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Prezydent zarządził

Sprawdzą gnojowniki
Powołana została 6−osobowa komisja,

która skontroluje wykonanie przez rolni−
ków inwestycji „budowa płyt gnojowych
ze zbiornikiem na gnojówkę”. To jeden
z etapów programu ograniczania zanie−
czyszczania środowiska składnikami na−
wozowymi z produkcji zwierzęcej w woj.
mazowieckim w 2004 roku.

Droższe spółki
Prezydent zdecydował o podwyższe−

niu kapitału zakładowego spółki „Wodo−
ciągi Płockie” o 8 mln 568 tys. złotych
poprzez aport w postaci prawa własności
środków trwałych do przyłączy i sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych i sani−
tarnych. Natomiast o 3 mln 474 tys. 500
złotych podwyższony został kapitał za−
kładowy Miejskiego Towarzystwa Bu−
downictwa Społecznego poprzez wnie−
sienie jako aport 18 nieruchomości zabu−
dowanych i niezabudowanych (przy ul.
Kwiatka, Padlewskiego, Kolegialnej,
Sienkiewicza i Jana Pawła II), będących
dotychczas własnością Gminy Płock. 

Prawo własności środków trwałych
w postaci sieci cieplnej w Gimnazjum nr
8 i przyłącza cieplnego w sali gimna−
stycznej na Międzytorzu, wartości 407
tys. 500 zł, przeniesione zostało na Płoc−
ką Energetykę Cieplną, podwyższając
o tę kwotę jej kapitał zakładowy. 

Natomiast do spółki Płocki Fundusz
Poręczeń Kredytowych wniesiony został
wkład pieniężny w wysokości 500 tys. zł.
– również na podwyższenie jej kapitału
zakładowego.

Do spółki RYNEX wniesiono aport
w postaci prawa własności nieruchomości
przy Nowym Rynku, podwyższając jej ka−
pitał zakładowy o 6 mln 309 tys. złotych.

Udziały w podwyższonym kapitale
tych spółek obejmie Gmina Płock.

Za dzierżawę gruntu
Prezydent ustalił stawki czynszu za

dzierżawę nieruchomości gruntowych
w 2005 roku. I tak za działki pod uprawy
miesięczny czynsz wynosi: do 500 mkw.
– 2,36 zł/ar, od 501 do 2.000 mkw. – 1,75
zł/ar, powyżej 2000 mkw. – 0,21 zł/ar. Za
nieruchomości użytkowane w celach
handlowych dzierżawca zapłaci 14,55
zł/mkw. za działkę do 100 mkw, a 9,45
zł/mkw. za teren powyżej 100 mkw. Za
pozostałe nieruchomości gruntowe –
w zależności od ich przeznaczenia
– stawki za metr kwadratowy wynoszą:
imprezy widowiskowe – 4,25 zł, cele
składowe – 1,07 zł, usługi dla ludności –
4,25 zł, parkingi od 1,07 do 4,25 zł, na ce−
le oświatowe i kulturalne – 1,07 zł.

W porównaniu z rokiem bieżącym
stawki wzrastają średnio o 3,24%. (j)

Minęło pół miesiąca...

* Przebudowany będzie wybieg
dla żyraf, trwają prace w przyszłym
mieszkaniu pingwinów, które mają
przyjechać do Płocka w przyszłym
roku.

* Płocki oddział Polskiego
Związku Filatelistów obchodzi 50−
lecie działalności.

* Według Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku jest
180 bezdomnych.

* PPH „Sum” i płocko−włocław−
ski okręg Polskiego Związku Węd−
karskiego ubiegają się o użytkowa−
nie podpłockiej Wisły przez naj−
bliższe 10 lat.

* Centrum Edukacji otrzymało
certyfikat ISO 9001:2000 za wdro−
żenie systemu zarządzania jakością
procesów edukacyjnych.

* Ponad 5 tys. uszkodzeń linii
zgłoszono do płockiego Zakładu
Energetycznego po przejściu wi−
chury 17−18 listopada.

* Pracownicy pomocy społecznej
obchodzili 19 listopada swoje świę−
to w sali koncertowej PSM. Kilka−
dziesiąt osób otrzymało nagrody:
Prezydenta Miasta Płocka, dyrekto−
ra MOPS, dyrektorów ośrodków:
adopcyjno−opiekuńczego i opiekuń−
czo−wychowawczego.

* Państwowa Szkoła Muzyczna
zaprasza na bezpłatne muzyczne
wtorki do swojej nowej sali koncer−
towej. Swoje umiejętności prezen−
tują uczniowie.

* 22 listopada gościł w Płocku
wicemarszałek Sejmu Tomasz Na−
łęcz; odwiedził PWSZ, Technikum
Elektryczne i SP nr 23.

* W Sądzie Rejonowym w Żyrar−
dowie rozpoczął się proces byłego
zarządu miasta Płocka, który podjął
decyzję w sprawie prywatyzacji
Dromostu.

* W podpłockich Nowych Ru−
munkach policja zlikwidowała nie−
legalną rozlewnię alkoholu. Zarek−
wirowano ponad 500 litrów alkoho−
lu etylowego.

* Na targowisku przy ul. Rembie−
lińskiego Rynex stawia 9 zadaszo−
nych pawilonów (po 16 mkw. każdy).

* 12 pługów i 8 posypywarek
z Muniserwisu dbać będzie o prze−
jezdność płockich ulic w czasie zi−
my.

* Komunikacja Miejska urucha−
mia ogólnodostępny serwis samo−
chodów osobowych. (j)

Uwaga! Uwaga! Jeśli chcesz obej−
rzeć wystawę secesji czy kolekcję sre−
ber i platerów w Muzeum Mazowiec−
kim musisz się pospieszyć. Od 20
grudnia placówka będzie nieczyn−
na. Ostatnią okazję odwiedzenia
muzeum będziesz miał podczas
drzwi otwartych (17−19 grudnia).
Przez trzy dni wstęp będzie wolny.
Kto nie zdąży, będzie mógł obejrzeć
zbiory w starej siedzibie, jeszcze 26
grudnia – II dnia Świąt Bożego Na−
rodzenia (również za darmo). 

Potem będą trwać intensywne pra−
ce, przygotowujące muzeum do
przeprowadzki do nowej siedziby
przy ul. Tumskiej 8. – Już rozpoczę−
liśmy pakowanie zbiorów znajdują−
cych się w magazynach – mówi p.o.
dyrektora Leonard Sobieraj. – Do
końca czerwca wszystko będzie
przygotowane do przenosin.

Sobieraj planuje, że znaczną część
secesji w nowej siedzibie będzie
można oglądać pod koniec przyszłe−

go roku.
Dyrektor placówki zapowiada, że

Spichlerz (ul. Kazimierza Wielkiego 11b)
będzie pracował jak dotychczas. (m.d.)

Zamknięte muzeum

Jak co roku, Prezydent Miasta zapra−
sza wszystkich płocczan na wspólną
wigilię przed ratuszem – 19 grudnia
o godz. 17.

Wszyscy, którzy przyjdą na
Rynek Starego Miasta będą mo−
gli zobaczyć występy: Dzie−
cięcego Zespołu Wokalnego
„Iskierki” ze Szkoły Podsta−
wowej Nr 17, kwintetu dęte−
go blaszanego „Canzona”
oraz Kameralnego Chóru
Akademickiego Poli−
techniki Warszawskiej.
Tradycją stało się także, że
do Płocka zapraszane są zespoły z róż−
nych regionów Polski. W tym roku

mieszkańcy będą mieli okazję bawić się
wraz z kaszubskim Zespołem Pieśni
i Tańca „Kościerzyna”.

O godzinie 18 zostanie odegra−
ny hejnał Płocka, a następnie
harcerze przekażą Prezydento−

wi betlejemskie światełko po−
koju. Zaraz potem Mirosław

Milewski przekaże płoc−
czanom życzenia i po−
dzieli się opłatkiem.

Przygotowana bę−
dzie również degusta−

cja potraw wigilijnych.
Przed ratuszem stanie też

szopka ze zwierzętami z płockiego zoo.
(m.d.)

Wigilia z Prezydentem

Płockie lwy afrykańskie doczekały się
wspaniałego, przestronnego wybiegu
z piękną panoramą Wisły. Nie ma krat
i betonowej nawierzchni, tylko piach,
dwie murzyńskie chaty (jedna po stronie
zwiedzających, druga – po stronie lwów)
oraz duże okna w drewnianej palisadzie
otaczającej wybieg. Miskę z wodą zastą−

piło stale bijące źródełko. 
Pracownicy zoo zadbali również o ta−

kie szczegóły jak murale na ścianach
wybiegu i informacje o życiu i pocho−
dzeniu lwów, z których możemy się do−
wiedzieć, m.in. że jeszcze w XIX w.
żyły na świecie cztery gatunki lwów
(obecnie dwa). (rł)

Wybieg dla lwów 
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Na okładce
praca Joanny Bartosik, lat 13 z Gim−

nazjum nr 8, uczestniczki ubiegłorocz−
nego konkursu na „Najładniejszą kartkę
świąteczną”, zorganizowanego przez
Młodzieżowy Dom Kultury.



– Myślę, że w mijającym roku zrobio−
no w Płocku wiele dobrego – mówił na
konferencji prasowej poświeconej pod−
sumowaniu drugiego roku swojej ka−
dencji prezydent Mirosław Milewski. 

– Może mniej z tych rzeczy wielkich,
spektakularnych, ale wiele drobniej−
szych, również bardzo ważnych dla
mieszkańców, których realizacja odkła−
dana była z roku na rok. Mam tu na my−
śli m.in. drogi osiedlowe, których
w ogóle nie było, albo były w fatalnym
stanie. Obecnie realizujemy 40 ulic
osiedlowych, w przyszłym roku roz−
poczniemy kilkanaście następnych.

Finanse

Prezydent mówił m.in. o tym, że na−
stąpiła stabilizacja finansowa miasta;
wdrożono przejrzyste procedury przetar−
gowe, zintensyfikowano mechanizmy
kontroli wewnętrznej, które wcześniej
były prawie niezauważalne. – Na po−
czątku tej kadencji wielu miało wąt−
pliwości, czy uda się zapanować nad
budżetem; dziś wiemy, że finanse są
pod pełną kontrolą, budżet rośnie
i jest coraz bardziej inwestycyjny. 

W tym roku wydatki na inwesty−
cje sięgną 33 proc., w roku przy−
szłym – po uzyskaniu środków na
budowę dróg dojazdowych do no−
wego mostu – będzie również ponad
30 procent.

Poprawiła się kondycja finansowa
większości spółek; wdrożono pro−
gram naprawczy w Beteku, w na−
stępnym roku przekształcenia nastą−
pią w ARS−ie.

Polityka społeczna

W polityce społecznej doszły no−
we elementy; zacieśniła się współ−
praca z organizacjami samorządo−
wymi, które mogą intensyfikować
swą działalność dzięki Funduszowi
Grantowemu. – Zyskują nie tylko
dodatkowe pieniądze, ale przy okazji
zdobywają wiedzę, jak prawidłowo wy−
pełniać wnioski o dofinansowanie swo−
ich projektów, według międzynarodo−
wych standardów – podkreślał Prezy−
dent. To umożliwi im pozyskiwanie
środków także z innych źródeł.

W mijającym roku otwarto trzy nowe
kluby profilaktyki środowiskowej
i przygotowano mieszkanie terapeu−
tyczne, w którym niepełnosprawni
uczyć się będą samodzielnego funkcjo−
nowania. Zauważalne efekty przyniosła
akcja przeciwko zajmowaniu niepełno−
sprawnym miejsc parkingowych, za−
trudniony został w ratuszu tłumacz ję−
zyka migowego i koordynator pracy
wolontariuszy, których jest w mieście
coraz więcej.

Oświata

Sporo zmieniło się w placówkach
oświatowych. Oddane zostały do użytku
trzy nowe obiekty: gimnazja na Podol−
szycach i na Radziwiu oraz hala przy Zes−

pole Szkół na Międzytorzu. Państwowa
Szkoła Muzyczna otrzymała salę koncer−
tową, w 70 procentach wybudowaną ze
środków miasta. Na „swoje” przeprowa−
dziło się liceum plastyczne, a przedszko−
le w Borowiczkach, dzięki odkupieniu lo−
kalu od cukrowni, może być spokojne
o swoją przyszłość.

Utworzono 28 nowych klas sporto−
wych, systematycznie zwiększany jest
dodatek motywacyjny dla nauczycieli;
obecnie wynosi 4 proc. a w przyszłym
roku – obiecuje Prezydent – dojdzie do
5 procent. Dzięki niewielkim zmianom
organizacyjnym utworzono 100 miejsc
pracy dla nauczycieli.

W przyszłym roku rozpoczną się re−
monty boisk szkolnych i budowa przed−
szkola na Podolszycach.

Zdrowie

Zadłużenie SZPZOZ sięga 8 mln zło−
tych. – Aby nie generować długów, zde−

cydowaliśmy się na przekształcenie go
w spółkę prawa handlowego – mówił
Mirosław Milewski. – Podkreślam, że
to nie jest sprzedaż komukolwiek, lecz
przekształcenie. Właścicielem spółki
nadal będzie miasto. Cała operacja
planowana była na dwa lata. Pewne
zmiany są już widoczne, są szanse na
niewielkie zyski poprzez poszerzenie za−
kresu usług. Dobrze byłoby, gdybyśmy
pod koniec przyszłego roku nie musieli
już do SZPZOZ dokładać. 

Na rok przyszły planowane jest roz−
poczęcie modernizacji przychodni re−
habilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia.

Budownictwo

Oprócz sali koncertowej w szkole
muzycznej, w tym roku jeszcze gotowa
będzie nowa siedziba Muzeum Mazo−
wieckiego. W latach następnych plano−
wana jest obok budowa bliźniaczej ka−
mienicy, aby całość zbiorów znalazła
się w jednym miejscu.

– Zintensyfikowaliśmy budownictwo

mieszkaniowe – kontynuował Prezy−
dent. – Do grudnia oddanych zostało
560 mieszkań, tyle ile wybudowano
w całej poprzedniej kadencji. Ten kie−
runek chcemy utrzymać; np. MTBS za−
mierza podwoić liczbę budowanych lo−
kali.

Po wprowadzeniu nowych zasad
sprzedaży mieszkań komunalnych (wię−
ksza bonifikata) znacznie zwiększyło się
zainteresowanie nimi. Faktem jest też, że
z roku na rok mieszkaniowe zasoby
gminne są w coraz lepszym stanie (choć
oczywiście dużo jeszcze pozostało do
zrobienia), dzięki zwiększaniu zakresu
remontów i modernizacji. Np. w tym ro−
ku wymieniono sześć razy więcej okien
niż w latach poprzednich.

Przygotowano przetarg na moderniza−
cję ulicy Tumskiej, która za 2 lata stać
się ma wizytówką miasta. W projekcie
budżetu na 2005 rok zarezerwowano
pieniądze na budowę amfiteatru i portu

jachtowego.

Kultura, rekreacja

Płocka oferta kulturalna jest co
roku wzbogacana; w tym m.in.
Piknik Romski, mistrzostwa
Strong Man, Festiwal Katarynia−
rzy, Dni Hiszpańskie. Okrzepł
Astigmatic. Sporo inwestycji po−
czyniono w ogrodzie zoologicz−
nym, który klasyfikowany jest
obecnie na IV miejscu w kraju.
Nową, lepszą siedzibę otrzymało
Centrum Informacji Turystycz−
nej, mieszczące się obecnie przy
Starym Rynku. Na Sobótkę moż−
na już dojechać z dwóch stron.

Minusy

Prezydent stwierdził, że nie jest
zadowolony z tempa zmian na na−

brzeżu. Nadwiślański park narodów
i kultur jest nadal aktualny, jednak
przesuwa się w czasie. Mirosław

Milewski przyznał, że spodziewał się
też większych efektów w dziedzinie po−
prawy bezpieczeństwa. Mimo podję−
tych działań: reorganizacji straży miej−
skiej i zwiększenia jej liczebności, roz−
budowy monitoringu nie spadła prze−
stępczość, a płocczanie nie czują się
bardziej bezpieczni. W przyszłym roku
działania służące bezpieczeństwu trze−
ba będzie zintensyfikować (oddany zo−
stanie do użytku posterunek policji –
łącznie z agendą straży pożarnej i pogo−
towia ratunkowego na Podolszycach).

Niedobrze też się stało, że wystąpiło
opóźnienie w rozpoczęciu rozbudowy
Jagiellonki. Prezydent ma nadzieję, że
poprawiony projekt zostanie jeszcze
w tym roku pozytywnie zaopiniowany
przez wojewódzkiego konserwatora za−
bytków i prace ruszą pełną parą. 

Podstawową bolączką pozostaje fi−
nansowanie budowy mostu i dróg doja−
zdowych. Przy realizacji dróg złożyliś−
my wniosek o dofinansowanie z fundu−
szy unijnych. E.J.

Jak minął rok

Wiele dobrego
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W rankingu „Rzeczpospolitej” Płock został liderem
Złotej Dwunastki Miast za inwestycje w rozwój
lokalny w latach 2001−2003
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We wtorek, 23 listopada, Maciej
Krajewski – pełnomocnik inicjatora re−
ferendum w sprawie odwołania prezy−
denta Mirosława Milewskiego wręczył
mu formalny wniosek w tej sprawie.
Komitet referendalny utworzyła Unia
Lewicy (ZSMP, PPS, Stowarzyszenie
Kobiet Lewicy, Antyklerykalna Partia
Postępu „Racja”) i pięć związków za−
wodowych. Aby doszło do zorganizo−
wania referendum pod wnioskiem mu−
si się podpisać co najmniej 10 proc.
uprawnionych do głosowania, czyli
około 10 tysięcy płocczan.

Prezydent powiedział, że: referendum
jest bardzo ważnym elementem demo−
kracji. Zdarzają się bowiem sytuacje,
gdy władze łamią prawo, bądź narażają
miasto na wielomilionowe straty. Wów−
czas społeczeństwo ma możliwość wypo−
wiedzenia się w formie referendum.
W tym przypadku działanie inicjatorów
referendum oparte jest na nieprawdzi−
wych w większości informacjach.

Unia Lewicy zarzuca Mirosławowi
Milewskiemu brak realizacji przedwy−
borczych obietnic, a związki zawodo−
we brak współpracy. Prezydent uważa,
że zarzuty są bezpodstawne, bo mija
dopiero połowa kadencji, a plany zrea−
lizowane zostały w 60 procentach. (j)

Kadencja w liczbach
Minęła połowa kadencji Rady Mia−

sta Płocka. Na 33 sesjach podjęto 608
uchwał. Radni złożyli rekordową licz−
bę interpelacji – 963, więcej niż w po−
przednich 4−letnich kadencjach. 

Pracowicie minęły dwa lata Komi−
sjom; najczęściej obradowała Komisja
Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finan−
sowej – 46 razy, 39 razy zbierała się
Komisja Gospodarki Komunalnej, 37
razy Komisja Rewizyjna, 31 posiedzeń
odbyła Komisja Polityki Społecznej,
a 28 – Komisja Inwestycji, Rozwoju
i Bezpieczeństwa Miasta.

Członkowie prezydium Rady Miasta
przyjęli na dyżurach ponad 200 intere−
santów. (j)

50 mln na most
W piątek, 26 listopada, Sejm ze 127

poprawek zgłoszonych do rządowego
projektu ustawy budżetowej na 2005
rok przyjął tylko niewielką część.
Wśród nich tę, dotyczącą zmniejszenia
rezerw celowych o 50 mln złotych
i przeznaczenia tej kwoty na budowę
przeprawy mostowej w Płocku.

Jeśli poprawka zostanie zaakceptowa−
na przez Senat (na co są duże szanse), pie−
niądze trafią w przyszłym roku do Płocka
poprzez tzw. kontrakt wojewódzki.

Pod wnioskiem (z minimum 15 pod−
pisami wnioskujących) o pieniądze na
most podpisali się posłowie płockiego
okręgu wyborczego: Andrzej Piłat,
Aleksandra Łuszczyńska, Łukasz Ab−
garowicz, Wojciech Jasiński, Bene−
dykt Suchecki, Waldemar Pawlak. Je−
rzy Pękała (były poseł Samoobrony)
głosował przeciw, a Tomasz Nałęcz
nie wziął udziału w głosowaniu. (j)
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Tomasz Korga

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zwracam się z prośbą o cofnięcie zez−
wolenia na sprzedaż napojów alkoholo−
wych w sklepie „Monopolik” przy ul.
Rembielińskiego 3 (prośba mieszkań−
ców). 2/ Proszę o znalezienie lokalu za−
stępczego na kino, na czas planowanego
remontu kina „Przedwiośnie”. 3/ Proszę
o powiększenie zatoki samochodowej,
znajdującej się przy ul. Kobylińskiego
(Marynarz). 4/ Proszę o wykonanie ko−
lektora ściekowego w ul. Kobylińskiego
(w czasie deszczu zalewane są budynki
przy ul. Kobylińskiego 14 i Krzywou−
stego 2). 5/ Proszę o wymalowanie pa−
sów ostrzegających na progach zwalnia−
jących w ul. Rembielińskiego. 6/ Proszę
o ustawienie na terenie osiedla Rembie−
lińskiego słupów, służących do umiesz−
czania ogłoszeń – 5 szt. 

Andrzej Nowakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dlaczego – pomimo ujęcia w planie
remontów i wielokrotnych interpelacji
i próśb ze strony mieszkańców – nie zo−
stała poddana naprawie nawierzchnia
jezdni na skrzyżowaniu ulic Chopina/
Otolińska? 2/ Proszę o wyjaśnienie kwe−
stii wymiany stolarki okiennej w budyn−
ku L.O. im. Wł. Jagiełły (w budżecie
miasta na rok 2004 została zapisana na
ten cel kwota 200 tys. zł., a prace jeszcze
nie rozpoczęły się). 3/ Proszę o przywró−
cenie przystanku autobusowego P4 przy
skrzyżowaniu ulic: Otolińskiej i Granicz−
nej oraz o położenie fragmentu chodnika
w ul. Otolińskiej. 4/ Proszę o informacje
na temat działań UM w sprawie powoła−
nia szkoły podstawowej przy szkole mu−
zycznej – jakie są plany? 5/ Jakie działa−
nia ze strony Urzędu Miasta zostały pod−
jęte po wydarzeniach, mających miejsce
pod koniec wakacji na ul. Tumskiej, gdy

grupa młodych ludzi przez kilka godzin
demolowała ulicę i terroryzowała miesz−
kańców. 6/ Proszę o informacje na temat
ilości popełnianych przestępstw oraz ich
wykrywalności w latach 2002 – 2004. 7/
Proszę o ponowną informację na temat
działalności gospodarczej Książnicy
Płockiej z uwzględnieniem kosztów osób
zatrudnionych w księgarniach oraz wy−
pożyczalni płyt i kaset video z lat 2002,
2003 i 2004. 8/ Proszę o informacje nt.
działalności wydawniczej prowadzonej
przez płockie instytucje kultury w latach
2002−2004. 9/ Czy czynione są starania
o zwrot z budżetu państwa (na drodze są−
dowej) pieniędzy wypłaconych z tytułu
„ustawy 203”? 10/ Proszę o informacje
na temat planów dyrekcji SZPZOZ
w sprawie bakteriologii.

Jacek Jasion

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym ze szczególnym uwzględ−
nieniem skrzyżowania Armii Krajowej
i Walecznych.

Anna Kossakowska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy Funduszu Grantowego – kto
decyduje o priorytetach, dlaczego granty
otrzymały organizacje, które finanse
przeznaczyły na bieżącą działalność?

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wykonanie chodnika na od−
cinku od ul. Kutrzeby do Armii Krajo−
wej (przystanek autobusowy).

Małgorzata Rybicka

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Sprawdzenie stanu drzewostanu na
terenie miasta – drzewa które stanowią
zagrożenie dla życia mieszkańców wy−
ciąć. 2/ Uporządkowanie ciągów pie−
szych na ul. Królewieckiej (po wycię−
ciu drzew pozostało błoto). 3/ Zabez−
pieczenie przejść dla niepełnospraw−
nych w ciągu Al. Kobylińskiego i Ja−
chowicza. 4/ Płynność ruchu kołowego
– proszę sprawdzić ustawienie czasowe
sygnalizacji świetlnej. opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania 
radnych zgłoszone między 
sesjami i podczas XXXIII sesji Rady Miasta 
w dniu 23 listopada 2004 roku:

* XXXIII SESJA RADY MIASTA * XXXIII SESJA RADY MIASTA * XXXIII SESJA RADY MIASTA * XXXIII SESJA RADY MIASTA *

Radni wysłuchali informacji na temat
polityki mieszkaniowej. 

– W tym roku Rada Miasta uchwaliła
dwa bardzo ważne dokumenty: w spra−
wie polityki mieszkaniowej i programu
gospodarowania mieszkaniowym zaso−
bem gminy w latach 2004−2008 – mówił
zastępca prezydenta Dariusz Zawidzki.

Program zawiera: wielkość i stan za−
sobu mieszkaniowego, techniczne as−
pekty gospodarowania zasobami, spo−
sób zarządzania oraz źródła finansowa−
nia gospodarki mieszkaniowej. – Mało
jest źródeł zewnętrznych – przyznał Da−
riusz Zawidzki.

Wykup lokali

W 2004 roku miasto zaplanowało
sprzedać 77 mieszkań, co miało przy−
niesie zysk ok. 1 mln 200 tys. zł. Do
końca października wpłynęło sześć
wniosków o wykup w formie zbiorowej
i 61 wniosków indywidualnych. – W
sumie sprzedaliśmy już 186 mieszkań za

milion 580 tysięcy złotych – wyjaśniał
zastępca Prezydenta. – Zainteresowa−
nie jest tak duże, gdyż wprowadziliśmy
wysokie bonifikaty.

Lokale użytkowe

Gmina posiada 257 lokali użytkowych
o łącznej pow. ponad 40 tys. mkw. i 230
garaży. Mieniem tym administruje Miej−
ski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej−
TBS oraz Miejskie Towarzystwo Bu−
downictwa Społecznego. Zgodnie z uch−
wałą Rady Miasta najem tych lokali od−
bywa się w drodze publicznych przetar−
gów nieograniczonych, przeprowadza−
nych przez administratorów. Gmina po−
siada 106 wynajętych lokali użytkowych.
Do końca września do przetargu wysta−
wiono 32 lokale, ale tylko na 17 z nich
udało się znaleźć najemców. – To strasz−

nie mało – mówiła Barbara Smardzew−
ska−Czmiel. 

– Zainteresowanie wynajmem jest
coraz mniejsze – przyznał Dariusz Za−
widzki. – Mimo kilkakrotnych przetar−
gów i obniżania cen za metr kwadrato−
wy, nie znaleźliśmy najemców. Ludzie
nie chcą inwestować pieniędzy w nie
swoje lokale, tym bardziej, że trzeba je
remontować. 

Lokale, które nie znalazły najemców
proponowane są organizacjom społecz−
nym, oświatowo−wychowawczym, kul−
turalnym itp.

W pierwszym półroczu br. za wynajem
lokali użytkowych Gmina uzyskała ponad
2 mln 300 tys. zł, a garaży – 92 tys. zł. 

– Niepokoi mnie również stan zadłu−
żenia z tytułu najmu lokali użytkowych
oraz garaży w MZGM−ie – mówiła Bar−
bara Smardzewska−Czmiel. – Wraz
z odsetkami wynosi on ponad 3,5 milio−
ny złotych. Jakie są szanse na odzyska−
nie tych pieniędzy?

Zastępca Prezydenta przyznał, że ist−
nieje ogromny problem w ściąganiu
długów za należne opłaty. – Zadłużenie
to narastało przez wiele lat – mówił.
– W ostatnim czasie windykacja należ−
ności poprawiła się o 30 proc. Część
osób z tych mieszkań próbujemy prze−
siedlać do lokali socjalnych.

Lokale socjalne

Z roku na rok planuje się zwiększanie
liczby gminnych lokali mieszkalnych.
W 2003 roku było ich 6397, a w 2004
– 6437. Według przyjętych założeń za
cztery lata będzie ich 6650. Zwiększy się
także liczba lokali socjalnych. W br. jest
ich 189, a w 2008 ma być 502. Zgodnie
z przyjętymi kierunkami pozyskiwania
tych lokali w 2004 roku, przybędzie ich 17. 

dokończenie str. 5
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1. Uchwała Nr 601/XXXIII/04
w sprawie obsadzenia mandatu radne−
go Rady Miasta Płocka.

2. Uchwała Nr 602/XXXIII/04
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
funkcji Przewodniczącego Rady Mia−
sta Płocka.

3. Uchwała Nr 603/XXXIII/04
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
członkostwa w Komisji Inwestycji, Roz−
woju i Bezpieczeństwa Miasta Rady
Miasta Płocka.

4. Uchwała Nr 604/XXXIII/04
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
członkostwa w Komisji Skarbu, Bu−
dżetu i Gospodarki Finansowej Rady
Miasta Płocka.

5. Uchwała Nr 605/XXXIII/04
w sprawie zamiany nieruchomości oz−

naczonych nr działek 840/2 i 840/13
położonych w Płocku przy ul. Ko−
ściuszki 13, stanowiących własność
Gminy Płock będących w użytkowaniu
wieczystym Skarbu Państwa, na nieru−
chomości oznaczone nr działek 2806/5,
2807/2 położone w Płocku przy ul. Ko−
lejowej, stanowiące własność Skarbu
Państwa.

6. Uchwała Nr 606/XXXIII/04
w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do
Uchwały Nr 574/XXX/04 Rady Mia−
sta Płocka z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie określenia zadań rehabili−
tacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków Pań−
stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok
2004.

7. Uchwała Nr 607/XXXIII/04
w sprawie zmiany Statutu Miasta Płoc−
ka.

8. Uchwała Nr 608/XXXIII/04
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2004 rok.

z obrad rajców

Uchwały 
Rady Miasta Płocka 
podjęte na XXXIII sesji 
w dniu 23 listopada 2004 roku:
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dokończenie ze str. 4
Sześć z nich powstało poprzez adapta−

cję budynków przy ul. Kochanowskiego
7 i 7a, w których dotychczas znajdowa−
ły się trzy lokale kwaterunkowe. Pozy−
skanie pozostałych lokali to przekształ−
cenie dotychczasowych mieszkań ko−
munalnych. Liczba ta może się zwię−
kszyć, ponieważ miasto planuje kupić
nieruchomość przy ul. Popłacińskiej 42.
Ponadto Gmina odzyskuje mieszkania
w ramach „Programu 300” i część z nich
chce przekształcić na socjalne. 

Nowe mieszkania

– W bloku komunalnym przy ul. As−
nyka są 23 mieszkania o łącznej po−
wierzchni ponad 1200 metrów kwadra−
towych. Kiedy będą zasiedlone? – do−
pytywała radna.

Dariusz Zawidzki zapewnił, że jesz−
cze w grudniu lokatorzy dostaną klucze
do mieszkań. Ponadto, przy ul. Miodo−
wej miasto chce wybudować dwukon−
dygnacyjny blok bez piwnic, gdzie znaj−
dą się również 23 mieszkania o pow. od
28 do 48 mkw. Część z nich będzie
przystosowana do potrzeb osób niepeł−
nosprawnych. Koszt inwestycji przewi−
dziano na 1,5 mln zł. – Przystąpiliśmy
do pilotażowego rządowego programu
i staramy się o wsparcie finansowe
w wysokości 500 tysięcy złotych – wy−
jaśniał zastępca Prezydenta. 

– Czy jeśli nie otrzymamy tych pie−
niędzy z Ministerstwa Infrastruktury,
to budynek nie powstanie? – dopyty−
wała Barbara Smardzewska−Czmiel.

– Liczymy, że nasz wniosek będzie
rozpatrzony pozytywnie – mówił Da−
riusz Zawidzki. – Są duże szanse, aby
do końca przyszłego roku budowa blo−
ku była ukończona. Jeśli nie otrzyma−
my dofinansowania, inwestycja nie bę−
dzie realizowana.

Gmina chce pozyskiwać też działki
pod budowę nowych mieszkań.
W związku z tym trzeba będzie w przy−
szłym roku rozpocząć sukcesywne wy−
burzanie budynków, które inspektor bu−
dowlany wyłączył z eksploatacji. Budo−
wa na takich działkach będzie znacznie
tańsza, ponieważ teren jest uzbrojony
i położone są wszystkie media.

Stan zasobów

Stan techniczny budynków, szczegól−
nie w starej części miasta, jest zły. W lo−
kalach wzdłuż ul. Sienkiewicza (od nu−
meru 20 wzwyż) nadal nie ma centralne−
go ogrzewania i ciepłej wody, a nawet
toalet. Podłączenia do kanalizacji budzą
również poważne zastrzeżenia. Budynki
przy ul. Kwiatka, Kolegialnej, 1 Maja,
Kościuszki i Bielskiej wymagają albo
kapitalnego remontu, albo wręcz straciły
zdolność do zamieszkania ze względu
na całkowite zużycie. 

Remonty i modernizacje

Na remonty w 2004 roku wydano pra−
wie 1,5 mln zł. W kilkunastu budynkach
wymieniono m.in. dachy, stolarkę
okienną, podłogi, drzwi, instalacje zim−
nej i ciepłej wody, wykonano termomo−
dernizację i kotłownię zasilaną gazem.
Budynki przy Al. Kilińskiego 1 i 3 oraz
ul. Dojazd 13 jeszcze w tym roku zosta−
ną podłączone do miejskiej sieci ciepl−
nej. Małgorzata Domańska

Sprawozdania rzeczowo−finansowe
I i II edycji przedstawiły: Justyna Bana−
siak (na zdj.) z Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
oraz płocki konsultant Funduszu Anna
Grzegorzewska. – Wpływy do Fundu−
szu w 2003 roku wyniosły 1 milion 296
tysięcy złotych, a w 2004 – 1 milion 100
tysięcy – omawiała Joanna Banasiak.
– W pierwszej edycji pieniądze pocho−
dziły z Urzędu Miasta, Orlenu i Levis’a,
a w drugiej z Urzędu i Orlenu.

UM na rzecz Funduszu przekazał po
600 tys. zł, Orlen po 500 tys. zł, a
Levi’s – 196 tys. zł. 

– Dotychczasowe koszty zarządzania
funduszem przez UNDP wyniosły pra−
wie 52 tys. zł, a na wydatki bieżące, czy−
li wynagrodzenie koordynatora i akce−
soria biurowe przeznaczono 44 tysiące
złotych – omawiała Banasiak. – Nie
znaczy to, że cała kwota została rozdys−
ponowana. Część pieniędzy przezna−
czono na trzecią edycję.

W 2003 roku organizacje pozarządo−
we otrzymały ponad 936 tys. zł, a w
drugiej edycji prawie 570 tys. zł.
W trzeciej edycji (termin składania
wniosków upłynął 29 listopada) do ro−
zdysponowania jest ponad 650 tys. zł.
Po raz pierwszy o tzw. mikrogranty
– do 3 tys. zł – mogą ubiegać się szko−
ły. Organizacje otrzymują dofinanso−
wanie w ratach; aby otrzymać drugą
muszą rozliczyć się z pierwszej.

I edycja

Pieniądze otrzymały 32 organizacje.
12 z nich zakończyło realizację projek−
tów i rozliczyło się z otrzymanych
grantów, siedem – rozliczyło się
z dwóch transz (pozostała jedna), a po−
zostałym organizacjom pozostały do
rozliczenia jeszcze dwie transze.
– Zgodnie z umową zawartą z UNDP
muszą one przedstawić raport końcowy
do 31 grudnia – wyjaśniała Justyna Ba−
nasiak.

II edycja

Przystąpiło do niej 30 organizacji,

które przedstawiły projekty realizujące
cele szczegółowe Strategii Zrównowa−
żonego Rozwoju Miasta. Cztery orga−
nizacje zakończyły realizację projek−
tów, siedem – rozliczyło się z pierwszej
transzy i otrzymało drugą, pozostałe
– otrzymały tylko jedną transze. Do
końca roku wszyscy muszą zakończyć
swoje projekty.

Co dalej i jak?

– Czy będą kolejne edycje? – dopyty−
wała Małgorzata Rybicka. – Czy miasto
i Orlen, a może także inni sponsorzy
przekażą w 2005 roku pieniądze?

– Chcielibyśmy, aby to był trwały me−
chanizm finansowania organizacji po−
zarządowych – wyjaśniał prezydent Mi−
rosław Milewski. – Myślę, że dotych−
czasowi fundatorzy, jeśli będą widzieli
efekty na pewno będą przekazywać pie−
niądze. Wierzę, że przyłączą się nowi
ofiarodawcy.

Anna Kossakowska domagała się
wyjaśnień, dlaczego projekty niektó−
rych organizacji w II edycji zostały roz−
patrzone pozytywnie, jeśli nie było roz−
liczenia finansowego za I edycję. 

– Tak jest na przykład w przypadku
Towarzystwa Miłośników Radziwia

– mówiła. – Miało ono dokończyć orga−
nizację parku rekreacji i sportu przy ul.
Teligi. Nie rozliczyło się nawet z pier−
wszej transzy, a już otrzymali dofinan−
sowanie na kolejny projekt, czyli na−
granie płyty CD z ludowymi przyśpiew−
kami wodniackimi. 

– Żadna organizacja nie dostała ko−
lejnych pieniędzy, jeśli nie rozliczyła się
chociażby z jednej transzy. Taki jest
warunek – wyjaśniała Anna Grzego−
rzewska. – Jeśli w najbliższych dniach
nie rozliczą się, kwota z pierwszej tran−
szy wróci do puli. 

Radnych niepokoiło też zasiadanie
w Komitecie Sterującym, przyznają−
cym granty, osób, które są członkami
organizacji pozarządowych i które zło−
żyły wnioski o dofinansowanie. 

– Wynika z tego, że same sobie przyz−
nają pieniądze – denerwowała się Anna
Kossakowska.

Justyna Banasiak wyjaśniła, że
w trzeciej edycji taka sytuacja się nie
powtórzy. 

– Aż cztery osoby są powiązane z ja−
kąś organizacją. Kto w takim razie bę−
dzie zasiadał w Komitecie, jeśli zostaną
one wykluczone? – dopytywała Graży−
na Opatrzyk.

– Mamy już wstępną listę osób i w
najbliższym czasie kandydaci zostaną
przedstawieni – deklarowała przedsta−
wicielka UNDP.

Justyna Banasik obiecała także, że
wszystkie organizacje, których wnioski
o dofinansowanie projektów zostały
odrzucone, dostaną pisemne uzasadnie−
nie decyzji.

Zygmunt Buraczyński zwrócił tak−
że uwagę, by organizacje pozarządo−
we na to samo przedsięwzięcie nie
dostawały pieniędzy z dwóch źródeł:
budżetu miasta i Funduszu Grantowe−
go. Ponadto Małgorzata Rybicka
stwierdziła, że organizacjom przyda−
łaby się pomoc przy wypełnianiu
wniosków.

– Wszystkie uwagi uwzględnimy przy
rozdzielaniu pieniędzy w trzeciej edycji
– obiecała Justyna Banasiak.

Małgorzata Domańska

Fundusz Grantowy dla Płocka jest bardzo potrzebny, ale zasady rozdzielania grantów należy
zmienić – stwierdzili radni na sesji Rady Miasta. 

Fundusz – tak, zmiany – tak

Arkadiusz Iwaniak został zaprzysię−
żony na radnego. Zajął miejsce zmarłe−
go Stanisława Nawrockiego.

Iwaniak w wyborach w 2002 roku
uzyskał kolejno największą liczbę gło−
sów w okręgu wyborczym nr 1 z listy
nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD−UP (z tej listy wszedł do Rady
Miasta Stanisław Nawrocki).

Arkadiusz Iwaniak ma 30 lat. Jest
ekonomistą; skończył prywatną Szkołę
Administracji i Biznesu w Warszawie.
Przed rokiem został sekretarzem Rady
Miejskiej SLD, a obecnie jest szefem
płockiego Sojuszu. Pracuje w Orlen
Ochronie. (m.d.)

Nowy radny
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Teatr, taniec, drama, francuski maki−
jaż, a nawet Amerykanie chodzący na
głowach gościli 18−20 listopada w Mło−
dzieżowym Domu Kultury. Okazją do
zaprezentowania tak szerokiego wach−
larza wydarzeń kulturowych były Mię−
dzynarodowe Interdyscyplinarne War−
sztaty Artystyczne „Mistrz i uczeń”, po−
święcone twórczości Janusza Korczaka.
Warsztaty rozpoczął Waldemar
Smaszcz – krytyk literacki z Białegosto−
ku, który mówił w jaki sposób Korczak
pokazał w swoich książkach, że dziecko
to też człowiek, którego nie wolno od−
gradzać barierą od świata dorosłych.

W programie znalazły się również
zajęcia taneczne, prowadzone przez so−
cjoterapeutę pracy z ciałem – Zygmun−
ta Łakomego z Warszawy, który
w „Tańcu życia” wyjaśniał przenikanie
się przeszłości i przyszłości w kolej−
nych fazach rozwoju człowieka. 
– W tańcu uczymy się również pokony−
wania barier międzykulturowych – zaz−
naczył Zygmunt Łakomy. W pokazie
autor posłużył się specjalnie skompo−
nowaną na tę okazję ścieżką dźwięko−
wą. 

Pierwszy dzień to także wernisaż

i rozstrzygnięcie V Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego pod tytułem
„Ja i Król Maciuś Pierwszy”. Zwycięz−
ców wyłoniła komisja w składzie: Jerzy
Mazuś – grafik, Dorota Nadrowska –
plastyk, Nela Lewandowska – plastyk,
Sylwia Serwach−Barucha – plastyk i Jo−
anna Stolarska – pedagog. Nagrody
przyznano w czterech kategoriach wie−
kowych. Pierwsze miejsca zdobyli:
Maciej Jankowski z Płocka (lat 5), Mo−
nika Kowal z Kielc (lat 9), Agnieszka
Blass z Wrocławia (lat 13) i osiemna−
stoletnia Małgorzata Bartosik z Płocka.
W sumie na konkurs nadesłano 1358
prac ze 135 placówek z Polski i Europy.
Prace zagraniczne nie zostały jednak
zaprezentowane podczas wernisażu.

Głównym wydarzeniem drugiego
dnia była próba teatralna „Bankructwo
małego Dżeka” wg powieści Janusza
Korczaka, w reżyserii Luby Zarembiń−
skiej z Teatru Stacja Szamocin. O opra−
wę muzyczną spektaklu zadbał Paweł
Dałkiewicz.

W sobotę warsztaty zakończył hap−
pening na ul. Tumskiej i pokaz francu−
skiego makijażu w wykonaniu Elżbiety
Stanilewicz. mc

Mistrz i uczeń

Już 15 lat Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich zajmuje się promowa−
niem wartości chrześcijańskich wśród
małżeństw, rodzin, osób potrzebują−
cych i wszystkich, którzy próbują
sprostać wyzwaniom życia codzien−
nego. Obchody jubileuszowe SRK
Diecezji Płockiej rozpoczęły się 14 li−
stopada uroczystą mszą św. w Kate−
drze, a następnie były kontynuowane
w Wyższym Seminarium Duchow−
nym. Honorowy patronat nad uroczy−
stością objęli: Adam Struzik – mar−
szałek województwa mazowieckiego,
Mirosław Milewski – prezydent mia−
sta Płocka, Michał Boszko – starosta
powiatu płockiego, a także ks. bp
prof. Stanisława Wielgus, który
w krótkim wystąpieniu na temat:
„Rodzina polska wobec wyzwań
współczesności” zaapelował o posza−
nowanie ludzkiej godności i ochronę
prawną małżeństwa, które zmaga się

z europejskim liberalizmem. Jego
zdaniem cywilizacja euroatlantycka
pod hasłem, wolności absolutnej,
niszczy człowieka i monogamiczną
rodzinę, pozwalając na badania pre−
natalne, aborcję czy wspierając tzw.
single. – A przecież wolność opinii
ma swoje granice i nie może niszczyć
cudzej godności, to nie jest wolność
kłamstwa – apelował biskup.

Podczas uroczystości Starosta Po−
wiatu Płockiego odznaczył Jerzego Ja−
błońskiego i Kazimierza Urbaniaka me−
dalami zasłużonych dla powiatu za ich
ogromną pracę na rzecz rodzin potrze−
bujących.

Prelekcje rozpoczął założyciel i wie−
loletni prezes stowarzyszenia – Kazi−
mierz Cieślik, który podsumował doro−
bek piętnastu lat pracy, przedstawił ge−
nezę powstania i przypomniał najważ−
niejsze wydarzenia w historii SRK DP
m.in. błogosławieństwo Ojca Świętego

czy przyjęcie honorowego członkostwa
przez państwo Wałęsów. 

Następnie głos zabrał asystent ko−
ścielny ks. dr Bogusław Daniel Kwiat−
kowski. W referacie „Uświęcająca ro−
la rodziny w kontekście kultury pono−
woczesnej” zwracał uwagę na tenden−
cje do nazywania wolnością tego, co
jest egoizmem jednostki, wynikającym
ze ślepego dążenia do „cywilizacji
śmierci”, która nie niesie żadnego do−
bra a jest jedynie złudzeniem niezależ−
ności i zafałszowaniem prawdy.
W „cywilizacji śmierci” człowiek
działa w oderwaniu od Boga, co powo−
duje, iż wszystko co tworzy, ulega
zniszczeniu i obraca się przeciwko
niemu. Natomiast nieposkromiony li−
beralizm prowadzi jedynie do zapaści
europejskiej cywilizacji. Ale czy jest
jakiś ratunek? Zdaniem autora, cała
nadzieja leży w zdrowej i funkcjonują−
cej w oparciu o boskie prawo rodzinie.
Nie można zatem pozwolić, aby ta
podstawowa i najważniejsza komórka
gwarantująca porządek społeczny zo−

stała pozostawiona bez żadnej pomo−
cy. A pomoc jest niezbędna, ponieważ
wiele małżeństw, szczególnie mło−
dych, nie potrafi sprostać trudom co−
dziennego życia i popada w konflikty.
– Trzeba powiedzieć jasno, że do kon−
fliktów dochodzi w ogromnej większo−
ści rodzin. Całkowity brak widocznych
spięć może oznaczać tylko pozorny
spokój, pod którym kryje się ból, fru−
stracja i potęgujące się rozgoryczenie
– przekonywała Barbara Chlewińska
w referacie „Ciemne barwy miłości
czyli o konfliktach w małżeństwie i ro−
dzinie”. Jako ostatni wystąpił ks. Ja−
nusz Kochański z rozprawą, w której
tłumaczył potrzebę duszpasterskiej po−
sługi wśród małżeństw niesakramen−
talnych. 

Na koniec prezes Stefan Swat skie−
rował podziękowania za wspieranie
SRKDP do JE ks. abp. Zygmunta Ka−
mińskiego, JE ks. bp St. Wielgusa, bi−
skupa R. Marcinkowskiego, Kazimie−
rza Cieslika, a także wszystkich gości
i członków zarządu. mc

15 lat w służbie rodzinie

60 rodzin otrzymało klucze do
mieszkań komunalnych w nowym blo−
ku przy ul. Armii Krajowej 56. Klucze
wręczali: prezydent Mirosław Milew−
ski, zastępca prezydenta Dariusz Za−
widzki oraz prezes Miejskiego Towa−
rzystwa Budownictwa Społecznego
Mirosław Kłobukowski.

Budynek (3,5 tys. mkw. powierz−
chni) został wybudowany przez MTBS
w ramach „Programu 300”. Czynsz, na−
liczony przez MTBS, wynosi 7,53
zł/mkw., ale lokatorzy płacą nieco po−
nad 5 zł. Różnicę pokrywa miasto. 

W bloku znajdują się mieszkania 1− i
2−pokojowe o pow. od 34 do 48 mkw.
Dwa z nich, na parterze przystosowane są
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt
budowy 1 mkw. wyniósł ponad 2,2 tys. zł
brutto, ale dzięki temu lokatorzy mają
m.in. drzwi antywłamaniowe, glazurę i te−
rakotę w kuchni i łazience, zabudowaną
wannę. Ponieważ w bloku nie ma gazu
ziemnego, w mieszkaniach znajdują się
wysokooszczędne kuchenki elektryczne. 

– Wszystkie mieszkania mają indywi−
dualne liczniki na wodę, prąd i ciepło
– mówi Dariusz Zawidzki. – Jest to
bardzo dobre rozwiązanie, gdyż w przy−
padku nieregulowania należności przez
jednego lokatora, kosztów nie ponoszą
wszyscy. Ponadto w przypadku zbyt du−
żych zaległości można odłączyć media
tylko w jednym mieszkaniu.

Jeszcze w tym roku zasiedlone zosta−
ną 84 mieszkania w bloku przy ul. Ar−
mii Krajowej 54. (m.d.)

Na swoim
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Interwencje przeciwko kłusownictwu,
zapobieganie degradacji środowiska,
wykładanie karmy dla zwierząt i wyko−
nywanie skrzynek lęgowych to tylko nie−
liczne zadania jakim musieli sprostać
młodzi uczestnicy konkursu na „Najle−
piej pracujące szkolne koło Ligi Ochrony
Przyrody”. W tej edycji nagrody i wyróż−
nienia otrzymało 48 kół i ich opiekunów
wytypowanych przez Oddziały LOP
z terenów powiatów: kutnowskiego, sier−
peckiego, gostynińskiego i płockiego.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 23
listopada w Zespole Szkół nr 2 w Płocku.
Pierwsze miejsca zdobyły: Miejskie
Przedszkole nr 17 w Kutnie, Miejskie
Przedszkole nr 14 w Płocku, Gimnazjum
w Bulkowie, Gimnazjum w Blichowie,

Gimnazjum nr 6 w Płocku, SP im. Armii
Krajowej w Blichowie, SP nr 21 w Płoc−
ku, SP nr 9 im. Władysława Jagiełły
w Płocku – Koło „Muchomor”. 

Spośród szkół ponadgimnazjalnych
główne nagrody otrzymały: II LO im. 
J. Kasprowicza w Kutnie oraz dwa płoc−
kie licea – Jagiellonka i LO im Marii
Dąbrowskiej. Prace kół oceniano na
podstawie ankiet informacyjnych, kro−
nik i sprawozdań opisowych. Przed
wręczeniem wyróżnień i nagród odbyła
się część artystyczna pt.: „Woda” w wy−
konaniu dzieci z Zespołu Szkół nr 2. 

Sponsorami konkursu byli: Woje−
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Warszawy i Ło−
dzi, Liga Ochrony Przyrody – Oddział
w Płocku, Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego w Płocku
i Urząd Miasta Płocka. mc

Ekostrażnicy
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Trwa adaptacja budynku przy ul. Oto−
lińskiej 10. Najpóźniej w połowie roku
przeprowadzi się tam Straż Miejska.

Wymienione są już okna w całym
obiekcie. Firma Lipowski z Płocka wy−
konuje roboty wewnątrz. Zrywane są
wszystkie podłogi, tynki, rozbierane są
niektóre ścianki działowe, stawiane są
nowe. Rozpoczęła się także wymiana
instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Poprowadzone są linie telefoniczne. 

Nowa siedziba Straży Miejskiej bę−
dzie mieć 486 mkw. powierzchni użyt−
kowej. Budynek jest dwukondygnacyj−
ny. Na parterze, tuż przy wejściu po le−
wej stronie znajdzie się dyżurka o pow.
23 mkw., a tuż za nią magazyn broni.
Tam wstawione są okna i drzwi kulood−
porne. Za magazynem zaplanowano
pokój do chwilowego przetrzymywania
osób (18,3 mkw.), do obsługi fotorada−
ru (takiej samej wielkości), a dalej po−
kój socjalny oraz szatnie. Po prawej
stronie znajdzie się sala odpraw (32
mkw.), pokoje dla zespołu ds. wykro−
czeń, kierowników referatów i po−
mieszczenie dla pracowników referatu
szkolno−edukacyjnego, szatnie dla ko−
biet oraz toalety. 

Na piętrze, po lewej zaplanowano
pokój komendanta, a po prawej: sekre−
tariat, pokój dla zastępcy komendanta,
księgowość oraz inne pokoje dla straż−
ników. Sekretariat będzie miał dużą
przeszkloną szybę wychodzącą na klat−
kę schodową. 

Cały budynek zostanie ocieplony
i przystosowany dla osób niepełno−
sprawnych. Będzie również nowe ogro−
dzenie od strony ul. Otolińskiej, a także
telewizja przemysłowa; obiekt będzie
monitorowany przez dwie kamery zew−
nętrzne i trzy wewnętrzne. Elewacja
pomalowana zostanie w kolorze kremo−
wym i zielonym.

Prace budowlane zakończą się naj−
prawdopodobniej do końca lutego. Póź−
niej trzeba będzie nową siedzibę wypo−
sażyć i zagospodarować teren wokół
budynku. Najpóźniej w połowie roku
strażnicy będą już pracować przy ul.
Otolińskiej.

To pierwszy etap adaptacji budynku.
W drugim planowane jest zagospodaro−
wanie pozostałych pomieszczeń, salki
do ćwiczeń, świetlicy środowiskowej
dla dzieci, a także boksów dla psów. 

Małgorzata Domańska

Wiosną na nowym

Na moście trwają intensywne prace
budowlane. Do zamontowania pozo−
stały jeszcze jeden mały i trzy duże
fragmenty. Wykonawca chce jeszcze
w tym roku połączyć wszystkie ele−
menty, jeśli pozwolą na to warunki at−
mosferyczne. Od podpory pylonowej
nr 4 (lewy brzeg Wisły) zamontowano
siedem jednostek (każda o długości
22,5 m i wadze 230 ton) oraz podcze−
piono obustronnie po 10
lin (want). Od podpory
pylonowej nr 3 (prawy
brzeg rzeki) zamontowa−
no sześć jednostek i pod−
czepiono obustronnie po
osiem lin.

– Wykonanie finanso−
we budowy mostu wy−
niosło netto ponad 128
milionów 600 tysięcy
złotych, co stanowi
78,69 proc. – mówił na
sesji Rady Miasta prezy−
dent Mirosław Milew−
ski.

Miasto oczekuje na
przekazanie 10 mln zł
z kontraktu Wojewódz−
twa Mazowieckiego na
2004 rok. 

Pod budowę dróg doja−
zdowych pozyskano
99,97 proc. gruntów.
– Do wykupu pozostały
dwie działki na czwartym
odcinku – informował
Mirosław Milewski.

Prezydent zadeklarował również, że
już niedługo zostanie ogłoszony prze−
targ na budowę dróg dojazdowych. Mi−
rosław Milewski mówił też o negocja−
cjach w sprawie podpisania aneksu do
umowy (podatek VAT 22 proc. oraz
podwyższenie kwoty zabezpieczenia
inwestycji) z generalnym wykonawcą.
– Czekamy na jego odpowiedź – powie−
dział. (m.d.)

Są pieniądze na budowę dróg dojazdowych do mostu. 29 listo−
pada komitet sterujący pod przewodnictwem wiceministra in−
frastruktury Jana Kurylczyka zdecydował, że Płock otrzyma
ponad 91 mln zł z Unii Europejskiej.

O moście raz jeszcze

Dom Dziennego Pobytu „Ciepła Iz−
ba” to projekt współfinansowany
z Funduszu Grantowego dla Płocka (30
tys. zł – projekt, 42 tys. zł – adaptacja).
Powstający, w budynku naprzeciwko
siedziby Stowarzyszenia, ma w przy−
szłości objąć opieką blisko 90 osób
– starszych i samotnych, jako ośrodek
integracji międzypokoleniowej, miej−
sce spotkań ze znanymi ludźmi i imprez
kulturalnych. Przedłużające się prace
remontowe spowodowały jednak, że
dom rozpoczął swoją działalność w już
istniejącym budynku, anektując tym−
czasowo stołówkę i czytelnię. W zaję−
ciach (od godz. 8 do 14) uczestniczy 26
osób. Brat Albert czeka na kolejnych
chętnych. Tu można zjeść ciepły posi−
łek, poczytać, posłuchać muzyki lub
obejrzeć telewizję. Uczestnicy chwalą
sobie również kontakt z młodzieżą. 

Na razie Urząd Miasta wykonał pier−
wszy etap remontu; wymiana instalacji
i podłogi na parterze, na które położona

zostanie terakota. Wymienione zostały
drzwi wejściowe i przebudowane stro−
me schody prowadzące na pierwsze pię−
tro oraz istniejący system oświetlenio−
wy i wodno−ściekowy. Zdemontowano
niepotrzebne ścianki działowe. Podob−
ny los czeka piece kaflowe. Na parterze
powstanie stołówka, sala dziennego po−
bytu z małymi pomieszczeniem admini−
stracyjnym. Po lewej stronie od wejścia
będą łazienki. Pierwsze piętro przezna−
czone zostanie na salę rekreacyjną. Po−
dłoga zostanie wyłożona panelami, a su−
fit będzie podwieszany. Meble i wypo−
sażenie Stowarzyszenie zorganizuje we
własnym zakresie. Brakuje jedynie pie−
niędzy na prace wykończeniowe.
Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć or−
ganizację podajemy nr konta:

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
im. Św. Brata Alberta 
Bank PEKAO S.A. Oddz. Płock
95 1240 3174 1111 0010 0367 6605

(rł) 

Ruszył już projekt „Ciepła Izba” realizowany przez Stowarzy−
szenie św. Brata Alberta w Płocku, choć remont pomieszczeń
nie dobiegł jeszcze końca. 

Ciepła Izba otwarta

Montaż want mostu głównego
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Nowoczesne, komfortowe i bez−

pieczne. Tak można opisać oddane 17
listopada przy ulicy Norwida mieszka−
nie terapeutyczne, będące szansą na
usamodzielnienie się i normalne życie
dla pięciu niepełnosprawnych osób.
Z pozoru zwyczajny lokal, jednak po−
siada udogodnienia np. dźwig dla wóz−
ków inwalidzkich. Jest to efekt wspól−
nej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Ro−
dzinom – „Silni Razem” i życzliwości
władz lokalnych. 

– Osoby mieszkające w tym domu bę−
dziemy uczyli zaradności życiowej i sa−
modzielności w radzeniu sobie ze zwy−
kłymi czynnościami, jak dbanie o sie−
bie, czy robienie zakupów – mówiła
podczas uroczystości otwarcia, Ma−
rzenna Kalaszczyńska−Kikiewicz –
rzecznik osób niepełnosprawnych
UMP. Dodała również, że dominującą
tendencją w Europie jest odchodzenie
od opieki instytucjonalnej. Poza tym
jest to sposób pomocy, który pozwala

zmniejszyć miesięczne utrzymanie na−
wet o 600 zł od osoby w porównaniu
z dotychczasowymi formami opieki.
W terapii mogą wziąć udział ludzie pra−
gnący żyć samodzielnie i posiadający
dochód. Kwalifikacji dokonuje trzyoso−
bowa komisja złożona z: koordynatora
i prawnika z MOPS−u a także przedsta−
wiciela stowarzyszenia.

– Dużo się obecnie mówi o wyklucze−
niu społecznym, dlatego tak ważne jest,
aby niepełnosprawni nie czuli się
stłamszeni i aby normalnie funkcjono−
wali – stwierdził Mariusz Krzyżaniak –
dyrektor MOPS−u. 

Mieszkanie chronione jest rotacyjne.
Lokatorzy po dwóch latach wracają do
swoich rodzin lub mieszkań socjalnych,
których osobom niepełnosprawnym od−
dano już w Płocku 40. – To nie tylko
pomoc przez lata ale również krótkoo−
kresowa, dająca szansę normalnego ży−
cia. Ważne jest aby to wszystkim poka−
zać i kontynuować takie działania, aby
jak najwięcej osób uzyskało wsparcie –
powiedział Mirosław Milewski. mc

Mieszkanie chronione
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* BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * BEZPIECZEŃSTWO *

Rzecznik prasowy policji, Karol
Dmochowski, przedstawia kilka rad,
jak uniknąć niemiłej niespodzianki po
powrocie do domu:

* drzwi wejściowe zawsze powinny
być zamknięte, nawet gdy wychodzimy
na kilka minut.

* nikt nieuprawniony nie może mieć
dostępu do naszych kluczy. Pozosta−
wione w zamku drzwi klucze są łatwo
dostępne. Już wielokrotnie zdradzieccy
goście ”pożyczali” je na krótko, aby
zrobić duplikat.

* pilnujmy zawsze dobrze kluczy.
Zdarzają się kradzieże w szatniach, na
basenach i w biurach. Złodziej, który
zabierze klucze i dokumenty, może ła−
two wejść do mieszkania.

* gdy zginie chociaż jeden z komple−
tów kluczy, natychmiast wymieniamy
przynajmniej jeden zamek.

* nigdy nie należy chować klucza pod
wycieraczkę, do doniczki albo w innym
”tylko nam” znanym miejscu.

* kosztowności przechowywać najlepiej
w skrytce w banku, a pieniądze na koncie.
Nie sprawdzają się skrytki w doniczce
z kwiatami, piekarniku, słoiku z mąką, obi−
ciu mebli, a nawet pod kafelkami.

* niebezpiecznie jest eksponować
swoje bogactwo. Można w ten sposób
nieopatrznie zaimponować złodziejowi,
a nawet bandycie i stracić nie tylko ma−
jątek, ale i życie. 

* należy unikać przygodnych znajo−
mości, a już w żadnym razie nie wolno
takich osób zapraszać do domu.
* należy sprawdzać wiarygodność ob−
cych przed wpuszczeniem ich do
mieszkania. Każdego dnia może się po−
jawić złodziej działający wypróbowaną
metodą na „hydraulika”, „kupca”, „po−
słańca”, a nawet „policjanta” czy „listo−
nosza”. Takie osoby należy najpierw
wylegitymować. 

* nikt obcy nie ma prawa bez powo−
du kręcić się po klatce schodowej. Za−
wsze można podejść i zaoferować po−
moc we wskazaniu szukanego mieszka−
nia. Przy okazji warto dokładnie przyj−

rzeć się i zapamiętać rysopis tej osoby.
W razie podejrzenia, że jest to przestęp−
ca, natychmiast powiadamiamy policję. 

* złym zwyczajem jest zostawianie
w drzwiach kartek z informacjami,
np.„Wrócę za godzinę”. Wyjeżdżając
na dłużej, należy poprosić zaufaną oso−
bę o opróżnianie skrzynki na listy.
* fachowcy zalecają „ożywienie”
mieszkania w czasie dłuższej nieobec−
ności. Można zainstalować „włączniki
zmierzchowe” światła z ogranicznika−
mi czasowymi. Można się zaopatrzyć
w automatyczną sekretarkę z podsłu−
chem wnętrza mieszkania i zdalnym
przesłuchaniem nagranych rozmów.
Można też poprosić o pomoc zaufanego
sąsiada.

* jeżeli jest to możliwe, kup psa by
strzegł mieszkania w trakcie twojej nie−
obecności. 

* melina w sąsiedztwie może stać się
przyczyną różnych kłopotów. Ściągają
do niej pijacy i ludzie z marginesu spo−
łecznego, a z ich strony mogą grozić
różne niebezpieczeństwa.

* jeżeli doszło do kradzieży z włama−
niem, to osoba pokrzywdzona ma pra−
wo wystąpić przed sądem w charakte−
rze oskarżyciela posiłkowego.

* w przypadku ustalenia sprawców
kradzieży z włamaniem, pokrzywdzony
powinien wystąpić do prokuratury lub
sądu z wnioskiem o wniesienie po−
wództwa cywilnego w celu dochodze−
nia od przestępcy zwrotu poniesionych
strat materialnych.

* w odzyskaniu skradzionych przed−
miotów może pomóc specjalny wykaz,
w którym należy odnotować typ, mar−
kę i numery indywidualne posiada−
nych wartościowych przedmiotów, np.
roweru, magnetowidu, odkurzacza, te−
lewizora itp.

* biżuterię i dzieła sztuki warto sfoto−
grafować. Gdy dojdzie do kradzieży,
łatwiej jest wtedy określić co zginęło.
Pomoże to policji w ustaleniu właści−
ciela w przypadku odnalezienia skra−
dzionych przedmiotów. opr. (m.d.)

Zbliża się okres świątecznej „gorączki”. Przed nami zakupy
i wyjazdy. W tym czasie nasza czujność kradzieży znacznie się
obniża. 

Nie daj się złodziejom
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Płocka policja przeprowadziła akcję
„Pasy”. Funkcjonariusze zwracali szcze−
gólną uwagę na niezapinanie podczas ja−
zdy pasów bezpieczeństwa, przewoże−
nie dzieci bez fotelików, przekraczanie
dozwolonych prędkości, a także na jazdę
bez włączonych świateł.

Przez tydzień trwania akcji (8−14 listo−
pada) policjanci sprawdzili 600 samocho−
dów i ukarali ponad 200 kierowców; 150
znacznie przekroczyło dozwoloną pręd−
kość, 50 – jeździło bez zapiętych pasów,
a 14 – wsiadło po pijanemu za kierownicę.

Jak wynika z polskich badań, jakimi
objęto 50 tys. kierowców i pasażerów –
ofiar wypadków drogowych – używa−
nie pasów bezpieczeństwa zmniejsza
ryzyko śmierci o 65 proc. Człowiek,
który podczas wypadku, dzięki pasom
zostanie w samochodzie, ma pięcio−
krotne większe szanse na przeżycie, niż
ten, którego olbrzymia siła wyrzuci
z samochodu. Ponadto zapięte pasy
zmniejszają o połowę prawdopodo−
bieństwo groźnych obrażeń głowy
i klatki piersiowej. (m.d.)

Zapnij pasy

Uwaga wagarowicze! Miejcie się na
baczności! Teraz może się okazać, że
szkoła dowie się o waszej nieobecności
szybciej niż się tego spodziewacie. Straż
Miejska wypowiedziała wam wojnę. 

– Sprawdzamy przede wszystkim ka−
fejki internetowe – mówi Jolanta Gło−
wacka, rzecznik prasowy SM. 

Gdy strażnicy zauważą nieletnich
w mieście w godzinach przedpołudnio−
wych, legitymują ich i przez radio powia−
damiają dyżurnego. Ten dzwoni do dyrek−
tora szkoły, który sprawdza czy uczniowie
w tym czasie powinni być na lekcjach.

Tylko podczas jednej akcji w kafejce

na Podolszycach strażnicy znaleźli aż
ośmiu nieletnich – gimnazjalistów
i jednego licealistę. 

– Trzech z nich było na wagarach, in−
ni mieli dopiero zacząć zajęcia – wyjaś−
nia Jolanta Głowacka. – Wagarowiczów
natychmiast odwieźliśmy do szkoły.

Do rodziców wszystkich wylegity−
mowanych strażnicy wysyłają powia−
domienie z informacją o tym, gdzie i o
której godzinie przebywały ich dzieci.

Straż Miejska zapowiada, że nie jest
to jednorazowa akcja, a kafejki oraz in−
ne miejsca gromadzenia się młodzieży
będą regularnie sprawdzane. (m.d.)

Nieobecność kontrolowana

* Dwóch mężczyzn grożąc 13−latkowi
pobiciem, zabrało mu telefon komór−
kowy o wartości 150 zł. Do zdarzenia
doszło przy ul. Piaska. 

* Złodziej z kieszeni kurtki płocczanina
skradł telefon komórkowy o wartości
1 tys. zł. 

* Sześciu mężczyzn włamało się do
sklepu mięsnego przy ul. Królewiec−
kiej i skradło wędliny oraz krajalnicę.
Straty oszacowana na 4 tys. zł. Dzię−
ki monitoringowi i działaniom policji
sprawcy zostali zatrzymani. Pięciu
trafiło do aresztu, a jeden do izby
dziecka.

* 46−letni mężczyzna został zatrzyma−
ny w sklepie przy ul. Wyszogrodz−
kiej, gdy próbował skraść kłódki
i nożyczki. 

* Z ul. Kochanowskiego złodzieje skra−
dli Fiata Uno o wartości 16 tys. zł.

* Na ul. Mostowej został zaatakowany
38−letni płocczanin. Sprawca pobił
go i zabrał portfel, w którym było 25
zł. 

* Z otwartej kasy fiskalnej złodzieje za−
brali 600 zł. Do zdarzenia doszło
w sklepie przy ul. Sienkiewicza.

* Dwaj złodzieje zabrali 23−letniemu
płocczaninowi telefon komórkowy
o wartości 600 zł. Kradzież miała
miejsce na ul. Otolińskiej.

* Z Fiata Pandy zaparkowanej przy ul.
Łukasiewicza zginęło radio bez pa−
nela o wartości 2,4 tys. zł.

* Złodzieje skradli wał stalowy oraz
dwa arkusze blachy ze stali chromo−
wo−molibdenowej. Do zdarzenia do−
szło na ul. Zarzecznej, a wartość strat

oszacowano na 35 tys. zł.
* Z garażu przy ul. Jakubowskiego zgi−

nęły dwa rowery górskie o wartości
1,6 tys. zł. Złodzieje wyważyli bramę
sterowaną elektrycznie.

* Z balkonu mieszkania przy ul. Do−
brzyńskiej zginął rower górski o war−
tości 580 zł. Złodziej dostał się na
pierwsze piętro wchodząc po balko−
nie na parterze.

* Dwóch mężczyzn wciągnęło siłą do
klatki schodowej 18−letniego płoc−
czanina. Sprawcy pobili chłopaka
i zabrali mu telefon komórkowy
o wartości 2 tys. zł. Do zdarzenia do−
szło na ul. Krótkiej.

* 28− i 46−letni mężczyźni skradli meta−
lowy słup ogrodzeniowy o wartości
500 zł. Sprawcy trafili do aresztu.

* Kobieta, oferująca sprzedaż koca
leczniczego, weszła do mieszkania
81−letniego płocczanina przy Obr.
Westerplatte i skradła znaczną sumę
pieniędzy.

* Z biura przy ul. Obejście złodziej za−
brał telefon komórkowy o wartości
350 zł.

* Przez otwarte drzwi balkonowe zło−
dziej wszedł do mieszkania przy ul.
Topolowej i zabrał dwa komputery
o wartości 8 tys. zł. 

* Wykorzystując nieobecność pracow−
nika w sklepie przy al. Jachowicza,
złodziej skradł nagrywarkę CDR.
Straty – 1 tys. zł.

* W mieszkaniu przy Al. Jachowicza
doszło do wybuchu gazu. Do szpitala
z lekkimi obrażeniami ciała trafiła
72−letnia kobieta. (m.d.)

Kronika policyjna



9Sygnały Płockie

* DLA OKA I UCHA * DLA OKA I UCHA * DLA OKA I UCHA * DLA OKA I UCHA * DLA OKA I UCHA * DLA OKA I UCHA * DLA OKA I UCHA *

„Listopad dla Polaków niebezpieczna
pora/Bo ma Poręba Brylla za autora” –
jak prawie trzydzieści lat temu z przeką−
sem szeptano w kręgach kawiarnianych
opozycjonistów z „Warszawki” a propos
telewizyjnego spektaklu Rzecz listopa−
dowa, firmowanego przez reżymowych
podówczas twórców. Wszelako w odnie−
sieniu do płockiego życia muzycznego
AD 2004, listopad wypadałoby uznać za
porę... szczególnego dostatku.

Przedsmaku dostarczył tu
koncert z cyklu „Wirtuozi in−
strumentu” (29 października,
sala PSM), z mistrzem fletni
Pana, Dimą Chabaackiem (na
zdjęciu) w roli głównej. Prze−
miły ten artysta o rosyjsko−u−
kraińskich korzeniach, od
dziesięciu lat zamieszkały
w Polsce, a w Płocku goszczą−
cy już po raz drugi, okazał się
także wirtuozem fletu proste−
go, a nade wszystko – suge−
stywną osobowością estrado−
wą i uzdolnionym kompozy−
torem. Z towarzyszeniem
Płockiej Orkiestry Symfo−
nicznej, pod kompetentną dy−
rekcją Jerzego Koska, wyko−
nał trzy własne utwory –
w tym Poemat dla Ojca Świę−
tego i Impresje huculskie,
zwracające uwagę bogac−
twem melodyki oraz kun−
sztem cieniowania dynamicz−
nego. Programu dopełniły po−

wszechnie lubiane dzieła kompozytorów
„poważnych”: Antoniego Dworzaka, Jo−
hannesa Brahmsa, Piotra Czajkowskie−
go, Arama Chaczaturiana i Aleksandra
Borodina. Znaleziono tu, innymi słowy,
punkt równowagi między repertuarem
popularnym a popularnym repertuarem
symfonicznym.

11 listopada zaproponowano program
bardziej jednolity; w sali koncertowej
PSM, miejscowa orkiestra (znowu pod

wodzą Jerzego Koska) oraz soliści war−
szawskiej Opery Kameralnej, Beata
Wardak (mezzosopran) i pochodzący
z Płocka Leszek Świdziński (tenor), wy−
stąpili z programem operowym, prezen−
tując w pierwszej części fragmenty dzieł
Stanisława Moniuszki (m. in. Mazur
i Tańce góralskie z Halki oraz arię „z
kurantem” ze Strasznego dworu),
w drugiej zaś utwory mistrzów włoskich
i francuskich (m. in. dwa numery z Tru−
badura Giuseppe Verdiego, aria Nessun
dorma z Turandot Giacomo Pucciniego
i dwie kompozycje Georgesa Bizeta – w
tym, nie wiedzieć czemu, Farandola
z II Suity z „Arlezjanki”, nie należącej
przecież do repertuaru operowego).
Chciano tu najwidoczniej zapalić świe−
czkę rodzimej tradycji, a ogarek – nowej
unijnej tożsamości. 

Większych powodów do podobnego
entuzjazmu dostarczył kilkanaście dni
później koncert symfoniczny, kiedy to
orkiestra zaprezentowała się pod batutą
Mirosława Jacka Błaszczyka, dyrektora
artystycznego Filharmonii Śląskiej. Jest
to kapelmistrz wsławiony wieloma wy−
stępami w kraju i zagranicą, między in−
nymi na Festiwalu Muzyki Polskiej
w Szanghaju (styczeń 2002 roku),
gdzie pod jego dyrekcją dobrze znany
płockim melomanom Piotr Paleczny
wykonał oba koncerty fortepianowe F.
Chopina. 26 listopada w reprezentacyj−
nej sali koncertowej Płocka zabrzmiał
drugi z nich, w tonacji f−moll, pod
względem formy, faktury i klimatu wy−

razowego bardzo zbliżony do powstałe−
go nieznacznie później [sic!] poprzed−
nika. Walory melodyczne i wirtuozow−
skie tej nieodmiennie uroczej kompo−
zycji starał się uwypuklić Paweł Ko−
walski – stypendysta samego Witolda
Lutosławskiego, wykształcony na aka−
demiach muzycznych w Warszawie
i Bolonii – nie sięgając, niestety, pozio−
mu Palecznego. Koncepcja interpreta−
cyjna Kowalskiego byłaby bardziej na
miejscu w jakimś utworze Debussy’ego
czy Ravela – tu sprawiła jednak, że je−
den z pianistycznych klejnotów wczes−
nego romantyzmu otrzymał, „moderni−
styczny”, trochę spłaszczający szlif.

Pewne obawy mogły też budzić nie−
czystości intonacyjne rogów i nie do
końca czytelne kulminacje w pierwszej
części klejnotu romantyzmu późnego,
czyli IX Symfonii e−moll „Z Nowego
Świata” Dworzaka, wykonanej w Płoc−
ku w stulecie śmierci kompozytora. Już
jednak melancholijna zaduma pięknego
Largo i kunsztowne imitacje w zwiew−
nym, nieco tajemniczym Scherzu zo−
stały należycie wyeksponowane, a dra−
matyczny, bogaty w kontrasty dyna−
miczne i wyrazowe finał zabrzmiał
wręcz imponująco.

Listopad mógł się więc istotnie okazać
„porą niebezpieczną” dla orkiestry –
choćby z uwagi na obiektywne trudności
wykonawcze dworzakowego arcydzieła.
Z konfrontacji z nim płoccy muzycy
wyszli obronną ręką – w czym także za−
sługa maestro Błaszczyka. A. Dorobek

LISTOPAD – PORA NIEBEZPIECZNA?

Louis Bunuel na jednej z fotografii,
gdyby nieco przedłużyć i skręcić koń−
cówki jego wąsów, przypominałby twór−
cę „Płonącej Żyrafy”. Byli przyjaciółmi.
Obaj obrazoburczy, surrealiści, prowo−
katorzy i wielcy mistrzowie; jeden – ki−
na, drugi – malarstwa. Zarzyłość z mala−
rzem Dalim, który wprowadził go w śro−
dowisko paryskich surrealistów, okazała
się brzemienna w skutkach. Tylko oni
mogli wpaść na pomysł zrobienia cze−
goś, czego jeszcze nie było – surreali−
stycznego filmu. W jednej z pierwszych
scen Psa andaluzyjskiego (1929) Bunuel
rozcina brzytwą oko przypadkowo spot−

kanej kobiecie, potem następuje ciąg oni−
rycznych, przypadkowych i skandalicz−
nych obrazów. I tak już przez całą twór−
czość. – Sceny w filmie są poukładane
bez sensu – mówił w Płocku Stefan Czy−
żewski, operator i wykładowca łódzkiej
szkoły filmowej. – Nie ma dramaturgii,
związków przyczynowo−skutkowych. Je−
śli ktoś doszukuje się sensu może od razu
wyjść z kina. Zdaje się, że w „Psie...”
sceny układane są przypadkowo, łamiąc
konwencjonalną strukturę filmu i kon−
wencję czasową. Dali i Bunuel upychają
w nie najbardziej absurdalne pomysły;
pierwszy wymyślił mrówki na dłoni bo−
hatera, a drugi – rozkładającego się osła
na fortepianie. Łamanie wszelkich reguł,
erotyczne obsesje i freudowska podświa−
domość to woda na młyn filmowych po−
szukiwań Bunuela.

– Jego filmy nie mają uniwersalnych
wartości. Nie załatwiają problemów
egzystencjalnych – mówił Czyżewski. –
To jest drwina starego kpiarza, który
pyta dlaczego tak nie może być. I anga−
żuje dwie aktorki do jednej roli (Mrocz−
ny przedmiot pożądania, 1977), których
zamiana jest równie absurdalna jak po−
mysł z osłem i mrówkami. Świat Bunu−

ela pełen jest dewiantów. Reżyser lubił
eksploatować pobocza rzeczywistości,
buntować się przeciwko wszystkim
i wszystkiemu. W Szymonie z pustyni
(lub Szymon Pustelnik, 1965) zakpił
z katolickiej wiary w świętych. Szymon
Słupnik kuszony przez szatana (kobie−
tę) przenosi się do dyskoteki l. 60 XX
w. i w niej pozo−
staje, nawet nie
bardzo się tej sytu−
acji sprzeciwiając.

We wszystkich
filmach Bunuel łą−
czył perwersyjną
erotykę, metafizy−
kę i antyklerykalne
wątki w zjadliwą
satyrę na współ−
czesną burżuazję.
Każdy z późnych
filmów Bunuela
był skandalem
i wielkim sukce−
sem.W jednym
z ostatnich filmów
(Widmo wolności,
1974) Bunuel po−
wraca do czystego
surrealizmu stwa−
rzając bohatera
sztafetowego. Film
składa się z ciągu
scen, które łamią
się w dowolnym
momencie, a ele−
mentem łączącym

może być fotografia lub list przekazane
z ręki do ręki. 

Wykład Czyżewskiego, poparty
przykładami filmowymi i analizą posz−
czególnych scen, to dobra lekcja sztuki
współczesnej i kolejny klucz do próby
odczytania twórczości Salvadora Dale−
go. (rł) 

Płocka Galeria Sztuki przygotowała cykl wykładów na temat
sztuki filmowej półwyspu iberyjskiego jako uzupełnienie do wy−
stawy grafik Salvadora Dalego.

Osioł Bunuela a mrówki Dalego

Scena z przecięciem oka z „Psa anda−
luzyjskiego”

Stefan Czyżewski przez dwie godziny snuł pasjonującą
opowieść o absurdach w filmach Bunuela
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Wystawa działu etnograficznego
Muzeum Mazowieckiego pokazuje
jak święci wrastali w symbolikę ludo−

wą, stając się bohaterami porze−
kadeł,  

przysłów i legend. Pokazuje koło ro−
ku rolniczego, wedle którego toczyło
się życie na wsi; zaczynając od św.
Agaty (5 lutego) a na św. Barbarze
i Mikołaju kończąc. – Święci byli jego
filarami, strażnikami czasu liczonego
w sposób boży, nie cyfrą w kalenda−
rzu, ale dniem patronackim – mówiła
podczas otwarcia wystawy Krystyna
Pawłowska z włocławskiego muze−
um. I tak każdy wiedział, że jeśli
w dzień św. Agaty słonko zajrzy do
chaty, to wiosna na światy zagląda
zza zimowej chaty. Ale zanim przy−
szła musiała pytać o pozwolenie inne−
go świętego, bo tylko św. Józef Oblu−

bieniec otwierał wiośnie gościniec
(19 marca). Od tego dnia można

było więc już po raz pierwszy
przeorać ziemię. Każdy mą−

dry chłop wiedział również,
że jak posieje owies do
Wojciecha to będzie z nie−
go pociecha. Do dziś
z rozpoczęciem wodnych
kąpieli czeka się do 24
czerwca, zgodnie z po−
wiedzeniem Już Jan
ochrzcił wszystkie wo−
dy, umyjcie się dla
ochłody. Któż nie wy−
gląda z obawą przez
okno 4 grudnia, bo
przecież jak Barbara

po lodzie, to Boże Narodzenie po wo−
dzie.

Kiedy trwoga...

Święci pomagali również w różnych
trudnych sytuacjach życiowych. W przy−
padku chorób lub klęsk żywiołowych sta−
wali się jedynymi sprzy−
mierzeńcami
c z ł o w i e k a .
Gdy susza
o pomoc pro−
szono św. Flo−
riana, gdy za−
lane pola lub
ulewa – św.
Jan Nepomu−
cena. Patronac−
ka funkcja
świętych często
wiązała się z ich
życiem lub – naj−
częściej męczeń−
ską – śmiercią.
Św. Barbara wzy−
wana jest przez
wszystkich nara−
żonych na niespodziewaną śmierć, bo jak
głosi legenda zginęła z rąk własnego ojca.
Gdy na Katanię (Sycylia) płynęła z wul−
kanu Etna ognista lawa, to wyjęty z gro−
bu welon świętej Agaty w cudowny spo−
sób uratował miasto, kierując języki lawy

w inną stronę. Tak stała się patronką od
pożaru. W ludowej świadomości święci
byli traktowani często dosłownie, wręcz
jak żywe istoty. Gdy wymodlona pomoc
nie nadchodziła wizerunek świętego wy−
noszono na deszcz, aby za karę przemókł

i „na własnej skórze” odczuł
konsekwencję swojej bez−

czynności. 
Kult świętych upo−

wszechnił się w Polsce
w XVII i XVIII w., po
Soborze Tryden−
ckim, dopuszczają−
cym czczenie
świętych wize−
runków. Do dziś
popularnością

cieszą się oś−
rodki kulto−
we, w któ−
rych „cu−
d o w n e
o b r a z y ”
stają się

celem licznych pielgrzymek.
Wystawa, zorganizowana ze zbiorów

Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyń−
skiej we Włocławku i Franciszka Ol−
kowskiego − czynna będzie do połowy
lutego. (rł)

Fot. Krzysztof Kaliński

Wyznaczali rytm życia człowieka, normy postępowania, dawali
poczucie pewności i bezpieczeństwa. Płocki Spichlerz przedsta−
wia sylwetki 13 świętych w sztuce i tradycji ludowej.

Święci 
Pańscy

10 Sygnały Płockie

* WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * 

Św. Agata, W. Skrzyński, 1981 r. 
(Rzeszotary−Chwały)

Św. Michał Archanioł, Wł. Wójcik, 1970 (Osówka, mazowieckie)

Św. Franciszek, Tadeusz Kacalak, 1994 
(Kutno)

Św. Mikołaj, pocz. XX w. Rosja (?)

Św. Mikołaj, Jan Durkiewicz, 1986 r. 
(woj. kujawsko – pomorskie)
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* WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * WESOŁYCH ŚWIĄT * 

... na biegunie
Dwie garstki ludzi, przebywających

na polskich stacjach polarnych (Arkty−
ka – stacja Hornsund, Antarktyda – sta−
cja Henryka Arctowskiego), z dala od
rodzinnego domu, przeżywają najwię−
ksze katolickie święto – Boże Narodze−
nie w samotności. 

Na obu stacjach o godz. 17 czasu lo−
kalnego rozpoczyna się wieczerza wi−
gilijna. Wszystko wygląda jak w do−
mu. Jest choinka (choć sztuczna), op−
łatek wigilijny, są życzenia, jest 12
dań, są prezenty, kolędy i miła atmos−
fera. Jedyna różnica to sceneria na
zewnątrz. Na Spitsbergenie jest to śro−
dek nocy i wszechograniająca noc po−
larna przez cały dzień. W Antarktyce
jest środek lata i przez cały dzień jest
jasno.

O północy z 24 na 25 grudnia odby−
wa się zaimprowizowana Pasterka.
Niewielkie kapliczki w śnieżnej szacie
stwarzają namiastkę świątyni. Rolę
księdza pełni jeden z polarników. Od−
czytywana jest Ewangelia Święta. Jest
wspólna modlitwa. Wszystkie myśli
biegną jednak do kraju, do najbliż−
szych. 

Wyjście na zewnątrz zabudo−
wań stacyjnych nie uspokaja
kłębiących się myśli. Na Spit−
sbergenie przenikliwa ciem−
ność nie pozwala na zbytnie
oddalanie się od stacji. Na An−
tarktydzie jest trochę weselej.
Można odbyć spacer na pobli−
skie pingwinisko. Można po−
być wśród kilkunastotysięcz−
nej kolonii pingwinów, przy−
glądać się ich życiu, przysługi−
wać odgłosom.

A jednak, mimo ogromnej
odległości, choć przez chwilę
można pobyć razem z najbliż−
szymi w Polsce. Na obu stacjach
polarnych łączność radiowa i sa−
telitarna zapewnia polarnikom kil−
kuminutową rozmowę. Każdy,
choć przez chwilkę czuje ciepło do−
mu rodzinnego emanujące z... głośni−
ka. 

Tradycją wszystkich stacji polarnych
są połączenia radiowe między stacjami
badawczymi z różnych krajów i składa−
nie sobie nawzajem życzeń w różnych
językach:
Polski: Wesołych Świąt Bożego Naro−
dzenia
Afrikander: Een Plesierige Kerfees
Basque: Zorionstsu Eguberri Zoriontsu
Urte Berri On
Chiński – (Mandarin): Kung His Hsin 
Nien bing Chu Shen Tan

(Catonese): Gun Tso Sun
Tan’Gung Haw Sun
Duński: Vrolijk Kerstfeest
Angielski: Merry Christmas
Esperanto: Gajan Kristnaskon
Francuski: Joyeux Noel
Włoski: Buone Feste Natalizie
Japoński: Shinnen omedeto. Kurisuma−

su Omedeto
Koreański: Sung Tan Chuk Ha
Norweski: God Jul
Rosyjski: Pozdravlayu s prazdnikom
Rozhdestva
Szkocki: Nollaig Chridheil agus Bliad−
hna Mhath Ur
Hiszpański: Feliz Navidad
Walijski: Nadolig Llawen

... po irlandzku
Zarówno same święta jak i przygo−

towania do nich mają wyjątkowo reli−
gijny charakter – chyba jeszcze
bardziej niż w Polsce
– a jednocześnie
bardzo ro−
d z i n n y .
Święta
w Ir−

lan−
dii za−
c z y n a j ą
się wcześnie,
zwykle od wy−
słania świątecznych
kartek i ozdobienia sklepo−
wych witryn na początku grudnia.
Dzieci często odliczają dni do świąt
według adwentowego kalendarza.
Drzewka świąteczne, czyli nasze cho−
inki można kupić w ciągu całego
grudnia. Przyozdabia się je kolorowy−
mi lampkami, bombkami i innymi
świecidełkami. Niektórzy na czubku
umieszczają anioła, inni gwiazdę.
Dom ozdabiany jest girlandami, lam−
pionami oraz gałązkami ostrokrzewu

i wierzby. Nad drzwiami wiesza się
wieńce, czasami też jemiołę. Często
można spotkać żłóbki. Tuż przed
świętami przygotowuje się ciasta,
puddingi i coś co się nazywa „mince
pie” (czyli zapiekane w cieście mię−
so). W przedświątecznych dniach pije
się grzane wino, zwłaszcza po śpie−
wanych zimnymi wieczorami kolę−
dach. Ludzie często wychodzą na
dwór i śpiewając kolędy zbierają pie−
niądze na różne dobroczynne cele.
(Wielu ludzi w Irlandii używa ciepłej
whisky na rozgrzewkę). W wigilię

dzieci wystawiają skarpetki, cza−
sem poszewki od podu−

szek na brzeg
swoich łóżek,

w nadziei,
że rano

znaj−

d ą
w nich

prezenty.
Dorośli idą

w tym czasie na
nocną mszę, czyli na−

szą Pasterkę, robią to zarówno
katolicy jak i protestanci. Niektórzy
rozpakowują prezenty już w środku
nocy! Dzieci zaglądają do skarpetek
rano, tradycyjnie znajdując jabłko
w palcach i pomarańczę w pięcie.
Bardzo często są tam także czekola−
dowe monety i małe zabawki. 

Do świątecznej kolacji zasiada się
często już o 3 po południu. Nie ma ja−
kichś specyficznych dań przygotowy−
wanych na tę okazję, ale prawie zawsze

znajdzie się na stole wędzony łosoś
z chlebem sodowym, sałatka z krewe−
tek lub inne rybne dania. Główne danie
jest bardzo tradycyjne: indyk, szynka,
sos borowinowy, chleb, parówki, ziem−
niaki i warzywa. Na deser je się świą−
teczny pudding z brandy lub rumem
i inne smakołyki, w tym owe „mince
pie”. Na stole znajdują się też krakersy
do przegryzania dań obiadowych.
Świąteczne ciasto kroi się tuż przed po−
siłkiem.

Niektóre rodziny spożywają posiłek
dopiero wieczorem, podając jako głów−
ne danie przyprawioną wołowinę. Jest
ona przygotowywana kilka dni wcześ−
niej. Może być podawana na ciepło,
chociaż normalnie spożywa się ją na
zimno.

Pierwszy dzień spędza się w domu,
w ciszy i skupieniu. Nie odwiedza się
domów innych ludzi. Bardzo wcześnie
odwiedzane są kościoły, często zabiera
się na szczęście wiązkę słomy z ko−
ścielnego żłóbka. 

W wielu miasteczkach odbywają
się mecze hurlingu – narodowego
sportu Irlandczyków, w których
biorą udział prawie wszyscy
mieszkańcy. Przed obiadem wy−
pija się dla zdrowia trzy łyki
słonej wody, po posiłku cały
dom zbiera się razem grając,
śpiewając i opowiadając opo−
wieści. Nasłuchuje się też cy−
kania świerszcza za kominem
– jest to bardzo dobry znak
na przyszłość. 

Z drugim dniem świąt
związana jest ciekawostka
– w Irlandii wierzy się, że
kiedy święty Stefan przeby−
wał w ukryciu, mały ptaszek
– strzyżyk – zdradził jego
kryjówkę. Święty został poch−

wycony i stracony. Dlatego też
ten dzień zwany jest „dniem po−

lowania na strzyżyki”. Dzieciaki
zbierają do gniazd pieniądze, któ−

re tradycyjnie należy wydać jesz−
cze tego samego dnia. Drugi dzień
świąt często traktowany jest jako
dzień postny, dla zrównoważenia
wcześniejszego „obżarstwa”. Jed−
nocześnie jest to dzień zabaw
i przeróżnych gier. Tego dnia ro−
zdaje się podarunki ludziom, z któ−
rych usług korzysta się przez cały
rok: mleczarzom, listonoszom, lu−
dziom wywożącym śmieci, itp.,
zwykle są to pieniądze, dawniej na−
zywano je prezentami na „boxing
day” (od pudełek, w których je ofia−
rowywano). 

W czasie świąt często wystawiane są
dziecięce pantomimy. Zaczynają się
w dniu św. Szczepana, w drugi dzień
świąt. Co ciekawe, wszystkie postacie
żeńskie grane są przez chłopców, i na
odwrót. Oficjalnym dniem kończącym
święta jest 6 styczeń, święto Trzech
Króli. opr. M.D

Boże Narodzenie....
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„Opowieść Wigilijna” Karola Dic−
kensa – to kanon światowej literatury.
Historia skąpca Ebenezera Srooge’a,
który w najbardziej niezwykłą noc
w roku – Wigilię Bożego Narodzenia –
odkrywa prawdę o swoim nędznym ży−
ciu i postanawia, przy wsparciu mocy
nadprzyrodzonych, zrobić z nim porzą−
dek to również świetny prezent pod
choinkę dla wszystkich płocczan. Rafał
Sisicki, debiutujący w Płocku w roli re−
żysera, nie tylko nie uronił w swojej
adaptacji nic z magii XIX−wiecznej po−
wieści, ale nasycił ją nową treścią.
Przełamał nieco archaiczną formę mo−
ralitetu, tworząc z niej wspaniałe, baj−
kowe widowisko. 

Wszystko za sprawą niebanalnych
piosenek, do których sam napisał słowa
i muzyki autorstwa Pawła Dampca
i Jacka Piskorza. 

Sisicki powinien być znany płoc−
czanom. Raz już debiutował w Płocku
jako aktor (Pierścień i róża, 1988).
Występuje w filmach i serialach tele−
wizyjnych, z powodzeniem dubbingu−
je (m.in. Łasuch w „Smurfach”). Jest

studentem IV roku Wydziału Reżyse−
rii Akademii Teatralnej w Warszawie;
„Opowieść wigilijna” to jego praca
dyplomowa.

Płockie przedstawienie zrobione
z dużym rozmachem nie nuży i nie roz−
tkliwia, ale emanuje ciepłem. Aktorzy
płynnie z partii dialogowych przecho−
dzą do piosenek i… śpiewają na żywo
(dzięki zakupionym niedawno i spraw−
nie działającym mikroportom oraz no−
wemu nagłośnieniu). Na uznanie zasłu−
guje nie tylko przewrotna partia Ducha
Przyszłych Wigilii (demoniczny Piotr
Bała), ale również Ducha Marleya (Do−
rota Cempura – nie do poznania) oraz
praca wszystkich pozostałych aktorów.
Scenografia Marii Wilk, choć oszczęd−
na to niebanalna, dobrze oddaje dicken−
sowską mistykę i klimat Londynu A.D.
1863.

„Opowieść Wigilijna” to niezwykła
baśń, która przypomina nam, że nigdy
nie jest za późno na dobro, że los, choć
nieuchronny, może zawsze nam spłatać
figla, a każdy człowiek zasługuje na
wybaczenie. (rł)

„Opowieść wigilijna” Sisickiego jest wspaniałą podróżą w cza−
sie. Nie tylko do XIX−wiecznej Anglii, ale również do krainy na−
szego dzieciństwa.

Święta, święta – coś pięknego

W czasie odwiedzin Ducha Przyszłości (Piotr Bała) Scrooge (Szymon Cempura)
ostatecznie postanawia odmienić swoje życie.
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13 „portretów” miasta 13 artystów
z Płocka, Polski i Europy zaprezento−
wała Galeria nr 13, a wśród nich m.in.
Piotr Konrad, Halina Płuciennik, To−
masz Supryn czy Snezana Neskowic−
Simic (Loznica). Wystawa „Płock –
Portrety Miasta. Wnętrza” to efekt trze−
ciego już majowego pleneru (podczas
Pikniku Europejskiego), który zorgani−
zowano dzięki staraniom galerii i Urzę−
du Miasta. Choć słowo plener nie bar−
dzo tu pasuje, bo artyści tym razem po−
kazali płockie wnętrza. Obok katedry
na pracach pojawia się ołtarz w koście−
le Mariawitów, kaplica prawosławna,
secesyjne szkło z Muzeum Mazowiec−
kiego czy kawiarnia Bliklego. 

– Dobór tematów jest odmienny od
stereotypowego spojrzenia na nasze
miasto, ponieważ ukazuje to, co intym−

ne – wnętrza – czytamy w katalogu do
wystawy. Cześć prac trafi do kalenda−
rza miejskiego na rok 2005. Wystawa
była czynna do 7 grudnia. (rł) 

Portrety intymne

Kościół pw. św. Benedykta, Dorota
Goleniewska – szelągowska

Każdy, kto przyszedł na koncert do
POKiSu, dostał do przypięcia pomarań−
czową wstążeczkę. – Trudno było je
znaleźć w Płocku, ale się udało – mówił
dyr. POKiSu Przemysław Predygier.
Na pomysł nadzwyczajnego koncertu
wpadł w czwartek wieczorem, kiedy
oglądał wiadomości. – Początkowo my−
ślałem o większym koncercie, ale sytua−
cja cały czas się zmienia – tłumaczył.
Do udziału w nim zaangażował Płocką
Kapelę Podwórkową, Trio Kuby Mę−
drzyckiego i jazzową wokalistkę Rok−
sanę Wikaluk. Na scenie, pomiędzy in−
strumentami i sprzętem nagłośniającym
stał telewizor. Na jego ekranie, przez
cały czas trwania koncertu pojawiały
się zdjęcia z pochłoniętego pomarań−
czową rewolucją Kijowa, zarejestrowa−
ne w telewizji CNN, TVN24 i Euro−
News.

Na początek dyrektor POKiSu
przeczytał fragment poematu Tarasa
Szewczenki, narodowego wieszcza
Ukrainy. Poezja Szewczenki pojawia−
ła się tego wieczoru jeszcze dwa razy;
za sprawą Wandy Gołębiewskiej, któ−
ra wyrecytowała fragment utworu
„Prorok” i śpiewu Roksany Wikaluk.
Jako druga wystąpiła Płocka Kapela
Podwórkowa, która wykonała pięć
utworów z sentymentalnym „Moje
serce zostało we Lwowie”. Trio Kuby

Mędrzyckiego rozpoczęło swój wy−
stęp od „Walki postu z karnawałem”
Jacka Kaczmarskiego. Potem były
niezapomniane: „Piosenka napisana
mimochodem”, „Między świtem
a mgłą” i „List”. Zespół wykonał
również kilka piosenek Leszka Czaj−
kowskiego (m.in. „Karuzelę”), a na
koniec „Mury” z wokalizami Roksa−
ny Wikaluk, która swój autorski wy−
stęp rozpoczęła wiosenną piosenką
obrzędową z Ukrainy, śpiewaną a’ca−
pella. – To nie przypadek – powie−
działa artystka. – Chciałam wam
przekazać trochę ciepła, które mam
w sobie i chcę żeby mój kraj, moja
Ukraina kwitła.

Roksana Wikaluk urodziła się w Tar−
nopolu, tam ukończyła szkołę muzyczną
w klasie fortepianu. Od dziesięciu lat
mieszka w Polsce. Tu skończyła Police−

alne Studium Jazzowe w Warszawie,
w klasie wokalnej Ewy Bem. Koncertu−
je, nagrywa płyty, m.in. z Józefem
Skrzekiem. Płocki koncert wypełniły
utwory ludowe, sięgające czasów po−
gańskich, i współczesne. Niesamowity
głos wokalistki raz brzmiał bez akompa−
niamentu, innym razem wspaniale łączył
się z dźwiękami fortepianu lub keyboar−
du. Wieczór zakończyła ukraińską pieś−
nią−modlitwą „Ojcze nasz”. (rł)
Zdjęcia: Aleksander Czekmieniew (Kijów)

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zorganizował w poniedziałek,
29 listopada, nadzwyczajny koncert „Solidarni z Ukrainą”. 

Płock Ukrainie
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Nad mentalnością sekciarską i nowy−
mi ruchami religijnymi zastanawiano się
podczas trzydniowego sympozjum (18−
20 listopada) ”Sekty – zamaskowane
zniewolenie”. Organizatorem spotkania
było Koło Naukowe Wyższego Semina−
rium Duchownego w Płocku. Wśród pre−
legentów znaleźli się wybitni specjaliści
z zakresu tej problematyki, m.in. ks. prof.
Andrzej Zwoliński z Papieskiej Akade−
mii Teologicznej, ks. prof. Henryk Sewe−
ryniak z UKSW w Płocku i Ryszard No−
wak z Komitetu Obrony przed Sektami. 

Drastyczne przypadki

Niezwykle ciekawą „Anatomię sek−
ty” przedstawił w wykładzie pod tym
samym tytułem ks. prof. dr hab. An−
drzej Zwoliński, kierownik katedry Ka−

tolickiej Nauki Społecznej na Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie.
Problem sekt wydaje się abstrakcyjny,
dopóki nie wydarzy się taka spektaku−
larna tragedia – mówił. Dlatego w swo−
im wykładzie skupił się właśnie na naj−
bardziej jaskrawych przypadkach dzia−
łalności sekt w Polsce. Kilkanaście ran
kłutych, które doprowadziły do śmierci
dwójki nastolatków z Rudy Śląskiej to
jeden z takich przykładów. Poszli na
spotkanie młodzieżowej wspólnoty,
która dokonała na nich rytualnego mor−
du. Uczestnicy mordu zamierzali rów−
nież popełnić samobójstwo, ale odwagi
starczyło im jedynie na wymazanie
krwią swych ofiar ścian satanistyczny−
mi znakami. 

Długi czas zdziwienie budziły zaginię−
cia stuł w kościołach w Bielsku – Białej.
Można je przecież kupić dość tanio
w sklepach z artykułami religijnymi. Do−
piero gdy policja wpadła na trop i zatrzy−
mała dwójkę mężczyzn, którzy na cmen−
tarzu dokonywali obrzędów satanistycz−
nych sprawa została wyjaśniona. Każdy
ze sprawców malował twarz czerwoną
szminką, oczy i usta na czarno, a stułę

(koniecznie używaną już przez kapłana)
zakładał na siebie. 

Kamyki w ogródku

Ks. prof. Zwoliński dodał, że skrajne
przejawy działalności sekt, choć tragiczne
w skutkach, nie są najważniejsze. – Musi−
my również odejść od stereotypowego my−
ślenia na temat sekt, ludzi, którzy natręt−
nie wciskają ci książki, pukają do drzwi
i proszą abyś z nimi porozmawiał. To bar−
dzo łagodny obraz – mówił w Płocku. Je−
go zdaniem ani nazwa, ani obszar tema−
tyczny, ani treści głoszone nie są wyz−
nacznikiem sekty. – Najbardziej pobożne
nazwy mogą okazać się mylące. Któż by
się spodziewał, że pod nazwą Maryjne
Dzieło Pokutne kryje się niebezpieczna
sekta. Kierujący nią Niemiec Kamm – oj−

ciec trójki dzieci, żonaty – ogłosił się na−
stępcą Jana Pawła II, mówiąc o sobie, że
jest kamykiem (od nazwiska), na którym
Chrystus zbuduje swój kościół – tłuma−
czył ks. prof. Zwoliński. 

W Hamburgu sekta zdominowała dusz−
pasterstwo „świętymi gadżetami”. Wodę
poświęconą przez Kamma rozprowadza−
no pod parafią, twierdząc, że dodanie kro−
pli do potrawy uwalnia od skutków Czar−
nobyla. Z kolei Kościół Dzieci Bożych
przesłał materiały informacyjne do
wszystkich kurii i kuratoriów oświaty na
temat zajęć wychowawczych, plastycz−
nych i muzycznych skierowanych do mło−
dzieży i dzieci. Okazało się, że podczas
spotkań dzieci dostawały specjalne środki
psychotropowe, zmuszano je do rozebra−
nia się i współżycia z dorosłymi. Handel
dziecięcą pornografią był niezwykle do−
chodowym interesem. 

New Age 

O wpływie ideologii new age na
współczesnych chrześcijan mówił o. dr
Piotr Jordan Śliwiński z Wyższego Se−
minarium Duchownego Ojców Kapucy−
nów w Krakowie.

– Łatwiej powiedzieć czym new age nie
jest, niż czym to zjawisko jest – mówił.
– Nie jest na pewno sektą, tylko ruchem
religijnym. Jest jak zimny bufet religijny
lub supermarket, w którym każdy może
wybrać to co chce – te metafory są o wie−
le bardziej trafne niż szukanie wszelakie−
go rodzaju izmów dla określenia new
age. 

Ruch ten to nie tylko struktura parareli−
gijna, ale również potężny przemysł, któ−
ry produkuje książki, płyty, gadżety. W l.
90 na zachodzie Europy można było ku−
pić piwo i spodnie etykietowane jako new
age. Wpływ popkultury umacnia pewne
elementy new age, które widoczne są na−
wet w filmach dla dzieci (Król Lew, Poka−
hontas) i czasopismach (np. horoskopy
w „Świerszczyku”). New Age tworzy
pewną kulturę akceptowaną przez społe−
czeństwo polskie, np. gazety ezoteryczne
w kioskach i empikach nikogo nie oburza−
ją. Niektóre elementy tego ruchu przeksz−
tałcają się w prawdziwe instytucje, tak jak
festiwale medycyny naturalnej. 

Kultura instant

Zdaniem o. Piotra Śliwińskiego New
Age ma duży wpływ na religijność
chrześcijan i sposób wyznawania wiary.
Obserwujemy narodziny zjawiska okre−
ślanego mianem mistyki instant.

– Sama nazwa nawiązuje do kawy in−
stant – szybkiej i prostej w obsłudze –
mówił gość z Krakowa. – Pierwszą jej
osią jest konsumpcja religijna jako droga
do samorealizacji. Pojawia się wielość
ofert do wyboru, nowe atrakcyjne propo−
zycje – to m.in. możliwość zrobienia kur−
su tybetańskiego, strzelenia z łuku za je−
dynie 300 zł, możliwość poddania się
klawiterapii (przesuwanie gwoździami
po ciele). Najjaskrawszym przykładem
jest duchowość mirakularna, nastawiona
na cuda, na sensację, w której wykorzy−
stuje się również techniki spirytystyczne. 

– Nowe praktyki pobożnościowe o ma−
gicznym charakterze wprowadza – i tu bi−
ję się w pierś – część duchowieństwa – do−
dał o. Śliwiński. – „Poświęć sobie sól, po−
łóż ją w czterech kątach mieszkania i na
pewno stan duchowy ci się polepszy” – toż
to wpływ magii w czystej postaci. 

New age, podobnie jak sekty często
rozmywa pojęcia i zmienia ich sens. 

Mechanizm „Się”

Początkiem przeciwdziałania działalno−
ści nowych ruchów religijnych i sekt jest –
zdaniem tegorocznych prelegentów – od−
krywanie własnej tożsamości. – Nie po−
trzeba tylko wietrzyć dookoła jakiś złych
i demonicznych wpływów, ale odkrywać
skarby własnej duchowości, skarby trady−
cji chrześcijańskiej – podsumował o. Piotr
J. Śliwiński. – Mądre, dojrzałe docieranie
do prawdy to sposób na każdą manipula−
cję. O wszystko masz prawo a nawet obo−
wiązek pytać – mówił ks. prof. Andrzej
Zwoliński, który sugerował, aby nie pod−
dawać się również modom. – Mechanizm
„się” – określa bezmyślność młodego
człowieka, który lubi krytykować, lecz jest
bardziej krytykancki niż krytyczny. Co to
jest „się”? To bezmyślne czyli bezkrytycz−
ne, bez argumentu przyjmowanie wszyst−
kiego, co świat nam oferuje – dodał Zwo−
liński. – Kiedy pytam młodego człowieka
dlaczego w tym chodzisz? „bo to się teraz
nosi”, „to się teraz podziwia.” Czy jesteś
więc człowiekiem myślącym czy wiesza−
kiem, na którym inni wieszają własne po−
glądy? (rł) 

Musimy odejść od stereotypowego myślenia na temat sekt, ludzi,
którzy natrętnie wciskają ci kawałek książki, pukają do drzwi
i proszą abyś z nimi porozmawiał. To bardzo łagodny obraz. 

Sympozjum w seminarium

Dobra energia 
nowych religii?

– Wybrał Płock z potrzeby serca
i za to należy go cenić – powiedział
Aleksander Nawrocki podczas wie−
czoru literackiego poświęconego pa−
mięci swojego brata, Stanisława.
Przypomniał jego młodość, zaintere−
sowania malarstwem i początki twór−
czości literackiej. Przyznał też, że
nie wybaczy sobie tego, że tak na−
prawdę nigdy nie pochwalił otwarcie
brata za jego talent, sądząc, że na to
zawsze będzie czas, którego właśnie
zabrakło. Następnie głos zabrał płoc−
ki poeta – Bohdan Urbankowski, któ−
ry mówił o aktywności politycznej
zmarłego. – Nigdy nie kończył na na−
rzekaniu. Wskazywał co można na−
prawić, a później zaczynał działać,
zawsze chciał coś robić – podsumo−
wał. 

Dyskutowano o narastającej po−
trzebie sztuki obywatelskiej, która
mówiłaby o tym, co nas boli i że źle
się dzieje w naszym kraju, a co naj−
pełniej wyraziłaby poezja zaangażo−
wana, krytyczna wobec rzeczywisto−
ści.

Na zakończenie, Marek Mokro−
wiecki – dyrektor Teatru Dramatycz−
nego przypomniał gościom wybrane
wiersze zmarłego na przykład: Linia
demarkacyjna, Rzeczpospolita styro−
pienna czy Do matki – odczytany
również w trakcie pogrzebu. 

Spotkanie odbyło się 25 listopada
w Książnicy Płockiej. mc

Pamięci 
Stanisława 
Nawrockiego

Za wcześnie...
(pamięci 
Stanisława Nawrockiego)

Człowiek
kruchy jest
jak filiżanka
z saskiej porcelany.

Najsłabsze stworzenie Boże!

Śmierci nieubłagana
ani przekupna!
Dlaczego zawsze przychodzisz
nie w porę?

Za wcześnie albo... za późno!

Niepocieszony kalendarz
pęka z nadmiaru
planów i zamierzeń!
Ujrzą kiedyś światło dzienne...?

Któż je ukonkretni?

Rodzina...
Przyjaciele...
Koleżanki i Koledzy...?
Zaskoczenie... Rozpacz...

Za wcześnie, Stasiu, za wcześnie!

Barbara Ciszyńska
Płock, 16.10. 2004

Ryszard Nowak biegły w bydgoskim procesie Bractwa Zakonnego „Himawanti”, został
bezpardonowo zaatakowany przez członków bractwa, którzy rozwiesili w rodzinnym
mieście Nowaka plakaty oskarżające go o morderstwo i pedofilię
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Główną bohaterką przedostatniego
wieczoru z cyklu „Europa jaką lubimy”
była Irlandia. Na stołach Towarzystwa
Naukowego Płockiego pojawiły się zielo−
ne serwetki (kolor Irlandii) oraz ciemne
piwo Guiness. Choć organizatorzy prosi−
li, aby goście mieli stroje w kolorze zielo−
nym, jedynym akcentem były chusteczki
w tym kolorze w marynarkach panów.
Nie przeszkodziło to jednak wspaniałej
zabawie. O kraju św. Patryka, obycza−
jach, kulturze, a przede wszystkim o mu−
zyce opowiadali członkowie zespołu Ri−
mead. – Nazwa w staroirlandzkim języku
oznacza radość – wyjaśniali. 

Kwartet gra na typowych instrumen−
tach irlandzkich: skrzypcach, gitarze
(choć przez starych rodowitych Irlan−
dczyków nie bardzo akceptowanej), bo−
ranie – bębnie irlandzkim i gwizdku
– nowoczesnej wersji drewnianego fle−
tu poprzecznego.

– Wykonujemy radosną muzykę ludo−
wą, tylko w sposób bardziej nowoczes−
ny – opowiadali. – Ale żeby poczuć
prawdziwy klimat Irlandii, trzeba się
wybrać do tego kraju, pamiętając, że im
dalej od Dublina, tym łatwiej spotkać
prawdziwą Irlandię.

W zielonym kraju muzyka jest wsze−
chobecna; grają i śpiewają wszyscy: na−
wet 5−, 6−letnie dzieci grają na skrzyp−
cach. Irlandczycy kochają spędzać czas
poza domem w pubach, gdzie także to−
warzyszy im muzyka. Jeśli ktoś trafi do
tamtejszego pubu, może trochę się
zdziwić, gdy zobaczy kobiety w orta−
lionowych dresach i adidasach, tańczą−
ce tradycyjne tańce ludowe.

– Muzyka irlandzka jest słabo znana
w Polsce – mówili. – Ale za to w kraju
świętego Patryka doskonale znane są
mazurki, choć grane zupełnie inaczej.

Oprócz mazurków, Rimead wykonał
także np. czeskie polki, utwory staroir−
landzkie oraz własne kompozycje. Dla
odważnych zespół przygotował niespo−
dziankę: można było zatańczyć naj−
prostszy taniec irlandzki.

Szkoda tylko, że impreza nie mogła
odbyć się na powietrzu. Wtedy na trawie
można byłoby rozłożyć koc, rozkoszo−
wać się zielenią (choć nie irlandzką)
i choć przez chwilę przenieść się do kra−
ju koniczyny i Guiness’a. Może wtedy
też znalazłoby się więcej chętnych, aby
spróbować wykonać – wcale nie najła−
twiejsze – tańce irlandzkie. M.D.

Zielona wyspa

Mozaikę ciepłych barw i wiejskich
krajobrazów zaprezentował Marek
Trzciński podczas wystawy „Letni ko−
loryt”. Co ciekawe, żadne z przedsta−
wionych zdjęć nie otrzymało tytułu, da−
jąc tym samym wiele możliwości do in−
terpretacji. Autor przyznał, że był to ce−
lowy zabieg, żeby podkreślić spójność
kompozycji. Zainteresowani mogą

oglądać zdjęcia do 30 grudnia w gale−
rii Biblioteki im. Zielińskich TNP, pl.
Narutowicza 2 (wejście od strony dzie−
dzińca). Gorąco zachęcam wszystkich,
którym szczególnie doskwierają mrozy
i chcieliby chociaż przez chwilę po−
czuć, że za oknem jest jeszcze dodatnia
temperatura.

Wystawa została zorganizowana pod
patronatem Towarzystwa Naukowego
Płockiego, Płockiego Towarzystwa Fo−
tograficznego i Urzędu Miasta. mc

Letni koloryt

XVI edycję Ogólnopolskiego Kon−
kursu Poetyckiego „O liść dębu” ma−
my za sobą. W piątek, 26 listopada,
nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyni−
ków i wręczenie nagród laureatom.
Pierwszej nagrody nie przyznano.
Wśród laureatów są dwie płocczanki;
Wanda Gołębiewska – wyróżniona za
wiersz o tematyce płockiej (fragment
poematu „po osiemnastej na Tum−
skiej) i odkrycie tegorocznej edycji –
Daria Ołdakowska – II miejsce za
wiersze „Na zawsze”, „... śmierć jest
wielka...”, „Ariel”. Podczas uroczy−
stości Maria Żółtowska otrzymała wy−

różnienie i nagrodę Marszałka Woje−
wództwa Mazowieckiego za 30−lecie
działalności twórczej. 

Można było również wysłuchać
wierszy laureatów w interpretacji akto−
rów płockiego teatru: Hanny Zientary,
Pawła Gładysia i Bogumiła Karbow−
skiego. 

Nie zabrakło także Turnieju Jednego
Wiersza, który wygrała Barbara Cie−
szyńska (nagroda jury) i Ewa Bożena
Kwiecień (nagroda publiczności).

Tomik poezji tegorocznej edycji
można już kupić w księgarni Książnicy
Płockiej. (rł)

Płocka Jesień Poezji

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ruro−
ciągów Naftowych „Przyjaźń” otrzy−
mało certyfikat Zintegrowanego Syste−
mu Zarządzania (ZSZ). Obejmuje on
zarządzanie: jakością – ISO 9001:2000,
środowiskiem – ISO 14001, bezpie−
czeństwem i higieną pracy – OHSAS
18001 oraz bezpieczeństwem informa−
cji – BS 7779−2:2002. 

PERN jako pierwsza firma w Polsce
i jedna z pierwszych w Europie wdro−
żyła system zarządzania w czterech za−
kresach jednocześnie. Proces trwał
niespełna dwa lata. Audyty certyfikują−
ce przeprowadzane były etapowo
i trwały od marca do maja 2004 roku.
Weryfikacji dokonała międzynarodowa
firma certyfikująca KEMA. Certyfikaty
są ważne trzy lata.

Najważniejszym elementem wdroże−
nia systemu było przyjęcie przez zarząd
spółki, w lutym 2003 roku Polityki Zin−
tegrowanego Systemu Zarządzania. 

– Wdrożenie systemu gwarantuje

klientom spółki, że świadczone usługi
będą miały najwyższą, powtarzalną, ja−
kość – mówi rzecznik prasowy firmy
Tomasz Zakrzewski.

ZSZ gwarantuje także szereg wew−
nętrznych usprawnień w spółce.
Wprowadza m.in. czytelną strukturę
organizacyjną w zakresie odpowie−
dzialności za podejmowane działania,
reguluje granice zadań, uprawnień
oraz odpowiedzialności poszczegól−
nych komórek organizacyjnych fir−
my.

Dzięki wprowadzeniu systemu zarzą−
dzania środowiskiem, PERN otrzymał
nagrodę „Panteon Polskiej Ekologii” na
Międzynarodowych Targach Ekolo−
gicznych – POLEKO 2004. Nagroda,
ustanowiona przez Ministra Środowi−
ska i Prezesa Polskiego Centrum Badań
i Certfikacji, przyznawana jest dla za−
chęcenia polskich przedsiębiorstw do
działań na rzecz środowiska naturalne−
go. (m.d.) 

Ropa z certyfikatem

Sześć firm: cztery z Płocka i po jednej
z Gostynina i Kutna zgłosiło się do prze−
targu na wykonanie kanalizacji sanitarnej
ulicy Gościniec. Najtańsza okazała się
firma: Wałęsa−Rybicki−Malara z Płocka.

Kanalizacja zostanie położona w pa−
sie drogowym przed wykonywaniem
nawierzchni. 

Inwestycja stanowi drugi etap budo−
wy ulicy na odcinku od cmentarza do
ulicy Grabówka. Kanalizacja będzie
miała 596 metrów długości. Prace nie
spowodują dużych zakłóceń w ruchu
ponieważ wykonawca zobowiązał się

zamknąć tylko część jezdni, by umożli−
wić dojazd do posesji.

Inwestycja zakończy się najpóź−
niej w maju 2005 roku i kosztować
będzie ponad 200 tys. zł, jednakże
kanalizacja zacznie działać dopiero,
gdy powstanie oczyszczalnia ście−
ków „Wschód”. 

W przyszłym roku zostanie ogłoszo−
ny przetarg na wykonanie drugiego eta−
pu ulicy. Powstaną wtedy chodniki oraz
ścieżki rowerowe na I i II odcinku.
Przypomnijmy, że inwestycja została
podzielona na etapy (I dobiega końca)
ze względu na konieczność wykupu
niewielkich obszarów gruntów na ul.
Grabówka. (m.d.)

Gościniec cd.

W Płocku można już pojeździć na
łyżwach. Do dyspozycji jest sztuczne
lodowisko MZOS przy ul. Sportowej 1.

Uroczyste otwarcie z pokazem jazdy
figurowej zaplanowano na 4 grudnia,
ale już tydzień wcześniej można było
skorzystać ze sztucznej ślizgawki. 

Budowa lodowiska trwała miesiąc,
a wykonaniem zajęła się firma Hefal Ser−
vice z Wodzisławia Śląskiego. Ślizgaw−
ka czynna jest codziennie w godz. 8−22
(wejścia na taflę tylko o pełnych godzi−
nach, ostatnie o godz. 21). Jest jeden wa−
runek: temperatura otoczenia musi być

nie niższa niż −15 stopni i nie wyższa niż
+10 stopni. W godzinach 8−15 pier−
wszeństwo w korzystaniu z lodowiska
mają szkoły i grupy zorganizowane.

Przypomnijmy, że lodowisko ma wy−
miary 19x44 metry. Do dyspozycji łyż−
wiarzy jest wypożyczalnia łyżew i szat−
nia na ok. 80 osób. Tafla jest oświetlo−
na, a już niedługo zostanie otwarty ba−
rek z ciepłymi napojami i przekąskami. 

Wypożyczenie łyżew kosztuje 5
zł/godz. Dla grup ustalono cenę: 1
zł/godz. Pięć złotych trzeba zapłacić za
ostrzeżenie łyżew, a za skorzystanie
z szatni 1 zł/osobę.

Na ślizgawce jednorazowo mieści się
ok. 120 łyżwiarzy. (m.d.)

Poślizgaj się

Tak wyglądały ostatnie przygotowania do otwarcia lodowiska
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Zakony zawsze odgrywały ważną rolę
w życiu religijnym i społecznym, a także
kulturalnym tych ośrodków, w których
prowadziły swoją działalność. Płock rów−
nież był i jest siedzibą wielu domów za−
konnych. Swoją obecność zaznaczyli tu
m.in. Dominikanie, Norbertanie, Bene−
dyktyni, Jezuici, Reformaci. Materialnym
śladem ich pobytu jest zawsze Dom Bo−
ży. Niektóre z dawnych świątyń już nie
istnieją, inne zachowały się w formie
szczątkowej lub zostały przekształcone
w świeckie budowle użyteczności pub−
licznej. Świątynie Dominikanów i Refor−
matów do chwili obecnej pełnią swoje
funkcje sakralne jako kościoły parafialne.

Zakon

Reformaci są zakonem franciszkań−
skim. Bracia mniejsi (fratres minores) to
nazwa zgromadzenia założonego w Asy−
żu przez św. Franciszka, który w 1210
roku napisał regułę zakonną. Nakazywa−
ła ona szczególne umiłowanie ubóstwa,
pracę, pokorę, posłuszeństwo wobec
przełożonych, miłość bliźniego. Jej suro−
wość spowodowała, że jeszcze za życia
założyciela doszło do wewnętrznych po−
działów. I pomimo, że następca świętego
stygmatyka św. Bonawentura, ze wzglę−
du na swoje przymioty nazywany drugim
Ojcem Zakonu, ustanowił rzeczywiste
fundamenty dla zgromadzenia i dopro−
wadził do jego rozkwitu, to w czasach
następnych doszło do dalszych rozła−
mów i wyodrębnienia się poszczegól−
nych szczepów zakonnych. 

Rozwój Reformatów nastąpił w pier−

wszej ćwierci XVI wieku
w Ritrio na terenie Włoch,
w domu rekolekcyjnym di
Fontecolombo (dom rekolek−
cyjny – miejsce w którym
przebywali zakonnicy i odda−
wali się życiu ascetycznemu
i modlitwie). Wpłynęła na to
działalność hiszpańskich bra−
ci Stefana Moliny i Marcina
de Guzmana. W ciągu całego
XVI stulecia otrzymywali
przywileje papieskie. Od koń−
ca tego stulecia przenieśli
swoje misje poza teren
Włoch, do Tyrolu, Bawarii,
na Węgry i do Polski.

Z ziemi włoskiej

Franciszkanie Obserwanci
przybyli do Polski w połowie
XV stulecia. Założony przez
nich w Krakowie w 1453 ro−
ku klasztor pod wezwaniem
św. Bernarda spowodował, że
nad Wisłą znani są pod mia−
nem Bernardynów.

W związku z rozluźnieniem
reguły wśród Bernardynów, idąc przykła−
dem Reformatorów włoskich, w Polsce
w końcu XVI wieku również miały miej−
sce próby wprowadzenia reformy zakon−
nej. Za ich inicjatora uważa się ojca Ga−
briela Grodeckiego. Jednak jego inicjaty−
wa przekształcenia całej prowincji Obser−
wantów w zakon Reformatów nie powio−
dła się. Dopiero list króla Zygmunta III
Wazy adresowany do papieża Pawła V
spowodował, że jego następca, wielki
zwolennik Reformatów papież Grzegorz
XV, wydał polecenie wprowadzenia refor−
my w Polsce. W tym celu w 1621 roku
z Rzymu przybyli do Polski zakonnicy na

czele z komisarzem apostolskim Aleksan−
drem Patawinem, który jest uważany za
założyciela polskich Reformatów. W pier−
wszym swoim klasztorze w Zakliczynie, 6
czerwca 1623 roku utworzono dwie kusto−
die: małopolską pod wezwaniem Matki
Bożej Anielskiej i wielkopolską pod wez−
waniem św. Antoniego Padewskiego.

Od tego momentu nastąpił szybki roz−
wój Reformatów, ale jego organizowa−
niu się cały czas towarzyszył spór z Ob−
serwantami o zasadność reformy i zakła−
dania nowego szczepu franciszkańskie−
go. W 1639 roku papież Urban VIII
przekształcił kustodie w prowincje
i zwiększył samodzielność Reformatów.

Następnie w 1746 roku z prowincji
małopolskiej wydzielono kustodię ruską
pod wezwaniem Najświętszej Marii Pan−
ny Bolesnej, podniesionej w 1763 roku
do rangi prowincji. Jeszcze w Zakliczy−
nie istniał projekt ustanowienia kustodii
mazowieckiej pod wezwaniem św. Fran−
ciszka, ale wówczas nie zrealizowany. 

Nowe prowincje były tworzone na ba−
zie klasztorów już istniejących i nowych
fundacji. W granicach prowincji pruskiej,
z inicjatywy biskupa sufragana kujaw−
skiego Franciszka Kanigowskiego zgło−
szonej w 1753 roku, wzniesiony został
kościół i klasztor Reformatów w Płocku.
Jednak, tak jak Bernardyni utrudniali
osiedlenie się Reformatów w Polsce, tak
Dominikanie przy wsparciu Bernardy−
nów z Ratowa i Skępego oraz Franciszka−
nów z Wyszogrodu sprzeciwiali się zało−
żeniu klasztoru Reformatów w Płocku.
Jako zakony żebrzące uznały, że ta okoli−
ca nie będzie w stanie utrzymać jeszcze
jednego zgromadzenia. Ostateczna, ko−
rzystna dla Reformatów, decyzja zapadła
4 lutego 1754 roku, a w następnym roku
poświęcony został krzyż pod budowę

przyszłego kościoła.
Klasztor przetrwał do 1864 roku, kie−

dy uległ likwidacji w ramach represji
carskich po Powstaniu Styczniowym.

Bóg wybrał ubogich

Cele i sposób życia Reformatów organi−
zowały statuty zakonne. Ich podstawę
wyznaczała reguła św. Franciszka i Statuty
Generalne Reformatów z 1628 roku.
W Płocku obowiązywały statuty uchwalo−
ne dla prowincji wielkopolskiej w 1757 ro−
ku, które ze względu na swoje wysokie
przymioty prawnicze zyskały opinię naj−
lepszego kodeksu reformackiego prowincji
polskich. Prowincja pruska wzorując się na
powyższym kodeksie, własne statuty opra−
cowała dopiero w latach 1789−1790.

Ubóstwo Reformatów wypływało
z treści Ewangelii; modlitwa, jałmużna,
praca na terenie klasztoru, ćwiczenia
ascetyczne, wyznaczały rytm codzienne−
go, siermiężnego życia zakonnego. Re−
formaci, obok Minimów i Kartuzów byli
zakonem najsurowszym. Żyli z ofiary,
ale nie przyjmowali i nie posiadali pie−
niędzy. Nie gromadzili niepotrzebnych
zapasów żywności, a nadwyżkami dzie−
lili się z najuboższą ludnością. Niezbęd−
ne środki do życia starali się uzyskać
z własnej pracy. Ich odzienie stanowił
brązowy habit, utkany z gorszych gatun−
ków wełny. Cele nie były ogrzewane,
tylko w ściśle określonych przypadkach
zakonnicy mogli przebywać w ciepłych
pomieszczeniach.

Duchowość zakonników była skupio−
na na medytacji i rozważaniu tajemnic
Męki Pana Jezusa. Stąd wynikała szcze−
gólna troska o upowszechnianie mszy
świętej ku czci Męki Pańskiej i budowę
stacji Drogi Krzyżowej we wszystkich
kościołach. Nabożeństwo to odprawiane
w świątyniach franciszkańskich uzyskało
specjalne przywileje papieskie, zrównu−
jąc je w znaczeniu, z tymi odprawianymi
w Jerozolimie.

Innym szczególnym przywilejem Fran−
ciszkanów było wprowadzenie nabożeń−
stwa do Dzieciątka Jezus, adoracja żłób−
ka, urządzanie jasełek i budowa szopek
w okresie Bożego Narodzenia. W ordy−
narzu ceremonialnym prowincji pruskiej
z 1793 roku zapisano: Jako O. S. Franci−
szek wniósł pobożny zwyczaj stawiania
jasełków z roku 1208 na pamiątkę Naro−
dzenia Chrystusowego, tak ten i od nas
synów jego ma być zachowany, ponieważ
i do nabożeństwa, i do nauki ludzi służy.

Roman Rzymkowski
dokończenie w następnym numerze

Wśród zabytków sakralnych Płocka szczególna rola przypada byłej świątyni Reformatów. Wynika to
m.in. z faktu, że jest znakomitym przykładem rozwoju polskiej osiemnastowiecznej architektury sa−
kralnej, jest najważniejszą budowlą z tego okresu na terenie miasta, a zachowane prawie w całości
oryginalne wyposażenie wyróżnia się arcydziełem rzeźby polskiej, Panem Jezusem na Krzyżu. 

Idzie za mną mocniejszy

Reformaci (1)

Pan Jezus na Krzyżu z ołtarza głównego, przed 1777 r.

Wnętrze kościoła Reformatów w Płocku, ok. 1900 r.

Ołtarz boczny Matki Bożej Niepokalane−
go Poczęcia, przed 1945 rokiem, karta
pocztowa ze zbioru Marka Ambroziaka.
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Wzgórze Tumskie w Płocku, jeden
z najbardziej fotogenicznych fragmen−
tów miejskiego pejzażu Polski, mogłoby
się wydawać prawdziwym magnesem
dla adeptów malarstwa, fotografiki czy
filmu. Istotnie, w historii rodzimej sztuki
ruchomych obrazów widoki płockie po−
jawiają się względnie często – nie za−
wsze jednak, jak zobaczymy później, wy−
łącznie ze względu na walory krajobra−
zowe miasta na wiślanej skarpie. 

Jako – chyba – pierwsi w dziejach
międzynarodowego kina docenili te wa−
lory twórcy polsko−czeskiej komedii
Dwanaście krzeseł (1933, reżyseria Mac
Fric i Michał Waszyński), będącej swo−
bodną adaptacją znanej powieści Ilii Ilfa
i Jewgenija Pietrowa. Jeden z dwóch
głównych bohaterów filmu, antykwa−
riusz Kamil Klepka (niezrównany Adolf
Dymsza), w poszukiwaniu kompletu
dwunastu krzeseł, z których jedno ma za−
wierać skarb w postaci stu tysięcy dola−
rów, przemierza Polskę – w tym także,
wiślanym szlakiem, drogę z Warszawy
do stóp płockiej skarpy, wyraźnie wi−
docznej na ekranie.

Motyw podróży Wisłą ze stolicy do
Płocka powraca prawie pół wieku póź−
niej (kiedy, paradoksalnie, żegluga na
tym odcinku praktycznie już nie istniała)
w Wielkiej majówce (1981, reżyseria
Krzysztof Rogulski), choć Julek (Jan
Piechociński) i Rysiek (Zbigniew Zama−
chowski), centralne postaci filmu, osta−
tecznie nie dopływają tam, gdzie ongiś
„Pan Dodek” – toteż koneserzy płockich
pejzaży nie znajdą tu wiele dla siebie.

Podobnie jak w niezmiennie popular−
nym serialu telewizyjnym Podróż za je−
den uśmiech (realizacja 1971, premiera
1972, reżyseria Stanisław Jędryka), na−
kręconym w innych częściach Polski – do
Płocka zaś nawiązującym o tyle, że ojciec
niezapomnianego Dudusia Fąferskiego
(Filip Łobodziński) okazuje się... jednym
z budowniczych kombinatu w tym mie−
ście. W nader sympatycznej komedii Le−
karstwo na miłość (realizacja 1965, pre−
miera 1966, reżyseria Jan Batory), gdzie
wykorzystano wyłącznie plenery war−
szawskie, Płock uobecnia się pośrednio
dzięki Mazowieckim Zakładom Rafine−
ryjnym i Petrochemicznym (by powrócić

do historycznej już nazwy) – banda fał−
szerzy banknotów chce tu bowiem pod−
mienić transport pieniędzy, konwojowa−
ny do wiadomego kombinatu. Był on
przecież jedną z najbardziej spektakular−
nych inwestycji czasów gomułkowskich
– toteż znalazł rezonans nawet w filmie
o sercowych perypetiach atrakcyjnej pani
architekt (Kalina Jędrusik), skutecznie za−
żegnanych przez szarmanckiego kapitana
MO (Andrzej Łapicki).

Krajobrazy płockie i podpłockie poja−
wiają się natomiast w Szatanie z siódmej
klasy (1960, reżyseria Maria Kaniewska)
i w trzech odcinkach serialu telewizyjne−
go Stawka większa niż życie (1967−1968,
poszczególne odcinki reżyserowane
przez Andrzeja Konica albo Janusza
Morgensterna). Pierwszy to, między in−
nymi, budynek więzienia na ulicy Sien−
kiewicza, plac Narutowicza i ulica Tea−
tralna oraz nabrzeże Wisły z sylwetką
mostu w tle. Drugi – dawny pałacyk mar−
szałka Rydza−Śmigłego w Łącku, szero−
ko eksponowany zarówno w adaptacji
znanej powieści Makuszyńskiego, jak i w
Żelaznym Krzyżu, jednym z najgłup−
szych odcinków serialu o kapitanie Klos−
sie. W obu filmach Płock i okolice wystę−
pują najzupełniej anonimowo – czego,
z perspektywy lokalnej, można żałować
o tyle, że z uwagi na swą ogromną popu−
larność (Szatan z siódmej klasy okazał się
początkiem błyskotliwej, choć względnie
krótkotrwałej kariery Poli Raksy, a Staw−
ka do dziś w niektórych kręgach uważa−
na jest za „serial wszechczasów”), obrazy
te na pewno przyczyniłyby się do promo−
cji miasta na skalę ogólnopolską.

W przypadku Dotknięcia nocy (reali−
zacja 1961, premiera 1962), pierwszego
szerokoekranowego kryminału w powo−
jennej Polsce i drugiego – a zarazem je−
dynego nie komediowego – filmu w re−
żyserskiej karierze Stanisława Barei, na−
leżałoby mówić raczej o antypromocji.
Tak czy inaczej, jest to film, w którym
Płock, choć nadal „bezimienny”, jest
czymś więcej niż okazjonalną migawką
albo krajobrazowym tłem – toteż należy
poświęcić mu tutaj więcej uwagi.

Scenariusz osnuto na faktach z życia
Polski małomiasteczkowej z drugiej po−
łowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stule−

FILM A SPRAWA PŁOCKA

Słońce wschodzi raz na dzień, na zdj. Edward Rączkowski, Ryszard Filipski, Zdzisław
Maklakiewicz

Podróż za jeden uśmiech, na zdj. Filip łobodziński, Henryk Gołębiewski

Lekarstwo na miłość, na zdj. Kalina Jędrusik Blizna, reż. Krzysztof Kieslowski
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cia, kiedy to na szosie pod wielkopolskim
Pleszewem ograbiono samochód jadący
z banku, zabijając cztery osoby. Pozosta−
je wszak pytanie dlaczego autorzy filmu
(scenariusz napisał Aleksander Ścibor−
Rylski, późniejszy współtwórca Człowie−

ka z marmuru) symbolem owej Polski
„B” postanowili uczynić właśnie Płock?

Na początku lat sześćdziesiątych był on,
jako „miasteczko” zgoła nietypowy
– dzięki wiadomej inwestycji petroche−
micznej, która w sposób coraz bardziej od−
czuwalny zaczęła ingerować w życie
mieszkańców (utyskuje na to jedna z po−
staci filmu). Może zresztą właśnie tutaj
kryje się poniekąd odpowiedź na powyż−
sze pytanie: budowa kombinatu oznaczała
przecież napłynięcie do miasta znaczniej−
szej gotówki, także w sensie dosłownym
– który to fakt prowokuje kiepsko prospe−
rującego fotografa Romana Jacenkę (Jerzy
Kozakiewicz, aktor warszawsko−łódzki,
znany z epizodów w Krzyżakach czy Po−
topie) do krwawego napadu na konwój
pieniędzy do zakładów petrochemicznych.

Krytyka przyjęła film dość życzliwie:
podkreślano ciekawą konstrukcję fabular−
ną, opartą na przypominającej nieco
Zbrodnię i karę rozgrywce między prze−
stępcą a przebiegłym kapitanem MO
(Wiesław Gołas), choć nie zabrakło też
iście kuriozalnych konfabulacji, wedle
których ujęcie zbrodniarza miało się do−
konać przy pomocy wojska, zmotoryzo−
wanych oddziałów milicji i helikopterów
(patrz Henryk Depta, Film i wychowanie
Warszawa WSiP 1975, s. 209). Trochę
ubarwione są też realia płockie w Dot−
knięciu nocy – nie tylko dlatego, że samo−
chód z pieniędzmi dla pracowników kom−
binatu jedzie z banku (dla potrzeb filmu
zlokalizowanego w... budynku ratusza)
nie istniejącą drogą u stóp skarpy w kie−
runku zachodnim. Pieczołowite ekspono−
wanie wnętrza rudery na Starym Rynku,
gdzie mieszka Jacenko oraz niechlujnego
podwórka na tyłach tego budynku spra−
wia, że po projekcji widz zostaje pod wra−
żeniem beznadziejnej, małomiasteczko−
wej stęchlizny, od której można się uwol−
nić na przykład poprzez zbrodnię – co na
pewno jest jakimś przekłamaniem ów−
czesnej płockiej rzeczywistości.

Nic to jednak naprzeciw „Pięć i pół
Bladego Józka”, kolejnego filmu propo−
nującego konkretny obraz owej rzeczy−
wistości. Oficjalna data produkcji to rok
1971, mimo że obraz powstał de facto
u schyłku okresu gomułkowskiego i ni−

gdy nie wszedł na ekrany (co nie przesz−
kodziło Alicji Helman zrecenzować go
w czwartym numerze miesięcznika „Ki−
no” z 1972 roku). Więcej nawet: nigdy
już nie będzie wiadomo, jaka była jego
wersja pierwotna, bo na początku dekady

gierkowskiej – mniej więcej – jedną trze−
cią utworu nakręcono ponownie, a nega−
tyw oryginału uległ zniszczeniu.

Zastrzeżenia peerelowskiej cenzury by−
ły tu o tyle zrozumiałe, że kolaudacja wer−
sji oryginalnej odbyła się niedługo po tzw.
wypadkach marcowych 1968 roku – film
zaś, dzieło tandemu Henryk Kluba (reży−
seria) i Wiesław Dymny (scenariusz),
wsławionego już obrazem Chudy i inni
(realizacja 1966, premiera 1967; powstały
w tymże roku Słońce wschodzi raz na
dzień na ekrany trafił dopiero pięć lat póź−
niej), był bezprecedensową próbą stwo−
rzenia rodzimego odpowiednika „kulto−
wych” podówczas amerykańskich filmów
o młodzieżowych gangach motocyklo−
wych, w rodzaju nakręconego jeszcze
w latach pięćdziesiątych Dzikusa z Mar−
lonem Brando roli głównej. W czasach re−
presjonowania niepokornej młodzieży,
zwanej też „bananową”, nie miał on oczy−
wiście żadnych szans na dystrybucję –
zwłaszcza że, jak miejscami sugeruje wer−
sja ostateczna (premiera w satelitarnym
„Kinie Polska” we wrześniu 2004 toku),
próbował pokazać polskich naśladowców
Hell’s Angels, ukrywających się pod za−
gadkową nazwą „Pięć i pół Bladego Józ−
ka”, w sposób niekoniecznie negatywny.
Można więc żałować, że w końcu otrzy−
maliśmy cokolwiek sztampową historyjkę

o „młodych gniewnych”, którzy wpraw−
dzie wnoszą pewien niezdrowy ferment
w ospałe życie prowincjonalnego miaste−
czka, lecz w gruncie rzeczy nie są tacy źli
– o czym przekonują się dzięki panu re−
daktorowi ze stolicy (Andrzej Malec). Na
początku zdradza on pewne cechy intelek−
tualizującego mięczaka – ostatecznie jed−
nak okazuje prawdziwą męską krzepę,
dzięki czemu naprowadza „młodych
gniewnych” na właściwą drogę i zdobywa
względy ich byłej liderki Katarzyny (An−
na Dymna, jeszcze wtedy Dziadyk), tak
naprawdę pełnej kobiecej słodyczy.

Kłopot wszakże w tym, że w odniesie−
niu do Polski małomiasteczkowej końca
lat sześćdziesiątych owa historyjka nie ma
najmniejszego sensu – wmawia się nam tu
bowiem, że „młodzi gniewni” z rodzimej
prowincji, mogący zafundować sobie
wówczas najwyżej Junaka albo WSK−ę,
tryumfalnie dosiadają raczej niedostęp−
nych w gomułkowskim peerelu Harley−
Davidsonów. Wmawia się nam także, iż
Płock (występujący w filmie jako Kamie−
nica – czyżby a propos Broniewskiego,

który określił swe rodzinne miasto jako
„zakamieniałe”?) nadal jest „zakichanym
miasteczkiem”, jak autorytatywnie stwier−
dza dzielny pan redaktor. Przyznaje on
wprawdzie, że owo miasteczko „na gwałt
się modernizuje”, jedzie nawet do kombi−
natu na rozmowę ze zdumiewająco świat−
łym towarzyszem z komitetu powiatowe−
go PZPR (Leon Niemczyk), atrakcyjne
pejzaże i budynki płockie (most, Wzgórze
Tumskie, kościół św. Bartłomieja, kate−
dra) często widać na ekranie – końcowe

wrażenie jest jednak bardziej przygnębia−
jące niż w Dotknięciu nocy. „To dobre
miejsce, by wyobrazić sobie koniec
wszystkiego” – stwierdza inna postać fil−
mu, stojąc na przypominającym pustynię
śnieżną radziwskim brzegu Wisły.
A przecież Płock przełomu lat sześćdzie−
siątych i siedemdziesiątych to już inny
Płock niż ten, jaki trochę tendencyjnie sta−
rał się wykreować na ekranie autor nieza−
pomnianego serialu Alternatywy 4 (1983).

Wydaje się, że najbliżej prawdy o gro−
dzie Hermana i Krzywoustego w dobie
peerelowskiej industrializacji znalazł się
Krzysztof Kieślowski w Bliźnie (1976),
przedstawiającej dość dramatyczne
zmiany w życiu niewielkiego miasta,
gdzie buduje się kombinat chemiczny.
Wprawdzie akcja filmu rozgrywa się na
gdzieś na Mazurach, a historia Mazo−
wieckich Zakładów Rafineryjnych i Pe−
trochemicznych nie odnotowała strajku
załogi w grudniu 1970 roku – nie jest jed−
nak dziełem przypadku, że bez mała po−
łowę obsady stanowią tutaj aktorzy płoc−
kiego teatru z okresu rządów Jana Skot−
nickiego: obok szefa, między innymi:
Jadwiga Bryniarska, Małgorzata Leś−
niewska, Andrzej Skupień, Jerzy Praż−
mowski, Konrad Morawski, a nawet...
ówczesny kierownik muzyczny tej insty−
tucji, Franciszek Barfuss.

Czy Płock – wielostronnie, jak widać
obecny w polskiej kinematografii – wy−
dał kogoś, kto przyczyniłby się do jej
rozwoju? Tadeusz Bystram, najsłynniej−
szy bodaj filmowiec lokalny, udzielał się
jako tzw. drugi reżyser między innymi na
planie Z dalekiego kraju (1981, reżyse−
ria Krzysztof Zanussi) i Wielkiego biegu
(realizacja 1981, premiera 1987, reżyse−
ria Jerzy Domaradzki). Od połowy lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku przy
miejscowym teatrze działał dyskusyjny
klub filmowy, nie powstało jednak wo−
kół niego jakiekolwiek środowisko –
choć jeszcze na początku tej dekady ak−

centowano potrzebę wykreowania go
w Płocku. Mówił o tym w wywiadzie dla
prasy lokalnej Franciszek Dorobek: je−
den z tych, dzięki którym za czasów Go−
mułki i Gierka dawna stolica Piastów na−
prawdę zaczęła się wynurzać z bajorka
„zakichanej” małomiasteczkowości.

Ośrodkiem kulturalnym i naukowym
na miarę ambicji Dorobka i innych, mimo
wszystko Płock nie został do dziś – czy
zaś będzie mu to dane kiedykolwiek
w przyszłości... Andrzej Dorobek

Dwanaście krzeseł, na zdj. Vlasta Burian, Adolf Dymsza

Pięć i pół bladego Józka, na zdj. Anna Dymna

Dotknięcie nocy w reż. St. Barei 1961, na zdj. Jerzy Kozakiewicz
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