.
Na osoby uczestniczące w naszej akcji oczekuje opracowany w przystępnej formie „Poradnik Seniora” z przydatnymi informacjami i wyjaśnieniami.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Barbara Smardzewska-Czmiel
rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku

Plastyczna jesień
W Szkole Podstawowej Nr 18 odbyło
się (29 października) uroczyste wręczenie nagród laureatom XII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ,,Płock jesienią”. Konkurs adresowany był do
uczniów klas I-VI. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Czwartek,
Anna Śnieć, Aleksandra Wielońska,
Iwona Jóźwicka i Beata Afgańska obejrzała aż 399 prac, wykonanych różnorodnymi technikami. Głównym kryterium oceniania prac było samodzielne
wykonanie dzieła, akcent płocki oraz
ciekawe rozwiązanie plastyczne. Prace
napłynęły ze szkół podstawowych nr: 3,
5, 6, 11, 16, 18, 20, 22, 21 oraz ze szkół
w Staroźrebach, Smardzewie, Maszewie
Dużym, MDK i POKiS.

Jury postanowiło przyznać 40 nagród książkowych, ufundowa nych
przez UMP. Nagrody za I miejsca
otrzymali uczniowie: Norbert Maruszewski z SP-18, Aleksandra Śnieć
z SP – 18, Maciej Chyżyński z SP- 22,
Paulina Zielińska z MDK, Agata Kowalak z SP w Staroźrebach, Aleksandra Galewicz z eMDeKUś w Płocku,
Agata Jankowska z SP –15, Aneta Bugaj z SP w Maszewie Dużym, Dominika Tomczak z SP w Staroźrebach, Maria Jóźwicka z SP-18 w Płocku.
Podsumowanie konkursu uświetnił
występ Eweliny Cichockiej – uczennicy
,,Osiemnastki”, wielokrotnej zdobywczyni nagród w międzyszkolnych
konkursach wokalnych.
IJ

Skarpa na biwaku
W końcu października do Liszyny k.
Płocka zjechały na kilka dni zastępy
harcerskie i zuchowe płockiego szczepu „Skarpa” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, aby wspólnie uczestniczyć w pierwszym w tym roku harcerskim biwaku. Uczestnikami były zuchy w wieku od 6 do 10 lat oraz har-
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cerki i harcerze do lat 22 lat – łącznie
około 100 osób. Zakwaterowani zostali w pobliskiej szkole podstawowej.
Po wspólnej kolacji wszyscy ruszyli
zdobywać pierwsze sprawności. Następnego dnia, po śniadaniu, odbywały się zajęcia i dalszy ciąg zdobywania
stopni i sprawności. Zuchy spędzały

Za jeden uśmiech do Peru
Ksiądz Grzegorz Mierzejewski przez 9
lat pracował jako misjonarz w Peru. Powrócił do Płocka z dużym doświadczeniem i wiedzą o kraju położonym na tak
odległym kontynencie, jakim jest Ameryka Południowa. Chętnie tą wiedzą się
dzieli. 28 października w Szkole Podstawowej nr 15 spotkał się z dziećmi.
Ksiądz Grzegorz zaprezentował tradycyjne stroje Indian peruwiańskich, przebierając w nie pięciu chłopców. Uczniowie mogli również posłuchać dźwięków

egzotycznych instrumentów i obejrzeć
film o życiu swoich rówieśników. W podziękowaniu za spotkanie dzieci przekazały księdzu Grzegorzowi własnoręcznie
wykonaną pracę plastyczną „Niedziela
Palmowa”. Natomiast ksiądz Grzegorz
podarował szkole filmy „Płockie Misje
w Peru” oraz „Arcybiskup”.
Spotkanie zorganizowały w ramach
cyklu „Podróż za jeden uśmiech” Filia
Biblioteczna nr 12 Książnicy Płockiej
oraz SP nr 15.
(op. rł)

Przed jubileuszem 50-lecia (1)

Budowlanka we wspomnieniach
Joanna Skulimowska (absolwentka
Studium Nauczycielskiego) w Zespole
Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku pracowała w latach 1966 – 2001 jako nauczycielka języka polskiego, w bibliotece
i czytelni. Początkowo prowadziła koła
zainteresowań, przygotowywała uczniów do szkolnych uroczystości, prowadziła konkursy czytelnicze, organizowała wyjazdy do Sejmu, często pracowała
w czynie społecznym, zawsze z pasją
i poświęceniem dla innych.
Miała wychowawstwo głównie
w szkołach zawodowych. Do młodzieży
podchodziła z życzliwością, każdego
ucznia traktowała indywidualnie. Młodzieży źle sytuowanej materialnie organizowała nieodpłatną pomoc dydaktyczną, zbiórkę odzieży. Zwracała uwagę,
aby młodzi ludzie odnosili się do siebie
z szacunkiem. Wartości wyniesione
z domu: patriotyzm, postawa obywatelska, pomoc innym ludziom – te wartości
starała się wpoić wychowankom.
Szczególnie miło pani Joanna wspomina dyrektorów: śp. Zdzisława Turkowskiego, śp. Jana Wojtalewicza, Tadeusza

Kołodziejaka, Romana Balcerskiego oraz
Walentego Cywińskiego. Jako młoda
dziewczyna nigdy nie myślała o byciu nauczycielem. Przypadek sprawił, że zaczęła pracować w szkole. Po latach doszła do
wniosku, że była to dobra decyzja. Najmilej wspomina przedstawienia patriotyczne przygotowywane z młodzieżą,
spotkania ze znanymi ludźmi.
Joanna Skulimowska bardzo lubiła
rozmawiać z młodzieżą. Nigdy nie żałowała swojego czasu dla ludzkich problemów, otwarta na sprawy innych. Z jej
inicjatywy na terenie placówki prowadzona była sprzedaż książek. Działała
w Fundacji Płocka – szkoła miała czterech stypendystów. Dewiza pani Joanny
– ,,trzeba mieć czyste sumienie i rzetelnie pracować’’.
Za swoją pracę otrzymała odznaczenia i nagrody: w 1977 nagrodę III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania,
w 1982 Brązowy Krzyż Zasługi, w 1996
złotą oznakę ZNP a w 1999 nagrodę
I stopnia Prezydenta Miasta Płocka.
Ulubioną książką pani Joanny są Marie
jego życia Barbary Wachowicz.
TK

czas na wspólnej zabawie, starsi harcerze wykonywali zadania, które pozwalały im na zamknięcie stopni. Były
to m.in. wyjazdy do Gostynina w celu
zasięgnięcia informacji o zamku, koście le i wo dach ge o ter mal nych, do
Płocka w celu upieczenia tortu i pozyskania informacji o patronach płockich ulic.
W trakcie biwaku odbył się także bal
na którym wybrano królową i króla.

Ko lej nym wy da rze niem by ła msza
święta odprawiona przez księdza kapelana. Dla niektórych uczestników biwaku najważniejszym wydarzeniem
było złożenie harcerskiego przyrzeczenia. Była to bardzo piękna i podniosła
uroczystość.
Umocnieni braterstwem wrócili
w niedzielę do codziennych zajęć,
mając w pamięci miniony, ciekawy
weekend.
Dawid Gutek
Sygnały Płockie
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„Szkoła dla rodziców
– rodzice dla szkoły”
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
zaprasza do udziału w V sympozjum
naukowym „Szkoła dla rodziców – rodzice dla szkoły” pod hasłem: „Partnerstwo – Podmiotowość – Tolerancja”, organizowanym pod patronatem Instytutu
Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Sympozjum jest adresowane do dyrektorów, psychologów, pedagogów i nauczycieli-wychowawców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu płockiego, sierpeckiego
i gostynińskiego.
Stanowi ono kontynuację działań
podjętych w minionych latach. Proponujemy, by wymiana poglądów na tegorocznym spotkaniu, odwoływała się do
uniwersalnych wartości wychowywania, warunkujących prawidłową współpracę placówki edukacyjnej ze środowiskiem rodzinnym w kontekście relacji:
nauczyciel – rodzic – uczeń. Będzie to

także próba poszukiwania skutecznych
zasad prawidłowej organizacji współpracy szkoły z rodziną.
Szerokie spektrum tematyczne powinno zainspirować do wyzwolenia
chęci włączenia się w przedsięwzięcie,
mające na celu doskonalenie nauczyciela i praktyki edukacyjnej w zakresie
współpracy placówki edukacyjnej z domem rodzinnym ucznia, a także innowacyjnych form udziału rodziny w profilaktyce i terapii pedagogicznej.
Sympozjum odbędzie się 8 grudnia
w auli ratusza przy Starym Rynku 1.
Wszystkie informacje na temat sympozjum oraz druki zgłoszenia dostępne
są na stronie internetowej Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 2 w Płocku: www.
zsznr2.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada 2009 r.
W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego zapraszają dr Dorota Dądzik
Dariusz J. Szadkowski

W szkolnej
bibliotece

biewskiej Izy Mielczarek ze Szkoły
Podstawowej nr 11.
Po rozstrzygnięciu konkursu głośno
czytano książki Małgorzaty Budzyńskiej
z serii Ala Makota p.t. „Zakochana”.
Podczas obchodów Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych można było także obejrzeć wystawę fotograficzną
autorstwa Marka Kryśkiewicza. Na zakończenie imprezy uczniowie bawili się
na dyskotece.
P. Śmigała

W Gim na zjum nr 5 ob cho dzo no
(23.X) Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z Płocka
i okolic. Podczas imprezy można było
obejrzeć przygotowane przez uczniów
koła teatralnego widowisko zachęcające do czy ta nia ksią żek, wy słu chać
krótkiego wykładu dyrektora Biblioteki Pedagogicznej – Barbary Zielińskiej
oraz sprawdzić się w konkursie wiedzy
na temat biblioteki.
Wyłoniono też zwycięzców konkursu
plastycznego na plakat reklamujący bibliotekę. W kategorii gimnazjów wygrała
Klaudia Radoszkiewicz z Gimnazjum nr
5, a w kategorii szkół podstawowych
najlepsza okazała się praca zbiorowa
uczniów: Natalii Kostun, Ady Gołę-

30 października Muzeum Mazowieckie gościło stypendystów
Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

PRIMUS INTER PARES
Koncert muzyki Chopina w wykonaniu
podopiecznych Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku zainaugurował wręczenie stypendiów 41 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania płockiej
Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie. Mazowiecki Kurator Oświaty
Karol Semik podkreślał, jak istotne znaczenie w osiąganiu sukcesu edukacyjnego ma talent, praca i odwaga. Biskup
Piotr Libera przypomniał słowa Jana Pawła II skierowane do młodych: „Wy jesteście przyszłością świata!”.
Sygnały Płockie

Naj zdol niej sza mło dzież, ro dzi ce
i dyrektorzy placówek otrzymali listy
gratulacyjne i upominki z rąk marszałka Adama Struzika. Najwybitniejsze
osiągnięcia czterdzieściorga uczniów
na gro dzo no sty pen dia mi pre mie ra,
a jed ne go, Ka mi la Zaj kow skie go
z płockiego Zespołu Szkół Technicznych – stypendium Ministra Edukacji
Na ro do wej za suk ce sy spor to we.
W imieniu rówieśników za wyróżnienie podziękowała Magdalena Domańska z „Małachowianki”.
(j)

Nie ma jednej pamięci. Każda pamięć jest inna i pamięta co innego – tymi słowami Ryszarda Kapuścińskiego, dyrektor Ewa
Woźniak rozpoczęła galę z okazji 20-lecia Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 23

20 lat minęło

KRZYSZTOF KALIŃSKI

V Sympozjum Naukowe

Na uroczystości, która odbyła się 4
listopada, zjawiły się władze miasta,
przedstawiciele kuratorium, związków
zawodowych nauczycieli, pedagodzy,
uczniowie, absolwenci szkoły, rodzice
oraz przyjaciele placówki. Dzieciaki
ubrane w galowe stroje i zaproszeni
goście zapełnili tłumnie salę gimnastyczną.
– O tym, że każda pamięć jest inna,
przekonaliśmy się, gdy niedawno próbowaliśmy zebrać fakty z dwudziestoletniej
działalności naszej szkoły – mówiła dyrektor. – Mamy plany rozwoju, ale
chcemy też patrzeć wstecz. Tradycja
i nowoczesność to idealne połączenie.
Z okazji 20-lecia nie zabrakło życzeń i gratulacji. Prezydent Mirosław
Milewski przyznał 10 nagród pieniężnych wyróżniającym się nauczycielom
i pracownikom szkoły.
– Wasza placówka jest wyjątkowa –
mówił. – Z licznymi sukcesami edukacyjnymi jesteście w czołówce płockich
szkół podstawowych. Bierzecie udział
w wielu, często nowatorskich inicjatywach, które mogą poprawić komfort
nauczania. Byliście faworytami między
innymi w konkursie „Lekki plecak”,
dzięki któremu wasi uczniowie nie muszą nosić przeciążonych tornistrów.
Co jednak najważniejsze, z powodzeniem od lat prowadzicie klasy integracyjne, które nie tylko pozwalają wyrównać szanse edukacyjne, ale są dla
dzieci świetną lekcją tolerancji.
Z oka zji ju bi le u szu ucz nio wie
przygotowali specjalny program artystyczny. Były tańce, śpiewy, recytacja
wierszy, ale przede wszystkim zgromadzeni mogli poznać krótką, ale bogatą historię szkoły.
Budowa rozpoczęła się w 1987 roku,
a dwa lata później – 1 września – naukę rozpoczęło 868 uczniów. Do dyspozycji mieli dwa segmenty. W 1990 roku oddano do użytku część administracyjno-gospodarczą, a rok później blok

nauczania początkowego. Ale dopiero
w 1994 roku uczniowie mogli korzystać z sali gimnastycznej i kompleksu
sportowego. W tym samym roku – 1
września – placówka otrzymała sztandar, wmurowana została tablica pamiątkowa, a szkoła otrzymała imię Armii Krajowej. Również w 1994 roku
SP nr 23 została przyjęta do Towarzystwa Szkół Twórczych. Rok później
odbyła się pierwsza edycja konkursu
„Losy żołnierza polskiego”. Placówka
może poszczycić się organizacją wielu
konferencji dla nauczycieli.
W 1999 roku szkoła zakwalifikowana została do programu Unii Europejskiej Socrates Comenius. Wtedy też
powołane zostało ognisko muzyczne
i mini poradnia. Rok później placówka
przekształcona została w sześcioletnią
szkołę podstawową oraz otwarta została filia Młodzieżowego Domu Kultury.
W 2002 roku SP nr 23 stała się szkołą
z oddziałami integracyjnymi, a w następnym roku otwarto szkolną izbę pamięci. W 2003 roku w budynku otwarto filię Książnicy Płockiej oraz po raz
pierwszy zorganizowano piknik integracyjny. Dwa lata później placówka
odznaczona została medalem „Pro Memoria”, a w 2006 roku otrzymała certyfikat program „Nasza szkoła – szkołą wspierającą uzdolnienia”. Uczniowie SP nr 23 mogą pochwalić się zdobywaniem najwyższych miejsc w konkursach przedmiotowych, zarówno na
szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W 2009 roku w szkole utworzona zostaje trzecia pracownia komputerowa, przeznaczona dla uczniów klas
I-III, a placówka przystępuje do programu UNICEF „Szkoła z prawami
dziecka”.
Obchody 20-lecia zaplanowano na
cały rok szkolny 2009/2010. W programie jest m.in. festyn dla uczniów
„Moja szkoła ma 20 lat” i dzień patrona szkoły.
(m.d.)

7

*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

KMP PŁOCK

Wpadka za wpadką

30 metrów dalej
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ul. Tartacznej, Seat Ibiza wjechał pod nadjeżdżający pociąg. W samochodzie były cztery młode dziewczyny. Dwie z nich wydostały się z pojazdu. Kierująca i siedzący obok pasażerka zostały w środku.
Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Do akcji przystąpiły trzy zastępy
strażaków. Z wraku wyciągnęli dwie
młode dziewczyny. Użyto piany gaśniczej. Chwilę potem pojawiły się
karetki pogotowia, które odwiozły ranne kobiety do szpitala.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca nie zachowała ostrożności i wjechała na tory wprost pod nadjeżdżający
skład. Maszynista mimo małej prędkości pociągu (30 km/godz.) nie miał możliwości uniknąć zderzenia i chociaż hamował, zatrzymał się dopiero około 30
m od miejsca, w którym uderzył w auto.
Na szczęście, był to tylko pozorowany
wypadek. – W ramach akcji ,,Bezpieczny

przejazd. Zatrzymaj się i żyj” policjanci,
przedstawiciele kolei, strażacy i pogotowie ratunkowe przeprowadzili ćwiczenia
– opowiada Piotr Jeleniewicz, rzecznik
prasowy policji. – Celem akcji było pokazanie tragicznych skutków zderzenia
samochodu z pociągiem.
Organizatorzy podkreślali, że do wielu wypadków nie doszłoby, gdyby kierowcy stosowali się do znaków STOP,
stojących przed przejazdami. Pokaz obserwowała młodzież z płockich szkół.
– Uczenie młodych nawyku zatrzymania się przed torowiskiem jest szczególnie ważne, bo za kilka lat dołączą oni do
grona kierowców – mówi Jeleniewicz.
W Płocku na przejazdach kolejowych
rocznie dochodzi do kilku zdarzeń,
w których rannych zostaje parę osób.
Przypomnijmy, że 3 października do
zderzenia samochodów z pociągami doszło aż dwukrotnie: na przejazdach przy
ul. Rzecznej i Zielonej w Radziwiu. Na
szczęście nikt nie zginął.
(m.d.)

W miarę spokojnie
Przez cztery dni trwała akcja „Znicz”
przy płockich nekropoliach. – W rejonach cmentarzy było spokojnie – podsumowuje Wszystkich Świętych Piotr Jeleniewicz, rzecznik płockiej policji. –
Niestety, na terenie powiatu doszło do
dwóch śmiertelnych wypadków, trzy
osoby zostały ranne. Policjanci odnotowali 17 kolizji i zatrzymali ośmiu pijanych kierowców.
Tego roczna akcja roz poczęła się
w piątek, 30 października. Wtedy doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. W Rembowie zginęła rowerzystka, która skręcając w lewo, nie zauważyła VW Transportera. Drugą ofiarą
był pieszy potrącony przez autobus
w Popłacinie.Najwięcej funkcjonariuszy pracowało 1 listopada. Tego dnia
porządku pilnowało pół tysiąca policjantów płockiej komendy.
– Tradycyjnie, w pobliżu cmentarzy
było bardzo tłoczno – mówi Zbigniew
Kopczyński, zastępca naczelnika ruchu
drogowego. – Ruch odbywał się powoli,
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ale płynnie. Nie odnotowaliśmy żadnych
zdarzeń. Kierowcy z reguły byli bardzo
zdyscyplinowani i nie mieliśmy większych problemów z utrzymaniem płynności ruchu.
W policyjnej statystyce zapisał się również 2 listopada, kiedy w Gąbinie ranne
zostały trzy osoby. – Podsumowując akcję można powiedzieć, że na drogach było bezpiecznie – komentuje zastępca naczelnika płockiej drogówki. – Trudno
jednak mówić o pełnym sukcesie przy
dwóch śmiertelnych wypadkach.
Akcja Znicz 2009 to nie tylko wytężona praca drogówki. Nad bezpieczeństwem odwiedzających groby czuwali
policjanci mundurowi, jak i ci pełniący
służbę po cywilnemu. Dzięki ich pracy
nie odnotowano żadnego zdarzenia kryminalnego w rejonie cmentarzy. Policjantom pomagali również strażnicy
miejscy, którzy m.in. zwracali uwagę na
kradzieże kwiatów i zniczy oraz sprawdzali pozwolenia na sprzedaż przy nekropoliach.
(m.d.)

Płoccy policjanci coraz dokładniej
przyglądają się osobom podejrzewanym
o handel narkotykami. Często dochodzi
do zatrzymań. Tak też było 5 listopada.
Funkcjonariusze obserwowali mieszkanie przy ul. Pszczelej. Z informacji policjantów wynikało, że przebywający tam
26-letni mężczyzna może być dilerem
narkotykowym. – Kiedy go zatrzymali miał w plecaku torebkę z marihuaną –
mówi Anna Lewandowska z zespołu
prasowego KMP Płock.
Kryminalni postanowili przeszukać
mieszkanie, w którym pomieszkuje (ma
inny adres zameldowania), ale nikt nie
otwierał drzwi, za to na ich widok jakaś
idąca schodami kobieta zrobiła szybki
„w tył zwrot”. Funkcjonariusze dobiegli
do niej, wylegitymowali i przeszukali.
– 34-letnia płocczanka okazała się
konkubiną podejrzanego, a także jego
wspólniczką w nielegalnym procederze
– opowiada Lewandowska. – W torebce
miała szklany słoik, a w nim dziewięć foliowych torebek z marihuaną.
Podczas przeszukania mieszkania sam
diler wydał policjantom jeszcze 21 torebek z amfetaminą. Dzień później zatrzy-

mana została jego siostra, 17-latka. Udowodniono, że także ona zajmowała się
rozprowadzaniem środków odurzających.
Prokurator zarzucił rodzeństwu, że
sprzedawało narkotyki w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej. Do czasu rozprawy
sądowej dziewczyna ma dozór policyjny
– musi stawiać się dwa razy w tygodniu
płockiej komendzie. Jej brat, oprócz dozoru, musi także wpłacić tysiąc złotych
jako zabezpieczenie majątkowe.
Tego samego dnia wieczorem, zajmująca się sprawami narkotykowymi grupa
kryminalna zatrzymała jeszcze jednego
mężczyznę z marihuaną. Policjanci jego
też mieli od jakiegoś czasu na oku.
– Kiedy na ul. Kredytowej podjechali
do niego nieoznakowanym radiowozem,
spłoszony 33-letni płocczanin natychmiast rzucił coś pod jakiś samochód –
mówi Anna Lewandowska.
Okazało się, że tak ochoczo pozbył
się pięciu torebek z suszem roślinnym,
który po zbadaniu okazał się marihuaną. Mężczyzna trafił najpierw do policyjnego aresztu, potem przyznał się do
posiadania narkotyku i dobrowolnie
poddał karze.
(m.d.)

Nie kradliśmy

nocy. Jeden ma lat 25, rodzinę: żonę i kilkuletnie dziecko. W przeszłości był karany
za posiadanie narkotyków. Drugi – 22 lata,
nie pracuje, utrzymują go matka i brat. Dotąd niekarany.
– Podkreślali w zeznaniach, że nie
kradli tych lusterek – dodaje nadkomisarz Antczak. – Rzeczywiście, ale ich
wyłamanie naraziło właścicieli aut na
duże, dochodzące do kilku tysięcy zł
szkody. Obaj panowie zgodnie przyznali, że tamtej nocy byli pijani i dziś nie
potrafią wyjaśnić, czemu taka głupota
strzeliła im do głów.
Niestety, za głupotę trzeba płacić,
więc obaj płocczanie usłyszeli zarzuty
niszczenia cudzego mienia, za co Kodeks Karny przewiduje karę do pięciu
lat pozbawienia wolności.
(m.d.)

Noc z 4 na 5 listopada, ul. Kredytowa.
Na osiedlowym parkingu stoją auta mieszkańców okolicznych bloków. Ktoś jednak
nie śpi i odkrywa, że lusterko w jego samochodzie jest ułamane. Szybko dołączają jeszcze trzej sąsiedzi, ich samochody są
uszkodzone w identyczny sposób.
– Ale to był dopiero początek, bo wezwany na miejsce patrol policyjny stwierdził, że
wandale pourywali lusterka zewnętrzne aż
w 13 pojazdach – mówi nadkom. Robert
Antczak z wydziału dochodzeniowo-śledczego KMP Płock. – Nasi koledzy z wydziału kryminalnego ostro wzięli się do roboty i cztery dni później zatrzymali dwóch
płocczan, którzy tak „zabawiali się” tamtej

Inna strona przemocy
Uczniowie z płockich gimnazjów
wzięli udział w trzeciej edycji akcji „Bliżej siebie. Dalej od przemocy”. Dzieciaki
musiały wykazać się nie tylko wiedzą, ale
również zdolnościami aktorskimi, plastycznymi i tężyzną fizyczną.
Inicjatorkami akcji są: kom. Violetta
Przybysz i Joanna Łopatowska z wydziału prewencji. -W tym roku przewidziałyśmy trzy konkurencje – mówi Violetta Przybysz. – Pierwsza to konkurs
wiedzy oraz inscenizacja dotycząca
przemocy. Druga to część plastyczna
i na koniec konkurencje sportowe.
Najpierw gimnazjaliści otrzymali do
wyjaśnienia pojęcia dotyczące przemocy, potem odgrywali scenki sytuacyjne
np. przemoc podczas przerwy w szkole,
przemoc domowa oraz podawali propozycje rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Plastycznie uzdolnieni tworzyli rysunki

na koszulkach o tematyce związanej
z przemocą. Ostatnim punktem imprezy
był slalom drużynowy oraz konkurencje
zręcznościowe.
– Dzieciaki mają ciekawe spostrzeżenia – dodaje Joanna Łopatowska. –
Dzięki przedstawianym przez nich scenkom, możemy zrozumieć świat widziany
oczami młodych.
Młodzież z dużym zaangażowaniem
podeszła do zmagań, dlatego trudno było
wyłonić zwycięzcę. Po długich naradach
jury ustaliło ostateczną kolejność: I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 8,
drugie z G6, a trzecie z PUL. Organizatorzy ufundowali dla wszystkich drobne
upominki i gadżety, które będą praktyczną pamiątką udziału w imprezie.
Gospodarzem i współorganizatorem
było Gimnazjum nr 2. Akcję wsparł
Urząd Miasta.
(m.d.)
Sygnały Płockie

Płockie zabytki
Kto wie ile jest w Płocku zabytków? Lista ta zmienia się; jedne budynki zostają z niej skreślone,
a inne dopisane, bo nabrały z czasem wartości historycznej.
Oto najnowsza, uaktualniona lista zabytków:
al. Jachowicza 14 – willa, al. Jachowicza 20 – zespół szkoły powszechnej: szkoła, sala gimnastyczna, al.
Jachowicza 26 – dom, al. Jachowicza 38 – hotel, al. Jachowicza 40 – dawny dworzec autobusowy,
al. Kilińskiego – Rogatki Płońskie, al. Kilińskiego
6a, 8a – Rogatki Warszawskie,
al. Kobylińskiego – kaplica grobowa rodziny Górnickich na cmentarzu rzymsko-katolickim, al. Kobylińskiego 23 – dwór z dwoma pawilonami oraz budynkiem stajni z wozownią,
ul. Warszawska 26 – Wieża ciśnień,
Pl. Dąbrowskiego 2 – pozostałości zespołu klasztornego Norbertanek, Pl. Dąbrowskiego 2B – budynek
Płockiej Drukarni Akcydensowej, d. Drukarni Braci
Detrychów,
Pl. Narutowicza 1- dom, Pl. Narutowicza 2 – Dom
pod Opatrznością, Pl. Narutowicza 3 – dom, Pl. Narutowicza 4/6 – dawny pałac biskupi, budynek główny
i skrzydła boczne, Pl. Narutowicza 5, 8, 10 – domy,
Nowy Rynek 2, 4, 8, 10, 12, 14 – domy, Nowy Rynek
16 – dom z oficynami, Nowy Rynek 18, 20 – domy,
Pl. Obrońców Warszawy 1 – dom i brama, Pl.
Obrońców Warszawy 2, 3, 4 – domy, Pl. Obrońców
Warszawy 8 – d. gmach Narodowego Banku Polskiego, ob. Prokuratura Rejonowa,
Stary Rynek 1 – ratusz, skrzydło północne ratusza,
dawniej kamienica mieszkalna, skrzydło południowe
ratusza, dawniej kamienica mieszkalna, Stary Rynek 2,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 27 – domy, Stary Rynek 8 – oficyna od strony ul.
Piekarskiej, Stary Rynek 11 – dom i dwie oficyny, Stary Rynek 16 – dom i oficyna, Stary Rynek 23 – dom
i dwie oficyny,
Pl. Witosa 1 (Borowiczki) – zespół cukrowni: cukrownia, dom dyrektora i park,
u1. Wyszogrodzka 11 – dom,
ul. Gradowskiego 12 – dom,
ul. Bielska 1 – dawny „Hotel Poznański”, ul. Bielska
3, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 23, 25, 27, 33, 35 – domy, ul.
Bielska 13 – Mur Kazimierzowski, ul. Bielska 14 –
dom i 2 oficyny, ul. Bielska 45 – młyn parowy,
ul. Browarna (Ciechomice) – park dworski, zespół
dworski: dwór z otaczającym drzewostanem, oficyna,
ul. Głowackiego l – willa ”Soplica”,
ul. Grodzka 1, 2a, 3, 7, 9, 16 – domy, ul. Grodzka 5
– dom i 3 oficyny, ul. Grodzka 8, dom i 2 oficyny, ul.
Grodzka 15, 17 – domy i oficyny,
ul. Jerozolimska l, 3, 2/4, 6/8/10, 12, 14/16/18, 20 –
domy,
ul. Kazimierza Wielkiego 24 – Rogatki Dobrzyńskie
wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m, ul.
Kazimierza Wielkiego 7a – budynek plebani przy kościele św. Bartłomieja, ul. Kazimierza Wielkiego 1 –
kościół farny wraz z dzwonnicą i otoczeniem w promieniu 100 m, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 9, 14, 15,
16, 18, 19, 26, 35, 37 – domy, ul. Kazimierza Wielkiego 7 – dom katolicki, ul. Kazimierza Wielkiego 9d – d.
Spichrz, ob. Archiwum Państwowe, ul. Kazimierza
Wielkiego 11b – d. Spichrz, obecnie. dział etnografii
Muzeum Mazowieckiego, ul. Kazimierza Wielkiego
13b – d. Spichrz, ob. zachowany na poziomie piwnic,
ul. Kazimierza Wielkiego 27 – kościół i klasztor Mariawitów, ul. Kazimierza Wielkiego 29 – element zespołu klasztoru Mariawitów – budynek klasztorny, ul. Kazimierza Wielkiego 35a – d. mydlarnia,
ul. Kolegialna 1, 2, 11, 17, 18, 20, 26a, 28, 34, 35, 36,
37 – domy, ul. Kolegialna 3 – dom i oficyna, ul. Kolegialna 4 – dom i 2 oficyny, ul. Kolegialna 5 – dom
mieszkalny z oficynami, ul. Kolegialna 6 – dom i 2 oficyny, ul. Kolegialna 8 – d. „Hotel Polski” oraz części d.
hotelu: 3 oficyny i budynek na dziedzińcu, ul. Kolegialna 9 – d. dom, ob. Pałac Ślubów, ul. Kolegialna 13, 14,
Sygnały Płockie

14a – domy i oficyny, ul. Kolegialna 15 – gmach Kamery Pruskiej, ul. Kolegialna 20 – d. „Hotel Warszawski”,
ul. Kolegialna 23 – budynek Szkoły Muzycznej, ul. Kolegialna 24 – willa i oficyna, ul. Kolegialna 26 – willa,
ul. Kolejowa 8 (Radziwie) – elektrownia,
ul. Kościuszki 1- dom, tzw. „płocka Dziekanka”, ul.
Kościuszki 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 22a, 24, 24a
– domy, ul. Kościuszki 4 – dom i 2 oficyny, ul. Kościuszki 9 – dawny zajazd, ul. Kościuszki 11 – dom i oficyna, ul.
Kościuszki 12 – dom i 2 oficyny, ul. Kościuszki 16 – budynek plebani przy kościele św. Dominika, ul. Kościuszki 16/18 – zespół sakralny podominikański: kościół wraz
z wnętrzem i najbliższym otoczeniem w promieniu 100
m, klasztor oraz dzwonnica, ul. Kościuszki 26 – internat,
ul. Kościuszki 28 – dawny Zbór Ariański, ul. Kościuszki
28 – zespół loży masońskiej, obecnie szpital: 2 obiekty,
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ul. Królewiecka 4, 16, 18, 18a, 20, 24, 26 – domy,
ul. Królewiecka 6/8 – dom nr 8, oficyna nr 6, ul. Królewiecka 15 – 2 oficyny, ul. Królewiecka 17 – dom
i oficyna, ul. Królewiecka 21 – dom i oficyna, ul. Królewiecka 23 – dom i 2 oficyny, ul. Królewiecka 28 –
dom i oficyna,
ul. Kwiatka l – dom i oficyna, ul. Kwiatka 2, 3, 5, 8,
11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39,
41, 42, 43, 51, 57 – domy, ul. Kwiatka 7- dawna synagoga, ul. Kwiatka 9 – dom i 2 oficyny, ul. Kwiatka 26
– dom i oficyna, ul. Kwiatka 28 – dom i 2 oficyny, ul.
Kwiatka 30 – dom i oficyna, ul. Kwiatka 44 – sklep, ul.
Kwiatka 55 – dom i oficyna, ul. Kwiatka 59 – budynek
dawnej wagi miejskiej,
ul. Małachowskiego 1 – zabudowania dawnego kolegium jezuickiego wraz z wieżą dawnej kolegiaty św.
Michała, obecnie „Małachowianka”,
ul. l Maja 1a – dom i oficyna, ul. l Maja 1, 1b, 4 –
domy 1, oficyna 1b, ul. l Maja 3/5 – oficyna, ul. l Maja 3/5 i 5 – d. dom, ob. komenda policji, ul. l Maja 7 –
poczta, ul. l Maja 9 – zespół 4 budynków, ul. l Maja
11 – dawny budynek monopolu, ob. szkoła podstawowa, ul. 3 Maja 4 – Liceum im. Władysława Jagiełły,
ul. Misjonarska 1a, 2, 3, 4, 8a – domy, ul. Misjonarska 1a – dom, ob. dom księży emerytów, ul. Misjonar-

ska 6 – dom i oficyna, ul. Misjonarska 7 – budynek
szpitala żydowskiego, ul. Misjonarska 9 – d. szpital,
ob. akademik Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica,
ul. Mostowa 1 – Dom pod Trąbami, ul. Mostowa 2
– kanonia, ul. Mostowa 5/7 – d. zajazd,
ul. Norbertańska 25 – kaplica na cmentarzu prawosławnym, ul. Nowowiejskiego – architektoniczny zespół sakralny poreformacki: kościół wraz z wystrojem
wnętrza oraz klasztor,
ul. Nowowiejskiego 1a, 9, 11 – domy, ul. Nowowiejskiego 2 – Seminarium Duchowne, ul. Nowowiejskiego 13 – d. papiernia, ob. spichlerz,
ul. Ostatnia 3, 6, 7 – domy, ul. Padlewskiego 1, 3, 6,
9, 17, 18, 20 – domy,
ul. Padlewskiego 19 – dom i oficyna, ul. Piekarska
19, 20 – domy,
ul. Piękna 2, 3, 4, – domy,
ul. Powstańców – Park Kunzmana,
ul. Rybki 4 – dom, ul. Rybaki 7 – dom i oficyna,
ul. Sienkiewicza 22 – neogotycki budynek więzienia,
tzw. „Więzienie Nowe”, ul. Sienkiewicza 4, 10, 19, 21,
25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 51, 55, 56, 64 – domy, ul. Sienkiewicza 22 – budynek więzienia, tzw. „Więzienie Stare”, ul. Sienkiewicza
23 – dom i oficyna, ul. Sienkiewicza 29 – dom i oficyna, ul. Sienkiewicza 36 – budynek Łaźni Miejskiej, ul.
Sienkiewicza 38 – dom i 2 oficyny, ul. Sienkiewicza 44
– dom i oficyna, ul. Sienkiewicza 46 – d. oficyna, ob.
dom główny, ul. Sienkiewicza 48 – budynki odlewni
zespołu Fabryki Maszyn Rolniczych, w tym budynek
frontowy przy Sienkiewicza 48 oraz budynek przy Królewieckiej 12 oraz 2 oficyny, ul. Sienkiewicza 52 – d.
„Hotel Płocki”, ul. Sienkiewicza 53 – dom i oficyna, ul.
Sienkiewicza 54 – dom i oficyna,
ul. Słoneczna 8, 10, 12a, 16, 18, 19 – domy, ul. Słoneczna 20, 22 – wille,
ul. Tumska – katedra wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza i najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m, ul. Tumska 2 – zespół
dawnego opactwa benedyktyńskiego z reliktami zamku w postaci wież szlacheckiej i zegarowej, obecnie
Muzeum Diecezjalne, ul. Tumska 3 kanonia, obecnie
Kuria Diecezjalna, ul. Tumska 3a – Muzeum Diecezjalne
wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m, ul.
Tumska 4 – dawny odwach, ul. Tumska 4a, 6, 8, 10a, 12,
15, 16, 22 – domy, ul. Tumska 7 – dom, dawniej stanowił
element zespołu z budynkiem narożnym przy ul. Kwiatka
2, ul. Tumska 9 – d. „Hotel Angielski“, ul. Tumska 10a –
oficyna, ul. Tumska 13 – budynek stanowiący element
zespołu d. Fabryki Maszyn Rolniczych M. Margulies, ul.
Tumska 14 – dom i oficyna,
ul. Warszawska 2, 4 – domy,
ul. Wiatraki 16 – dom,
ul. Zalesie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wille,
ul. Zduńska 2 – dom, ul. Zduńska 6 – d. dom, ob. zachowany na poziomie piwnic, ul. Zduńska 8 – oficyna,
ul. Zduńska 10 – dom, oficyna, ul. Zduńska 13a – dawna baszta obronna,
Imielnica – kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego,
Radziwie – kościół p.w. św. Benedykta,
ul. Krzywa 15 (Trzepowo) – zespół kościoła parafialnego p.w. św. Aleksego: kościół, dzwonnica,
Wisła – most drogowo – kolejowy,
Wzgórze Tumskie – grodzisko wczesnośredniowieczne, podgrodzie, relikty architektury romańskiej
i gotyckich murów obronnych,
Płock – zespół urbanistyczno-architektoniczny
i warstwy kulturowe miasta Płocka w granicach określonych na planie,
ul. Harcerska 91 – d. budynek Urzędu Gminy, ob.
o funkcjach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży,
ul. Kolejowa 32 – młyn motorowo-elektryczny wraz
z wyposażeniem (urządzenia produkcyjne),
ul. Piekarska 7 – spichrz,
ul. Jerozolimska 5 – dom.
Ogółem lista obejmuje 372 obiekty zabytkowe, świadczące o historii i kulturze naszego miasta.
Opr. (m.d.)
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*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprasza na dwa koncerty z cyklu „Gwiazdy opery”. 26 i 27 listopada o godz. 19 w sali
koncertowej PSM przy ul. Kolegialnej 23 dla płocczan najpiękniejsze arie i duety z oper G. Bizeta, G. Vderdiego, P. Czajkowskiego, G. Donizettiego śpiewać będą: Małgorzata Walewska i Jacek Laszczkowski z towarzyszeniem chóru Vox Juventutis. Płocką orkiestrę poprowadzi Tadeusz Kozłowski.
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie orkiestry przy ul. Bielskiej 9/11 i w sklepie muzycznym Harfa przy ul. Kolegialnej 1.
Rezerwacja internetowa: www.posorkiestra.pl

Gwiazdy Opery
Mał go rza ta
Walewska
(mez zo so pran)
ma na swoim
koncie wiele nagród. Zdobyła
m.in. drugą nagrodę na I Między na ro do wym
Międzyuczelnianym Konkursie Wokalnym we Wrocławiu, pierwszą nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Alfredo Krausa
w Las Palmas (Hiszpania), dwie nagrody dla najlepszego mezzosopranu
w Międzynarodowym Konkursie im. St.
Moniuszki w Warszawie.
Akademię Muzyczną im. F. Chopina
w Warszawie, w klasie prof. Haliny Slonickiej ukończyła z wyróżnieniem.
Współpracuje z Operą Narodową w której debiutowała rolą Azy w “Manru” I.J.
Paderewskiego, z Bremer Theater w Bremie. W sezonie 1996/97 i 1997/98 miała
kontrakt w wiedeńskiej Staatsoper, a w
sezonie 2004/05 i 2005/06 w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, gdzie występowała jako Dalila w “Samsonie i Dalili”
(Jose Cura jako Samson).
Występowała na wielu światowych
scenach w towarzystwie takich gwiazd
jak; L.Pavarotti, P.Domingo, L.Lima,
S.Estes, D.Hworostowsky, T.Hampson, R.Bruson, B.Weikl, E.Gruberova,
M.Lipovsek, G.Schnaut, M.Salminen.
J.Cura, R.Vargas.
Obecnie śpiewa w „Trubadurze“ na deskach Covent Garden Royal Opera House w Londynie.
Najważniejsze role to: Carmen (Carmen) – G.Bizet, Dalila (Samson i Dalila)
– C.Saint-Saëns, Santuzza (Rycerskość
Wieśniacza) – P.Mascagni, Charlotta
(Werther) – J.Massenet, Cieca (La Gioconda) – A.Ponchielli, Amneris (Aida),
Azucena (Trubadur), Ulryka (Bal Maskowy), Magdalena (Rigoletto), Polina, Hrabina (Dama Pikowa), Olga (Eugeniusz
Oniegin) – P.Czajkowski, Judit (Zamek
księcia Sinobrodego) – B.Bartok, Małgorzata (Potępienie Fausta) – H.Berlioz.

Jacek Laszczkowski (tenor)
edukację
muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej w Białymstoku w klasie
klarnetu.
Śpiew studiował
w Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Był dwukrotnym
stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.
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Debiutował w Warszawskiej Operze Kameralnej w „Uprowadzeniu z Seraju”
W.A. Mozarta. Jeszcze jako student zadebiutował w wiedeńskiej Kammeroper
jako Ernesto w „Don Pasquale” G. Donizettiego.
Jest laureatem m.in. 3 nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym
w Vercelli (Włochy), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Tuluzie
(1993). W 1992 w Londynie w Queen
Elisabeth Hall wziął udział w brytyjskim
prawykonaniu opery „Ermione” G. Rossiniego. W 1996 roku wystąpił jako solista w mediolańskiej „La scali” w operze
„Gracz” S. Prokofiewa. W tym samym
roku zagrał główną rolę w telewizyjnym
filmie fabularnym „Dusza śpiewa” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego.
Z zespołem Opery w Nicei wykonał
„West Side Story” jako Tony u boku Julji Migenes (Maria) na Festiwalu CagnesSur Mer. W listopadzie 2001 wystąpił
w Monachijskiej Bayerische Staatsoper
jako Neron w „Koronacji Poppei” C.
Monteverdiego. W tym samym teatrze
zaśpiewał jako gość specjalny w sylwestrowym przedstawieniu „Fledermaus”
J.Straussa.
Rola Nerona w Koronacji Poppei w inscenizacji Hamburskiej Staatsoper przyniosła mu tytuł Śpiewaka Roku 2003,
przyznawany przez prestiżowe czasopismo operowe Opernwelt. Występował na
wielu scenach w takich krajach jak:
Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja,
Holandia, Belgia, Anglia, Austria, Portugalia, Dania, Chorwacja, Słowenia, USA.

Vox Juventutis powstał w 1999 roku,
jednak początki istnienia zespołu datują
się na rok 1987, kiedy to zrodził się pomysł powstania chóru kameralnego przy
ówcześnie istniejącym Studium Nauczycielskim. Pierwszym dyrygentem, pracującym z chórem w latach 1987 – 1999,
była mgr Jadwiga Bogiel. Od roku 1999
do chwili obecnej funkcję tę pełni Robert
Majewski. 20 lat istnienia pozwoliło chórowi osiągnąć kilka ważnych sukcesów.
Najważniejsze z nich to: III miejsce
i „Brązowa Wstęga” na X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Pradze
(2000 rok); III miejsce na III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Grado
we Włoszech (2001), trzykrotnie II miejsce i „Srebrna Wstęga” na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Pradze
(2003, 2004 i 2006).
Repertuar Vox Juventutis obejmuje
pieśni renesansowe, muzykę kościelną,
współczesną muzykę polską i zagraniczną, a także aranżowaną muzykę ludową.
Ponadto ma w swoim repertuarze dzieła
oratoryjne i operowe: „Mszę Nelsońską”
J. Haydna, „Sen nocy letniej” F. Mendel-

ssohna, „Traviatę” G. Verdiego i „Psalmy
Dawida” Z. Małkowicza. W grudniu
2002 roku chór nagrał płytę zatytułowaną
„W dzień Bożego Narodzenia” zawierającą 12 kolęd, a w roku 2004 ukazała się
kolejna płyta „Na piątkę” z utworami
o różnorodnej tematyce.

Tadeusz
Kozłowski (dyrygent)
studia
ukończył w Akademii Muzycznej
w
Warszawie
w klasie prof.
Bogusława Madeya. Jeszcze jako student został zaangażowany do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie przeszedł
wszystkie szczeble kariery dyrygenckiej,
by w latach 1981-87 pełnić funkcję dyrektora artystycznego tej sceny. W roku
1985 wraz z gwiazdami takimi jak: Maria Chiara, Fiorenza Cosotto, Nunzio Todisco i Jean-Pierre Lafont zainaugurował
działalność odrestaurowanego Teatro
Vittorio Emanuele w Messynie. W latach
1987-91 był pierwszym dyrygentem Macedońskiej Opery Narodowej i przez trzy
sezony Macedońskiej Filharmonii Narodowej w Skopje, koncertował także
w wielu miastach republiki i wielokrotnie prowadził gościnne spektakle
w Chorwackiej Operze Narodowej w Zagrzebiu. Po powrocie do kraju w latach
1996-98 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego w Łodzi.
We wrześniu 1998 roku ponownie objął
stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi. W latach 20002002 sprawował tę funkcję w Operze
Krakowskiej. Po raz trzeci był dyrektorem artystycznym w Teatrze Wielkim
w Łodzi w latach 2004-2006, obecnie
pełni w nim funkcje dyrektora muzycznego i pierwszego dyrygenta.
Dla tej sceny przygotował 48 premier,
w tym prapremiery polskie: „Echnaton”
P. Glassa, „Dialogi karmelitanek” F. Poulenca, „Gajane” A. Chaczaturiana, „Kandyd” L. Bernsteina. Specjalizuje się
w przywracaniu na sceny wartościowych
oper od dawna nie wykonywanych jak
np. „Mefistofeles” A. Boito (100 lat nieobecności na scenach polskich), „Walkiria” R. Wagnera, „Purytanie” V. Belliniego, „Adriana Lecouvreur” F. Cilei, „Lukrecja Borgia” G. Donizettiego (pierwsze
powojenne realizacje).
Ma w repertuarze blisko 100 pozycji
operowych, baletowych i operetkowych.
Poprowadził ponad 3000 spektakli i koncertów symfonicznych. Współpracuje
z najważniejszymi scenami operowymi
w Polsce, występował gościnnie w niemal wszystkich krajach Europy. Opr. (j)

Ministerialne
wyróżnienie
W ostatnich tygodniach września 2009
roku w Kazimierzu Biskupim odbył się
XVII Ogólnopolski Plener RysunkowoMalarski dla najzdolniejszych uczniów
klas starszych liceów plastycznych, organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Szkół
Plastycznych w Kole, przy współpracy
z wykładowcami Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Z I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku udział w plenerze wzięły uczennice: Agata Giżyńska
i Dagmara Jaworska.
Kazimierz Biskupi to przepięknie położona wieś w województwie wielkopolskim, założona w XI wieku przez księcia
Kazimierza Odnowiciela. Drugi człon jej
nazwy wiąże się z rządami (od 1237 roku) biskupów lubuskich. Miejscowość
słynie od tysiąca trzech lat kultem świętych Pięciu Braci Męczenników. Tu
w pobernardyńskim zespole klasztornym
znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny,
które od lat – na czas pleneru – udziela
gościny uczestnikom oraz opiekunom
i profesorom.
Zwieńczeniem pleneru stał się wernisaż wystawy, podczas którego rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs plastyczny. Jury przewodniczył prof. Stanisław
Wieczorek z Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, a członkami byli: prof. Józef Drążkiewicz i prof. Ireneusz Domagała z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz mgr Wojciech Myjak z Centrum
Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Dwa tygodnie intensywnej pracy przyniosły sukces Agacie Giżyńskiej, która
zdobyła cenne wyróżnienie konkursu,
przyznane przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP oraz nagrodę ufundowaną przez rektora Wyższego
Seminarium Duchownego w Kazimierzu
Biskupim ks. dr. Włodzimierza Burzawę.
Podczas pleneru uczestniczki z płockiego Plastyka zdobyły pod kierunkiem
wybitnych osobistości artystycznych cenną wiedzę w zakresie rysunku i malarstwa
oraz nawiązały dużo nowych, interesujących znajomości z rówieśnikami ze szkół
plastycznych z całej Polski.
Agata Giżyńska, Dagmara Jaworska
(kl. III I Prywatnego Liceum Plastycznego)
Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza 26 – 28 listopada
do Domu Darmstadt na DNI KULTURY AUSTRIACKIEJ, organizowane we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie

Austria w Płocku
W czwartek, 26 bm. o godz. 18 otwarta zostanie wystawa pt. „Joseph Haydn –
uniwersalny geniusz muzyczny” inaugurująca Dni Kultury Austriackiej
w Płocku. Wystawa czynna będzie do 10
grudnia.
Głównym zadaniem Festiwalu Haydnowskiego w Eisenstadt jest opieka nad
dziełem kompozytora oraz jego promocja. Oprócz działalności koncertowej,
ważną formę tej opieki stanowi działalność muzealna.
Prezentowana w Płocku wystawa dokumentalna powstała z okazji 200. rocznicy
śmierci Józefa Haydna. Widz ma okazję
zapoznać się z Haydnem jako człowie-

kiem i kompozytorem. Oprócz treści biograficznej, wystawa przekazuje informacje o miejscach i czasie, w których kompozytor działał. Równolegle do ważnych dat
z życia kompozytora pokazane są istotne
wydarzenia historyczne towarzyszące jego
życiu. Każdy eksponat opatrzony jest tablicą z tekstem informacyjnym.
W piątek, 27 bm. o godz. 17 obejrzeć
będzie można film austriacki pt. „Die
Schrift des Freundes” (Pismo przyjaciela)
w reżyserii Fabiana Edera, nakręcony na
podstawie powieści Barbary Frischmuth.
Jest to opowieść o Annie, niezwykle
zdolnej programistce, pracującej nad programem dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który służyć ma przewidywa-

niu zamieszek wśród emigrantów. Jej
przyjaciel Max Haugsdorff pracuje
w MSZ jako szef wydziału odpowiedzialnego za policję, zajmującą się obcokrajowcami. Początkowo na ich związek nie
wpływają sprawy zawodowe, ale kiedy
Anna ulega fascynacji młodym Turkiem
Hikmetem, sprawa się komplikuje. Najmłodszy syn alawickiej rodziny Ayverdi,
która prowadzi na Naschmarkt przynoszący zyski stragan z warzywami i owocami, zaprasza ją do domu. Obydwoje zakochują się, a Anna zdaje się nie dostrzegać problemu. Oczywistą troskę ze strony
Haugsdorffa uważa za niesprawiedliwą
i wynikającą z czystej zazdrości. A wtedy
Hikmet nagle znika…
W sobotę, 28 bm. o godz. 19 rozpocznie się koncert zespołu Martin Reiter Trio
„in the flow“ w składzie: Martin Reiter
(fortepian, Fender Rhodes), Jojo Lackner
(akustyczna gitara basowa), Peter Kronreif (perkusja).
Stosunkowo wcześnie, bo już w 2002
roku, austriacki pianista jazzowy Martin
Reiter (na zdj.) zwrócił na siebie uwagę,
kiedy wygrał konkurs ,,Austrian Young
Lions” i w konsekwencji został wysłany
ze swoim triem na europejską trasę koncertową, żeby wystąpić na takich festiwalach, jak m.in. Montreux, Molde, Vienne.
Od tego czasu dużo się zmieniło: Reiter już nie należy do „newcomerów”, lecz
wyrobił sobie markę wśród poważnie
traktowanych europejskich pianistów jazzowych, stworzył własny język muzyczny. Również trio, z którym przyjedzie do
Polski, zostało na nowo sformowane
i tworzą je: Jojo Lackner na basie i Peter
Kronreif na perkusji. Trio jest równocześnie sekcją rytmiczną najważniejszego
obecnie projektu Martina Reitera, THE
FLOW, zespołu, który stawia na kombinację płynnych groovów i współczesnej
interpretacji jazzu.
Martin Reiter studiował w Linzu,
Wiedniu, Hadze i Nowym Jorku. Już
w młodym wieku otrzymał szereg nagród, m. in. kilkakrotnie renomowaną
austriacką nagrodę jazzową Hans Koller
Preis. Mieszka w Wiedniu, gdzie pracuje
jako niezależny muzyk i kompozytor.
M. Wojtalewicz

100 obrazów Feliksa Tuszyńskiego jest już w Płocku.
W przyszłym roku planowana jest czasowa wystawa jego prac.

600 kg sztuki
Liczba prac F. Tuszyńskiego jest tak
duża, że nie da się ich pokazać na jednej
wystawie indywidualnej (oprócz obrazów
są jeszcze rysunki). Aby wystawić ich jak
najwięcej Muzeum Mazowieckie chce
skorzystać z dwóch pięter Spichlerza przy
ul. Kazimierza Wielkiego 11B. Wtedy
przy Tumskiej 8 być może udałoby się
pokazać prace jego brata Davida Tuszyńskiego.
Przyjechały do Płocka w mroźny poranek, 3 listopada. Ciężarówka zajechała
przed magazyny Muzeum Mazowieckiego
około godz. 9. Przywiozła 900-kilogramowy ładunek, z którego 600-kilogramów
stanowi twórczość Feliksa Tuszyńskiego,
płocczanina, artysty od kilkudziesięciu lat
mieszkającego w Australii. To dar malarza
dla płockiego muzeum. – Wreszcie jest –
skwitował ponad półtoraroczne starania
o ściągnięcie obrazów do Polski dyrektor
muzeum Leonard Sobieraj.

O tych staraniach, w które zaangażowany był między innymi konsul RP w
Australii, i woli artysty, żeby jego prace
trafiły do rodzinnego miasta Tuszyńskich
pisaliśmy kilka tygodni temu. Wtedy paczka była jeszcze na statku płynącym
z Melbourne do Gdyni.
– Na pewno będzie wystawa w muzeum,
ale myślimy o czymś jeszcze. Myślę, że to
będzie duże wydarzenie. Chcemy stworzyć
stałą Galerię Sztuki Płocka, gdzie obok Tuszyńskiego pojawiliby się inni artyści związani z naszym miastem, nie tylko ci nieżyjący. Galeria działałaby jako wystawa stała,
z tym, że raz na rok zmienialibyśmy obiekty,
pokazując kolejne obrazy z naszej kolekcji –
dodaje dyrektor i zapewnia, że na tym etapie nic więcej powiedzieć nie może. Na pytanie, czy będzie to konkurencja dla Płockiej Galerii Sztuki zdecydowanie zaprzecza.
– Uważam, że w 130-tysięcznym mieście
jest miejsce na jeszcze jedną galerię. (rł)

Felix Tuszyński urodził się w Płocku w 1922 roku w rodzinie z artystycznymi tradycjami. Jego dziadek i pradziadek byli znanymi ilustratorami religijnych ksiąg żydowskich, zaś brat, David, zmarły przed 7 laty w Paryżu, był cenionym ilustratorem
i miniaturzystą. Jako młody chłopak Felix przeżył gehennę w łódzkim gettcie i w
Oświęcimiu. Po wojnie, w 1950 roku przyjechał do Australii. W latach 1960-63 studiował w Victorian School of Art, ale jej nie ukończył. Ożenił się. Prowadził sklep,
w którym, w kilka lat po przybyciu do Australii, rozpoczął sprzedaż przyborów malarskich i sam zaczął malować.
Jego obrazy olejne i grafiki znajdują się w licznych muzeach i galeriach w tym
również w Polsce, w Muzeum Mazowieckim w Płocku (miał tu swoją wystawę
w 1994 roku), oraz w prywatnych zbiorach koneserów sztuki różnych krajów. Styl
Felixa kojarzony jest z twórczością Kokoschki, Leger’a czy Munch’a.

Sygnały Płockie
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*MŁODE SYGNAŁY*MŁODE SYGNAŁY*MŁODE SYGNAŁY*MŁODE SYGNAŁY*MŁODE SYGNAŁY*MŁODE SYGNAŁY*MŁODE SYGNAŁY*
KINO

WYSTAWA

SPORT

„ODLOT”

WERNISAŻ WYSTAWY
KRZYSZTOFA
WIŚNIEWSKIEGO

Reżyseria: Wojciech Paszkowski
Produkcja: USA 2009 r.
Czas trwania: 96 min

Zabawna, świetnie zrealizowana i przede wszystkim
inteligentna kreskówka nie
tylko dla najmłodszych. Jej
bohater, staruszek Carl Fredricksen, postanawia spełnić swoje największe marzenie. Wkrótce wyrusza w podróż do tajemniczej krainy.
Porusza się przy pomocy… balonów, przymocowanych
do własnego domu, a w wyprawie towarzyszy mu pewien sympatyczny ośmiolatek. „Odlot” to lek na zszargane nerwy, gwarancja dobrej zabawy i zarazem okazja
do poważnej refleksji. Błyskotliwe kino rozrywkowe,
które ponadto zmusza do myślenia.
Kino Helios (Galeria Wisła)
9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30

Inauguracja wystawy artysty Płockiego Zagłębia
Sztuki Naiwnej, malarza
Krzysztofa Wiśniewskiego.
Galeria „Oto Ja” po raz kolejny stawia na tzw. sztukę marginesu. Art brut to jedna
z najbardziej inspirujących i chyba najbardziej autentyczna gałąź sztuki plastycznej. Jedynym ograniczeniem
dla artysty nurtu art brut jest wyobraźnia. Na miejscu
będzie można kupić wystawowe plakaty, koszulki i kubki. Wstęp wolny.

Galeria „Oto Ja”
Pl. Narutowicza 2 (wejście obok „Knajpki 10,5”)
20 listopada, godz. 18

MECZ
KS Azoty Puławy – Wisła Płock

Ostatni tej jesieni mecz wyjazdowy płockich szczypiornistów. Drużyna prowadzona
przez Olivera Jensena walczy
o prymat w pierwszej części sezonu. Jeśli największy rywal Wisły – VIVE Kielce – straci punkty w pojedynku
z Zagłębiem Lubin, a niebiesko-biali dadzą z siebie wszystko, minimum zostanie osiągnięte. Z Płocka do Puław
jedzie się około 4 godzin, mecz trwa 60 minut, a bilet
kosztuje 20 zł. Warto poświęcić wieczór i kieszonkowe,
by zobaczyć ostatni triumf płockich szczypiornistów
przed przerwą zimową.

Puławy, hala MOSiR (Aleja Partyzantów 11)
21 listopada, godz. 18

WEB PEŁEN POMYSŁÓW

DO

ZOBACZENIA,

DO

USŁYSZENIA...

SZORTY – OSTATNIA ODSŁONA

Polecamy:
www.cojestgrane.pl

Grupa młodych, sprytnych dziewczyn odnajduje sposób na zdobycie drogich
gadżetów i modnych ubrań. Nastolatki postanawiają oddawać się bogatym mężczyznom, a miejscem procederu staje się jedna ze współczesnych „świątyń konsumpcji” – galeria handlowa. Brzmi znajomo? Owszem, to scenariusz jednego
z najgłośniejszych filmów ostatnich lat – „Galerianek”. Pierwotny projekt filmu Katarzyny Rosłaniec powstał jednak dużo wcześniej i w zupełnie innej formie –
w 2007 r. produkcja trwała 30 minut, była pozbawiona wątków pobocznych i od
pierwszej do ostatniej minuty nie pozwalała oderwać oczu od ekranu.
Etiuda filmowa lub inaczej film krótkometrażowy to jedna z najciekawszych i najbardziej kunsztownych form sztuki filmowej. Wymaga od twórcy maksymalnego
skupienia na opowiedzeniu ciekawej, wzruszającej lub po prostu zabawnej historii.
Filmy krótkometrażowe wychodziły spod ręki największych reżyserów – Quentina
Tarantino („My Best Friend’s Birthday”) czy Stevena Spielberga („Amblin”). Tak jak
w przypadku „Galerianek”, scenariusze etiud stają się często kanwą filmów kinowych.
Jednym z najważniejszych festiwali, w całości poświęconych etiudom, są polskie „Szorty” (ang. short – krótkie) –
pokazy, odbywające się w listopadzie w 38 miastach. W tym roku festiwal zawitał również do Płocka. Projekcje odbywają się w czwartki, w klubie Rock ’69. Mamy już za sobą prezentacje najlepszych krótkometrażówek z całego
świata (cykl „Showcase”, 5 listopada) oraz etiud nagradzanych przez publiczność (cykl „Most Wanted”, 12 listopada). Najbliższy czwartek to ostatnia szansa, by przekonać się o potencjale krótkich form filmowych – 19 listopada,
o godz. 20 rusza blok „New Directors”, czyli zbiór najlepszych debiutów reżyserskich tego roku.
Jeśli przegapiłeś dwa ostatnie, „filmowe” czwartki – nie zastanawiaj się dłużej. Wstęp na „Szorty” jest darmowy.
Więcej na stronie internetowej: www.szorty.pl
(ms)

GDZIE
Zdjęcie z kwartetem jazzowym
Kontynuujemy naszą wycieczkę po najbardziej urokliwym mieście centralnej Polski. Płock nie ma przed
nami tajemnic. Odwiedziliśmy już mgliste okolice
katedry, wstąpiliśmy na herbatę do kameralnej kafejki
i zjedliśmy pizzę prosto z pieca. Pora na kolejną porcję wrażeń.
„Jak u mamy” – można by powiedzieć, zajadając
się przepysznymi naleśnikami z „La Petite”. Znajduje-
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Najświeższe i przekazywane z pierwszej ręki informacje, na temat koncertów, wystaw, premier filmowych, płytowych i książkowych. Jeden z największych serwisów kulturalnych w Polsce, oferujący
codzienną porcję wiadomości niezbędnych dla każdego miłośnika sztuki. Każdy post jest źródłem wiedzy na temat miejsca, specyfiki danej imprezy, artysty biorącego w niej udział, a nawet ceny biletu.

Odradzamy:
www.bialekozaczki.blog.pl
Autor – anonim, ogarnięty fobią białych butów –
przemierza ulice polskich miast i fotografuje kobiety w białych kozaczkach na nogach. Jesienna aura
sprzyja jego poszukiwaniom, toteż liczba fotografii
na blogu wzrasta. O dobrym guście właścicielek
butów trudno dyskutować, za to o dobrym smaku
autora – z pewnością należy.
(opr. ms)

WYBRAĆ?

my się przy ul. Grodzkiej 9. Przywiało nas tu rześkie,
listopadowe powietrze. Słońce powoli zachodzi za horyzont, więc to najlepsza pora na smaczny podwieczorek. Na słodko lub wytrawnie – obowiązkowo przy
lampce wina.
Ruszamy dalej. Nie musimy iść długo, by spotkać na
swojej drodze idealne tło dla romantycznej fotografii.
Przygotowujemy aparat i chwytamy w kadr tzw. małą
scenę na Starym Rynku. Obiekt to niezwykły; deski
sceny pamiętają występ niejednego jazzowego kwarte-

tu. Wystarczy zająć miejsce przeznaczone dla solisty,
skierować obiektyw na zachód (przy okazji uchwycimy
wspaniale oświetlony gmach ratusza i urokliwą fontannę) i utrwalić ten widok na kliszy.
W okolicach Starego Rynku zatrzymamy się na dłużej. Za dwa tygodnie odwiedzimy najbardziej „kulturalne” miejsca w Płocku.
(ms)
* Jeśli znasz miejsce warte opisania na naszych łamach, napisz: msepiolo@gmail.com

Sygnały Płockie

Nie da się budować społeczeństwa obywatelskiego bez wzajemnego zaufania
obywateli. W Polsce jest ono najniższe w Europie, co potwierdził krótki sondaż wśród
uczniów Jagiellonki.

Szukasz przodków z Płocka? Zajrzyj na
stronę Archiwum Państwowego w Płocku
– www.archiwum.plock.com/acts.php

Matrix istnieje i istniał będzie Sięgnij
Mówił o tym prof. Andrzej Zybertowicz, który
przy je chał do płoc kie go li ce um 4 li sto pa da
z wykładem „Polak – Obywatel. Złudzenie podmiotowości”.
Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także – od stycznia 2008 – doradca Prezydenta RP do spraw bezpieczeństwa państwa zadał na początku proste pytanie: „Czy można
ob da rzyć za u fa niem
większość ludzi?” Tylko kil ka osób ze
szczelnie wypełnionej
au li Ja giel lon ki podniosło ręce na „tak”. –
Tym pytaniem bada
się kapitał społecznego
za u fa nia w Eu ro pie.
W Polsce jest on najniższy – nie licząc Grecji, rzadko przekracza
19 procent. Widzę, że
u was jest jeszcze gorzej – mówił. – Kiedy
jest on taki niski, kraj
ma wię ksze ba rie ry
w funkcjonowaniu społecznym, w podejmowaniu i realizowaniu
inicjatyw społecznych.
Je śli nie ufa my to
cią gle kon tro lu je my.
Koszty podmiotowości stają się bardzo wysokie,
a zatem nieopłacalne. Pytanie, dlaczego przez 20
lat wolnej Polski nie udało się podnieść poziomu
społecznego zaufania?
Zaprogramowana podmiotowość

Profesor podał jedną z definicji „podmiotowości”.
– To uświadomiona działalność, którą inicjuje i rozwija jednostka według jej własnych wartości i standardów. Skąd biorą się nasze standardy? Kiedyś decydowały o tym kościoły i religie, dziś większość naszej wiedzy o świecie bierze się od pośredników,
którymi są dziennikarze. Skąd wiedzą, co jest dla
nas dobre, a co złe? To jest ich własna samoocena,
a może standardy jakiegoś potentata prasowego.
Żyjąc w zgiełku informacyjnym, w medialnym Matrixie – jak go określa Zybertowicz – ciężko się
w tym wszystkim połapać, gdyż cały czas jesteśmy
poddawani formatowaniu. – Formatowanie to przebiega na zasadzie karmy dla psów. Nie musimy wiedzieć z czego jest zrobiona, musi nam smakować.
Przykład? Lansowane formy i obszary podmiotowości to: podmiotowość konsumencka (co kupić?), seksualna (z kim spać?), genderowa (jakiej być płci?), turystyczna (gdzie na wakacje?), czy artystyczna (jak się zaprezentować?). Niepopularne i niszowe są zaś pomysły
związane z organizowaniem ruchu społecznego (zakładaniem związków, partii, etc.) – Czy choćby z tzw. projektowaniem zmian w przestrzeni kulturowej waszego
miesta. Od razu traficie na zastygły mur interesowności
– tłumaczył Zybertowicz. – Podmiotowość rzeczywista
kosztuje. Wymaga wysiłku zjednywania innych, konfrontacji z tymi, którzy chcą nam przeszkodzić, wymaga
umiejętności, zasobów i podjęcia ryzyka.
Wymaga też powrotu do standardów opracowanych wiele wieków temu, do zasady rządów prawa
z cesarstwa rzymskiego, które mówi: wysłuchaj
drugiej strony zanim wydasz wyrok i to, że nikt nie
może być sędzią w swej własnej sprawie. Te zasady
chronią fundament demokracji zachodniej, którym
jest pluralizm. Broniąc go, bronimy prawa jednostSygnały Płockie

ki do głosu – zapewniał profesor, który tłumaczył,
że Matrix istnieje i istniał będzie. Nie da się go zlikwidować zupełnie, podobnie jak nie da się wyeliminować przestępczości z miast. Musimy zatem nauczyć się z nim żyć i odczytywać jego iluzje.
– Proszę mi powiedzieć, na czym gra ten facet? –
profesor pokazał na slajdzie czarno-białą ilustrację.
– Na saksofonie? Tak? A może to nie facet, tylko ko-

bieta? Nasz mózg ma problem z rozpoznaniem tego,
czego nie ma zakodowanego wcześniej. Dlatego –
jego zdaniem – można z góry zaprojektować jak odbieramy ten świat, niezależnie jaki ten świat jest.
Kolejne pytanie: Ile razy Rosja jest większa od Polski? Odpowiedź: 53 razy. A gospodarka?...trzy razy.
Bądź sobą, wyraź się

– Wiedza o świecie może mieć charakter kojący,
czyli sentymentalny lub niepokojący – realny.
Sentymentalna wizja polityki jest taka: politycy to
nasi najlepsi obywatele, pracujący dla dobra wspólnego, kierującymi się wartościami, ale jest ciężko
i nie zawsze im wychodzi. Moim zdaniem, rządzący
pragną przede wszystkim utrzymać władzę i interesy
własne. Jest tak zarówno w demokracji jak i w totalitaryzmie, w kapitalizmie jak i socjalizmie. Dlaczego zatem jedni rządzą sprawniej, a inni nieudolnie
toną wśród afer? Interesy nie są niczym złym. Mogą
występować, gdy są równoważone wartościami.
Chodzi o to, żeby władza była obłożona takimi mechanizmami kontroli, aby jej interes był jak najbardziej zbliżony do interesów publicznych – tłumaczył.
Jak ma walczyć z medialnym Matrixem zwykły
obywatel? Zybertowicz, obok zasad prawa rzymskiego, podaje jeszcze kilka wskazówek: uświadomić sobie ułudę totalnej wolności, rozpoznać co na
nas wpływa, odczytywać interesy własne i innych
oraz nauczyć się odróżniać informacje wiarygodne
od niewiarygodnych.
– Przyjrzyjcie się reklamom typu „Bądź sobą,
pij.....”, „Wyraź się, kup....”, czy to nie paradoks, że
hasła związane z wolnością łączone są z konsumpcją? – pytał.
Warto też spróbować działać grupowo i przez
grupę inicjować projekty społeczne.
Spotkanie zorganizował Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki oraz Liceum Ogólnokształcące im.
Władysława Jagiełły, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku.
(rł)

po korzenie
Budowa internetowej bazy danych jeszcze trwa i ma
się zakończyć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
– Postęp prac oceniam na około 70 procent – mówi
Renata Kowalska, skarbnik Stowarzyszenia Przyjaciół
Archiwum Państwowego w Płocku. – Choć strona jest
jeszcze w budowie, już dziś można na nią wejść i skorzystać z informacji tu zawartych – dodaje.
Są dane z akt stanu cywilnego parafii rzymsko- katolickiej w Płocku z okresu rosyjskojęzycznych wpisów, w latach 1867- 1907. W sumie to 42 647 aktów:
urodzeń, małżeństw i zgonów. Archiwum udostępni
dokumenty w alfabecie łacińskim. Dodatkowo, z bazy wraz ze zeskanowanymi aktami, będzie można
skorzystać w sieci wewnętrznej, na 6 stanowiskach
komputerowych w Pracowni Naukowej. Skanowanie
oryginalnych, starych akt i umieszczanie ich w Internecie to nie tylko ułatwienie dla poszukiwaczy (na
całym świecie), ale również szansa na ocalenie ich
przed zniszczeniem.
Nowatorski projekt Stowarzyszenia realizowany jest
dzięki wsparciu Fundacji „Fundusz Grantowy dla
Płocka”, która na ten cel przyznała 12 034,16 zł.
(rł)

Ponad 40 tysięcy zniczy ufundowanych
przez Fundację ORLEN – Dar Serca
zapłonęło 1 listopada na Cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie

Symbole pamięci
Dzień Wszystkich Świętych to święto wyjątkowe
dla wszystkich Polaków. Wśród wielu nekropolii, na
których spoczywają sławni Polacy szczególne miejsce
zajmuje Cmentarz Łyczakowski, najstarsza nekropolia
Lwowa, na której znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej.
Założony w 1786 roku cmentarz jest miejscem pochówku wielu wybitnych, zasłużonych dla Polski
i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki, uczestników
walk niepodległościowych. Zachowały się m.in. cztery groby żołnierzy Tadeusza Kościuszki i kilkanaście
mogił żołnierzy napoleońskich. Oddzielne kwatery
zajmują powstańcy listopadowi oraz powstańcy styczniowi. Szczególnym miejscem jest Cmentarz Orląt
Lwowskich, na którym spoczywa 2 859 żołnierzy poległych w walkach o Kresy w latach 1918–1921 oraz
zmarłych później śmiercią naturalną.
– W tym wyjątkowym dniu pragnęliśmy uczcić pamięć legendarnych Orląt Lwowskich, żołnierzy Tadeusza Kościuszki, bohaterów powstania listopadowego
i styczniowego. Znicze zapłonęły także na bezimiennych grobach nekropolii, dając świadectwo naszej pamięci – powiedział Jacek Krawiec, prezes zarządu
PKN ORLEN.
Fundacja ORLEN – Dar Serca wsparła akcję „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” organizowaną przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej we Lwowie we współpracy z Polskim Radiem
Lwów i Telewizją Rzeszów. Jest to jedna z największych akcji pamięci poza granicami Polski. Światełka
zakupione dzięki pomocy Fundacji były zapalane
przez cały dzień 1 listopada przez wolontariuszy, Polaków ze Lwowa, w tym młodzież szkolną, studentów,
członków organizacji polskich, duchownych oraz
wszystkich chętnych.
(j)
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Przykładna studentka, modelka i zdolna wokalistka. Jest ambitna; swoim talentem i urodą podbija Warszawę, ale nie zapomina o płockich korzeniach. Monika Lewczuk, tegoroczna miss
Mazowsza, wicemiss Polski i wicemiss Globe International.

Po uznaniu Traktatu z Lizbony za zgodny z czeską konstytucją i podpisaniu go
przez czeskiego prezydenta Vaclava Klausa, jest szansa aby dokument ten
wszedł w życie już z dniem 1 grudnia br.

Czułam się jak w domu

Traktat z Lizbony
jeszcze w tym roku?

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Dwukrotnie przypadł ci tytuł I wicemiss, dwukrotnie byłaś o krok od
korony. Trudno jest się pogodzić z rolą „prawie” najpiękniejszej?
– To jest błędne podejście. Ja staram
się patrzeć na to w inny sposób. Udało
mi się osiągnąć „aż tyle”, a nie „tylko
tyle”. Bycie I wicemiss daje również duże możliwości rozwoju. Dlatego jestem
zadowolona ze wszystkiego, co osiągnęłam i uważam to za bardzo duży
sukces.
Jak się czułaś zdobywając tytuł wicemiss Polski w Płocku, w swoim rodzinnym mieście? Czułaś wsparcie
płocczan?
– To, że konkurs odbywał się w Płocku miało swoje dobre i złe strony. Przede wszystkim, wpłynęło to na moje samopoczucie – czułam się jak w domu
i jednocześnie czułam stres. Jeśli coś by
się nie powiodło, być może zostałoby to
bardziej zapamiętane przez znajomych,
przyjaciół. Poza tym, nie wiedziałam
jak fakt, że jestem z Płocka wpłynie na
oceny sędziów – czy mi to pomoże czy
zaszkodzi. Mogły istnieć podejrzenia
o wybór dziewczyny z miasta, które organizuje Miss Polski.
Twoim pierwszym konkursem piękności były wybory Miss Mazowsza
2009, w których zwyciężyłaś. Skąd
pomysł, by wystartować w takim konkursie? Co przyciąga młode dziewczyny do wzięcia udziału w rywalizacji o tytuł najpiękniejszej?
– Pomysł wyszedł z różnych źródeł:
od rodziny, znajomych. Sama również
chciałam się sprawdzić, zdobyć nowe
doświadczenie i przede wszystkim po
to, by w przyszłości nie żałować, że nie
spróbowałam.
Jesteś studentką III roku administracji. Jak godzisz ciągłe wyjazdy,
zgrupowania z „normalnym” życiem,
nauką, pracą?
– Póki co, staram się nadrobić zaległości związane z 3-tygodniowym wyjazdem na Miss Globe International. Jest
tego strasznie dużo, więc przede mną
nowe wyzwanie.

Unijne dylematy (17)

Czy myślisz, że zdobyte tytuły pomogą ci w przyszłości w znalezieniu
pracy, na studiach?
– Myślę, że zdobycie takiego tytułu to
pewien „klucz”, ale tylko do niektórych
dziedzin pracy. Nie chcę zapeszać, ale
na razie nie miałam żadnych nieprzyjemności, związanych ze zdobytym tytułem. Za to spotkało mnie mnóstwo miłych rzeczy.
Jak twoją nieobecność znosi twój
chłopak? Jest cierpliwy?
– Mój chłopak stara się mnie wspierać
jak tylko może, ale wiem, że nie jest mu
łatwo, gdy co miesiąc nie ma mnie przez
trzy kolejne tygodnie.
Jakie masz plany na przyszłość?
– W przyszłości chciałabym zająć się
profesjonalnie muzyką – chciałabym
śpiewać i nagrywać muzykę soulową
oraz podróżować po świecie. Jednak na
razie to tylko marzenia.

„Uff … nareszcie” – to jeden z tytułów w czeskiej prasie codziennej, jaki
ukazał po ratyfikowaniu Traktatu
w Czechach. Czesi, jak cała UE wyczekiwali na ostateczną decyzję swojego
prezydenta, który szukał możliwości,
aby dokumentu nie podpisać. Nawet po
jego ratyfikacji przyznał, że nadal jest
oponentem w sprawie Traktatu i że się
z nim nie zgadza.
A co myślą Czesi o poczynaniach
swojego prezydenta? Zdania są podzielone, ale częściej z ust przeciętnego
Novaka można usłyszeć, że prezydent
mógłby to już w końcu podpisać, bo
cała Europa patrzy i śmieje się z czeskiego narodu. Nie inaczej myślą też
profesorowie z czeskich uczelni, którzy
jako eksperci w dziedzinie stosunków
międzynarodowych, czy prawa międzynarodowego, dostrzegają potrzebę
wprowadzania zmian i nie rozumieją
postawy Vaclava Klausa. Jeden z profesorów, zresztą były dyplomata, porównał głowę państwa do dziecka, które zawsze i przeciwko wszystkiemu się
buntuje. Ale na szczęście sprawę mamy już za sobą.
Co dalej z Traktatem? Teraz Czesi
muszą złożyć wszystkie potrzebne dokumenty związane z ratyfikacją,
a Szwecja, która przewodniczy w tym
półroczu UE, powinna zwołać nadzwyczajny szczyt UE. Szczyt ten będzie poświęcony obsadzeniu dwóch bardzo
ważnych i nowych organów UE, jakimi
są: przewodniczący Rady Europejskiej

(nazywany trochę przesadnie prezydentem UE) oraz szef unijnej dyplomacji.
Jako faworytów na objęcie pierwszego
stanowiska wymienia się premierów
Belgii (Herman Van Rompuy) i Holandii (Jan Peter Balkanende) oraz premiera Jean-Claude’a Junckera i byłego kanclerza Austrii Wolfganga Schuessela.
Wcześniej mówiło się jeszcze, że zdecydowanym pewniakiem będzie Tony
Blair, lecz obecnie jego pozycja wydaje
się być znacznie słabsza, gdyż zarzuca
mu się zbytni liberalizm oraz obwinia za
uczestnictwo w wojnie w Iraku i Afganistanie.
Na drugie, równie istotne stanowisko,
kandydatów też nie brakuje. Faworytami
na szefa unijnej dyplomacji zaraz po Solanie są: szef brytyjskiej dyplomacji David Miliband, szwedzki minister spraw
zagranicznych Carl Bilet, były sekretarz
NATO Holender Jaap de Hoop de Scheffer oraz były premier i minister spraw zagranicznych Włoch Massimo D’Alema.
Wydaje się, iż konieczność zachowania
pewnej równowagi na obydwu stanowiskach, przyczyni się do tego, że lewicowe kandydatury D’Alemy i Milibanda
mają większe szanse powodzenia.
Możemy więc być pewni, że emocje
związane z Traktatem Lizbońskim jeszcze długo nie ucichną, a kwestia obsadzenia nowych stanowisk, jak i samo
wejście Traktatu w życie będzie wszędzie głośno komentowane, gdyż dla Europy będzie to duży krok w przód.
T. Szczęsny

Euro-słownik:
Traktat z Lizbony – Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; zwany także traktatem
reformującym, wprowadzający kilka zasadniczych zmian, min: funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, szef spraw zagranicznych UE, ograniczenie
liczby komisarzy do 18 oraz przyznanie Polsce stałego rzecznika generalnego
w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości został podpisany 13 grudnia 2007
roku w Lizbonie.

Rozmawiał Mariusz Sepioło

Tenisiści stołowi Nadwiślanina Płock – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 wywalczyli trzy medale w krajowych półfinałach drużynowych rozgrywek Uczniowskich Klubów Sportowych o puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Srebrne medale i awans do
finałowego turnieju mistrzowskiego wywalczyły drużyny dziewcząt i chłopców młodszych, brązowy medal, nie dający jednak awansu dalej, zdobył zespół dziewcząt starszych.

N a j młod si ping -po n g i ś ci
Do finałowego turnieju o mistrzostwo
Polski UKS w Stroniu Śląskim (21 – 22
XI) zakwalifikowały się zespoły: dziewcząt młodszych w składzie Dominika
Wolińska (10 l.), Wiktoria Ziemkiewicz (9 l.) oraz chłopców młodszych –
Mateusz Lau (10 l.) i Piotr Grzelak
(10 l.). Dla obu drużyn awans wywalczo-
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ny w zawodach półfinałowych w Kocudzy (woj. lubelskie) jest ogromnym osiągnięciem, jednym z pierwszych dla tych
młodych zawodników.
Mateusz Lau w finale ogólnopolskim
turnieju wystąpi już po raz drugi. Pierwszy raz zagrał w ubiegłym roku
w Rzeszowie w drużynie z Adamem

Fuzem. Chłopcy zajęli wówczas miejsce 7-8.
Rok temu tytuł wicemistrzyń kraju
UKS w kategorii dziewczynek młodszych wywalczyły zawodniczki Nadwiślanina Płock – Katarzyna Bagrowska
i Anna Wereszczaka. W tym roku w starszej kategorii wiekowej zakończyły swój

udział na turnieju półfinałowym w Kocudzy. Zajmując trzecie miejsce zdobyły
brązowe medale półfinałów, pokonujac
m.in. tegoroczne mistrzynie województwa mazowieckiego reprezentantki UKS
273 Bielany Warszawa, z którymi przegrały podczas turnieju wojewódzkiego
w Jeżewie (powiat Sierpc).
Opr. (j)
Sygnały Płockie

Są lata pracy, poniewierki, głodu i beztroski; tych ostatnich jest Słowacki wielkim poetą był. A jakim był człowiekiem? Czy miał
najmniej. Książnica Płocka zaprasza na wystawę zatytułowaną satanistyczne ciągoty? Czy lubił hazard? A może był homoseksualistą? Na te pytania możecie znaleźć odpowiedź w książce
„Słowacki Szatanioł” Jana Zielińskiego.

Druh Wacław Milke.
Harcerz wierny ideałom

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Z krwi i kości

Wystawa to głównie fotografie. Zdjęcie
z komunii z 1923 roku, z czerwca 1928 r.,
gdy Milke kończył naukę w szkole powszechnej. Zaraz obok zdjęcie z 1929 r.,
kiedy prowadził koło ministrantów
w Wyszogrodzie. Na tym z 14 czerwca
1932 roku wygląda poważnie i dostojnie –
w garniturze i bryczesach. Trzy lata później widzimy jak dumnie trzyma drewniane taczki z ziemią. To zdjęcia z Krakowa,
z akcji sypania kopca Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Są fotografie z obozu Gusen
i kartki z jego obozowego pamiętnika.
Jest też seria zdjęć z pobytu we Francji
i kolejne, już z Płocka. 1948 rok, kino
„Przedwiośnie” i widowisko „Zapusty
staropolskie”, które przygotował z założonym przez siebie Harcerskim Zespołem
Artystycznym. Wystawiali je przez cały
karnawał aż 18 razy.
Tych pamiątek płockich uroczystości,
zagranicznych wyjazdów, spotkań jest
wiele i nie sposób ich wszystkich wymienić.
Wystawę należy rozpocząć już na
schodach budynku Książnicy. Są tu
zdjęcia pokazujące ostatni „spacer”
wybitnego płocczanina. Trumna z jego
ciałem zatrzymała się wówczas przy
siedzibie „Dzieci Płocka”, ratuszu
i Książnicy Płockiej.

Najbardziej wartościowymi eksponatami tej wystawy są jednak: drewniane,
obozowe saboty druha, jego stary mapnik,
ulubiona maszyna do pisania, Pamiątka
Żywego Różańca i krzyż z kostnicy
w obozie Gusen oraz... zwykła deska.
W tej desce przechowywane były prochy
pomordowanych w obozie kolegów, które
w 1946 roku poświęcono i złożono
w Płocku.
– Ta wystawa, którą otwieramy dzień
przed 11 listopada, to hołd dla człowieka,
który był wielkim patriotą i od którego patriotyzmu uczyło się wiele pokoleń płocczan – powiedziała Maria Mikulska – Zalewska, dyrektor Książnicy Płockiej. Wystawa powstała ze zbiorów Harcerskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
który druh założył, przyjaciół i rodziny –
obecnej w komplecie na otwarciu wystawy. Spotkanie otworzył wnuk Tadeusz
Milke, który wzruszony wspomniał
wspólnie spędzone chwile i działalność
społeczną, kulturalną i charytatywną swego dziadka.
W uroczystym otwarciu wystawy wzięły udział „Dzieci Płocka” i Kameralny
Zespół Wokalny POKiS, który na koniec
zaśpiewał pieśni patriotyczne.
Wystawę można oglądać tylko do 24 listopada.
(rł)

Do teatru z PTTK
Oddział Miejski PTTK zaprasza płocczan na świetny spektakl w Teatrze
ROMA w Warszawie. Musical Andrew
Lloyda Webera „Upiór w Operze” uznany został za widowisko wszech czasów.
Na Brodwayu pobił rekord frekwencji należący wcześniej do „Kotów” i otrzymał
ponad 50 nagród teatralnych.
To śpiewająca i tańcząca, sentymentalna opowieść o niemożliwej miłości
i zazdrości. Wystawiana jest w oryginalnej inscenizacji w reżyserii Wojciecha
Kępczyńskiego. Spektakl (z przerwą)
trwa 2 godz. 40 minut.
Wyjazd 16 stycznia 2010 roku (sobota) o godz. 12.30, zbiórka przy Teatrze Dramatycznym. Planowany powrót około godz. 20. Cena (bilet na
spek takl, tran sport, ubez pie cze nie
NW, opieka pilota) 100 zł od osoby.
Sygnały Płockie

Z uwagi na ogromną popularność
tego widowiska zgłoszenia na wyjazd
do Warszawy Miejski Oddział PTTK
przy ul Tumskiej 4 (odwach), tel./fax
024 / 262-26-00 przyj mu je tyl ko
do 3 grudnia 2009.
(j)

Płocka premiera książki odbyła się 9
listopada w Książnicy Płockiej. Niestety
bez autora, który kilka dni wcześniej
miał zawał podczas podróży po Szwajcarii. Szczęśliwie szybko trafił do szpitala i ma się już dobrze. Jednak na płocką promocję nie mógł przylecieć.
Dlatego w głównej roli wystąpił tego
wieczora Waldemar Smaszcz, krytyk literacki i przyjaciel prof. Zielińskiego.
O tej książce napisano już sporo, bardziej lub mniej pochlebnych, opinii. Ale
jedno jest pewne, że nie da się obok niej
przejść obojętnie. Zieliński – niezrównany erudyta – jak mówi o nim Waldemar Smaszcz – pisze o Słowackim jak
nikt dotąd. Dla niego to człowiek z krwi
i kości, który kocha, podróżuje, walczy,
gra na giełdzie, uwodzi, eksperymentuje
z narkotykami. Potrafi być zarówno nikczemny jak i wzniosły.
– Janek jest typem szperacza. Ma dostęp do bibliotek w Szwajcarii. Czyta
wszystko, w czterech językach – tłumaczył Smaszcz. Jego zdaniem Zieliński
potrafi łączyć informacje, pozornie nie
mające ze sobą nic wspólnego.
Choćby w części zatytułowanej „Ojciec?”, dotyczącej znajomości Słowackiego z księżniczką Charlottą Bonaparte
de Survilliers. Po pierwsze, Zieliński
analizując portrety Charolotty dostrzega
podobieństwo do Marii Wodzińskiej. Po
drugie, fakt, że latem 1838 r. zaszła on
w ciążę „z tajemniczym Polakiem” łączy z wzajemną fascynacją obojga i dowodzi, że ojcem nienarodzonego dziecka mógłby być Słowacki.

Smaszcz mówiąc o autorze „Balladyny” przypomniał, że jego poezja towarzyszyła powstańcom styczniowym,
czyli „pokoleniu bez broni”, a także narodzinom Legionów Piłsudskiego. Marszałek kochał jego „Króla-Ducha”,
a podczas wawelskich uroczystości pogrzebowych powiedział, że „królom był
równy”. Wreszcie to jego poezja ukształtowała pokolenie powstańców warszawskich. – I w naszych czasach, kiedy
wyczerpał się etos patriotyczny Słowackiego, wreszcie sięgamy kosmosu – mówił Smaszcz.
– To niesamowite, że w roku Słowackiego otrzymujemy kolejnego świętego,
który był z nim tak blisko związany, który stał przy jego łożu śmierci – dodał
Smaszcz. Mowa o Zygmuncie Szczęsnym Felińskim, z którym Słowacki spędził ostatnie 1,5 życia w Paryżu, i o którym pisał do matki: jest to skarb na
przyszłość i jeden z tych, którzy mnie
o przyszłość uspokajają...
Feliński został wyniesiony na ołtarze
przez papieża Benedykta XVI 11 października 2009 roku. – Takiego zwieńczenia roku Słowackiego nikt nie mógł
wymyślić – podsumował Smaszcz, który
dodał, że to dzięki Felińskiemu znamy
opis ostatnich godzin wieszcza. Przyszły arcybiskup warszawski wypowiedział się również o recytacji Słowackiego, który jego zdaniem czytał tak, że
słuchacz „przyklejał się do jego ust”.
Czytając książkę „Szatanioł” ma się podobne odczucia na temat kunsztu pisarskiego Jana Zielińskiego.
(rł)

Poetycka chryzantema
W 35. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,Jesienna Chryzantema”, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku, jury pod przewodnictwem krytyka literackiego, red. naczelnego miesięcznika ,,Nasz Głos” Zdzisława Korysia oceniło 159 zestawów
nadesłanych wierszy, które spełniały
warunki regulaminu konkursu.
I nagrody nie przyznano. Trzy II nagrody (ex aequo) otrzymali: Karol Graczyk (godło ,,Czarny Książę”) z Deszczna, Klaudia Gruszka (godło ,,Zwał jak
zwał”) z Częstochowy i Janusz Radwański (godło ,,kwiatek do kożucha”)
z Kolbuszowej Górnej. Dwie III nagrody rozdzielono między Marcina Jurzy stę (go dło ,,DA LE CO O PER”)
z Torunia i Katarzynę Wiśniewską
(godło ,,Żywiołak”) z Owadowa k/Radomia.
Nagrodę dla laureata z Płocka, ufundowaną przez przewodniczącego Kato lic kie go Sto wa rzy sze nia ,,Ci vi tas
Chri stia na” po sta no wio no przyz nać
Rafałowi Marcinowi Borkowskiemu
(godło ,,MOTYL”) z Brwilna k/Płoc-

ka za wiersz pt. ,,OBCY W SWOIM
MIEŚCIE”.
Ponadto wyróżnieniami finansowymi
jury postanowiło uhonorować: Agatę
Chmiel (godło ,,NOWY, BEZPŁATNY
NUMER CISZY”) z Zagórzyc Dworskich, Zofię Mardułę (godło ,,Cotsillë”)
z Rudy Śląskiej i Annę Ślęzak (godło
,,takobietta”) z Warszawy.
Nagrodę książkową dyrektora Instytutu Wydawniczego ,,PAX” w kategorii
debiut otrzymała Aleksandra Zińczuk
(godło ,,MIRO”) z Lublina, a nagrodę
redaktora naczelnego ogólnopolskiego
pisma,,Znaj” Stowarzyszenia Autorów
Polskich /nagroda książkowa/ dla najmłodszego laureata – Anna Ślęzak godło ,,takobietta” z Warszawy za zestaw
wierszy.
Poza konkursem nagrodą naczelnego
redaktora ,,Naszego Głosu” uhonorowano Milenę Rytlewska (godło ,,Kancer”)
z Myszkowa.
Uroczyste podsumowanie tegorocznej „Jesiennej chryzantemy” odbędzie
się 21 listopada o godz. 11 w Domu
Darmstadt przy Starym Rynku 8.
(kow)
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JESIEŃ ŁASKAWA?
Miłośnikom musica nova – jak się czasem określa modernistyczne i postmodernistyczne innowacje w muzyce zwanej
poważną – szczególnie miłą porą roku
jest zapewne jesień: z uwagi na, jakże by
inaczej, „Warszawską Jesień”, światowy
festiwal awangardowej sztuki dźwięku,
od ponad półwiecza organizowany w stolicy. Melomani z nieodległego Płocka
mogą mieć podobne skojarzenia – tak się
bowiem składa, że koncerty miejscowej
orkiestry symfonicznej poświęcone twórczości ze swobodnie rozumianego kręgu
„muzyki nowej” od pewnego czasu przypadają właśnie na ten sezon: vide pamięt,,Sąd Ostateczny”Marianny Razik
ny wieczór XX-wiecznej muzyki z obu
Muzeum Mazowieckie szykuję dużą retrospektywną wystawę twórczości płoc- Ameryk w październiku ubiegłego roku
kich outsiderów, naiwnych, samorodnych i brut pod dość intrygującym tytułem (z główną atrakcją w postaci efektownej
suity z baletu Estancia słynnego argentyńskiego kompozytora Alberto Ginastery) albo co najmniej równie atrakcyjny
program „Popołudnie fauna” z listopada
Wernisaż odbędzie się 3 grudnia przy
Obie nazwy stworzono po to by zaintry- 2007, zdominowany przez twórców franul. Kazimierza Wielkiego 11b. Pomysło- gować widza nie tylko niezwykłą, „inną” cuskich: Claude’a Debussy’ego, Dariusa
dawcom wystawy udało się zebrać kilka- twórczością, ale i jej kontekstem społeczno Milhauda i Francisa Poulenca.
dziesiąt prac najciekawszych twórców sa- – kulturowym. Słowo „egzekucja” użyte
W niespełna dwa lata później (6 listomorodnych z Płocka i okolic, które oglądać zostało dość przewrotnie jako protest prze- pada 2009) do programu tego nawrócono
będzie można na dwóch piętrach starego ciwko skazywaniu twórców sztuki „innej” i to w sensie poniekąd dosłownym: drugą
Spichlerza. Wśród nich zobaczymy m.in. (samorodnej, art brut, naiwnej, „na margi- część w całości wypełniły utwory Mauritwórczość Adama Dembińskiego, Włodzi- nesie”, osobnej, etc.) niż akademicka na ce’a Ravela – często, choć może nie do
mierza Rosłona, Krzysztofa Wiśniewskie- egzekucje bez procesu. Jakby „inny” z de- końca, zasadnie wymienianego obok Dego, Genowefy Jankowskiej, Barbary Chęc- finicji oznaczało gorszy, niegodny uwagi bussy’ego jako najbardziej typowy przedkiej, Ryszarda Koska, Reginy Chludziń- lub obejrzenia.
stawiciel muzycznego impresjonizmu.
skiej i Radosława Pytelewskiego.
Dlatego kuratorzy wystawy proponują Główną zaś atrakcją pierwszej okazał się
Prace pochodzą z miejsc, w których tytułowe „uniewinnienie” od krytyki, a ra- Koncert d-moll na dwa fortepiany i orkiemieszkają ich twórcy – domów pomocy czej krytykanctwa a priori, które ma przy- strę Poulenca.
Symfoniczne i baletowe dzieła Ravela,
społecznej w Brwilnie, Zakrzewie czy nieść umożliwienie kontaktu z tą sztuką.
Bo jak powiedział Zbigniew Chlewiński w większości nacechowane iście feeryczną
Miszewie Murowanym – a także z Galerii
OTO JA, kolekcji prywatnych i zbiorów cytując J. Makotę: „Artysta naiwny uzew- zmiennością nastrojów i barw instrumenMuzeum Mazowieckiego, które obok nętrznia w swoim dziele własne widzenie talnych, od lat stanowią niebagatelne wyzdość pokaźnej kolekcji sztuki ludowej po- świata, nie zmodyfikowane wpływami tra- wanie nawet dla uznanych w świecie zessiada też kilka perełek twórców sztuki nai- dycji, kontaktem z dziełami innych, instruk- połów symfonicznych – co bynajmniej nie
wnej, np. Marianny Razik czy – nieco za- cją różnych nauczycieli czy mistrzów. przeszkadza im cieszyć się wyjątkowym,
pomnianej – Heleny Szczypawki – Pta- Dlatego historyk sztuki staje przed nimi jak na musica nova, uznaniem szerokiej
bezradny. Może napisać ich historię, ale publiczności.
szyńskiej.
Tytuł „Od egzekucji do uniewinnienia” będą to dzieje każdego artysty naiwnego
Prowadzący tego wieczoru płocką orkieto z jednej strony nawiązanie do obrazu Ry- z osobna, bo nie ma sztuki (twórczości) nai- strę Zygmunt Rychert – doświadczony kaszarda Koska („Egzekucja”, 1993), a z dru- wnej. Jest sztuka (twórczość) naiwnych!” pelmistrz, ponad 30 lat temu założyciel Filgiej do tytułu zbiorowej wystawy sprzed 26 To efektowne spostrzeżenie w sposób wręcz harmonii Bałtyckiej, ostatnio zaś dyrektor
lat „Przerażenie i ukojenie”. Pokazało je wymierny pokazuje różnicę osobowości Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysłapłockie Biuro Wystaw Artystycznych twórców naiwnych i nie naiwnych.
wa Karłowicza – wybrał dwa szczególnie
Wernisaż rozpocznie się o godz. 19. lubiane i stosunkowo wdzięczne w sensie
(obecnie PGS) z inicjatywy Zbigniewa
Chlewińskiego, który jest również jednym Wystawę będzie można oglądać do 30 sty- faktury orkiestrowej utwory: elegijną Pa(rł) wanę dla zmarłej infantki i ujmującą baśz pomysłodawców (wspólnie z Krzyszto- cznia 2010 roku.
fem Matusiakiem i Andrzej Kwasiborskim)
niową poetyckością suitę Moja matka gęś
tegorocznej wystawy. Wystawa w 1983
(zainspirowaną tekstami Charlesa Perraulroku to pierwszy kontakt płockiej publiczności z tego typu twórczością.

ta). Na koniec dano efektowną, opartą na
umiłowanych przez kompozytora tanecznych rytmach hiszpańskich, Alborada del
gracioso („Poranną pieśń trefnisia) – podobnie jak wyżej wymienione będącą symfoniczną adaptacją wcześniejszego utworu
fortepianowego. Wykonanie tej niełatwej,
obfitującej w niespodziewane kulminacje
kompozycji wykazało, że płocka orkiestra
na pewno ma już podstawy, by z wymagającym repertuarem symfonicznym niedawno minionego stulecia mierzyć się częściej.
Podobne wrażenie można było odnieść
po wysłuchaniu Koncertu Poulenca. Inaczej niż wykonana dwa lata wstecz w tej
samej sali neoklasyczna Sinfnietta
(1948), ten o ponad 15 lat wcześniejszy
utwór formalnie należy do pierwszego
okresu twórczości kompozytora, kiedy
był on prominentnym członkiem antyromantycznej, inspirującej się dadaistycznymi koncepcjami Erica Satie’go, Grupy
Sześciu. Mimo to jednak wyrazistość melodyczna, przejrzystość faktury i francuska elegancja formy oraz umiejętne oscylowanie między liryką a motoryką dały się
zauważyć także i w tym dziele, z uwagi na
podwójną obsadę instrumentu solowego,
raczej wyjątkowym w literaturze koncertowej na fortepian. W rolach solistów
z powodzeniem wystąpili: Karolina Garlej-Zgorzelska i Tomasz Zgorzelski – muzyczne małżeństwo, którego drogi artystyczne i edukacyjne wiodły od nauki
w miejscowej szkole muzycznej i laurów
na Konkursie Pianistycznym im. L. Stefańskiego, przez studia na bydgoskiej
Akademii Muzycznej, później kontynuowane we Włoszech, aż po... macierzystą
płocką PSM, gdzie udzielają się obecnie
jako dydaktycy fortepianu.
Programu dopełnił trochę niespodziewany w powyższym kontekście Valse triste – najpopularniejszy bodaj utwór fińskiego mistrza Jeana Sibeliusa, który pozostawał zasadniczo wierny obcej Ravelowi czy Poulencowi estetyce neoromantycznej. Ponury klimat utworu (skomponowanego do sztuki A. Järnefelta Kuolema, której istotnym tematem jest śmierć)
dobrze współgrał z jesienną aurą na zewnątrz – choć przecież ta wyjątkowo niemiła pora roku od pewnego czasu jest dla
bardziej wymagających płockich melomanów tak łaskawa, że chciałoby się, by
trwała jak najdłużej.
A. Dorobek

Pod takim hasłem, w październiku,
w sali koncertowej PSM odbył się drugi
koncert chórów i zespołów muzycznych
z płockich szkół podstawowych adresowany do mieszkańców Płocka i okolic.
W muzyczną podróż po rejonach Polski
zabrali widzów młodzi artyści ze szkół nr 1,
3, 5, 6, 11, 23 oraz Miejskiego Przedszkola
nr1. Przy dźwiękach muzyki góralskiej, śląskiej, kujawskiej, mazowieckiej, kurpiowskiej i kaszubskiej publiczność świetnie się
bawiła, korzystając z przygotowanych
przez opiekunów chórów śpiewników. Całemu koncertowi towarzyszył pokaz multi-

medialny, stworzony przez ucznia kl. III
Gimnazjum nr 6 Damiana Czachorowskiego. Aranżacje muzyczne opracowali: Maciej Karczewski i Michał Pach.
Drugą część występów pt. „Krajobrazy
polskie we współczesnej piosence” rozpoczął zespół taneczny „Mini Odlot” z SP nr
6, który wykonał układ taneczny do piosenki „Autostop”. Scenariusz opracowała
Eliza Ogorzała i Anna Czachorowska,
scenografię zaś Magdalena Lewandowska
i Małgorzata Roszko.
Publiczność nagrodziła artystów gromkimi oklaskami.
ACz

Od egzekucji do uniewinnienia

Jest takie miejsce, jest taki kraj

Obrazy Ryszarda Koska

16

Sygnały Płockie

*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*
Są już doświadczeni. Nie boją się sceny i reżysera, choć nadal Bogactwo jego twórczości to umiejętność budowania nastroju
mocno przeżywają każdą próbę. Pracy jak zwykle jest sporo, z subtelnych, wręcz monochromatycznych gam. Galeria OTO JA
a premiera już 29 listopada.
zaprasza na wystawę Krzysztofa Wiśniewskiego.

Cały ten zgiełk,
czyli Skarb Aniołów

Wielcy aktorzy drugiego planu: Tomasz Kordala i Leonard Sobieraj z reżyserem
Piotrem Bałą

Z największym podziwem patrzyłem
na pana Stanisława – najstarszego, ponad 90-letniego „aktora” z zespołu „A
było to tak” ze Słupna. Zwykle milczący i posągowy teraz rześko przeskakuje
przez ławeczkę, wyraźnie zadowolony
żywo reaguje na grę kolegów, czasem
sypnie żartem jak wtedy, gdy napięcie
między aktorami a reżyserem sięgnęło
zenitu rzuca: „Połówkę proszę”.
– Źle, źle, źle! Wszystko jest źle – woła Mirek. To kwestia ze spektaklu, ale
kiedy ktoś go zdenerwuje potrafi krzyknąć: Ja nie będę w hałasie pracował, ja
jestem poważny aktor. Emocje próbuje
studzić Roma, mobilizując wszystkich
do pracy jak zawodowy trener.
Podczas realizacji poprzedniego przedstawienia – „Anioły” – mówiła: Jestem
trochę przerażona, nigdy nie byłam tak
blisko publiczności, to mnie onieśmiela.
Poradziła sobie świetnie. Teraz gra wredną i żarłoczną siostrę Rościsławę. – Mnie
mama nazwała Helena, jak ta z Troi, a ją
Rościsława, bo cały czas rości żądania.
Żarłok jeden! – woła wcielająca się w rolę Heleny Teresa. Zdarza jej się jeszcze
zgubić w tekście, ale bardzo się stara.
– Pisze pan nowy artykuł? A będzie tym
razem coś o mnie? – pyta mnie 13-letni
Kamil. Jest jak żywe srebro, wszędzie go
pełno. Zawsze gotowy do pracy. – Co
prawda tekstu miał niewiele, ale opanował go w jeden dzień – chwali Kamila pan
reżyser.
W Dramatycznym trwają próby do
trzeciego przedstawienia „Skarb” w reż.
Piotra Bały i wykonaniu grupy teatralnej „A było to tak” ze Słupna. Przypomnijmy, że grupa to aktorzy – amatorzy
z gminnych świetlic środowiskowych,
licealistki z płockich szkół, które mieszkają w Słupnie, a także pracownicy tamtejszego GOPS-u oraz osoby ze ŚrodoSygnały Płockie

wiskowego
Domu
Samopomocy
w Słupnie.
Pod koniec 2008 roku wystawili na
scenie kameralnej Teatru Dramatycznego spektakl na motywach „Szopki”
schillerowskiej pt. „Spotkanie”, który
bardzo się płocczanom spodobał. Między innymi dzięki niemu Piotr Bała –
reżyser i autor przedstawienia – otrzymał wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Teatru. Historia działa się w uzdrowiskach Karpacza. „Anioły” wystawione kilka miesięcy później opowiadały
o domu starców. Przedstawienie poruszało temat odrzucenia przez rodzinę,
samotności i starości. I tym razem zespół dał koncertowe przedstawienie na
dużej scenie. Zarówno w pierwszym jak
i drugim spektaklu integralną częścią
przedstawienia były filmy, w których
wystąpili znani politycy, działacze samorządowi, aktorzy, muzycy, dyrektorzy placówek kulturalnych, dziennikarze czy płoccy policjanci.
Podobnie będzie i teraz. „Skarb” jak sama nazwa wskazuje to historia z kluczem.
Słowo „historia” ma tu kluczowe znaczenie, ponieważ Bała zamierza nas przenieść w zarówno czasy Powstania Listopadowego, jaki i wojny polsko – bolszewickiej czy Powstania Warszawskiego.
W tych scenach zagrają „wielcy aktorzy drugiego planu” znani z poprzednich produkcji Piotra Bały: gitarzysta
Krzysztof Misiak, marszałek Adam
Struzik, wójt gminy Słupno Stefan Jakubowski, Stefan Friedman i wielu innych. O tym można się dowiedzieć podczas premiery 29 listopada, o godz. 17
na dużej scenie w Teatrze Dramatycznym w Płocku.
Spektakl uświetni jubileusz 5-lecia
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Słupnie.
(rł)

Patrzydła i widziadła
Maluje i rysuje, wykorzystując różne
podłoża: deski, kartony, płyty pilśniowe,
okna. Niektóre z jego prac są tak „białe”,
że aż rażą, inne – mroczne jakby bardziej
chciał w nich coś ukryć niż pokazać.
– Malarz z krwi i kości – mówi bez wahania o Krzysztofie Wiśniewskim Jacek
Malinowski współczesny artysta, autor
albumu „OTO ONI” (2008, Stow. Oto Ja)
poświęconego twórcom Płockiego Zagłębia Sztuki Naiwnej i Art Brut. A Beata
Jaszczak dodaje: Malarski Zwierz. To na
zorganizowanym przez nią plenerze
w DPS w Zakrzewie, w 2002 r. sięgnął
po raz pierwszy po pędzel.
Dziś 38-letni mieszkaniec DPS w Brwilnie jest artystą pełnym, docenianym i wystawianym. Zdobywał nagrody i wyróżnienia na bydgoskim biennale (Ogólnopolskim Konkursie Malarskim, im. T. Ociepki) w 2002 i 2004 roku oraz w konkursach
„Oto ja” (w latach 2002 – 2006). Jego prace brały udział w wystawach zbiorowych
w Warszawie, Düsseldorfie, Poznaniu,
Gratzu, Krakowie, Toruniu i Płocku.
W tym roku miał indywidualną wystawę
w zaprzyjaźnionej z „Oto ja” Galerią
„TAK” w Poznaniu. Paweł Mysera, który
wspólnie z Małgorzatą Szaefer (oboje są
członkami stowarzyszenia „Oto ja” prowadzącego galerię w Płocku) był kuratorem
poznańskiej wystawy mówi o pracach
Wiśniewskiego: „patrzydła” i „widziadła”.
– Jest w nich bliżej nieokreślony niepokój, natrętność oczu gapiów, które wyłoniły się z dechy w układach barwnych plam
tylko po to, by zaspokoić ciekawość cudzą
intymnością. Deska jest interesująca, ale
to tylko decha. Najistotniejsze to co maluje, a nie na czym. To co chce powiedzieć,
to istota sama w sobie – tłumaczy. – Wygląda na to, że Krzychu w swoim malarstwie bardziej przysłania, ukrywa niż odsłania. Nie wiem, na ile jest to u niego

świadome, a na ile intuicyjne ale zostawia
pewne szczeliny ciszy w magnetyzujących
spojrzeniach malowanych przez siebie postaci. (...) Pamiętam „Ducha”, który wyłonił się z błękitów i bieli na surowej pilśni od antyramy. Był plener w Zakrzewie,
2002 rok. Krzych odwrócił na sztaludze
płytę chropowatą stroną, z metalową
zawieszką do przodu, która później okazała się nosem tajemniczej postaci.

Krzysztof Wiśniewski i jego prace

Widziałem skupione oczy „Wiśni” i cały rytuał nakładania malarskiego medium
na surowe podobrazie. Jakby robił to od
zawsze. Był tym oczarowany*.
Wernisaż zaplanowano na 20 października o godz. 18 w Galerii OTO JA (pl. Narutowicza 2, wejście: schody obok „10,5”).
Wystawa zorganizowana w ramach projektu „Art. Brut – sztuka osobno czy w
odosobnieniu”. Konfrontacje w kontekście
sztuki współczesnej” dofinansowanego ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
(rł)
*) Tekst pochodzi z katalogu do poznańskiej wystawy artysty w Galerii TAK

Płockie Towarzystwo Fotograficzne i Książnica Płocka zapraszają na najnowszą wystawę zatytułowaną „Tam gdzie niebo
spotyka się z ziemią”

Twarzą w twarz z absolutem
Wystawa powstała z połączenia
dwóch pasji: miłości do gór i pasji fotografowania, którym poświęcają każdą
wolną chwilę jej trzej autorzy: Rafał
Gutowski, Arkadiusz Miaśkiewicz i Artur Kras.
Prezentowane fotografie zostały wykonane w trzech zupełnie różnych pasmach górskich: Nepalu, Norwegii i Polski, ale – jak podkreślają autorzy – łączy
je jedno, ukazują góry, które należy fotografować z respektem, graniczącym
wręcz z nabożeństwem.
– Kiedy młodzi ludzie – z moich warsztatów w POKiS-ie – będąc ze mną
w górach, pytają mnie czasami, dlaczego niosę kilkanaście kilometrów aparat

fotograficzny i robię tylko dwa lub trzy
zdjęcia, odpowiadam, że właśnie dlatego, dla tych dwóch, trzech zdjęć. Góry
nie są łatwe do fotografowania. Kiedy
się tam jest, warto zastanowić się jak
zrobić zdjęcie. Bo kiedy robimy ich kilkaset, a następnie przeglądamy, to okazuje się, że jest na nich wszystko, ale nie
góry – mówił na wernisażu Artur Kras.
Jak ta sztuka udała się trzem członkom Płockiego Towarzystwa Fotograficznego możecie zobaczyć sami w filii
nr 5 Książnicy Płockiej (przy ul. Tumskiej 11 A, wejście od ul. Sienkiewicza),
w godzinach pracy biblioteki.
Wystawa została dofinansowana
z budżetu miasta.
(rł)
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Ruszyła kolejna edycja Spotkań Filmowych w „Przedwiośniu”

Kino magii i absurdu

Żurawie Chełmońskiego
Jego twórczość zdaje się być zawieszona pomiędzy realizmem a symbolizmem, pełnią życia a kontemplacją,
ziemią a niebem. Muzeum Mazowieckie zaprasza na wystawę „Józef Chełmoński. In memoriam. W 160 rocznicę
urodzin”.
Artysta malował sceny rodzajowe,
ukazując z dużym autentyzmem życie
wsi polskiej i ukraińskiej oraz sceny
myśliwskie. W realistycznych, nastrojowych pejzażach z wielką wrażliwością
odtwarzał koloryt przyrody.
Nie były to jedynie ładne widoki. Za
układem barw i kształtów, chował głębokie treści. Klucz do nich tkwi w historii,
sztuce, literaturze, religii, otaczającym
środowisku, a także w biografii samego
artysty Z drugiej strony to płótna Chełmońskiego pozwalają lepiej rozumieć rodzimą tradycję, historię i sztukę. Na płockiej wystawie można obejrzeć m. in.:
Czajki (1890), Orkę (ok. 1896), Czaple

(ok. 1906), Żurawie (Powitanie słońcażurawie) z 1910, Żurawie (Żurawie o poranku) – szkic (ok. 1913) i Pijanego chłopa (studium do obrazu) ok. 1878. Obrazy
pochodzą ze zbiorów muzeów w Płocku,
Bydgoszczy, Żyrardowie, Katowicach,
Radomiu, Łodzi, Toruniu i Białymstoku
oraz z kolekcji prywatnej.
W ramach obchodów 160. rocznicy
urodzin Józefa Chełmońskiego Muzeum
Mazowieckie zaprasza płocczan 19 listopada (godz. 13 dla młodzieży, 18 –
dla dorosłych) na odczyt pt. „ Chełmoński jedzie do Paryża” Tadeusza Matuszczaka – autora monografii artysty. 26 listopada od godz. 17 w kamienicy przy
Tumskiej 8 gościć będą potomkowie
i przyjaciele rodziny J. Chełmońskiego.
Będzie to wieczór rodzinnych wspomnień. Na zakończenie Muzeum zaprasza
rodziców z dziećmi na Mikołajki
z Chełmońskim (5 grudnia, w godz. 10
– 16.30)
(rł)

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do Domu Darmstadt
17 listopada o godz. 18 na wieczór poezji, poświęcony twórczości Karla Krolowa z Darmstadt pt. ,,Między wierszami”. Przekładu wierszy dokonała Małgorzata Płoszewska, ona też poprowadzi spotkanie z poezją niemiecką. Wstęp wolny.

Między wierszami
Karl Krolow urodził się w 1915 r.
w Hanowerze. Był niemieckim pisarzem, poetą, autorem przekładów literackich z języka francuskiego i hiszpańskiego, publikował eseje i recenzje literackie, pisywał także pod pseudonimem
Karol Kröpcke.
W latach 1935-1942 studiował germanistykę, romanistykę, filozofię i historię sztuki na Uniwersytetach we
Wrocławiu i w Getyndze. Od 1942 r.
mieszkał w Getyndze, Hanowerze, a od
1956 r. w Darmstadt.
Był członkiem niemieckiego PEN-u,
Niemieckiej Akademii Języka i Poetyki
w Darmstadt (dwukrotnie jako prezes),
Akademii Nauk i Literatury w Moguncji, Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych. Za swój wielostronny dorobek
otrzymał liczne wyróżnienia m.in. Nagrodę Literacką im. Georga Büchnera,
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Nagrodę Literacką Dolnej Saksonii,
Odznakę Goethego Landu Hesji, Order
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec,
Nagrodę Literacką im. Rainera Marii
Rilkego za lirykę.
Zmarł w Darmstadt w 1999 roku.
Małgorzata Płoszewska urodziła się
w Płocku w 1956 roku. Z wykształcenia
jest nauczycielką, pedagogiem teatralnym, poetką, autorką przekładów poetyckich i projektów literackich.
Jest członkiem Związku Literatów
Polskich, Związku Pisarzy Niemieckich
w Stuttgarcie, Międzynarodowego
Zrzeszenia Autorów KOGA w Minden
oraz członkiem redakcji Magazynu Kulturalnego ZARYS w Darmstadt.
Do 2009 r. dokonała przekładu utworów literackich ok. 90 polskich i niemieckich twórców.
(j)

16 listopada będzie można zobaczyć
ostatni film z udziałem Jana Machulskiego, oczywiście w reżyserii jego syna Juliusza – twórcy kultowych polskich komedii, takich jak „Seksmisja”, „Killer”
czy „Vinci”. Legendarny Kwinto powraca w „Ostatniej akcji” – dynamicznej
i zabawnej komedii, pełnej zwrotów akcji
i finału jakiego nikt się nie spodziewa,
utrzymanej w klimacie najlepszych filmów Guy’a Ritchiego. Poruszony pobiciem wnuka Zygmunt – senior rodu – bierze sprawę w swoje ręce. Przyjeżdża do
stolicy, by spotkać się ze swoimi przyjaciółmi z Powstania Warszawskiego.
Wraz z towarzyszami broni postanawia
przeprowadzić akcję odwetową.
23 listopada „Przedwiośnie” pokaże
„Ogrody jesieni” Otara Josselianiego –
gruzińskiego reżysera, który wiele lat temu wyemigrował do Francji. Naznaczone gruzińską poetyką filmy Josselianiego
zyskały nad Sekwaną opinię egzotycznego i bardzo oryginalnego spojrzenia na
życie i uczyniły z ich twórcy faworyta festiwalowych jury. Już pierwszy film zrealizowany we Francji – „Le favoris de la
lune” – otrzymał Srebrnego Lwa na MFF
w Wenecji w 1984 roku. „Ogrody jesieni”, podobnie jak inne filmy reżysera, nie
mają zwartej dramaturgii. Ulotne nastroje i różnorodne epizody układają się
w całość, która przypomina chwilami
hrabalowski sposób snucia opowieści
i surrealistyczny humor bliski temu, który znamy z „Rejsu”. Bohaterem
„Ogrodów jesieni” jest Vincent (Severin
Blanchet) – potężny minister, który
z dnia na dzień traci władzę, kochankę
i przyjaciół. Staje się nikim. Paradoksalnie, dzięki temu może wreszcie dotknąć
i zobaczyć rzeczywistość.
Tydzień później „Przedwiośnie” zaprasza na „Sztuczki” Andrzeja Jakimowskiego. Pewnie pamiętacie premierę tego filmu w sali koncertowej PSM
z terkoczącym projektorem za głową.
Wreszcie można będzie obejrzeć ten
wspaniały film w godnych warunkach,
w prawdziwym kinie. To pełna błyskotliwego humoru opowieść o samochodach, kobietach i miłości. Poetycki film
o tym, jak można rzucić wyzwanie losowi, oszukać go lub przekupić, a czasem
zagrać vabank z przeznaczeniem. Obok

brawurowej reżyserii urzekają w nim
doskonałe, skąpane w letnim słońcu,
zdjęcia Adama Bajerskiego.
Kolejny wieczór też będzie przebiegał
pod znakiem polskiego kina. 7 grudnia
na widzów czeka plejada polskich aktorów – Andrzej Grabowski, Anna Przybylska, Tomasz Karolak, Łukasz Garlicki – w najnowszym filmie Dariusza Ga-

jewskiego – twórcy „Warszawy”. Dwudziestokilkuletni Waldemar, za namową
swojego sąsiada pana Kuki, wyrusza
w autobusową podróż do Wiednia. Jego
przygoda zaczyna się już na dworcu,
kiedy autobus okazuje się być rozlatującym się gratem, a jego pasażerowie to
pseudoturyści, przemycający do Austrii
wędzoną kiełbasę i wódkę. „Lekcje Pana Kuki” to pełna humoru opowieść
opisująca słodko-gorzkie realia życia.
Na Spotkania Filmowe „Przedwiośnie” zaprasza w poniedziałki o godz. 19
(szczegółowy program poniżej). Szczegóły na www.novekino.pl/kina/przedwiosnie/
opr. (r.ł.)
FILMOWE SPOTKANIA:

16.11 – Ostatnia akcja
23.11 – Ogrody jesieni
30.11 – Sztuczki
7.12 – GranatowyPrawieCzarny
4.12 – Lekcje Pana Kuki
21.12 – Popatrz na mnie
28.12 – Brick Lane

Kadr z filmu ,,Sztuczki”
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Smutna piłkarska jesień
Piłkarska jesień na płockim stadionie
przy Łukasiewicza dobiegła końca i chyba
wszyscy będą chcieli o niej jak najszybciej
zapomnieć. Dwa mecze zakończone
zwycięstwem, osiem remisów i siedem
porażek. Taki bilans na koniec rundy jesiennej nie zadowala na pewno nikogo.
Zarówno piłkarze, jak i kibice z pewnością liczyli na miejsce w górnej części tabeli. O awansie do ekstraklasy raczej mówiło się w kontekście tzw. „pobożnych
życzeń”, ale spokojne miejsce powyżej
środka tabeli, gwarantujące spokojny byt
w I lidze miało być osiągnięte bez problemu. Gwarantem tego spokoju miał być
trener Dariusz Kubicki.
Niestety i jemu pobyt na płockich
obiektach sportowych nie wyszedł na
dobre. Wyniki (a raczej ich brak) przesądziły o jego dymisji jeszcze przed
końcem rundy. Jego miejsce zajął Jan
Złomańczuk, który ma „poukładać” grę
płockiej Wisły i przygotować zespół do

walki wiosną o utrzymanie w I lidze.
Sami zawodnicy swoją grą już niejednokrotnie udowodnili, że woli walki, ambicji i indywidualnych umiejętności im
nie brakuje, ale wielokrotnie na drodze
do zwycięstwa stawał zwyczajny brak
dyscypliny taktycznej. Bramki samobójcze lub tracone w zupełnie niegroźnych okolicznościach, decydowały
o końcowym rezultacie, najczęściej niekorzystnym dla graczy z Płocka.
Jedynym pozytywnym objawem,
dzięki któremu można z lekkim optymizmem patrzeć w przyszłość, jest
ostatnie zwycięstwo ze Zniczem Pruszków 3:1 w ostatnim w tym roku kalendarzowym meczu rozegranym przed
własną publicznością. W tabeli po 17
kolejkach rundy jesiennej i 1 kolejce
rundy wiosennej rozegranej awansem
Wisła zajmuje 16. lokatę z dorobkiem
17 punktów i traci do lidera Widzewa
Łódź 21 punktów.
PN

Udane starty Eljota

Młodzieżowy brąz w judo
Opole było gospodarzem tegorocznego
Puchar Polski Młodzieży w Judo. W tym
jednym z najwyższych (zaraz po Mistrzostwach Polski), krajowej rangi młodzieżowym turnieju uczestniczyło 148 zawodników i zawodniczek, reprezentujących kilkadziesiąt klubów. Barw Płocka z powodzeniem broniła Dorota Smorzewska –
zawodniczka klubu UKS „Sensei”. Walczyła w kategorii wagowej 57 kg. z 9 innymi zawodniczkami. Płocczanka po szczęśliwym losowaniu trafiła wolny los i przeszła do kolejnej części drabinki bez walki,
a następnie stoczyła trzy emocjonujące pojedynki z zawodniczkami wysoko notowanych klubów: Czarni Bytom (dwie walki)
i UKS Opty Gdynia, dwie z nich rozstrzygając na swoją korzyść i jedną przegrywając. Tym samym zdobyła brązowy medal
Pucharu Polski Młodzieży w Judo. Jest to
największy sukces w judo Doroty, zawodniczki znanej dotychczas z sukcesów na
arenie krajowej i międzynarodowej, ale we
współzawodnictwie znacznie niższej rangi.
Jest to w historii płockiego judo trzeci
brązowy medal w tej kategorii wiekowej,

jednak poprzednie dwa zdobyte były aż
21 lat temu w Kielcach na MMP. Zdaniem Doroty spory wkład w jej przygotowanie do tego turnieju miały zgrupowania
kadry, na których pracowała ze sztabem
trenerskim i sparing partnerkami.
sm

Płocczanki w kadrze
W Cetniewie (3-7 listopada) odbył się
Turniej Nadziei Olimpijskich kadr wojewódzkich w piłce ręcznej dziewcząt
rocznika 95. Na 15 zespołów reprezentujących województwa kadra Mazowsza
zajęła 5. miejsce. Zwycięzcą został zespół z Pomorza.
Kadrę Mazowsza reprezentowały zawodniczki z Sierpca, Warszawy i Płocka (14 dziewcząt).
W ka drze wo je wódz kiej z AZS
PWSZ „Jutrzenka” Płock znalazło się
6 dziewcząt: Martyna Borysławska,
Joanna Zaremba, Monika Obrębalska,

Na ta lia Ko rze niew ska, Do mi ni ka
Waszkiewicz, Magdalena Brzyszcz.
Celem tego turnieju było powołanie
naj lep szych za wod ni czek do ka dry
Pol ski. Z na sze go wo je wódz twa
znalazły się w niej 3 zawodniczki:
Martyna Borysławska, Zaremba Joanna(AZS PWSZ „Ju trzen ka” Płock)
i Mo ni ka Ba woł (MKS „Ma zur”
Sierpc).
Trenerem kadry Mazowsza jest Marek Jagodziński – trener młodziczek
AZS PWSZ Jutrzenka Płock i Piotr
Tyndorf z Sierpca.
M.W.

SIEDEM medali „wózkarzy”
Ubiegły miesiąc obfitował w wiele
udanych startów zawodników płockiego Eljota. Młodzi judocy byli aktywni
nie tylko na matach lokalnych, ale
również poza granicami naszego miasta. Konfrontacja, zarówno z zawodnikami krajowymi jak i rówieśnikami
z innych krajów, przyniosła im wiele
medalowych pozycji i przede wszystkim cenne doświadczenia. Na Międzynarodowych Mistrzostwach Płocka roze gra nych 10 paź dzier ni ka w ha li
sportowej Centrum Edukacji 47 reprezentantów UKS Eljot wywalczyło 20
pozycji na podium, w tym 10 na jego
najwyższym stopniu. W eliminacjach
strefowych do Ogólnopolskiego Turnie ju Kwa li fi ka cyj ne go Ju nio rów
Młodszych w Judo, rozegranych 18
października w Warszawie, barw Uczniowskiego Klubu Sportowego Eljot
broniła trójka zawodników: Monika
Dziębowska, Marcin Dymek i Dominik Berliński. Mimo, że wszyscy podoSygnały Płockie

piecz ni tre ne ra Krzysz to fa Masz ta kowskiego stoczyli niezwykle wyrównane walki to tylko startującej w wadze +70 kg Monice Dziębowskiej udało się wywalczyć 3. lokatę i awans do
ogólnopolskich finałów.
Tydzień później, na matach Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim, rozegrany został Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Burmistrza.
W zawodach wystartowało ponad 300
zawodników z 20 klubów zrzeszonych
w makroregionie warszawsko – mazowieckim. Z 17 zawodników UKS Eljot
Płock, którzy wystartowali w tych zawodach, aż 9 stanęło na podium. Na
pierwszych lokatach uplasowali się: Gabrysia Nowaczyk, Aleksandra Wilk, Olga Bembenista, Olga Adamska. Drugie
miejsca przypadły: Michałowi Grzywińskiemu oraz Martynie Maślance. Na
najniższym stopniu podium stanęli: Bartosz Koper, Piotr Wojdyniak oraz Dawid Stachula.
PN

Tenisiści na wózkach Stowarzyszenia
Integracyjny Klub Tenisa przywieźli
z Drzonkowa z XIV Halowych Mistrzostw Polski 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale.
W grze singlowej mężczyzn swój
pierwszy w karierze tytuł Halowego Mistrza Polski wywalczył Piotr JAROSZEWSKI. W finale pokonał Albina
BATYCKIEGO (Spartakus Koźmin
Wielkopolski) 6/2; 5/7; 1/6. Brązowe
medale zdobyli: Kamil FABISIAK i Jerzy KULIK. Fabisiak w półfinale przegrał z Batyckim 1/6; 1/6, a Kulik z Jaroszewskim 1/6; 2/6.
W grze deblowej mężczyzn para JAROSZEWSKI / BATYCKI wygrała
z parą klubową SIKT Płock Kamil FABISIAK / Jerzy KULIK 6/0; 6/1.
W grze singlowej kobiet swej szansy
nie wykorzystała Judyta Olszewska
(SIKT Płock). Przy nieobecności najlepszej obecnie polskiej tenisistki
Agnieszki Bartczak (LOB Wrocław)

była główną pretendentką do tytułu Mistrzyni Polski. W meczu o I miejsce
przegrała z Lucyną Miętrkiewicz
(ZSTTW Zielona Góra) 3/6; 2/6.
W grze deblowej kobiet para MIĘTRKIEWICZ / OLSZEWSKA w meczu finałowym wygrała z parą Katarzyna
Górska (GEM Miękowo) / Katarzyna
Wojcieszak (SPARTAKUS Koźmin
Wlkp.) 6/0; 6/0.
Do zakończenia sezonu tenisowego
z imprez krajowych pozostał do rozegrania tylko Krajowy Turniej Masters,
do którego zakwalifikowali się płocczanie: Judyta, Olszewska, Piotr Jaroszewski, Jerzy Kulik i Kamil Fabisiak. Turniej zostanie rozegrany w Poznaniu
w pierwszym tygodniu grudnia.
Piotr Jaroszewski, dzięki swej wysokiej
pozycji na światowej liście ITF (m.13),
zakwalifikował się do TURNIEJU MASTERS w grze deblowej, gdzie występował
będzie (25 – 29 listopada) w parze ze Słowakiem Jozefem Felixem.
W.Ch.
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Niemiecki z Goethem
Niecodzienne lekcje języków obcych
zorganizowano w końcu października
w Zespole Szkół nr 1. Wszystko za sprawą Instytutu Goethego, który postanowił w ten niecodzienny sposób zachęcić
do nauki języka naszych zachodnich sąsiadów.
– Projekt obejmuje całą Polskę – mówi Klaudia Werner z Instytutu, dla której Płock był piątym miastem w którym
poprowadziła lekcje niemieckiego. Niemiecki jest pierwszym językiem w Unii
Europejskiej, ale zdominował go ostatnio angielski. A przecież po niemiecku
mówi się nie tylko w Niemczech, ale
i w Austrii, Szwajcarii, nawet gwardia
papieska porozumiewa się po niemiecku. Warto więc przywrócić rangę
temu językowi.
Lekcja w sali gimnastycznej odbywała się po polsku (gimnazjaliści dopiero

Dla
hospicjum

zaczęli uczyć się języka obcego) i po
niemiecku. Rozpoczęto od odpowiedzi
na podstawowe pytanie: po co uczymy
się języków obcych? A potem wszyscy
wyruszyli w podróż „Deutsch Wagen
Tour”, posiłkując się krzyżówkami, których hasła prowadziły do kolejnych stacji, rebusami, quizami i wielkimi postaciami nauki, literatury niemieckiej
i sportu jak: Bertold Brecht, Wilhelm
Roentgen, Bracia Grimm, Franz Beckenbauer.
W ZS nr 1 projekt rozszerzono na inne języki nauczane w szkole i uczniowie
poszczególnych klas mieli możliwość
zaprezentowania swoich projektów na
wielojęzycznym „Kramowisku”, reklamującym to, co kraje mają najciekawszego do zaoferowania – od sławnych
postaci poczynając po przysmaki kulinarne.
(j)

Już po raz drugi Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
w Płocku włącza się w ogólnopolską kampanię „Hospicjum to też życie”. Elementem kampanii jest przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkoły przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek
do góry nogami”.
Spektakl dla dzieci i dorosłych obejrzeć będzie można
20 listopada o godz. 17
w sali widowiskowej Państwowej Szkoły Muzycznej
w Płocku przy ul. Kolegialnej 23.
Wstęp wolny.
Po przedstawieniu odbędzie się kiermasz ozdób
świątecznych, z którego dochód przekazany zostanie
Płockiemu Hospicjum dla
Dzieci.
WM

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Urodziny kina
Ki no He lios w Płoc ku ob cho dzi
swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji
organizuje konkurs z nagrodami. Każdy, kto do 30 listopada kupi bilet
otrzyma kupon konkursowy, na którym trzeba wpisać życzenia urodzinowe. Na autorów najciekawszych życzeń czekają nagrody, m.in. telewizor
plazmowy, Sony PlayStation 3, Bal
Sylwestrowy dla 2 osób i wiele in-

16 listopada w Domu Darmstadt uczestnicy Klubu „Podróże” im. Tony’ego Halika wybiorą się do
Etiopii. Początek zwiedzania na slajdach o godz. 18. Przewodnikiem będzie Marianna Rychlicka.

PIĘKNY KRAJ BIEDNYCH LUDZI
– Zapraszam do Etiopii, kraju na
Wyżynie Abisyńskiej, której prastara
kultura sięga I tysiąclecia p.n.e. – zachęca M. Rychlicka. Zajrzymy do monolitycznych kościołów Lalibeli, przy
któ rych bu do wie po noć po ma ga li
aniołowie. Rzeczywiście, jak na nie
pa trzy łam to da wa łam wia rę tym
legendom.
Pop łyniemy na wyspy Jeziora Tana, gdzie skry wa ją się od świa ta,
w kom plet nej ci szy, pięknie malowane świą ty nie. Wewnątrz kapłani poka żą nam niezwykle bogato zdobione
krzyże i ilumi nowane biblie spisane
w języku ge’ez. Postaram się przybliżyć ta jemni cę Arki Przymierza skrywa nej w niedostępnej małej świątyni
w Axum.
Dla mnie Etiopia to także kraj pięknych ludzi. Smukłe kobiety poruszające
się z wielką gracją i skrywające przed
słońcem pod kolorowymi parasolkami.
Szczupli mężczyźni w powłóczystych
gabi, odganiający insekty miotełką czerą. Zachwycał mnie ich wewnętrzny
spokój i dumne spojrzenie.
Opowiem o procesie parzenia kawy,
na którą zaproszono nas do chaty

w górach Siemen, a na obiad spróbujemy tradycyjnej yndżery. Zajrzymy do
domu naszego przewodnika, który jest
muzułmaninem, poznamy jedną z jego
żon i gromadkę ich dzieci.
Przepiękny wodospad Tis Isat na
Nilu Błękitnym w pobliżu J. Tana hipnotyzuje swoją siłą i zachwyca tęczą
z pyłu wodnego. W górach Siemen,

oprócz pięknych krajobrazów, zbliżymy się powoli do bawiących się małp
o krwawiącym sercu.
Piękne zabytki i krajobrazy kontrastują jednakże z biedą mieszkańców
tego pełnego tajemnic kraju.
Wszystko to zobaczyć można za
darmo, bowiem wstęp do Klubu jest
wolny.
M. R.

nych. Poza tym, Kino Helios zaprasza
na gry, zabawy, malowanie twarzy
oraz konkursy 21 listopada w godz.
16 – 18 i 22 listopada w godz. 15 –
17. W ostatni listopadowy weekend
(godz. 15 – 18) kino zapraszawszystkich do MINI ZOO na pokazy tańca
oraz gry i zabawy, które prezentować
będzie grupa animatorów z MDKu
w Płocku.
(h)

Dla zastępcy
dyrektora teatru
Kiedy „sługą dwóch panów”
Mariusz „Pogon” został,
pewnie zastępstwu szefa
roli – także sprosta.
Witold Mierzyński

Cytat
numeru
Spróbuj zapalić
maleńką świeczkę,
zamiast przeklinać
ciemność.
Konfucjusz

