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Dwie no mi na cje otrzy mał Płock
w ra mach kon kur su Zło te For ma ty,
or ga ni zo wa ne go przez gru pę
Ströer.

Kon kurs jest czę ścią Fe sti wa lu
Pro mo cji Miast i Re gio nów. W te -
go rocz nej III edy cji zo sta ną wy ło -
nio ne naj lep sze pro jek ty, słu żą ce
pro mo cji miast i re gio nów zre a li -
zo wa ne w 2008 ro ku. Do I eta pu
kon kur su 91 miast i re gio nów zgło -
si ło 182 pro jek ty pro mo cyj ne.
Spoś ród nich, do fi na łu ju ry zak wa -
li fi ko wa ło 26 naj lep szych pro je-
k tów. Kon kurs Zło te For ma ty obe-
j mu je pięć ka te go rii:

– kam pa nia out do o ro wa, 
– event, 
– ser wis in ter ne to wy, 
– wy daw nic two pro mo cyj ne, 
– ca łoksz tałt dzia łal no ści pro mo -

cyj nej – Grand Prix Fe sti wa lu 
Płock w gro nie miast no mi no wa -

nych po ja wia się dwu krot nie.
W ka te go rii wy daw nic two pro mo -
cyj ne wy róż nio na zo sta ła pub li ka -
cja ,,Baś nie i le gen dy o Płoc ku”.
Na to miast w ka te go rii ser wis in ter -
ne to wy uz na nie ju ry otrzy mał zgło -
szo ny przez mia sto por tal
www.plock24.pl. W swo ich ka te -
go riach Płock bę dzie ry wa li zo wać
z ta ki mi mia sta mi jak: Ka to wi ce,
War sza wa, Łódź, So pot. 

La u re a tów kon kur su poz na my 22
kwiet nia pod czas ga li fe sti wa lu
w Ho te lu She ra ton. Na zwy cięz ców
kon kur su cze ka ją na gro dy ufun do -
wa ne przez or ga ni za to ra. seb

Płock 
wy róż nio ny
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Przed wy bo ra mi
W związ ku ze zbli ża ją cy mi się wy-

bo ra mi do Par la men tu Eu ro pej skie go
Pre zy dent po wo łał zes pół do przy go to -
wa nia i prze pro wa dze nia wy bo rów.
Prze wod ni czą cą 6-oso bo we go gre -
mium zo sta ła Kry sty na Ko wa lew ska –
Se kre tarz Mia sta Płoc ka.

Czu wa ją nad na bo rem
Po wo ła ny zo stał zes pół ko or dy nu ją -

cy i na dzo ru ją cy elek tro nicz ny sy stem
na bo ru do I klas szkół po nad gim na zjal -
nych. Je go za da niem jest czu wa nie nad
ter mi no wym wpro wa dze niem do sy ste -
mu scen tra li zo wa ne go szkol nych re gu -
la mi nów re kru ta cji i ofert edu ka cyj -
nych, we ry fi ka cja po dań kan dy da tów,
po rząd ko wa niem list i og ło sze niem list
przy ję tych. Na to miast w gim na zjach
zes pół na dzo ro wać bę dzie wpro wa dza -
nie da nych oso bo wych ucz niów – kan -
dy da tów do szkół po nad gim na zja nych,
prze ka zy wa nie wy ni ków eg za mi nów
gim na zjal nych, ocen na świa dec twach.
Zes pół zo sta nie roz wią za ny po za koń -
cze niu re kru ta cji, do 3 lip ca br.

Ga ra że i lo ka le do wy na ję cia
Za twier dzo na zo sta ła li sta ga ra ży

przez na czo nych do wy na ję cia w try bie
pub licz ne go prze tar gu nie o gra ni czo ne -
go. Wol ne są 3 lo ka le: u zbie gu ul. Ja -
ku bow skie go i Gra dow skie go dwa – po
18 mkw. i przy ul. Ja ku bow skie go 15
mkw. Do wy na ję cia jest też 27 lo ka li
użyt ko wych o pow. od 6.6. do 46,8
mkw. zlo ka li zo wa nych w wię kszo ści
przy ul. 3 Ma ja 16, po jed nym przy ul.
Biel skiej 19 i Kwiat ka 34. 

Prze tar gi og ło si nie ba wem MZGM-
TBS.

Przed szko le w szko le
W związ ku z ko niecz no ścią zam -

knię cia do tych cza so wej sie dzi by Miej -
skie go Przed szko la nr 8 po sta no wio no
usta lić tym cza so wą lo ka li za cję tej pla -
ców ki w Szko le Pod sta wo wej nr 18
przy ul. Jas nej. Do szko ły prze nie sio ny
zo sta nie ma ją tek przed szko la, a na bór
do „ósem ki” w no wej sie dzi bie pro wa -
dzo ny bę dzie do 2 od dzia łów „ży wie -
nio wych”.

Bo gat sze spół ki
Z koń cem mar ca zwię kszył się ka pi -

tał za kła do wy kil ku miej skich spó łek:
do MZGM-TBS wnie sio no apor tem
pra wo włas no ści nie ru cho mo ści za bu -
do wa nej przy ul. Sien kie wi cza 26 oraz
nie ru cho mo ści z bu dyn ka mi przy ul.
Zgle nic kie go 46 i Biel skiej 61. Do Wi -
sły Płock pra wo włas no ści 16 dzia łek
o pow. od 0,12 do 2 ha i lo ka lu o pow.
88,3 mkw. przy ul. Tum skiej 9 oraz nie -
ru cho mo ści z bu dyn kiem biu ro wym
przy ul. Tar go wej 16. War tość Wo do -
cią gów Płoc kich wzro sła o 3 mln zło -
tych, a MTBS zwię kszył swo je za so by
o 6 nie ru cho mo ści (5 grun to wych i je -
den lo kal). Ka pi tał za kła do wy Ry ne xu
po wię kszył się o war tość nie ru cho mo -
ści za bu do wa nej (2,3 ha) przy ul. Ję -
drze je wo. (j)

Prezydent zarządził
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* Ma ła cho wia cy po raz szó sty
z rzę du zwy cię ży li w ry wa li za cji
płoc kich szkół po nad gim na zjal nych
w siat ków ce.

* Na czel ni ko wi Urzę du Skar bo we -
go w Sier pcu – Han nie Pie kar skiej
po wie rzo no obo wiąz ki kie ro wa nia
płoc kim US, do cza su roz strzy gnię cia
kon kur su.

* Koń czą się pra ce zwią za ne z od -
bu do wą zam ku w Go sty ni nie. Uro -
czy ste otwar cie za pla no wa no na 23-
24 ma ja.

* PKN Or len pod pi sał z rzą dem
Re pub li ki Li tew skiej po ro zu mie nie
w spra wie sprze da ży płoc kie mu kon-
cer no wi ostat nie go pa kie tu ak cji ra fi -
ne rii w Mo żej kach.

* Roz po czę ła się sprze daż bi le tów
na Au dio ri ver, któ ry od bę dzie się 7 –
9 sier pnia na nad wi ślań skiej pla ży
w Płoc ku.

* 25 mar ca fał szy wy, jak się oka za -
ło, alarm spo wo do wał ewa ku a cję Au -
chan.

* GDDKiA roz po czę ła re mont dro -
gi kra jo wej nr 62 w oko li cach Wy s-
zo gro du i Czer wiń ska (11 km) – po tr-
wa do koń ca wrześ nia.

* Ak tor płoc kie go te a tru Ja cek Mą -
ka gra w te a trze Mon tre u il pod Pa ry -
żem w sztu ce M. Gor kie go „Was sa
Że lez no wa”.

* Płoc kie zoo ma no we go miesz -
kań ca; jest nim to ko czar no skrzy dły
z ro dzi ny dzio bo roż ców. Rocz ny sa -
miec z Czech do łą czył do 3 sa mi -
czek.

* Ko men da Po li cji ma no we go
rzecz ni ka – zo stał nim mgr eko no mii
sierż. Piotr Je le nie wicz.

* Płoc ki sę dzia Szy mon Mar ci niak
zo stał wyz na czo ny przez Ko le gium
Sę dziów do sę dzio wa nia wio sen nych
me czów pił kar skiej ek stra kla sy.

* IPN roz po czął (m.in. w Płoc ku)
zdję cia do ko lej ne go fil mu do ku men -
tal ne go o ru chu opo ru w cza sach sta l-
i now skich. Obraz do ty czy Pol skie go
Związ ku Pow stań cze go, któ ry
w Płoc ku dzia łał od kwiet nia 1945
ro ku do lu te go 1946.

* No wa siat ka za sze re go wa nia
PKN Or len wy wo ła ła nie za do wo le -
nia czę ści za ło gi.

* Aresz to wa no 50-let nie go płoc -
cza ni na pod za rzu tem wy ko rzy sty -
wa nia sek su al ne go swo jej kil ku let -
niej pa sier bi cy.

* Nie dzie li Pal mo wej w płoc kiej
ka te drze to wa rzy szył kon kurs na naj -
pięk niej szą pal mę. Kil ka oka za łych
palm przy wioz ły de ka na ty die ce zji
płoc kiej. Za naj pięk niej szą uz na no
pal mę z Żu ro mi na.

* To masz Żoł now ski, 21-let ni
płoc cza nin po bił re kord świa ta
w ukła da niu kost ki 3x3x3. Śred ni
czas 3 prób to 10,63 sek. (j)
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Wpią tek, 3 kwiet nia uli ca mi Sta re go
Mia sta prze szła ogól no miej ska

Dro ga Krzy żo wa. Wzię ło w niej udział
kil ka set osób. Wier nych po pro wa dził pro-
boszcz ka te dry ks. Ja nusz Fi lar ski, a w
pro ce sji szedł m.in. bi skup Piotr Li be ra. 

Wier ni wy ru szy li sprzed Fa ry, da lej
tra sa wio dła do ka te dry, a ko niec za pla -
no wa no przy ko ście le św. Do mi ni ka na

Gór kach. Or szak za trzy mał się m.in. przy
Do mu Dar mstadt, San ktu a rium Mi ło sier -
dzia Bo że go, przy Bib lio te ce im. Zie liń -
skich oraz przy pom ni ku Bro niew skie go.
Ogrom ny drew nia ny krzyż nie śli wier ni,
któ rzy zmie nia li się po każ dej ze sta cji.
Przed ni mi szli har ce rze z po chod nia mi.
Mo dlą cym się to wa rzy szył chór Pu e ri
Can to res Plo cen ses. (m.d.)

Dzien ni ka rze, któ rzy w pięk ny, sło -
necz ny dzień przysz li do ra tu sza moc no
się zdzi wi li. W sa li sej mo wej, gdzie mie -
li spot kać się w pre zy den tem Mi ro sła -
wem Mi lew skim sie dział ktoś in ny. Ni by
imię i naz wi sko się zga dza ło, ale za sto -
łem sie dział ubra ny na czar no męż czyz -
na w... ko lo rat ce. 

– Spot ka liś my się, aby po roz ma wiać
o zmia nie wi ze run ku – mó wił Mi ro sław
Mi lew ski. – Idzie ona w do brym kie run -
ku i mam na dzie ję, że zo sta nie za ak cep -
to wa na przez płoc czan. Po na ra dach na
naj wyż szym szczeb lu, zde cy do wa liś my,
że z po wo du kry zy su niek tó re let nie im -
pre zy zo sta ną od wo ła ne.

Ks. Mi ro sław Mi lew ski za pew nił, że
na pew no w tym ro ku od bę dzie się fe sti -
wal Au dio ri ver oraz że nie za gro żo ne są
wy bo ry Miss Pol ski. – Po nad to chce my,
aby w przy szłym se zo nie płoc ka Wi sła
awan so wa ła do ek stra kla sy – mó wił. –

Po nie waż za gro żo na jest po zy cja Leo
Be en hak ke ra ja ko tre ne ra re pre zen ta cji
Pol ski, to bę dzie my się sta rać o po zy ska -
nie go do Wi sły Płock. 

Mi ro sław Mi lew ski zde cy do wał też,
że aby ukró cić dy sku sje na te mat ko -
niecz no ści bu do wy li nii tram wa jo wej
w Płoc ku, wła dze mia sta zde cy do wa ły
o bu do wie w na szym mie ście me tra. 

Ta kie nie o cze ki wa ne de cy zje mog ły
zo stać pod ję te tyl ko jed ne go dnia:
w śro dę 1 kwiet nia, czy li w Pri ma Apri -
lis. A na za mia nę miejsc na kil ka chwil
z pre zy den tem Mi ro sła wem Mi lew -
skim, zde cy do wał się je go imien nik,
kan clerz Ku rii Die ce zjal nej w Płoc ku.

(m.d.)

Nie o cze ki wa na zmia na miejsc
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Mi nęło pół miesiąca

31 mar ca 2009 ro ku w ży cie we szły
prze pi sy wpro wa dza ją ce tzw. “jed no
okien ko” dla osób chcą cych za re je stro -
wać dzia łal ność gos po dar czą. Dzię ki
zmia nom przed się bior ca skła da je den
zin te gro wa ny wnio sek w Urzę dzie Mia -
sta Płoc ka. Ko pie wnio sku wraz z za -
świad cze niem o wpi sie do ewi den cji
gos po dar czej urzęd ni cy ra tu sza nie-
z włocz nie prze sy ła ją do Urzę du Skar bo -
we go, Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych oraz Urzę du Sta ty stycz ne go.
Przed się bior ca mo że pod jąć dzia łal ność

już w dniu zło że nia wnio sku, a nie jak
do tej po ry do pie ro po uzy ska niu za -
świad cze nia o wpi sie do ewi den cji dzia -
łal no ści gos po dar czej. Wszyst kim oso -
bom skła da ją cym no we wnio ski pra-
cow ni cy Biu ra Ob słu gi Klien ta słu żą
po mo cą. Głów nym za ło że niem usta wy
jest uprosz cze nie pro ce du ry za kła da nia
dzia łal no ści gos po dar czej.

Wnio sek EDG-1 oraz in struk cja wy -
peł nie nia wnio sku do stęp ne są w Biu rze
Ob słu gi Klien ta oraz na stro nie in ter ne -
to wej http://bip.ump.pl. ag

Jed no okien ko dla przed się bior ców
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Od 2006 ro ku mia sto przyz na je do ta cje
na prze pro wa dze nie prac kon ser wa tor -
skich, re sta u ra tor skich lub ro bót bu do wla -
nych w ka mie ni cach za byt ko wych.
W tym ro ku dzię ki pie nią dzom m.in. z bu -
dże tu mia sta no we ob li cza zy ska ją 22 nie -
ru cho mo ści, któ re są wpi sa ne in dy wi du al -
nie do re je stru za byt ków lub fi gu ru ją cych
w gmin nej ewi den cji za byt ków. Do koń ca
stycz nia 2009 ro ku do Urzę du Mia sta
wpły nę ło 25 wnio sków. Ko mi sja po wo ła -
na przez Pre zy den ta Mia sta odrzu ci ła trzy
z nich z po wo dów for mal nych lub wy kro -
cze nia po za przed miot do ta cji. Wła ści cie -
le ka mie nic w su mie otrzy ma ją z bu dże tu
mia sta 998 tys. 700 zł. 

Naj wię cej, bo aż 140 tys. 500 zł otrzy-
ma ją na re mont da chu wła ści cie le ka mie -
ni cy przy ul. Tum skiej 12. Po nad 129 tys.
zł do sta nie Agen cja Re wi ta li za cji Sta rów -
ki na re mont ele wa cji fron to wej oraz wy -
mia nę sto lar ki okien nej i drzwio wej w ka -
mie ni cy przy ul. Grodz kiej 9. Po nad to 100

tys. zł ARS przez na czy na re mont da chu,
ele wa cji fron to wych i wy mia nę okien
i drzwi w bu dyn ku przy ul. Kwiat ka 51.
Od 3,7 zł do 66 tys. 700 zło tych do fi nan -
so wa nia do sta ną wła ści cie le ka mie nic na:
re mont ele wa cji fron to wej przy Sta rym
Ryn ku 14 i 16 (pod tym ostat nim adre sem
wy mie nio ne zo sta ną tak że ok na i drzwi),
Ko ściusz ki 14, Mo sto wej 2 (wraz z re -
mon tem da chu), Ko le gial nej 3, Sta ry Ry -
nek 4 (wraz w wy mia ną okien i drzwi),
Ko le gial nej 5, Kwiat ka 26, Grodz kiej 5,
Pl. Obroń ców War sza wy 2 i Ko ściusz ki 9.
Na re mon ty da chów bę dą mo gli so bie
poz wo lić wła ści cie le bu dyn ków przy ul.
Mo sto wej 1, Mo sto wej 2 (tu wy re mon to -
wa na zo sta nie też ele wa cja fron to wa, Ka -
zi mie rza Wiel kie go 9b i Zduń skiej 10
(wraz z czę ścio wą wy mia ną sto lar ki). Cał -
ko wi ta lub czę ścio wa wy mia na okien
i drzwi na stą pi tak że w ka mie ni cach przy
ul. Kwiat ka 2, Tum skiej 7/Kwiat ka 2,
Sien kie wi cza 43 i Ko le gial nej 8. (m.d.)

Mi lion po mo że

Aż do 15 czer wca po trwa re mont uli cy
Zduń skiej. Zam knię cie dro gi oz na cza po -
waż ne utrud nie nia dla kie row ców, któ rzy
wy bie ra ją się na Sta rów kę. 

Pra ce roz po czę ły się 1 kwiet nia i są pro -
wa dzo ne na od cin ku od ul. Okrzei do
Biel skiej, któ ry li czy 218 me trów. Do tej
po ry ul. Zduń ska mia ła na wierz chnię bi tu -
micz ną, któ ra by ła po pę ka na i utwo rzy ły
się w niej ko le i ny. Chod ni ki wy ko na ne
by ły z płyt be to no wych, na wierz chnie zja -
zdów – z try lin ki oraz kost ki be to no wej,
a po dest dla osób nie peł no spraw nych przy
Urzę dzie Mia sta – z płyt gra ni to wych.

Naj pierw ro bot ni cy przy stą pi li do prac
roz biór ko wych. Ro ze bra ne zo sta ną chod-
ni ki, jezd nia wraz z pod bu do wą, zja zdy
oraz pod jazd dla nie peł no spraw nych. Na -
stęp nie przy stą pią do prac wła ści wych,
czy li m.in. bu do wy ka na li za cji desz czo -
wej, któ ra zo sta nie prze dłu żo na w kie run -
ku ul. Biel skiej. Po prze bu do wie jezd nia
w ul. Zduń skiej bę dzie mia ła pięć me trów
sze ro ko ści i wy ko na na bę dzie z ka mien -
nej kost ki gra ni to wej. Na chod ni kach
o sze ro ko ści od 1,8 do 3,5 me tra uło żo na
zo sta nie pro sto kąt na be to no wa kost ka
w ko lo rze sza rym i czar nym. We dług pro-
jek tu jezd nia zo sta nie obra mo wa na gra ni -
to wy mi kra węż ni ka mi. W miej scu przejść
dla pie szych zo sta ną one ob ni żo ne do

mak sy mal nie 2 cm wy so ko ści, aby uła -
twić pod ja zdy i zja zdy oso bom nie peł no -
spraw nym i wóz kom. Pły ty gra ni to we na
pod jeź dzie przy Urzę dzie Mia sta zo sta ną
wy mie nio ne na no we. Pod czas re mon tu
wy mie nio ne zo sta ną też li nie oświet le nio -
we oraz wszyst kie la tar nie. 

Uli ca Zduń ska wpi sa na jest do re je stru
za byt ków. Wy ko naw cą ro bót jest kon-
sor cjum firm, któ re wy gra ło prze targ og -
ło szo ny przez Miej ski Za rząd Dróg: Ko -
pal nia Pia sku i Żwi ru „Wa skop” – li der
oraz Przed się bior stwo In sta la cyj no -Bu -
do wla ne „Was bud” i Przed się bior stwo
Han dlo wo -U słu go we „Li meks”. Koszt
re mon tu uli cy Zduń skiej wy nie sie 1 mln
300 tys. zł. (m.d.) 

Zduń ska w kli ma cie
Ma jąc na uwa dze dzie dzic two kul tu ro -

we i hi sto rycz ne Zie mi Płoc kiej, świa do mi
po trzeb ak tyw nej i trwa łej współ pra cy
w za kre sie roz wo ju tu ry sty ki, w wy ni ku su -
we ren nej de cy zji wszyst kich za in te re so -
wa nych, po sta na wia się po wo łać sto wa -
rzy sze nie o naz wie Płoc ka Lo kal na Or ga -
ni za cja Tu ry stycz na z sie dzi bą w Sto łe-
cz nym Ksią żę cym Mie ście Płoc ku – to pre-
am bu ła sta tu tu no wej płoc kiej or ga ni za cji,
zrze sza ją cej wszyst kich, któ rym bli ska
jest sze ro ko po ję ta tu ry sty ka. 

Pod czas ze bra nia za ło ży ciel skie go jed -
nog łoś nie pre ze sem PLOT zo stał Alek-
san der Ni we liń ski, dy rek tor płoc kie go
zoo. Fun kcję wi ce pre ze sa spra wo wać bę -
dzie Wi told Ro go wiec ki, dy rek tor ra tu -
szo we go Wy dzia łu Pro mo cji, Tu ry sty ki
i Współ pra cy z Za gra ni cą. Na sta no wi sko
skar bni ka wy bra na zo sta ła Ce cy lia Po ciej,
wła ści ciel ka re sta u ra cji „Tan go”, „Kar-
czmy pod strze chą” oraz „Bro wa ru Tum-
skie go”. Pod czas obrad wy bra no też
człon ków za rzą du. Zo sta li ni mi: An drzej
Mel kow ski – wła ści ciel ho te lu „Czar -
dasz” i re sta u ra cji „Ober ża pod strze chą”,
Jan Nat kow ski – pre zes płoc kie go od dzia -
łu PTTK oraz Agniesz ka Żu kow ska – dy -
rek tor biu ra Sto wa rzy sze nia Gmin Tu ry -
stycz nych Po je zie rza Go sty niń skie go. 

Jak na ra zie Płoc ka LOT zrze sza 26 pod-

mio tów. Na le żą do niej: mia sto Płock, Mu -
ze um Ma zo wiec kie, Miej ski Ogród Zo o lo -
gicz ny, Sto wa rzy sze nie Gmin Tu ry stycz -
nych Po je zie rza Go sty niń skie go, To wa rzy -
stwo Mi łoś ni ków Ra dzi wia, To wa rzy stwo
Na u ko we Płoc kie, od dział miej ski PTTK,
Książ ni ca Płoc ka, Pań stwo wa Wyż sza
Szko ła Za wo do wa, Li ce um Ogól noksz tał -
cą ce im. Ma ła chow skie go oraz Płoc ki Oś -
ro dek Kul tu ry i Sztu ki. W PLOT za mie rza -
ją rów nież dzia łać pry wat ni przed się bior -
cy: Ce cy lia Po ciej – wła ści ciel ka re sta u ra -
cji „Tan go”, Prze my sław Prej na – wy na -
jem po koi Ar ka dia, Krzysz tof Kra kow ski –

wy na jem po koi „Ma ła sów ka”, An drzej
Przy by szew ski – Kra jo wy Prze wóz Osób
Pan da Bus, Iwo na Maj chrzak – wła ści ciel -
ka Biu ra Po dró ży „Grand To urs”, Be a ta
Fa bi siak – wła ści ciel ka PHU „Sky”,
Krzysz tof Kra jew ski – wła ści ciel Agen cji
„RIS”, An drzej Mel kow ski – wła ści ciel
ho te lu „Czar dasz” i re sta u ra cji „Ober ża
pod strze chą”. Człon ka mi za ło ży cie la mi są
tak że oso by pry wat ne: Da riusz Szad kow -
ski, To masz Ma lo wa niec i Jó zef Wrzesz -
czyń ski – prze wod ni cy tu ry stycz ni, Iwo na
Chil man, Jo an na Żab ka -Chwa lik.

Pod czas obrad zo stał uch wa lo ny sta tut
PLOT. Te raz roz pocz nie się pro ces re je -
stra cyj ny sto wa rzy sze nia w są dzie, któ ry
po trwa mi ni mum trzy mie sią ce. (m.d.)

Zarząd PLOT z zastępcą Prezydenta Tomaszem Kolczyńskim (czwarty od lewej)

Po dłu gich i żmud nych przy go to wa niach 8 kwiet nia zo sta ła po -
wo ła na do ży cia Płoc ka Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry stycz na

Dla do bra tu ry sty ki

Miej ski Za rząd Dróg szu ka wy ko -
naw cy, któ ry zaj mie się re mon tem uli cy
Pop ła ciń skiej na od cin ku od ul. Ko le jo -
wej do Por to wej. 

Przy pom nij my, że uli ca ta zo sta ła już
w czę ści wy re mon to wa na. Od wrześ nia
2007 ro ku kie row cy mo gą wy god nie
jeź dzić po no wym as falcie, któ ry zo stał
po ło żo ny na dłu go ści ok. 750 me trów,
na od cin ku od gra nic mia sta do uli cy
Stocz nio wej. Oprócz no wej na wierz -
chni, wy ko na no tam rów nież ka na li za -
cję desz czo wą, chod ni ki z kost ki bru ko -
wej, no we wja zdy na po se sje oraz 
oświet le nie.

Te raz przy szedł czas na dal szy re -
mont. Za da nie zo sta ło roz ło żo ne na trzy
la ta. W tym ro ku od bę dzie się wy mia na:

ok. 860 m kw. chod ni ków oraz 456 me -
trów kra węż ni ków. Dla uła twie nia po -
ru sza nia się osób nie peł no spraw nych,
zde cy do wa no, że kra węż ni ki w miej -
scach przejść dla pie szych zo sta ną ob ni -
żo ne do 2 cm. 

W 2010 ro ku wy ko naw ca zaj mie się
prze bu do wą ka na li za cji desz czo wej
o dłu go ści ok. 204 me trów oraz wy re -
mon tu je na wierz chnię uli cy (ok. 1830 m
kw.). Na ko lej ny rok, na 1 wrześ nia
2011 prze wi dzia no ko niec prac. Za nim
on jed nak na stą pi, wy bra na w prze tar gu
fir ma do koń czy prze bu do wę ka na li za cji
(ok. 437 me trów) i na wierz chni uli cy
wraz z kra węż ni ka mi (ok. 1544 m kw.). 

Wy ko naw ca udzie li 36-mie sięcz nej
gwa ran cji. (m.d.)

Ciąg dal szy na stą pi

Już nie dłu go po win na roz po cząć się
prze bu do wa ul. Żwir ki i Wi gu ry, od cho -
dzą cej od ul. Ko cha now skie go. Miej ski
Za rząd Dróg szu ka fir my, któ ra zaj mie
się tym za da niem. 

W ra mach prac naj pierw bę dzie trze-
ba wy ko nać ro bo ty roz biór ko we: na -
wierz chni z mas mi ne ral no -bi tu micz -
nych oraz be to nu, zja zdów i chod ni ków
z płyt be to no wych oraz kost ki bru ko -
wej, a tak że be to no wych kra węż ni ków.

Uli ca prze bie ga przez te ren za bu do -
wa ny i ma dłu gość 258 me trów. Na-

wierz chnia jest moc no po pę ka na oraz
utwo rzy ły się w niej ko le i ny. Po za -
koń cze niu prac no wa jezd nia o sze ro -
ko ści 5,5 me tra wy ko na na bę dzie z as -
fal tu, obu stron ne chod ni ki o zmien nej
sze ro ko ści od 2,5 do 3 me trów zbu do -
wa ne zo sta ną z sza rej kost ki be to no -
wej, a zja zdy z czer wo nej. W cza sie
ro bót na stą pi też re gu la cja pio no wa
stu dzie nek, a na ko niec za mon to wa ne
zo sta ną pro gi zwal nia ją ce oraz usta w-
io ne bę dą zna ki za ka zu, na ka zu,
ostrze gaw cze oraz in for ma cyj ne. Ca -
łość prac po win na za koń czyć się
w cią gu dwóch mie się cy od prze ka za -
nia pla cu bu do wy. (m.d.)

Bę dzie rów no
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1. UCH WA ŁA NR 485/XXXV/09
w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr
438/XXX/08 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 9.12.2008 r. w spra wie udzie le -
nia po rę cze nia dla Wi sły Płock S.A.
z sie dzi bą w Płoc ku z ty tu łu za cią gnię -
cia po ży czki w Ry nex Spół ce z o.o.,

2. UCH WA ŁA NR 486/XXXV/09
w spra wie zmian w Bu dże cie Mia sta
Płoc ka na 2009 rok,

3. UCH WA ŁA NR 487/XXXV/09
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war -
cie umów na okres prze kra cza ją cy rok
bu dże to wy,

4. UCH WA ŁA NR 488/XXXV/09
w spra wie zmia ny uch wa ły Nr
339/XXIV/08 Ra dy Mia sta Płoc ka
z dnia 27 ma ja 2008 r.,

5. UCH WA ŁA NR 489/XXXV/09
w spra wie za cią gnię cia kre dy tu dłu go -
ter mi no we go na fi nan so wa nie pla no -
wa ne go de fi cy tu bu dże tu mia sta Płoc -
ka na 2009 rok,

6. UCH WA ŁA NR 490/XXXV/09
w spra wie przyz na nia do ta cji ce lo -
wych na pra ce kon ser wa tor skie, re sta -

u ra tor skie i ro bo ty bu do wla ne przy za -
byt ku nie ru cho mym wpi sa nym do re -
je stru za byt ków, znaj du ją cym się na
te re nie mia sta Płoc ka,

7. UCH WA ŁA NR 491/XXXV/09
w spra wie okre śle nia za dań re ha bi li ta -
cji za wo do wej i spo łecz nej oraz przez-
na cze nia na nie środ ków Pań stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł -
no spraw nych na rok 2009,

8. UCH WA ŁA NR 492/XXXV/09
w spra wie usta le nia Re gu la mi nu wy -
na gra dza nia na u czy cie li za trud nio nych
w szko łach, pla ców kach oświa to wych
oraz pla ców kach opie kuń czo -wy cho -
waw czych pro wa dzo nych przez mia sto
Płock,

9. UCH WA ŁA NR 493/XXXV/09
w spra wie usta le nia Re gu la mi nu
udzie la nia po mo cy ma te rial nej o cha -
rak te rze so cjal nym dla ucz niów za -
miesz ka łych na te re nie mia sta Płoc ka,

10. UCH WA ŁA NR 494/XXXV/09
w spra wie okre śle nia za sad kon stru o -
wa nia rocz nych pla nów do fi nan so wa -
nia form do sko na le nia za wo do we go
na u czy cie li, przy ję cia pla nu do fi nan -
so wa nia w tym za kre sie na 2009 rok
i usta le nia mak sy mal nej kwo ty do fi -
nan so wa nia op łat za kształ ce nie po bie -
ra nych przez szko ły wyż sze i za kła dy
kształ ce nia na u czy cie li w ro ku 2009,

11. UCH WA ŁA NR 495/XXXV/09
w spra wie przy ję cia do re a li za cji
przez pla ców kę oświa to wą pro jek tu
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki 2007-2013, zak wa li fi -
ko wa ne go do otrzy ma nia do fi nan so -
wa nia z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go,

12. UCH WA ŁA NR 496/XXXV/09
w spra wie przy ję cia do re a li za cji
przez pla ców kę oświa to wą pro jek tu
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki 2007-2013, zak wa li fi -
ko wa ne go do otrzy ma nia do fi nan so -
wa nia z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go,

13. UCH WA ŁA NR 497/XXXV/09
w spra wie przy ję cia do re a li za cji przez
pla ców kę oświa to wą, pro jek tu w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki, za twier dzo ne go do otrzy ma nia
do fi nan so wa nia z Eu ro pej skie go Fun-
du szu Spo łecz ne go,

14. UCH WA ŁA NR 498/XXXV/09
w spra wie uchy le nia uch wa ły 
Nr 339/XVIII/03 Ra dy Mia sta Płoc ka
w spra wie okre śle nia stref cen 
(sta wek ta ry fo wych) oraz usta le nia
cen urzę do wych obo wią zu ją cych 
przy prze wo zie tak sów ka mi osób 
oraz ich ba ga żu na te re nie mia sta
Płoc ka,

15. UCH WA ŁA NR 499/XXXV/09
w spra wie za war cia z Po wia tem Kut-
now skim po ro zu mie nia w spra wie zle -
ce nia re a li za cji za dań z za kre su dzia ła -
nia oś rod ka adop cyj no -o pie kuń cze go
dla miesz kań ców po wia tu kut now skie -
go Oś rod ko wi Adop cyj no -O pie kuń -
cze mu w Płoc ku, bę dą ce mu jed nost ką
or ga ni za cyj ną Gmi ny -Mia sta Płock,

16. UCH WA ŁA NR 500/XXXV/09
w spra wie zmian w po dzia le mia sta
Płoc ka na ob wo dy gło so wa nia,

17. UCH WA ŁA NR 501/XXXV/09
w spra wie na da nia imie nia pub licz ne -
mu gim na zjum,

18. UCH WA ŁA NR 502/XXXV/09
w spra wie od wo ła nia Ra dy Spo łecz nej
Sa mo dziel ne go Zes po łu Pub licz nych
Za kła dów Opie ki Zdro wot nej w lik wi -
da cji w Płoc ku,

19. UCH WA ŁA NR 503/XXXV/09
w spra wie zmia ny sta tu tu Płoc kie go
Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki,

20. UCH WA ŁA NR 504/XXXV/09
w spra wie skarg Pa na Je rze go Ma nec -
kie go zam. w Płoc ku na Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka,

21. UCH WA ŁA NR 505/XXXV/09
w spra wie przy ję cia dla Gmi ny – Mia sto
Płoc ka Pla nu roz wo ju i mo der ni za cji
urzą dzeń wo do cią go wych i urzą dzeń
ka na li za cyj nych na la ta 2009 – 2014.

Krzysz tof Bu czkow ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Pro szę o wy ko na nie re mon tu na wierz -
chni dro gi, bie gną cej wzdłuż bu dyn ków
przy ul. Do brzyń skiej 27 – 49 oraz dro gi
wew nętrz nej przy ul. Oto liń skiej 25
(wzdłuż bu dyn ku so cjal ne go).

Wio let ta Kul pa

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Do -
ty czy roz li cza nia czyn szu przez MZGM-
TBS w bu dyn ku przy ul. 3 Ma ja 16.

Ar tur Ja ro szew ski

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Czy
w umo wach po mię dzy mia stem a wy ko -
naw ca mi, re a li zu ją cy mi in we sty cje znaj du -
ją się za pi sy, ogra ni cza ją ce wy ko naw com
kon tak ty z me dia mi? 2/ Czy pod pi sa na zo -
sta ła już umo wa na re a li za cję ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej (na ja kich wa run kach)?

Ma gda le na Le wan dow ska

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Czy no wy pa wi lon dy dak tycz ny LO
im. Wł. Ja gieł ły bę dzie moż na udo stęp nić
1 wrześ nia 2009 ro ku?

Ar ka diusz Iwa niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Włą cze nie pra wo skrę tów w skrzy żo -
wa niu ulic: Ko by liń skie go i Łu ka sie wi -
cza. 2/ Pro szę o przed sta wie nie wy ka zu
prze ka za ne go spół kom apor tem ma jąt ku
do koń ca mar ca z po da niem przez na cze -

nia. 3/ Pro szę o od po wiedź na py ta nia za -
da ne na se sji przez przed sta wi cie la Ko mi -
te tu Spo łecz ne go na rzecz Eko lo gii
w spra wie ZU OK w Ko bier ni kach.

Je rzy Se we ry niak

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o na pra wę no wej dro gi na ul. Jor da -
now skiej do ul. Do brzy kow skiej. 2/
W związ ku z prze dłu że niem od bio ru wia -
duk tu w ul. Cie cho mic kiej miesz kań cy
osie dla pro szą o de cy zję w spra wie ob ja -
zdu ul. Bro war ną i Ja nó wek. 3/ Bar dzo
pro szę o wy rów na nie dróg grun to wych na
osie dlach: Pra do li na Wi sły, Gó ry i Cie cho -
mi ce. 4/ Pro szę o utwar dze nie po bo czy na
ul. Gó ry, Łąc kiej i Cie cho mic kiej oraz
pod nie sie nie pły ty na za tocz ce przy wia -
duk cie w ul. Kut now skiej. 5/ Bar dzo pro -
szę o zlik wi do wa nie za do leń przy Oś rod ku
Zdro wia i za la nie peł nym as fal tem za do leń
na łu ku ul. Gó ry, Łąc kiej i Cie cho mic kiej.

El żbie ta Pod wój ci -Wie chec ka

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 
1/ Do ty czy zmia ny oz na ko wa nia przy tar-
go wi sku przy ul. Biel skiej. 2/ Kie dy SP nr
23 bę dzie szko łą mo ni to ro wa ną? 3/ Ja kie
de cy zje za mie rza pod jąć Pre zy dent Mia-
sta w spra wie utwo rze nia ogól noksz tał cą -
cej szko ły mu zycz nej? 4/ W ra mach wio -
sen nych po rząd ków pro szę o upo rząd ko -
wa nia gór ki sa ne czko wej na osie dlu Po -
dol szy ce Pół noc. 5/ Dla cze go w SP nr 23
no we ok na nie są uchyl ne?

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel

Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Pro -
szę o uzu peł nie nie znisz czo nych szkla -
nych ścia nek przy stan ków au to bu so wych
na osie dlu Gó ry. 2/ Na wnio sek miesz kań -
ców, pro szę o za mon to wa nie pro gu zwal-
nia ją ce go na ul. Zdro jo wej. Opr. (j)

z obrad rajców

Uch wa ły Ra dy Mia sta
Płoc ka pod ję te na XXXV 
se sji w dniu 31 marca 2009 roku:

Interpelacje
In ter pe la cje i za py ta nia
rad nych zgło szo ne 
mię dzy se sja mi i pod czas 
XXXIV i XXXV se sji Ra dy Mia sta Płocka
w dniach 24 i 31 marca 2009 ro ku:

Gim na zjum nr 1 przy ul. Pia ska 5
bę dzie no sić imię Ksią żąt Ma zo wiec -
kich. Z wnio skiem ta kim do Ra dy Mia -
sta wy stą pi ła dy rek cja, ra da pe da go -
gicz na, ra da ro dzi ców i sa mo rząd ucz -
niow ski. Imię zo sta ło wy bra ne spoś ród
trzech pro po zy cji: księ cia Wła dy sła wa
Her ma na, księ cia Kon ra da Ma zo wie-
c kie go i Ksią żąt Ma zo wiec kich. Do ko -
nu jąc wy bo ru wzię to pod uwa gę, że
wcho dzą ce w skład Zes po łu Szkół nr 1,
IV Li ce um Ogól noksz tał cą ce no si imię
Bo le sła wa Krzy wo u ste go – czy ta my
w uza sad nie niu uch wa ły. – Po sia da nie
pa tro na poz wo li Gim na zjum wejść do

ro dzi ny szkół o tym sa mym imie niu, co
za o wo co wać po win no na wią za niem
kon tak tów oraz po zy ska niem do współ -
pra cy in sty tu cji i osób zwią za nych
z pa tro nem, a ucz niom otwo rzy moż li -
wość ini cjo wa nia dzia łań, ma ją cych
na ce lu pro mo cję mia sta i re gio nu.
W pra cy wy cho waw czej, sza cu nek dla
hi sto rii i tra dy cji wzmoc ni toż sa mość
mło dych płoc czan, ich po czu cie du my
i iden ty fi ko wa nia się z war to ścia mi re -
pre zen to wa ny mi przez pa tro na, co jest
szcze gól nie waż ne w ob li czu kry zy su
war to ści, pro ce su uni fi ka cji kul tu ry.

(m.d.)

Szko ła ma imię

Te raz za nim wsią dziesz do tak sów -
ki, sprawdź ile wy no si staw ka za prze-
je cha nie 1 ki lo me tra. Rad ni na ostat-
niej se sji zde cy do wa li bo wiem
o uwol nie niu sta wek obo wią zu ją cych
przy prze wo zach. Za ta kim roz wią za -
niem by li też przed sta wi cie le płoc kich
tak sów ka rzy, z któ ry mi kon sul to wa no
pro jekt uch wa ły. 

Prze wo zy tak sów ko we nie są dzia -
łal no ścią do to wa ną przez mia sto, dla -
te go wy da je się uza sad nio ne, aby
kształ to wa nie cen na te usłu gi od by -
wa ło się na ta kich sa mych za sa dach,
jak w in nych bran żach, a więc na za -
sa dzie re guł ryn ko wych, po przez re la -
cje po mię dzy po py tem a po da żą – czy -
ta my w uza sad nie niu do uch wa ły.
Uwol nie nie cen, z uwa gi na bar dzo

du żą kon ku ren cję prze woź ni ków na
płoc kim ryn ku, nie po win no spo wo do -
wać du że go wzro stu op łat za prze wo -
zy, lecz zróż ni co wa nie w za leż no ści od
ja ko ści świad czo nych usług. 

Tak sów ka rze zo sta li zob li go wa ni do
umiesz cze nia czy tel nych na le pek na
zew nątrz po ja zdu, za wie ra ją cych in for -
ma cję o ofe ro wa nych ce nach, tj. op ła -
tach: po cząt ko wych, za ki lo metr, za go -
dzi nę po sto ju i za ba gaż nie ty po wy. 

Przy ję ta 13 gło sa mi „za”, przy pię-
ciu prze ciw nych i czte rech wstrzy mu -
ją cych się, uch wa ła znio sła tak że
zróż ni co wa nie cen na róż nych ob sza -
rach Płoc ka. 

Od usta la nia cen i stref na prze wo zy
tak sów ka mi od stą pi ło już wie le pol -
skich miast. (m.d.) 

Uwol nio ne „ta xi”
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– Na po cząt ku lat 80. Płock sta nął
przed groź bą bra ku miej sca na gro ma dze -
nie od pa dów – mó wił Je rzy No wa kow ski,
In ży nier Mia sta. – Wte dy służ by pla ni -
stycz ne wska za ły tzw. „ryn nę ko bier nic -
ką” ja ko je dy ne w oko li cy Płoc ka miej sce
do skła do wa nia od pa dów.

W 1992 ro ku, w try bie awa ryj nym uru-
cho mio no po po łud nio wej stro nie tej ryn -
ny po le skła do we nr I, a na stęp nie po le nr
II. Ze wzglę dów tech nicz nych i eko no -
micz nych, je dy nym roz wią za niem oka za -
ła się bu do wa no wo czes ne go za kła du se g-
re ga cji od pa dów ko mu nal nych wraz
z kom po stow nią frak cji bio lo gicz nej.
W 1995 ro ku za pa dła de cy zja o roz po czę -
ciu prac pro jek to wych. Bu do wę ZU OK-u
za czę to w 1998 ro ku, a po dwóch la tach
za kład za czął dzia łać.

– Po nie waż co raz wię cej śmie ci tra fia
na wy sy pi sko, trze ba pod jąć kon kret ne
dzia ła nia – prze ko ny wał Je rzy No wa kow -
ski. – W pier wszym eta pie na le ży pod wyż -
szyć skła do wi ska nr 01 i 02 o oko ło pięć
me trów. Na stęp nie trze ba po zy skać skła -
do wi sko o du żej po jem no ści, a do ce lo wo
wy bu do wać in sta la cję ter micz ne go przek-
sz tał ca nia od pa dów, któ ra jest du żo bar -
dziej ne u tral na dla śro do wi ska. Bę dzie
ona za kła dem re gio nal nym dla sze ściu po -
wia tów, czy li dla oko ło 500 ty się cy miesz -
kań ców. 

In ży nier przy pom niał, że na wszyst kie
te in we sty cje po trzeb ne są du że na kła dy
fi nan so we, któ re ZU OK chce po zy skać ze
środ ków zew nętrz nych lub z par tner stwa
pub licz no -pry wat ne go. – Je śli w naj bliż -
szym cza sie nie zre a li zu je my tych przed-
sięw zięć, to bę dzie my mu sie li wy wo zić
śmie ci na in ne skła do wi ska, a to oz na cza,
że płoc cza nie zap ła cą du żo wię cej za wy -
wóz śmie ci, a za ło ga ZU OK-u stra ci pra -
cę – mó wił. 

Wy po wiedź No wa kow skie go uzu peł nił
Ta de usz Rut kow ski, wi ce pre zes ZU OK. –
We wrześ niu 2007 ro ku wy stą pi liś my do

wój ta gmi ny Sta ra Bia ła o wy da nie de cy zji
śro do wi sko wej na pod wyż sze nie po zio mu
de po no wa nia od pa dów w kwa te rze 01 oraz
na czę ści kwa te ry 02 – mó wił. – Mi mo po -
zy tyw nych po sta no wień or ga nów de cy zyj -
nych na dal trwa ją pro ce du ry od wo ław cze
na róż nych szczeb lach dro gi ad mi ni stra -
cyj nej, gdyż prze ciw in we sty cji pro te stu je
wła ści ciel fir my Eko pol i Spo łecz ny Ko mi -
tet na Rzecz Eko lo gii w Wy szy nie. 

Rut kow ski przyz nał, że pod nie sie nie
po zio mu skła do wi ska o pięć me trów nie
roz wią że do ce lo wo prob le mu skła do wa -
nia od pa dów ko mu nal nych. Je śli jed nak
de cy zja za pa dła by w naj bliż szym cza sie,
to ZU OK móg łby fun kcjo no wać do po ło -
wy 2011 ro ku. – Po nad to dwa la ta te mu
roz po czę liś my przy go to wa nia do bu do wy
no wej niec ki – wy jaś niał. – Wójt gmi ny
Sta ra Bia ła ma wszyst kie niez będ ne de cy -
zje, łącz nie z ba da nia mi hy dro lo gicz ny mi.
Wie rzę, że tę in we sty cję roz pocz nie my
w dru giej po ło wie bie żą ce go ro ku. Na ten
cel wy stą pi liś my o środ ki po mo co we, ma -
my też włas ny ka pi tał.

Wy bu do wa nie no wej kwa te ry poz wo li -
ło by na dzia łal ność ZU OK-u do 2020 ro -
ku. W tym cza sie trze ba zbu do wać ter-
micz ną in sta la cję przeksz tał ca nia od pa -
dów. – Dziś na ca łym świe cie nie ma lep-
szej me to dy na poz by wa nie się od pa dów –

prze ko ny wał wi ce pre zes. – Dzię ki niej
po zo sta je tyl ko ok. 10 pro cent prze two rzo -
nych śmie ci, któ re trze ba skła do wać. Bę -
dzie to więc ostat nie skła do wi sko, ja kie
zo sta nie po bu do wa ne. W efek cie te ist nie -
ją ce z cza sem zo sta ną zlik wi do wa ne.

Pra ce kon cep cyj ne spa lar ni roz po czę to
w 2007 ro ku. ZU OK po sia da już wstęp ne
stu dium wy ko nal no ści te go za da nia. Po -
dej mo wa ne są ko lej ne dzia ła nia, któ re
poz wo lą na zle ce nie opra co wa nia do ku -
men ta cji tech nicz no -pro jek to wej, w tym
uzu peł nie nie wstęp ne go stu dium wy ko -
nal no ści o ana li zę lo ka li za cji in sta la cji na
te re nie oczysz czal ni ście ków w Ma sze wie.
Wstęp ny koszt bu do wy in sta la cji do ter-
micz ne go przeksz tał ca nia od pa dów wy no -
si ok. 250 mln zł. Pie nią dze na ten cel, po -
dob nie jak na bu do wę skła do wi ska, ZU -
OK chce po zy skać z Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Na bór
wnio sków prze wi dy wa ny jest w kwiet niu
br. ZU OK pla nu je tak że na ten cel po zy -
skać pre fe ren cyj ną po ży czkę z Fun du szu
Och ro ny Śro do wi ska. In we sty cja po win na
być zre a li zo wa na do 2015 ro ku. 

Mi mo, że te ma tem se sji mia ła być przy -
szłość ZU OK-u, to rad ni chcie li wy jaś -
nień na te mat bie żą cej sy tu a cji za kła du,
a w szcze gól no ści za rzu tów, ja kie sta wia
Spo łecz ny Ko mi tet na Rzecz Eko lo gii

w Wy szy nie, któ ry twier dzi, że od pa dy
tra fia ją ce na wy sy pi sko nie są se gre go wa -
ne. – Bio rąc pod uwa gę tech no lo gię, któ -
rą sto su je my, po ziom odzy sku od pa dów
jest wy star cza ją cy – wy jaś niał Ta de usz
Rut kow ski. – Po twier dza ją to fir my, któ re
nas kon tro lu ją. 

Ta kie sa mo zda nie miał przed sta wi ciel
związ ków za wo do wych, dzia ła ją cych
w ZU OK-u. – Do sko na le wie my, że za -
kład kon tro lo wa ny jest przez róż ne służ by
i brak jest ja kich kol wiek stwier dzeń o nie -
pra wi dło wo ściach – mó wił. – Spo łecz ny
Ko mi tet dą ży do zam knię cia za kła du, co
oz na cza prob le my ze skła do wa niem od pa -
dów, a dla na szej za ło gi brak pra cy. Nie
poz wo li my, aby kil ka osób wpły nę ło na
fun kcjo no wa nie za kła du. Są pla ny in we -
sty cyj ne, więc pro szę nie przesz ka dzać. 

Przed sta wi ciel związ ków za wo do wych
za pre zen to wał też list w obro nie ZU OK
pod pi sa ny przez za ło gę. 

– Bę dzie my opro te sto wy wać wszyst ko co
się da, bo chce my god nie żyć, a po za tym
po wy bu do wa niu za kła du ce ny na szych
nie ru cho mo ści dra stycz nie spa dły – mó wił
Sta ni sław Mar ku szew ski ze Spo łecz ne go
Ko mi te tu na Rzecz Eko lo gii w Wy szy nie.
– Mu si my zna leźć kom pro mis, bo zam knię -
cie za kła du mo że sta no wić rów nież prob-
lem, a śmie ci i tak nam nie znik ną. 

Prze ciw ko dzia ła niom ko mi te tu by ła
rów nież rad na Be a ta Szczyt niew ska. –
Przez 10 lat dzia łal no ści nie stwier dzo no

żad nych na ru szeń, więc jest to du ży plus –
mó wi ła. – Wno szo ne przez ko mi tet pro te -
sty, oskar że nia, są nie za sad ne. Za miast te -
go wspól nie po win niś my za sta no wić się,
skąd jak naj szyb ciej po zy skać pie nią dze
na wy bu do wa nie no wo czes nej spa lar ni,
bo ina czej płoc cza nie bę dą mie li du ży
prob lem z wy wóz ką śmie ci.

W koń co wym gło so wa niu za przy ję -
ciem ma te ria łu nt. pla nów ZU OK by ło 11
rad nych, ty le sa mo wstrzy ma ło się od
gło su. Mał go rza ta Da nie luk

Pla ny Za kła du Uty li za cji Od pa dów Ko mu nal nych w Ko bier ni kach by ły te ma tem XXXV se sji Ra dy Mia sta

Za miast pro te stów, po trzeb ne in we sty cje

Jak co ro ku Ra da Mia sta usta li ła Re g-
u la min wy na gra dza nia na u czy cie li na
2009 r. (uch wa ła 498/ XXXV/2009).
Do ty czy on wszyst kich na u czy cie li za -
trud nio nych na po sta wie Kar ty Na u czy -
cie la w jed nost kach miej skich, dzia ła ją -
cych za rów no na pod sta wie usta wy
o sy ste mie oświa ty, jak i usta wy o po -
mo cy spo łecz nej.

Jest kon ty nu a cją re gu la mi nu obo wią -
zu ją ce go od ro ku 2000 i za wie ra me cha -
nizm wa lo ry za cji wszyst kich, usta la -
nych w nim, skład ni ków wy na gro dze nia
wraz z ko lej ny mi pod wyż ka mi. 

Wpro wa dzo ne na mar co wej se sji Ra dy
Mia sta zmia ny, w sto sun ku do re gu la mi nu
z 2008 r., do ty czą m.in.: usu nię cia za pi su
o pod wyż sze niu wy na gro dzeń na u czy cie -
li sta ży stów o 75 zł. Pod wyż sze nie wy na -
gro dzeń za sad ni czych na u czy cie li sta ży -
stów o tę kwo tę spo wo do wa ło by usta le nie

ich wy na gro dzeń na po zio mie wyż szym
niż na u czy cie li kon trak to wych. Z ana liz
wyp ła co nych w 2008 r. wy na gro dzeń wy -
ni ka, że wy na gro dze nie na u czy cie li sta ży -
stów w 2009 r. po win no się mie ścić
w gra ni cach usta lo nych usta wą, bez do -
dat ko we go pod wyż sza nia wy na gro dze nia
za sad ni cze go. 

Po nad to re gu la min wpro wa dza de fi ni -
cję pod sta wy, gdzie pun ktem od nie sie nia
jest wy na gro dze nie na u czy cie la dy plo -
mo wa ne go. Za wie ra też ko lej ne, no we
kry te rium do usta la nia do dat ku mo ty wa -
cyj ne go w pla ców kach, w któ rych od by -
wa ją się re mon ty lub in we sty cje. Usta la
mak sy mal ną i mi ni mal ną mie sięcz ną
war tość pro cen to wą wy so ko ści do dat -
ków mo ty wa cyj nych dla dy rek to rów
oraz po zo sta łych na u czy cie li.

W no wym re gu la mi nie okre ślo no
mie sięcz ny li mit środ ków przez na czo -

nych na do dat ki mo ty wa cyj ne w każ dej
szko le. Jest on rów ny ilo czy no wi su my
wy na gro dzeń za sad ni czych wszyst kich
na u czy cie li da nej szko ły oraz wskaź ni -
ka nie mniej sze go niż 0,09 (usta la ne go
co rocz nie za rzą dze niem Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka). 

No wy do ku ment za pew nia kon ty nu a -
cję sy ste mu na gra dza nia za wy ni ki
spraw dzia nów i eg za mi nów zew nętrz -
nych oraz z przy go to wa nia za wo do we -
go, ale z pew ny mi zmia na mi. Do ty czą
one m.in.: ogra ni cze nia licz by szkół
upraw nio nych do otrzy ma nia na gród,
przy rów no czes nym zwię ksze niu li mi -
tów na gród. Na gro dy za spraw dzia ny
i eg za mi ny otrzy ma ją wy łącz nie szko ły,
któ re uzy ska ją lep szy wy nik niż śred nia
miej ska. Pre zy dent Mia sta zo stał tak że
upo waż nio ny do okre śle nia w for mie
za rzą dze nia szcze gó ło wych za sad i kry -

te riów ob li cza nia wy ni ków posz cze gól -
nych szkół oraz śred niej wy ni ków
spraw dzia nu i eg za mi nów w gru pach
szkół, uw zględ nia ją cych po stę py ucz -
niów w ca łym cy klu na u cza nia, w tym
ele men ty edu ka cyj nej war to ści do da nej.
W wyż szych kwo tach przyz na wa ne bę -
dą na gro dy za eg za mi ny z przy go to wa -
nia za wo do we go, ale wy łącz nie za ucz -
niów, któ rzy eg za mi ny zda li. W tym
przy pad ku szko ły spe cjal ne bę dą mog ły
li czyć na li mit dwu krot nie wyż szy. 

Zmie nio no też czę stot li wość przyz na -
wa nia na gród dla dy rek to rów i okre ślo -
nych na u czy cie li. W szcze gól nych przy-
pad kach wpro wa dzo no moż li wość
przyz na wa nia na gród Pre zy den ta Mia s-
ta Płoc ka dla na u czy cie li co 2 la ta.

Uch wa ła wcho dzi w ży cie z dniem
og ło sze nia, z mo cą obo wią zu ją cą od 1
stycz nia 2009 r. (op. rł)

No wy re gu la min dla na u czy cie li
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6 Sygnały Płockie

30 mar ca 2009 r. (Dz. U. NR 47,
poz. 384) uka za ło się Roz po rzą dze nie
Ra dy Mi ni strów „w spra wie wzo ru do -
wo du oso bi ste go oraz try bu po stę po -
wa nia w spra wach wy da wa nia do wo -
dów oso bi stych, ich unie waż nia nia,
wy mia ny, zwro tu lub utra ty”. Przy po -
mi na my, iż zmia na usta wy o ewi den cji
lud no ści i do wo dach oso bi stych oraz
niek tó rych in nych ustaw, wpro wa dzi ła
istot ny za pis do ty czą cy unie waż nia nia
do wo dów oso bi stych. W przy pad ku
zmia ny da nych za miesz cza nych
w do wo dzie, np. zmia ny adre su za -
mel do wa nia czy też zmia ny naz wi -
ska, je że li oso ba nie wy stą pi o no wy
do wód, or gan gmi ny po 3 mie sią cach
od za ist nie nia tej że oko licz no ści,
z urzę du unie waż nia ta ki do wód
w sy ste mie ewi den cyj nym. 

Ge ne ral nie oso by, któ re zmie nia ją
adres za mel do wa nia lub naz wi sko po -
win ny w cią gu 14 dni wy stą pić z wła -
ści wym wnio skiem o wy ro bie nie no -
we go do wo du oso bi ste go. In for ma cja
o ta kim obo wiąz ku umiesz cza na jest
na każ dym za świad cze niu o za mel do -
wa niu, in for mu je też o tym Urząd Sta -
nu Cy wil ne go, np. przy spo rzą dza niu
ak tu mał żeń stwa. W prak ty ce jed nak,
dla „za po mi nal skich” nie by ło do tąd
san kcji. Zmia na usta wy na ka zu je
Urzę do wi do wód oso bi sty z nie ak tu al -
ny mi da ny mi unie waż nić, ale do pie ro
po 3 mie sią cach. Mo że oka zać się, że
oso by któ re znaj du ją się w ta kiej sy tu -
a cji mo gą po słu gi wać się do wo dem
oso bi stym for mal nie unie waż nio nym,
prze pi sy bo wiem nie prze wi du ją po -
wia da mia nia o unie waż nie niu do wo du
za in te re so wa nej oso by. Unie waż nio ny
do wód oso bi sty to nie waż ny do ku ment
toż sa mo ści, a to mo że ge ne ro wać
okre ślo ne skut ki for mal no – praw ne,
np. przy za wie ra niu umów. Po nad to
do stęp do sy ste mu unie waż nio nych
do wo dów oso bi stych ma ją m.in. po li -
cja, ABW, CBA, straż gra nicz na, służ -
ba cel na, a w przy szło ści bę dą mog ły
mieć in ne pod mio ty np. ban ki.

Przy po mi na my ter mi ny i oko licz -
no ści, w ja kich do wód oso bi sty po -
dle ga unie waż nie niu:

1. z dniem za wia do mie nia o je go
utra cie, znisz cze niu lub z dniem prze -
ka za nia przez oso bę trze cią zna le zio -
ne go do wo du oso bi ste go;

2. z dniem utra ty oby wa tel stwa pol-
skie go przez je go po sia da cza;

3. z dniem zgo nu je go po sia da cza;
4. z dniem od bio ru do wo du oso bi -

ste go wy da ne go w miej sce po przed -
nie go;

5. po up ły wie 3 mie się cy od zmia -
ny da nych za war tych w do wo dzie,
w przy pad ku niez ło że nia przez po si-
a da cza do wo du oso bi ste go wnio sku
o je go wy mia nę (w przy pad ku oby wa -
te li prze by wa ją cych za gra ni cą – 4
mie sią ce)

6. z dniem up ły wu waż no ści do wo -
du oso bi ste go.

Zgod nie z usta wą oso ba, któ ra utra -
ci ła do wód oso bi sty, jest obo wią za na
niez włocz nie za wia do mić o tym naj -
bliż szy or gan gmi ny (w Płoc ku – Od -
dział Spraw Oby wa tel skich w Urzę -

dzie Mia sta) lub wła ści wą ze wzglę du
na miej sce po by tu pol ską pla ców kę
kon su lar ną. Or ga ny te wy da ją za -
świad cze nie o utra cie do wo du oso bi -
ste go, waż ne do cza su wy da nia no we -
go do ku men tu oraz po wia da mia ją
o tym przy uży ciu do stęp nych środ ków
or gan, któ ry wy dał do wód oso bi sty,
w ce lu unie waż nie nia do ku men tu. 

Oso ba, któ ra utra ci ła do wód oso bi -
sty, jest obo wią za na wy stą pić niez -
włocz nie o wy da nie no we go do ku men -
tu do wła ści we go or ga nu gmi ny. Na le -
ży pa mię tać, że w chwi li zgło sze nia
za gu bie nia, utra ty lub kra dzie ży w or -
ga nie gmi ny, do wód na tych miast po -
dle ga unie waż nie niu w sy ste mie.
W przy pad ku ewen tu al ne go od na le -
zie nia ta kie go do wo du po fak cie
zgło sze nia utra ty, na le ży zwró cić go
do or ga nu gmi ny, gdyż nie ma moż -
li wo ści przy wró ce nia waż no ści do -
wo du oso bi ste go. 

Oso ba, któ ra zna laz ła do wód oso bi -
sty in nej oso by, jest obo wią za na niez -
włocz nie prze ka zać ten do ku ment naj -
bliż sze mu or ga no wi gmi ny, po li cji lub
in ne mu or ga no wi ad mi ni stra cji pub-
licz nej. Or ga ny te prze ka zu ją niez -
włocz nie do wód oso bi sty or ga no wi,
któ ry go wy dał, w ce lu unie waż nie niu
do ku men tu. 

Oso ba, któ ra zna laz ła do wód oso bi sty
in nej oso by, mo że, bez zwło ki, prze ka -
zać ten do ku ment wła ści cie lo wi.

Pa mię tać na le ży o moż li wych kon-
sek wen cjach za nie sto so wa nie się do
prze pi sów usta wy. I tak zgod nie z art.
55.1. Kto:

1. uchy la się od obo wiąz ku po sia da -
nia lub wy mia ny do wo du oso bi ste go,

2. za trzy mu je cu dzy do wód oso bi sty,
3. nie zwra ca do wo du oso bi ste go w ra -

zie utra ty oby wa tel stwa pol skie go,
po dle ga ka rze ogra ni cze nia wol no -

ści do 1 mie sią ca al bo ka rze grzyw ny.
Orze ka nie w tych spra wach od by wa
się w try bie okre ślo nym w prze pi sach
o po stę po wa niu w spra wach o wy kro -
cze nia.

Wnio ski o wy mia nę do wo du oso bi -
ste go na le ży skła dać oso bi ście w ra tu -
szu, pok. nr 13 na par te rze, wej ście od
Sta re go Ryn ku, tel. (24) 367-15-61.

Jed no cześ nie, w związ ku z pis mem
pre ze sa Związ ku Ban ków Pol skich,
uprzej mie in for mu je my o pro wa dzo nej
kam pa nii na rzecz upo wszech nie nia
wie dzy o tym, jak moż na prze ciw dzia -
łać przy krym kon sek wen cjom utra ty do -
ku men tów. Z uwa gi na co raz bar dziej
wy ra fi no wa ne for my prze stęp czo ści
z wy ko rzy sta niem skra dzio nych i za gu -
bio nych do ku men tów toż sa mo ści, z ini -
cja ty wy Związ ku Ban ków Pol skich zo -
stał uru cho mio ny i dzia ła ogól no pol ski
sy stem DO KU MEN TY ZA STRZE -
ŻO NE (sy stem DZ). Sy stem zo stał
stwo rzo ny dla och ro ny osób, któ re utra -
ci ły swo je do ku men ty toż sa mo ści (do -
wo dy oso bi ste, pasz por ty, pra wa ja zdy
i wie le in nych, w tym tak że kar ty płat ni -
cze i do wo dy re je stra cyj ne) oraz och ro -
ny de po zy tów ban ko wych. Szcze gó ły
pro gra mu na stro nie: www.do ku men ty -
za strze zo ne.pl 

Od dział Spraw Oby wa tel skich

Czy po sia dasz waż ny do wód?

Sto wa rzy sze nie dys po nu je już sa lą,
któ rą w ra mach par tner stwa uży czył
Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo łecz nej.
Klub pow sta nie na par te rze bu dyn ku
MOPS-u przy Wol skie go. Tu bez ro bot ni
bę dą mo gli sko rzy stać z czte rech sta no -
wisk kom pu te ro wych – dwóch uży czo -
nych przez MOPS i dwóch za ku pio nych
dzię ki gran to wi, przyz na ne mu przez
Fun da cję „Fun dusz Gran to wy dla Pło-
c ka”. Grant w wy so ko ści 12 720 zł
przez na czo ny zo sta nie rów nież na ho no -
ra rium dla in for ma ty ka, któ ry bę dzie
udzie lał bez płat nych po rad oso bom po -
szu ku ją cym pra cy.

Klub pra co wał bę dzie co dzien nie, od
po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od 14
do 18. Dwa ra zy w ty god niu – we wtor ki
i czwar tki, dy żu ro wać bę dzie in for ma tyk.
– Oso by, któ re przyj dą do Klu bu, bę dą
mog ły sa mo dziel nie, bądź przy na szej po -
mo cy, po szu kać ofert pra cy w sie ci, sko-
rzy stać z pocz ty elek tro nicz nej, przy go to -
wać do ku men ty apli ka cyj ne i je wy dru ko -
wać- mó wi pre zes sto wa rzy sze nia „Con-
cor dia” Mał go rza ta Bed nar ska. Po moc
udzie la na bę dzie bez płat nie. 

Po mysł na ta ki pro jekt zro dził się w wy -
ni ku usta leń pra cow ni ków so cjal nych, któ -
rzy w trak cie prze pro wa dza nia wy wia dów
śro do wi sko wych po twier dzili, iż oso by
bez ro bot ne i ko rzy sta ją ce z po mo cy spo -
łecz nej nie są w sta nie zas po ko ić po trzeb
zwią za nych z za ku pem kom pu te ra i usług
in ter ne to wych. Tym sa mym nie ma ją
moż li wo ści spo żyt ko wa nia wie dzy i umie -
jęt no ści z za kre su sto so wa nia tech nik in -
for ma tycz nych, na by tych w trak cie szko -
leń i kur sów za wo do wych or ga ni zo wa -
nych przez Miej ski Urząd pra cy i MOPS. 

„Con cor dia” dzia ła od po ło wy ubieg łe -
go ro ku. „No wo czes na dro ga do pra co -
daw cy” to pier wszy pro jekt re a li zo wa ny
przez tę or ga ni za cję. (rł)

Ty dzień po świę tach ru sza Klub Te le in for ma tycz ny dla bez ro bot -
nych. Po pro wa dzi go Sto wa rzy sze nie Bez ro bot nych i Osób Dzia -
ła ją cych na Rzecz Bez ro bot nych „Con cor dia”. 

Pra ca przez sieć

17 kwiet nia Szko ła Pod sta wo wa nr 1
or ga ni zu je u sie bie Dzień Otwar ty. Od
godz. 17 na ro dzi ców z dzieć mi – być
mo że przy szły mi ucz nia mi „je dyn ki”
cze kać bę dą na u czy cie le, któ rzy za -

poz na ją chęt nych z ofer tą edu ka cyj ną
szko ły, ba zą lo ka lo wą. Bę dzie moż na
też spot kać się z Ra dą Pe da go gicz ną.
Na go ści cze ka ją atrak cje i nies po -
dzian ki.

Dzień Otwar ty 

Aw Gim na zjum nr 4 im. Obroń ców
Płoc ka 1920 r. ,,Dzień Otwar ty” był

3 kwiet nia. Za pro szo no na nie ucz niów
szkół pod sta wo wych nr 16, 17 i 18.

Przy by łych go ści uro czy ście po wi tał
dy rek tor Ar nold Denst, któ ry opo wie -
dział o pra cy szko ły. Uczest ni ków spot -
ka nia za poz na no z bo ga tą ofer tą edu ka -
cyj ną gim na zjum, mło dzież przy go to -
wa ła na ten dzień róż no rod ne sto i ska in -
for ma cyj ne. Ucz nio wie klas pro fi lo wa -
nych przed sta wi li swo im młod szym ko -
le gom za le ty na u ki w kla sie ma te ma -
tycz no -in for ma tycz nej oraz w kla sie eu -
ro pej skiej z ele men ta mi gra fi ki. 

Posz cze gól ne agen dy: PCK, LOP,
PTTK, ,,Or ły Eu ro py” pre zen to wa ły
swój do ro bek w for mie zdjęć, prac pla s-
tycz no -tech nicz nych, ulo tek i pre zen ta -
cji mul ti me dial nych. 

Ucz nio wie wraz z opie ku na mi mo gli też
zwie dzić po miesz cze nia szko ły, mię dzy
in ny mi świet li cę szkol ną, bib lio te kę z cen -
trum mul ti me dial nym oraz Iz bę Pa mię ci.

Świet li ca mog ła poch wa lić się swo im
do rob kiem, po nie waż przy niej dzia ła ko -
ło pla stycz ne, fil mo we, re gio nal ne i wo -
lon ta ria tu. Zdję cia z róż nych uro czy sto -
ści, dy plo my z kon kur sów, wy ko na ne
przez ucz niów pra ce ar ty stycz ne przy cią -
gnę ły uwa gę wie lu zwie dza ją cych. 

Prze wod ni czą ca sa mo rzą du szkol ne -
go przed sta wi ła je go wkład i za an ga żo -
wa nie w szkol ne ini cja ty wy spo łecz ne.

Szcze gól nym za in te re so wa niem cie -
szy ły się wy stę py zes po łu ta necz ne go
oraz po kaz żon gler ki pił ką ucz niów ze
szkol ne go klu bu spor to we go,,Ma ra ton”.
Ca łość uświet ni ły wy stę py zes po łu mu -
zycz no -wo kal ne go. (j)

Tak że w „osiem nast ce” Dzień otwar ty
był bar dzo gwar ny i tłum ny. Licz nie

pryz by łe sze ścio lat ki wraz ze swo i mi ro -
dzi ca mi mog ły za poz nać się z hi sto rią
szko ły. Pre zen ta cje mul ti me dial ną przy-
go to wa ły uczen ni ce kla sy pią tej na za ję -
ciach kół ka in for ma tycz ne go. Po kaz do -
star czył wia do mo ści o wszel kich atrak c-
jach, ja kie cze ka ją w szko le na ucz niów.
No wo ścią pro gra mo wą w przy szłym ro ku

szkol nym bę dzie tzw. kla sa ję zy ko wa, w
któ rej dzie ci od naj młod szych lat bę dą
uczy ły się ję zy ka an giel skie go w roz sze -
rzo nym wy mia rze. Ko lej ny punkt spot ka -
nia wią zał się z wy stę pa mi grup wo kal no -
ta necz nych szko ły, a na za koń cze nie ucz -
nio wie ko ła te a tral ne go ,,Pro my czek” za -
pre zen to wa li peł ne do bre go hu mo ru
przed sta wie nie za ty tu ło wa ne ,,Baj ka
o kró lu, któ ry chciał zo stać dziad kiem”.
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Pa łac Ślu bów go ścił ju bi la tów odz na -
czo nych me da lem ,,Za dłu go let nie po -
ży cie mał żeń skie”.

Do gro na sza cow nych mał żon ków
do łą czy ło osiem ,,zło tych” par: Ma rian -
na i Adam Do bies, Ur szu la i Sta ni sław
Fioł na, Apo lo nia i Ed ward Ma cek, Ja ni -
na i Zyg munt Mal czyk, Lu do mi ra i Sta -
ni sław Mio dek, Jó ze fa i Ru dolf Si wie ra,
Te re sa i Zdzi sław Wit kow scy, Ro mu al -
da i Cze sław Wój te wicz. Sta ni sła wa
i Ste fan Kło siń scy ob cho dzi li 60. rocz -
ni cę za war cia związ ku mał żeń skie go. 

Tra dy cyj nie już go ści wi ta ła El żbie -
ta Wa si lew ska – kie row nik Urzę du
Sta nu Cy wil ne go. Ak tu de ko ra cji do -
ko nał pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski,
któ ry skła dał gra tu la cje i po dzię ko wa -
nia ju bi la tom za przy kład ży cia i bu -
do wa nie war to ści, ja ki mi są mał żeń -
stwo i ro dzi na. W trak cie ce re mo nii
bo ha te ro wie wie czo ru wraz ze zgro-
ma dzo ny mi goś ćmi wy słu cha li wy stę -
pu Ka me ral ne go Chó ru Mło dzie żo we -
go z III LO pod dy rek cją Ma cie ja
Bień ka. seb

Na do bre i na złe

Po gar sza ją ca się sy tu a cja na ryn ku
pra cy spo wo do wa na ogra ni cze niem za -
trud nie nia, a tak że zwal nia niem pra cow -
ni ków przez pra co daw ców – wy ma ga
od służb za trud nie nia po dej mo wa nia
wszel kich moż li wych ini cja tyw i przed -
sięw zięć zmie rza ją cych do po pra wy sy -
tu a cji osób bez ro bot nych, a tym sa mym
uła twie nia im moż li wie szyb kie go za ist -
nie nia na ryn ku pra cy. Po dej mo wa ne
dzia ła nia ma ją na ce lu głów nie ogra ni -
cze nie skut ków zwol nień pra cow ni ków,
zwłasz cza zwol nień gru po wych, oraz
za pew nie nie pra wo rząd no ści po stę po -
wa nia pra co daw ców wo bec zwal nia -
nych z pra cy osób.

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom
pra cow ni ków zwal nia nych z pra cy
z przy czyn nie le żą cych po ich stro nie –
Wo je wódz ki Urząd Pra cy w War sza wie
– Fi lia w Płoc ku wspól nie z Okrę go -

wym In spek to ra tem Pra cy w War sza wie
– Od dział w Płoc ku zor ga ni zo wa ły
punkt kon sul ta cyj ny, w któ rym wszy scy
za in te re so wa ni bę dą mo gli uzy skać in -
for ma cje i po ra dy, m. in. z za kre su pra -
wa pra cy, form wspar cia ofe ro wa nych
bez ro bot nym, w tym moż li wo ści uru -
cha mia nia i pro wa dze nia dzia łal no ści
gos po dar czej na włas ny ra chu nek oraz
po moc w po now nym za ist nie niu na ryn -
ku pra cy. 

Punkt kon sul ta cyj ny fun kcjo nu je
w sie dzi bie Fi lii WUP w Płoc ku przy ul.
1 Ma ja 7 (II pię tro po kój 211) od 8
kwiet nia br.w każ dą śro dę w go dzi nach
12 – 16. Na oso by za in te re so wa ne ocze -
ku ją m. in. do rad cy za wo do wi i pra cow -
ni cy Fi lii WUP, zaj mu ją cy się prob le -
ma ty ką ryn ku pra cy oraz spe cja li ści
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w War -
sza wie – Od dział w Płoc ku. (j)

Kon sul ta cje dla bez ro bot nych

1 pro cent na PZG
Płoc kie Ko ło Te re no we Pol skie go Związ ku Głu chych zwra ca się z proś bą

o wpła ce nie 1 proc. na leż ne go po dat ku na ce le sta tu so we ko ła.
Da ne: Pol ski Zwią zek Głu chych, Od dział Ma zo wiec ki
Nr KRS: 0000005726
Z do pi skiem: Na ce le sta tu to we Oś rod ka Re ha bi li ta cji i Wspar cia Spo łecz ne go

In wa li dów Słu chu przy Ko le Te re no wym PZG w Płoc ku, ul. 3-go Ma ja 16

Bez płat nie moż na wy po ży czyć m.in.
cho dzi ki na kół kach, wó zek in wa lidz ki,
sta bi li za tor na no gę, klin i wa łek re ha bi -
li ta cyj ny oraz ku le or to pe dycz ne łok cio -
we i sta bi li za tor sta wu łok cio we go. Jak
za pew nia Piotr Ostro wic ki – pre zes
Fun da cji, rów nież w Płoc ku ist nie je du -
że za po trze bo wa nie na te go ty pu dzia -
łal ność. – Wie le osób zwra ca się do
Fun da cji Pa na ce um o po moc w po zy -
ska niu sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go, or to -
pe dycz ne go i te ra pe u tycz ne go, dzię ki
któ re mu mo gli by spraw niej fun kcjo no -
wać. Wie lo krot nie by wa ło też od wrot -
nie, zgła sza ły się do Fun da cji oso by,
któ re chcia ły prze ka zać swój sprzęt in -
nym oso bom, któ rym jest on naj bar dziej
po trzeb ny. Te go ty pu próśb w ostat nim
cza sie by ło bar dzo wie le – tłu ma czy
pre zes. Dla te go Za rząd Fun da cji zde cy -
do wał się na uru cho mie nie wy po ży czal -
ni, któ ra zaj mie się za rów no przyj mo -
wa niem i wy po ży cza niem sprzę tu.

Do dat ko wym atu tem jest czas. – Zda -
rza ją się ta kie sy tu a cje, kie dy kon kret ny
sprzęt jest po trzeb ny od za raz. Jed nak że
okre ślo ne pro ce du ry for mal ne w róż ne -
go ty pu in sty tu cjach, ja kie oso ba nie peł -
no spraw na mu si po ko nać, aby zdo być
no wy sprzęt, są czę sto dość dłu gie – do -
da je Ostro wic ki. – W ta kich sy tu a cjach
w na szej wy po ży czal ni oso ba nie peł no -
spraw na bę dzie mog ła otrzy mać sprzęt
nie mal że od rę ki.

Aby wy po ży czyć sprzęt trze ba zło żyć
wnio sek do Se kre ta rza Za rzą du Fun da -
cji Pa na ce um (for mu larz do stęp ny na stro -
nie www.fun da cja pa na ce um.ngo.org.pl lub
sie dzi bie fun da cji). Po roz pa trze niu
wnio sku Se kre tarz uma wia ter min pod-
pi sa nia umo wy uży cze nia sprzę tu i je go
od bio ru. Mak sy mal nie sprzęt moż na
wy po ży czyć na 6 mie się cy, choć w uza -

sad nio nych przy pad kach ist nie je moż li -
wość prze dłu że nia ter mi nu. Z wy po ży -
czal ni bę dą mog ły prze de wszyst kim
sko rzy stać oso by nie peł no spraw ne, któ -
re dys po nu ją za świad cze niem le kar skim
wska zu ją cym na ko niecz ność ko rzy sta -
nia z okre ślo ne go ty pu sprzę tu, a tak że
po do piecz ni róż nych in sty tu cji m.in.
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Przy jaz -
nych Serc” w Płoc ku. Szcze gó ło wy wy -
kaz po sia da ne go sprzę tu re ha bi li ta cyj -
ne go, or to pe dycz ne go i te ra pe u tycz ne -
go, wzór wnio sku o wy po ży cze nie, za -
sa dy udo stęp nia nia te go sprzę tu, okre śla
re gu la min dzia łal no ści Wy po ży czal ni
Sprzę tu Re ha bi li ta cyj ne go, Or to pe dycz -
ne go i Te ra pe u tycz ne go, któ ry rów nież
jest do stęp ny na stro nie Fun da cji lub
w sie dzi bie.

Kon takt: Dag ma ra Bar to siak – Se -
kre tarz Za rzą du Fun da cji, tel. 0 692
525 812 lub Piotr Ostro wic ki – Pre zes
Fun da cji Pa na ce um, tel. 0 606 661
007. (rł)

Fun da cja Pa na ce um uru cho mi ła bez płat ną wy po ży czal nię sprzę-
tu re ha bi li ta cyj ne go. Po dob ne wy po ży czal nie fun kcjo nu ją w kil -
ku du żych mia stach w Pol sce.

Sprzęt od rę ki

Od 31 mar ca 2009 r. moż na za ło żyć
fir mę bez wi zy ty w Za kła dzie Ubez pie -
czeń Spo łecz nych. Ta kie moż li wo ści
wpro wa dzi ła no we li za cja usta wy
o zmia nie usta wy o swo bo dzie dzia łal -
no ści gos po dar czej Dz.U. z 2009r
Nr.18,poz.97) oraz usta wy z dnia 13
paź dzier ni ka 1998 r. o sy ste mie ubez-
pie czeń spo łecz nych (Dz.U. z 2007r.
Nr.11,poz.74 ze zmia na mi).

Oz na cza to, iż oso by roz po czy na ją ce
dzia łal ność gos po dar czą mu szą zło żyć
w or ga nie ewi den cji dzia łal no ści gos po -
dar czej zin te gro wa ny wnio sek EDG
wraz z za łącz ni ka mi. Nie do ko nu ją – co
czy ni li do tych czas – zgło sze nia fir my
na pa pie ro wym dru ku ZUS ZFA. Te raz
to obo wiąz kiem gmi ny jest prze sła nie
do ZUS wnio sku zgła sza ją ce go wraz
z ko pią wpi su do ewi den cji dzia łal no ści.
Na ich pod sta wie Za kład spo rzą dzi
zgło sze nie i za ło ży kon to płat ni ka. Nie -
za leż nie od po wyż sze go wnio sku
przed się bior ca do ko nu je zgło sze nia
sie bie i osób za trud nio nych do ubez-
pie czeń spo łecz nych i/lub ubez pie cze -
nia zdro wot ne go na for mu la rzu ZUS

ZUA lub ZUS ZZA, któ ry mo że zo -
stać prze ka za ny do ZUS dro gą elek-
tro nicz ną bądź w po sta ci pa pie ro wej
(bez poś red nio w jed nost ce Za kła du lub
za poś red nic twem pocz ty).

W ge stii gmi ny jest tak że ewen tu al ne
wszczę cie – w za stęp stwie oso by fi zy-
cz nej zgła sza ją cej dzia łal ność – pro ce -
du ry uzy ska nia NIP-u od wła ści we go
urzę du skar bo we go. Przed się bior cy re -
je stru ją cy się w KRS wy peł nia ją do ku -
ment zgło sze nio wy ZUS ZPA bez ru -
bry ki do ty czą cej KRS i da ty wpi su. Te
da ne prze ka że KRS bez poś red nio do
ZUS, wcześ niej uzy ska wszy z urzę du
skar bo we go NIP. 

Po dob ne pro ce du ry obo wią zu ją
w przy pad ku za wie sze nia lub od wie sze -
nia dzia łal no ści gos po dar czej – sto sow -
ną in for ma cję o tym fak cie do ZUS
prze ka zu je gmi na.

Wię cej in for ma cji uzy skać moż na we
wła ści wym te ry to rial nie urzę dzie gmi -
ny, te re no wej jed nost ce or ga ni za cyj nej
ZUS oraz na stro nie www.zus.pl. 

Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel
(rzecz nik pra so wy O/ZUS w Płoc ku)

ZUS in for mu je

Re je stra cja w jed nym okien ku
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Wio sen na po go da spo wo do wa ła, że
na uli cach po ja wi li się mo to cy kli ści.
Nie ste ty, nie wszy scy ma ją – krót ko
mó wiąc – gło wę na kar ku. W ostat nim
cza sie do szło do dwóch tra gicz nych
wy pad ków z udzia łem kie row ców jed-
no śla dów. 

W pier wszym zda rze niu w Wy szo -
gro dzie zgi nął 23-let ni chło pak. Dru gi
wy pa dek wy da rzył się 5 kwiet nia. 25-
let ni płoc cza nin ja dą cy ya ma hą na łu ku
wy padł z dro gi, ude rzył w drze wo
i wy lą do wał w po lu. Zgi nął na miej scu. 

– Przy czy ną obu wy pad ków by ła nad-
mier na pręd kość – mó wi An na Le wan -
dow ska z zes po łu ds. ko mu ni ka cji spo -
łecz nej w płoc kiej po li cji. – Nie moż na
ge ne ra li zo wać, że wszy scy fa ni dwóch
kó łek to lu dzie poz ba wie ni roz sąd ku, ale
zda rza ją się wśród nich tak że i ta cy.
Prob lem wi docz ny jest szcze gól nie
w pod płoc kich miej sco wo ściach, gdzie
mo to cy kli ści jeż dżą bez ka sku, czę sto

pod wpły wem al ko ho lu. Do te go jeż dżą
zbyt szyb ko. 

Tyl ko w cią gu dwóch dni po li cjan ci za -
trzy ma li dwóch pi ra tów mo to cy klo wych.
Je den z nich, mło dy chło pak po płoc kich
uli cach pę dził z pręd ko ścią 200 km/godz.
Oczy wi ście, przy ta kiej szyb ko ści po peł -
niał mnó stwo wy kro czeń dro go wych,
m.in. wy prze dzał na pod wój nej ciąg łej li -
nii i „na trze cie go”. Chło pak do stał 15
pun któw kar nych i bę dzie mu siał zap ła cić
1 tys. zł man da tu. 

Ta ką sa mą kwo tę zap ła ci rów nież ko -
lej ny mo to cy kli sta, któ re go po li cjan ci
na dro dze nr 10 go ni li przez 6 ki lo me -
trów. Na licz ni ku miał 227 km/godz.
Oprócz man da tu, je go kon to wzbo ga ci -
ło się o 27 pun któw kar nych. 

– Ostrze ga my wszyst kich kie row ców
mo to cy kli, że nie bę dzie my dla nich po -
błaż li wi – za po wia da An na Le wan dow -
ska. – Ak cje prze ciw ko pi ra tom bę dzie -
my pro wa dzić sy ste ma tycz nie. (m.d.)

Se zon jed no śla dów

Po li cja pod su mo wa ła swo ją dzia łal -
ność w pier wszym kwar ta le te go ro ku. 

– W po rów na niu z ubieg łym ro kiem
w Płoc ku jest tro chę spo koj niej – mó wi -
ła na kon fe ren cji pra so wej An na Le -
wan dow ska z zes po łu ds. ko mu ni ka cji
spo łecz nej KMP. 

Przez trzy pier wsze mie sią ce ro ku fun -
kcjo na riu sze ru chu dro go we go wy le gi ty -
mo wa li w Płoc ku i po wie cie po nad 7 tys.
osób, w tym aż 6 tys. 666 kie row ców i 381
pie szych. – Po nad 1,1 tys. osób zo sta ło
po u czo nych, w tym po nad 1 ty siąc kie ru ją -
cych, 108 pie szych i 10 pa sa że rów –
przed sta wia sta ty sty ki Piotr Je le nie wicz,

rzecz nik pra so wy. – Nie ste ty, po nad czte -
ry ty sią ce osób do sta ło man dat. 

Naj wię cej wśród nich by ło kie row -
ców, bo aż 3918. Ka ry zap ła cić mu sia ło
tak że 10 pa sa że rów i 87 pie szych. Naj -
częst szy mi wy kro cze nia mi by ło: prze -
kro cze nie pręd ko ści, nie sto so wa nie pa -
sów bez pie czeń stwa i fo te li ków do
prze wo zu dzie ci, nie u stą pie nie pier-
wszeń stwa prze ja zdu i nie pra wi dło we
wy prze dza nie. – Do ko li zji naj czę ściej
do cho dzi ło głów nie na uli cach: Wy szo -
grodz kiej i Biel skiej oraz w al. Ja cho wi -
cza i Pił sud skie go – mó wi Je le nie wicz. 

Po li cjan ci zmu sze ni by li do za trzy ma -
nia 243 do wo dów re je stra cyj nych, za -
bra li 38 praw ja zdy oraz zła pa li 57 pi ja -
nych kie row ców i pię ciu ro we rzy stów. 

– W pier wszym kwar ta le wzro sła też
niez nacz nie wy kry wal ność spraw ców
prze stępstw – opo wia da rzecz nik. – W
2008 ro ku wy no si ła ona 67,5 proc., a te -
raz 67,9 proc. 

W pier wszym kwar ta le 2008 ro ku fun -
kcjo na riu sze wy kry li 16,7 proc. spraw ców
kra dzie ży sa mo cho dów, na to miast w tym
sa me go okre sie rok póź niej 37,5 proc.
Naj le piej po li cjan ci spi sa li się przy chwy -
ta niu tych, któ rzy usz ko dzi li cu dze mie-
nie. Tu wy kry wal ność z 11,6 proc.
w ubieg łym ro ku wzro sła aż do 62, 7 proc. 

– Za trzy ma liś my też 208 osób, któ re
ukry wa ły się przed or ga na mi ści ga nia
i wy mia rem spra wie dli wo ści – mó wi Je -
le nie wicz. – To naj lep szy wy nik na Ma -
zo wszu.

Na pew no na wy kry wal ność mia ły
wpływ do dat ko we służ by po li cjan tów,
któ re fi nan so wa ne są z bu dże tu mia sta.
Od po cząt ku ro ku ta kich oś mio go dzin -
nych służb by ło 477, co oz na cza że
śred nio w mie sią cu na uli cach po ja wi ło
się do dat ko wych 57 po li cjan tów. 

– Na ten cel wy da liś my po nad 65,5 ty -
sią ca zło tych – wy jaś nia rzecz nik.

(m.d.)

Jest po pra wa
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Du żą ilość am fe ta mi ny przech wy ci li
po li cjan ci. Wszyst ko ro ze gra ło się przed
jed nym z płoc kich hi per mar ke tów. – Tuż
po godz. 16 na skrzy żo wa niu ul. Ar mii
Kra jo wej i Wy szo grodz kiej fun kcjo na riu -
sze za trzy ma li Opla Vec trę – opo wia da
Piotr Je le nie wicz, rzecz nik pra so wy płoc -
kiej po li cji. – Je cha ła nim trój ka mło dych
lu dzi z Sier pca: dwaj męż czyź ni i ko bie ta.

W sa mo cho dzie po li cjan ci zna le źli
oko ło 1,5 kg bia łe go prosz ku, któ ry po

zba da niu oka zał się am fe ta mi ną. Za
wpro wa dze nie do obie gu znacz nej ilo -
ści nar ko ty ków ko deks kar ny prze wi -
du je 10 lat wię zie nia. 

Ak cję prze pro wa dzi ło Cen tral ne
Biu ro Śled cze wraz z Ko men dą Miej -
ską Po li cji Płock. 

– Spra wa ma cha rak ter roz wo jo wy,
nie wy klu cza my dal szych za trzy mań –
mó wi na czel nik płoc kie go CBŚ An -

drzej Gra bow ski. (m.d.)

Do bre prze ję cie

Wy po życz pa miąt kę
W tym ro ku w Płoc ku od bę dą się ma zo wiec kie ob cho dy świę ta po li cji. Bę dzie to

szcze gól na uro czy stość, gdyż w 2009 ro ku przy pa da rów nież świę to 90-le cia po wo -
ła nia po li cji pol skiej. 

Płoc cy fun kcjo na riu sze już dziś przy go to wu ją się do swo je go świę ta, na któ re chcą
za pro sić rów nież miesz kań ców. W związ ku z tym zwra ca ją się do osób, któ re ma ją
rze czy zwią za ne z po li cją (np. czę ści daw ne go umun du ro wa nia, odz na cze nia, fo to gra -
fie). Za in te re so wa ni wy po ży cze niem tych pamiątek pro sze ni są o kon takt pod nu me -
rem te le fo nu 024 266 15 98. 

Na uro czy sto ści po li cja za pra sza 22 lip ca na Sta ry Ry nek. O tym, jak do kład nie bę -
dzie wy glą dał pro gram ob cho dów po in for mu je my póź niej. (m.d.)

Od 7 kwiet nia po rząd ku w mie ście
pil nu je do dat ko wo straż nik miej ski po -
ru sza ją cy się na sku te rze. 

– Fun kcjo na riusz ma moż li wość do -
tar cia w miej sce, gdzie nie mo że do je -
chać pa trol sa mo cho do wy – mó wi Jo -
lan ta Gło wac ka, rzecz nik pra so wy
Stra ży Miej skiej. 

Jed no ślad okle jo ny jest em ble ma tem
stra ży i nu me rem te le fo nu alar mo we go.
Straż nik ma przy so bie m.in. kaj dan ki,
ra dio sta cję i pał kę. – Do strze żo ne przez
nie go nie pra wi dło wo ści i utrud nie nia
prze ka zy wa ne są bez poś red nio do na -
sze go dy żur ne go, któ ry w ra zie po trze -
by wy sy ła do dat ko wy pa trol – opo wia -
da Gło wac ka. (m.d.)

Dwu ko ło wy pa trol 
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* Z ul. Dwor co wej zło dzie je ukra dli
Re na ul ta La gu na o war to ści 5 tys. zł. 

* Z dwóch pu sto sta nów przy ul. Ko ś-
ciusz ki zło dzie je wy nie śli ru ry, grzej ni ki
oraz ar ma tu rę. Stra ty osza co wa no na pra -
wie 13 tys. zł. 

* Na 6 tys. zł oce nio no skra dzio ne
z zoo al pej skie krze wy igla ste. Ra buś
skradł krze wy w no cy z 7 na 8 kwiet nia.

* 23-let nia płoc czan ka zo sta ła okra -
dzio na w jed nym ze skle pów odzie żo -
wych przy ul. Tum skiej. Z jej to reb ki
znik nął por tfel, w któ rym by ły do ku men -
ty, kar ty ban ko ma to we i 150 zł. 

* Na te ren bu do wy przy skrzy żo wa niu
ul. Je sio no wej i Gra bo wej w Bo ro wi -
czkach wszedł 63-let ni męż czyz na. Z nie -
u sta lo nych do tej po ry przy czyn wpadł on
do kil ku me tro we go ogro dzo ne go wy ko -
pu i po niósł śmierć na miej scu.

* Na ul. Wy szo grodz kiej po li cjan ci za -
trzy ma li Volkswa ge na Tran spor te ra.
Oka za ło się, że kie row ca ma po nad 1,5
pro mi la al ko ho lu we krwi. Sa mo chód tra -

fił na po li cyj ny par king, a pro wa dzą cy go
męż czyz na do aresz tu. Oka za ło się, że
płoc cza nin ma już za kaz pro wa dze nia po -
ja zdów orze czo ny przez sąd. 

* Na ko men dę po li cji zgło si ła się
ko bie ta, któ ra po in for mo wa ła, że ktoś
z jej skle pu skradł dwa obra zy o war to -
ści 574 zł. 

* Chu li ga ni po wy bi ja li szy by w ok -
nach w miesz ka niu przy ul. Kwiat ka.

* Na te re nie przed szko la przy Vu ka
Ka ra dzi ca wan da le usz ko dzi li kon struk -
cję dom ku, sto ją ce go na pla cu za baw dla
dzie ci oraz ele wa cję bu dyn ku szko ły pod-
sta wo wej. Stra ty – 1,8 tys. zł.

* Sprzed skle pu przy ul. Gał czyń -
skie go zło dzie je za bra li ro wer gór ski
o war to ści 500 zł.

* Pod czas ro zgry wek na sta dio nie
miej skim, nie za do wo lo na z po czy nań sę -
dzie go ko bie ta wbieg ła na mu ra wę i kop -
nę ła ar bi tra, pró bu jąc wy mu sić na nim
rzut kar ny. Po ma gał jej w tym 39-let ni
męż czyz na. Obo je by li pi ja ni. (m.d.)

Kro ni ka po li cyj na
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GU STAW ZIE LIŃ SKI
1809 – 1881

WŁA ŚCI CIEL DÓBR ZIEM SKICH
W SKĘ PEM

POE TA, HI STO RYK, 
POW STA NIEC LI STO PA DO WY,

ZE SŁA NIEC SY BE RYJ SKI

SWO JE MU WIEL KIE MU 
DAR CZYŃ CY

W 200. ROCZ NI CĘ URO DZIN
CZŁON KO WIE TO WA RZY STWA

NA U KO WE GO PŁOC KIE GO
1 STYCZ NIA 2009 RO KU

tej tre ści zło ty na pis, przy o zdo bio -
ny w le wym gór nym ro gu cy ta tem
z jed ne go z utwo rów Zie liń skie go za -
ty tu ło wa ne go Wczo raj i dziś:

Szczę śli wy – kto dziś owoc prac
wczo raj szych scho wał,

Kto kil ka chwil ubieg łych, dzi siaj
nie ża ło wał.

na ciem no zie lo nej, mar mu ro wej
tab li cy prze czy tać moż na w ho lu na
par te rze w sie dzi bie TNP przy pl. Na -
ru to wi cza 8. 

Gu staw Zie liń ski był po wie ścio pi -
sa rzem, poe tą, hi sto ry kiem i dzia ła -
czem spo łecz nym. Ma tu rę otrzy mał
w Szko le Wo je wódz kiej Płoc kiej, na -
stęp nie ukoń czył pra wo na Uni wer sy -
te cie War szaw skim, a tak że stu dia li -
te rac kie. Był uczest ni kiem Pow sta nia
Li sto pa do we go i ze słań cem sy be ryj -
skim. Na pi sał m.in. poe ma ty: Od -
jazd, Prze mia ny, Sa mo bój ca, Ste py
oraz ro mans Ma nu e la. Je go naj słyn -
niej szym dzie łem jest po wieść poe ty-
c ka Kir giz, wy da na w 1842 ro ku. Był
też au to rem roz praw hi sto rycz nych,
np. O Zie mi Do brzyń skiej (1861). 

W odzie dzi czo nych w 1847 r. do -
brach ziem skich w Skę pem, Gu staw
Zie liń ski, za mi ło wa ny bib lio fil, zgro-

ma dził wspa nia ły księ goz biór, prze-
cho wy wa ny w spe cjal nym bu dyn ku
na te re nie ogro du. Pod sta wę bib lio te -
ki skęp skiej sta no wi ły zbio ry war sza-
w skie go bib lio fi la Igna ce go Wil -
czew skie go, któ re Zie liń ski na był
w 1865 ro ku. Wzbo ga ca ły ją in ne
książ ki, czę sto ku po wa ne za gra ni cą.
Przed śmier cią Gu staw Zie liń ski zde-
cy do wał, że je go ko lek cja w przy -
szło ści ma być prze cho wy wa na
w Płoc ku. Je go wo lę wy peł nił naj-
star szy syn Jó zef, któ ry dzia ła nia
w tym kie run ku roz po czął w 1902 r.
No wym wła ści cie lem mia ło stać się
To wa rzy stwo Rol ni cze w Płoc ku.
Z róż nych przy czyn nie zre a li zo wa no
te go za my słu, a księ goz biór wo lą Jó -
ze fa Zie liń skie go w 1904 r. stał się
włas no ścią ka pi tu ły ka te dral nej. 

Re ak ty wo wa ne w mar cu 1907 ro ku
To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie mia -
ło za pi sa ne w sta tu cie m.in. pro wa -
dze nie bib lio te ki. Wte dy właś nie
w śro do wi sku lo kal nych in te lek tu a li -
stów po ja wi ła się myśl, by TNP prze-
ję ło opie kę nad księ goz bio rem.
Szcze gól ne za an ga żo wa nie w tej
spra wie wy ka zy wał ów czes ny pre zes
dr Alek san der Ma cie sza. Osta tecz nie
za rząd To wa rzy stwa Na u ko we go
Płoc kie go, na mo cy po ro zu mie nia
z ka pi tu łą ka te dral ną płoc ką, ak tem
no ta rial nym stał się wła ści cie lem
księ goz bio ru skęp skie go. 

Do ta kie go roz wią za nia przy chyl -
nie od niósł się wnuk Gu sta wa, syn
Jó ze fa – Gu staw Zie liń ski. Speł nio ne
bo wiem zo sta ło ży cze nie je go dziad -
ka, by zbio ry zna laz ły sta łe miej sce
prze cho wy wa nia w Płoc ku i fa cho wą
opie kę wła ści wej in sty tu cji. Swo je
po dzię ko wa nie wy ra ził w jed nym
z li stów do Alek san dra Ma cie szy. Już
w 1909 r. zbio ry ulo ko wa no w za a -
dap to wa nych po miesz cze niach do mu
przy Ryn ku Ka no nicz nym 8 (dziś

Plac Na ru to wi cza), za ku pio ne go
przez To wa rzy stwo. Zgod nie z wo lą
dar czyń ców Bib lio te ka TNP po dziś
dzień no si imię Zie liń skich. Skęp ski
księ goz biór li czą cy ok. 15.000 wo lu -
mi nów za wie ra wie le „bia łych 
kru ków”, któ ry mi dziś szczy ci się
Bib lio te ka im. Zie liń skich TNP. 
Są wśród nich m.in. na stę pu ją ce po -
zy cje:

– Mi ko łaj Ko per nik, De re vo lu tio -
ni bus or bium coe le stium, No rym ber -
ga, 1543 r. (pier wsze wy da nie);

– Ma ciej Mie cho wi ta, Chro ni ca
Po lo no rum (Kro ni ka Po la ków), Kra -
ków, 1521 r.;

– Sta tut Ja na Ła skie go, Kra ków,
1506 r.;

– Ka zi mierz Sie mie no wicz, Ar tis
ma gnae ar til le iae…, Am ster dam,
1650 r.;

– Sta ni sław Mu rzy now ski, Hi sto -
ria ża łos na a strasz li wa o Fran cisz ku
Spie rze, Kró le wiec, 1550 r. (uni kat); 

– Fran ci sco Go ya, cykl gra fik pt.
Ka pry sy, 1799 r.;

– kró lew skie do ku men ty per ga mi -
no we;

oraz sze reg in nych ar cy dzieł,
w tym wie le in ku na bu łów (naj star sze
dru ki z XV w.) i rę ko pi sów. 

Imię Gu sta wa Zie liń skie go no si
rów nież re pre zen ta cyj ny sa lo nik
w bu dyn ku TNP na pier wszym pię -
trze, o czym in for mu je tab li czka
umiesz czo na nad drzwia mi. Na ścia -
nach wi szą por tre ty człon ków ro dzi -
ny, z wi ze run kiem au to ra Kir gi za na
cze le. Por tret Gu sta wa Zie liń skie go
za wie szo no rów nież w cen tral nym
miej scu w ho lu nad scho da mi w Do -
mu Pod Opatrz no ścią –  głów nej sie -
dzi bie Bib lio te ki im. Zie liń skich
TNP przy pl. Na ru to wi cza 2.

M. Wró bel

Wal ne Zgro ma dze nie To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go ucz ci ło (30 mar ca) 200. rocz ni cę
uro dzin jed ne go z naj wię kszych dar czyń ców w dzie jach To wa rzy stwa – Gu sta wa Zie liń skie go
(1809-1881). Bli sko 90 człon ków obec nych na ze bra niu by ło świad ka mi uro czy ste go od sło nię -
cia tab li cy pa miąt ko wej ufun do wa nej przez To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie w hoł dzie Gu sta -
wo wi Zie liń ski mu. 

Tab li ca na dwu set ne uro dzi ny

Wpol skim ka len da rzu kon cer to wym
naz wa „Jazz w Mu ze um” przez

dłuż szy czas ko ja rzy ła się wy łącz nie
z Ostro wem Wiel ko pol skim. Obec nie
ko ja rzyć się bę dzie tak że z Płoc kiem,
gdzie w Mu ze um Ma zo wiec kim – zna -
nym na ca łą Pol skę ze swych zbio rów
sztu ki se ce syj nej – w lu tym 2009 ro ku
za i na u gu ro wa no cykl im prez – pod tym
właś nie szyl dem – wy stę pem tria Jan
Pta szyn Wrób lew ski – An drzej Ja go dziń -
ski – Pa weł Tar ta nus. Nies po dzie wa nie
roz sze rzo no tym sa mym ofer tę mu zycz -
ną te go przy byt ku, gdzie do tej po ry roz -
brzmie wa ła głów nie ka me ra li sty ka „po -
waż na” i po twier dzo no je go re no mę, ja -
ko miej sca przy jaz ne go nie o mal wszyst -
kim ro dza jom sztu ki.

4 kwiet nia na mu ze al nym dzie dziń cu
od był się dru gi kon cert z te go cy klu, po -
świę co ny sto sow nym na przed wiel ka -
noc ny czas pol skim pieś niom wiel ko -
post nym w opra co wa niu jaz zo wym.
W ro li ich in ter pre ta tor ki wy stą pi ła Ka ta -
rzy na War no, uta len to wa na wo kal nie ab -
sol wen tka psy cho lo gii Uni wer sy te tu
War szaw skie go, z po wo dze niem wy ko -
nu ją ca ten re per tu ar już od lat pięt na stu
(zwłasz cza pre sti żo wy kon cert w ra dio -
wym Stu diu im. A. Osiec kiej w 2002 ro -
ku), mię dzy in ny mi przy akom pa nia men -
cie ce nio ne go pia ni sty Bo gda na Ho łow ni
al bo uzdol nio ne go kon tra ba si sty Woj cie -
cha Pul cy na, zna ne go choć by ze współ -
pra cy z Ja nu szem Mu nia kiem, bądź
z ame ry kań ski mi jaz zma na mi Mon ty’m
Wa ter sem i Bob by’m Wat so nem. Ten
właś nie kon tra ba si sta to wa rzy szył wo ka -
list ce w Płoc ku – obok trę ba cza Ro ber ta
Mu ra kow skie go i gra ją ce go na in stru -
men tach per ku syj nych Bo gu sza Wek ki.

Przed sta wi li oni jed no li ty, na le ży cie
wy wa żo ny pro gram, gdzie ciep ły, ak sa -
mit ny głos War no (zda niem pew nej lu -
bel skiej dzien ni kar ki, ma ją cy wręcz wła -
ści wo ści te ra pe u tycz ne) do brze współ -
brzmiał z krót ki mi a tre ści wy mi im pro -
wi za cja mi na trąb ce i flu gel hor nie przy
bo ga tym, peł nym wy czu cia akom pa nia -
men cie kon tra ba so wo -per ku syj nym
(cza sem pro ste osti na to, cza sem coś na
kształt wal kin gu, spo ra dycz nie ad li bi -
tum). Ory gi nal ne i przej mu ją ce in ter pre -
ta cje daw nych pieś ni o mę ce Zba wi cie la
(na przy kład Lu du, mój lu du al bo słyn na
sek wen cja Sta bat Ma ter w wer sji pol-
sko ję zycz nej) po raz ko lej ny una ocz ni ły,
że jazz – mi mo swych ge ne tycz nych
związ ków ze Sto ry vil le, no wo or le ań ską
dziel ni cą roz pu sty – mo że być mu zy ką
o wy so kim stop niu udu cho wie nia (patrz
doj rza łe na gra nia Joh na Col tra ne’a al bo
naj no wsze pro po zy cje zna ne go z oka zjo -
nal nych wy stę pów w płoc kiej ka te drze
pia ni sty Wło dzi mie rza Pa wli ka).

Na ko niec ma ja pla no wa ny jest kon-
cert mię dzy na ro do wej gwia zdy Ur szu li
Du dziak – co poz wa la mieć na dzie ję, że
na jaz zo wej ma pie daw nej sto li cy Ma -
zo wsza na sta łe po ja wił się no wy,
atrak cyj ny punkt. Jest on god ny od no -
to wa nia tym bar dziej, że ka wiar nia jaz-
zo wa przy Płoc kim Oś rod ku Kul tu ry
i Sztu ki, on giś na praw dę pręż na, od
dłuż sze go już cza su dzia ła bar dzo nie -
re gu lar nie. AD

Jazz w muzeum

Gustaw Zieliński
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Au gust Emil Fiel dorf pse ud. „Nil” (ur.
1895 w Kra ko wie) był le gio ni stą, wal czył
w woj nie pol sko -bol sze wic kiej i kam pa nii
wrześ nio wej. In ter no wa ny na Sło wa cji
prze do stał się na Za chód, skąd wró cił do
Pol ski ja ko je den z pier wszych emi sa riu -
szy rzą du Wła dy sła wa Si kor skie go. Do -
wo dził naj wię kszy mi ak cja mi bo jo wy mi
w cza sie oku pa cji, m.in. za ma chem na
„ka ta War sza wy” – gen. Fran za Kut sche -
rę. Niem cy ba li się go jak ognia, a ko mu -
ni ści za mor do wa li „w ma je sta cie pra wa”,
na mo cy wy ro ku są dów PRL opar tych na
ab sur dal nym oskar że niu o współ pra cę
z oku pan tem i wy da wa nie roz ka zów lik-
wi da cji przez AK par ty zan tów ra dziec -
kich. Fiel dorf nie pro sił o ła skę. Zro bi ła to,
bez je go zgo dy, ro dzi na ge ne ra ła. Bez sku -
tecz nie. Wy rok wy ko na no 24 lu te go
1953 r., a cia ło po cho wa no w niez na nym
do tąd miej scu. 

Oca lo na pa mięć 

– Je śli ktoś mnie py ta „dla cze go pow stał
ten film?” to naj pro ściej od po wia da jąc:
dla te go, że wbrew po zo rom „nie cier pi -
my” na nad miar wy jąt ko wych po sta ci –
mó wi Je rzy Eis ler – szef war szaw skie go
od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. 

– Oso bi ście uwa żam, że to bo ha ter po
dwa kroć za mor do wa ny; fi zycz nie, w okre -
sie sta li now skie go ter ro ru, a na stęp nie zo -
sta ła za bi ta pa mięć o nim. Tra u ma 45 lat
rzą dów ko mu ni stycz nych w Pol sce to coś,
z cze go nie do koń ca zda je my so bie spra -
wę. Po trze bu je my wiel kich na ro do wych
re ko lek cji, bo nie za leż nie czy ma cie dziś,

na ście, dwa dzie ścia kil ka czy 50 lat to ni -
gdy nie uczy li ście się w szko le o ge ne ra le
Au gu ście Emi lu Fiel dor fie. 

Był jed ną z najwspa nial szych po sta ci
pol skiej kon spi ra cji: Związ ku Wal ki Zbro-
j nej, Ar mii Kra jo wej i „Nie” („Nie po dleg -
łość”) – or ga ni za cji, któ ra mia ła pod jąć
dzia ła nia na wy pa dek dru giej oku pa cji so -
wiec kiej i za po bie gać wy na ro do wie niu
spo łe czeń stwa pol skie go. Trze ba by ło kil -
ku dzie się ciu lat zma gań o praw dę, by
„Nil” za jął na leż ne mu miej sce w hi sto rii

Pol ski. W mar cu 1989 r. ro ku zo stał zre ha -
bi li to wa ny, w czer wcu prze mia no wa no
w War sza wie ale ję Bo le sła wa Bie ru ta
(któ ry ja ko pre zy dent w 1953 r. nie sko-
rzy stał z pra wa ła ski dla gen. Ni la) na uli -

cę Emi la Fiel dor fa. 30 lip ca 2006 ro ku,
przy oka zji ob cho dów 62. rocz ni cy wy bu -
chu Pow sta nia War szaw skie go, pre zy dent
Pol ski Lech Ka czyń ski odz na czył go poś -
mier tnie Or de rem Or ła Bia łe go, a dwa lata
póź niej Sejm RP przy jął uch wa łę w spra -
wie ucz cze nia 55. rocz ni cy śmier ci ge ne ra -
ła od da jąc „cześć te mu wiel kie mu oby wa -
te lo wi, pa trio cie i żoł nie rzo wi”. 

Dba łość o szcze gó ły

Film Ry szar da Bu gaj skie go („Prze słu -
cha nie”, „Śmierć Rot mi strza Pi lec kie go”)
to obraz przej mu ją cy głów nie dzię ki 
bar dzo su ge styw nej grze Ol gier da Łu ka -
sze wi cza, wcie la ją ce go się w po stać ge n-
e ra ła. To bo les ne do świad cze nia hi sto rii
za pom nia nej, zbio ro wy se ans przy wra ca -

nia pa mię ci. Si łą fil mu jest fakt, że Bu ga-
j skie mu uda ło się po ka zać nie tyl ko bo ha -
te ra – ja kim nie wąt pli wie był Fiel dorf –
ale i czło wie ka; żoł nie rza, ko le gę, oj ca

i mę ża. Sce ny z ży cia ro dzin ne go gra ją tu

rów nie moc no jak niez wy kle bru tal ne
sce ny prze słu chań.

Bu gaj ski re kon stru u je ostat nie la ta ży cia
le gen dar ne go do wód cy Ke dy wu AK. Opo -
wieść roz po czy na się w mo men cie je go po -
wro tu z ze sła nia w głąb Związ ku So wiec -
kie go, gdzie tra fił po aresz to wa niu w 1945
przez NKWD i koń czy wy ko na niem wy ro -
ku śmier ci w mo ko tow skim wię zie niu zi mą
1953 ro ku. Obra zo wi to wa rzy szą re tros -
pek cje z okre su oku pa cji i kon spi ra cyj nej
dzia łal no ści ge ne ra ła, szcze gól nie za mach
na ka ta War sza wy, ge ne ra ła SS Fran za
Kut sche rę. Sce na zo sta ła na krę co na w tym
sa mym miej scu, gdzie 1 lu te go 1944 człon -
ko wie Od dzia łu Dy wer sji AK „Pe gaz” za s-
trze li li znie na wi dzo ne go przez war sza wia -
ków SS -Bri ga deführe ra. – Sta ra liś my się,
aby film pow sta wał w miej scach, któ re by ły
zwią za ne z Fiel dor fem – mó wi Ja cek Pa -
wło wicz z war szaw skie go IPN, kon sul tant
hi sto rycz ny przy fil mie „Ge ne rał Nil”. –
Prze de wszyst kim w Ło dzi przy ul. Próch-

ni ka. Jest tam pod wór ko i dom, w któ rym
miesz kał wraz z ro dzi ną po woj nie. A tak że
w bu dyn ku na Ra ko wiec kiej. Po ka zu je my
ory gi nal ne ko ry ta rze, po któ rych był do pro -
wa dza ny na prze słu cha nia.

Cie ka wost ką są np. drzwi do cel, ory gi -
nal ne, przy wie zio ne z wię zie nia NKWD
w Puł tu sku, któ re mie ści ło się w klasz to rze.
IPN prze jął je pod czas re mon tu bu dyn ku. 

Przy kła dem dba ło ści o szcze gó ły są ko -
pie ory gi nal nych do ku men tów pro ce so -
wych. Zaś w sce nie z Bo le sła wem Bie ru -
tem pi szą cym nie sko rzy stam z pra wa ła ski
„gra” ko pia do ku men tu Ta de u sza Su miń -
skie go – żoł nie rza NSZ z Płoc ka. 

Film krę co no m.in. na dwor cu ko le jo -
wym w Sier pcu (sek wen cje ilu stru ją ce po -
wrót Po la ków z Sy be rii). 

Obraz wcho dzi na ekra ny 17 kwiet nia. 
Ra do sław Ła barzewski

Niez łom na po -
sta wa ge ne ra ła
nie kru sze je, nie
tyl ko wo bec bru-
tal ne go śledz -
twa, ale rów nież
wo bec próśb żo -
ny i có rek. Czy
za wsze ro zu miał
Pan de cy zje Fiel-
dor fa?

– Ry szard Bu gaj ski bar dzo kla row nie
wy jaś niał mi swo ją wi zję ge ne ra ła. Sta ra -
łem się prze ło żyć to na ję zyk emo cji i tyl -
ko z cie ka wo ści chcia łem do wie dzieć się
wię cej, by zro zu mieć za rów no tych, któ rzy
zo sta li skrzyw dze ni przez nie pa mięć o ge -
ne ra le, jak i tych, któ rzy go ska zy wa li. 

Wte dy, gdy był aresz to wa ny – wy jaś -
niał mi to sam prof. Bar to szew ski – nie
by ło jas ne, że sta li nizm tak zde cy do wa nie
zdo mi no wał Pol ską rze czy wi stość. Ten
świat był jesz cze pe łen po zo rów, np.
przed sta wi cie le wła dzy ko mu ni stycz nej
no si li wspól nie z kar dy na ła mi mon stran -
cje w pro ce sji Bo że go Cia ła. Do pie ro

z dzi siej szej per spek ty wy wie my jak to
na praw dę wy glą da ło. Dla te go nie osą -
dzaj my wy bo rów Fiel dor fa, że by ły one
poz ba wio ne ra cjo nal nej kal ku la cji. Ra -
cjo na lizm w po sta wie ge ne ra ła jest tym,
co bu dzi mój sza cu nek; kie dy kry tycz nie
oce niał sens wy bu chu pow sta nia, czy
two rze nia ru chu opo ru prze ciw ko so wie -
tom. Wy da je mi się że on mógł się spo -
dzie wać, że nie doj dzie do ab sur dal ne go
wy ro ku śmier ci, bo nie uda się obro nić te -
zy ab sur dal nej. 

Któ re ze scen by ły naj trud niej sze?
– Trud ne by ły sce ny prze słu chań. Kie -

dy, mi mo zmę cze nia, trze ba za cho wać pe -
wien ra cjo na lizm w roz mo wie z prze słu -
chu ją cym. Opo wia dał mi pe wien sę dzia,
któ ry w tam tym cza sie są dził i – jak twier -
dzi – unie win niał, że cza sa mi nie trze ba
by ło sto so wać prze mo cy. Wy star czy ło ka -
zać na pi sać 200 ra zy ży cio rys i w ten spo -
sób czło wie ka wy koń czyć. 

To by li prze cież zwy czaj ni lu dzie, któ -
rzy uczest ni czy li w czymś, co z ra cjo nal -
ne go pun ktu wi dze nia, wy da wa ło się nie -
moż li we, a dzia ło się na ich oczach. 

Ta bez sil ność i bez rad ność by ła do mi -
nu ją cą emo cją, ja ka mi to wa rzy szy ła na ła -
wie oskar żo nych. Sta ra łem się „nie ak to -
rzyć”, być pro stym i zwy kłym, a nie pom-
ni ko wym.

A ja ki, pa na zda niem, był gen. Fiel dorf?
– On był bar dzo ludz kim ge ne ra łem.

Ge ne rał – cy wil. Wi dział swo ich pod wład -
nych nie ja ko bo ha te rów tyl ko jak tych,
któ rzy two rzą hi sto rię, a jed no cześ nie są
jej mię sem. Bar dzo ciep ły w kon tak tach.
Do wódz two uwa ża ło na wet, że za ma ło
for ma li zu je swój sto su nek do żoł nie rzy.
Był też kimś kto uwie rzył, że Pol ska mo że
coś wy wal czyć. Na le żał prze cież do po ko -
le nia Le gio nów Pił sud skie go, któ re w cza -
sie I woj ny wal czy ło o re a li za cję swo je go
ma rze nia, o po wo ła nie Pol ski do by tu.
O tym nie wol no za po mi nać, bo to go
uksz tał to wa ło na ca łe ży cie, tak że na czas
wię zie nia ubec kie go. 

Je śli był świad kiem tam tej epo ki, nie
mógł się ina czej za cho wać. Iść z wła dzą
ko mu ni stycz ną na kom pro mis oz na cza ło by
za prze czyć swo jej li nii ży cia. Fiel dorf wie -
dział, że sta je się za kład ni kiem hi sto rii.

Fil mo wi to wa rzy szy kam pa nia edu -
ka cyj na skie ro wa na prze de wszyst kim
do mło de go po ko le nia. Ja ki po ży tek, po -
za hi sto rycz nym, nie sie za so bą ten film?

– To po ży tek pły ną cy z opo wia da nia
o me cha niz mach ma ni pu la cji, o po sta wie -

niu świa ta na gło wie. Film po ka zu je, że
moż na te mu mó wić „nie”, do koń ca.

Dzi siaj mło dy czło wiek przy glą da się de -
mo kra cji. Pa trzy jak ro dzą au to ry te ty i w ja -
ki spo sób pro wa dzi się dy skurs spo łecz ny.
Za pew ne wi dzi me cha niz my wła dzy; jak po -
tra fi ona osa czać lu dzi na do le, któ rzy te go
nie wi dzą. Ten go rą cy kom so mol ski za pał,
któ ry od na wia się w ko lej nych ge ne ra cjach,
mo że się tak że prze do stać do de mo kra cji.
Śle dzi my to co się dzie je, to co moż na ro bić
z pa mię cią, świa do mo ścią lub wie dzą, któ ra
prze cho dzi lub nie prze cho dzi do ga zet. 

Po za tym, je że li film przy czy ni się do
emo cjo nal ne go związ ku z tam tą tra ge dią,
z tra ge dią ro dzin, któ rych bli scy zgi nę li
w okre sie sta li now skie go ter ro ru, to speł ni
na sze ocze ki wa nia.

Moż na mó wić „nie” do koń ca
Z ak to rem Ol gier dem Łu ka sze wi czem, od twór cą głów nej ro li w fil mie
R. Bu gaj skie go pt. „Ge ne rał Nil” roz ma wia Ra do sław Ła ba rzew ski

– Właś nie te raz trze ba ta kich bo ha te rów jak on – mó wi je den z bo ha te rów fil mu ,,Gen-
erał Nil” Ry szar da Bu gaj skie go. Pa ra dok sal nie sło wa te mo gą być na dal ak tu al ne.

Po wrót bo ha te ra 
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Je den z naj wy bit niej szych współ czes -
nych pol skich kry ty ków li te rac kich,

ese i sta i współ za ło ży ciel Te a tru La bo ra -
to rium na pi sał je z oka zji Mię dzy na ro -
do we go Dnia Te a tru. 27 mar ca w Te a -
trze Dra ma tycz nym orę dzie Fla sze na
od czy tał dy rek tor Ma rek Mo kro wiec ki,
któ ry zde cy do wał, że by z oka zji te a tral -
ne go świę ta wy sta wić „Słu gę dwóch pa -
nów” Car lo Gol do nie go. Czy słusz nie?

Kunszt, za ba wa, praw da

Mo kro wiec ki po sta wił na za ba wę, lu -
dycz ne po ty czki błaz nów, za baw ne ga gi
i zręcz no ścio we sztu czki. Ta ka jest ko -
me dia dell’ar te, czy li ko me dia lu do wa,
a jej mi strzow ską in ter pre ta cją sztu ka
Gol do nie go. I choć bli żej mi do te a tru –
miej sca, któ re jest „ana li zą na mięt no ści
ludz kich, zwier cia dłem hi sto rii i na tu -
ry”, „bu dzi świę tą gro zę”, gdzie się
„pła cze i za my śla”, to lu bię też gdy te atr
„drwi” i „śmie je się”. Dla te go re ży ser -
ską pre mie rę w Dra ma tycz nym Wal de -
ma ra Ma tu szew skie go, któ ry zro bił
wszyst ko, aby „upor czy wy wy si łek”
(za led wie 6 ty god ni prób) do tarł do
mnie „ja ko kunszt, za ba wa, praw da”,
uz na ję za wię cej niż uda ną.
Po mysł wy pro wa dze nia te a tru z te a tru,
jak to mia ło miej sce w pier wszej sce nie,
kie dy pub licz ność oglą da ła wy stę py ko -
me dian tów na dol nym pa tio to krok
w do brą stro nę. 

Chciał bym, aby dy rek to ro wi nie za -
bra kło od wa gi pójść da lej i mi mo pięk -
ne go no wo czes ne go bu dyn ku, spró bo -
wać kie dyś bar dziej za in ge ro wać
w prze strzeń miej ską. Jed nak, nie na za -
sa dzie im prez oko licz no ścio wych czy
ko lej nej „wiel kiej” rocz ni cy, ale kro -
czyć od waż nie wzo rem, cho ciaż by te a -
tru le gnic kie go.

Wra caj my jed nak do sa me go „Słu -
gi...” Przed pre mie rą Ma tu szew ski zach-
wy cał się, nie tyl ko mi strzo stwem pi sar -
skim sa me go Gol do nie go, ale rów nież
si łą prze kła du prof. Je rze go Adam skie -
go. Świę te to sło wa, bo choć sce no gra -
ficz ny en to u ra ge i wspa nia łe wie lo bar -
wne stro je (au tor stwa Mał go rza ty Tre ut -
ler) na wią zu ją do epo ki we nec kie go
kar na wa łu to tekst brzmi bar dzo współ -
cześ nie i swoj sko. Adam ski ba wi się
sło wem, tak jak Gol do ni in try gą, pusz -
cza jąc oko do wi dza, choć by w sce nie
gdzie zroz pa czo ny Syl wek wo ła do Kla -
ry sy „Ko bie to! Pu chu mar ny...”. Mi mo,
że słow ne po ty czki bo ha te rów czy
„prze krę ty” Tru fal dy na wy po wia da ne
są cza sem z si łą ka ra bi nu ma szy no we go
wi dać, że ak to rów nie mę czą, ale ba wią.
W myśl te go, co po wie dział kie dyś
w Płoc ku Jan No wic ki: je że li tekst jest
pięk ny, to le piej wcho dzi do gło wy, bo
wy cho dzi nam na prze ciw, chce my mieć
z nim mi łość. A je śli jest głu pi, to nie
moż na się go na u czyć na pa mięć. On
po nie wie ra na szą in te li gen cję. On nas
kom pro mi tu je. 

Iskra, lont, bom ba

Tu o kom pro mi ta cji nie ma mo wy,
choć sztu ka to bła ha, „te a tral na” raj fur -
ka, ale wy ba czam, bo ba wi łem się
świet nie.

Prze de wszyst kim zwa rio wa ną grą
Ma riu sza Po go now skie go. Wi dać, że
cie szy się ro lą, że jest w swo im ży wio -
le. Je go Tru fal dyn jest jak iskra za pal na,
lont i bom ba w jed nym. Bom ba, któ ra
pięk nie ek splo du je w sce nie obia do wej,

kie dy słu ga mu si ob słu żyć dwóch pa -
nów jed no cześ nie. 

Cie szę się, że wresz cie mog łem zo ba -
czyć na sce nie pa rę ko chan ków, w któ -
rych mi łość mog łem uwie rzyć. Ka ta rzy -
na An zor ge (Be a try cze) i Prze my sław
Pa wlic ki (Flo rynd) spi sa li się tu na me -
dal. Zresz tą ich wspól ny śpiew w sce nie
pró by sa mo bój czej jest chy ba naj lep szą
par tią mu zycz ną spek ta klu (po mi ja jąc
oczy wi ście par tie so lo we Ja na Ko ło dzie -
ja). Bra wa dla An zor ge na le żą się rów -
nież za „sze ro ką” grę, kie dy ja ko „Pan”
Ras po ni świet nie ba lan su je po mię dzy

ko bie co ścią a mę sko ścią (no i ten tik a la
Pan Wo ło dy jow ski). Na dru gi plan nie
scho dzi dru ga pa ra – Łu kasz Mą ka (Syl-
wek) i Do ro ta Cem pu ra (Kla ry sa). Zresz -
tą, mu szę przyz nać, że Mą ka mnie za sko -
czył. Je go fi zis nie pre dys po nu je ra czej
do gry upu dro wa ne go, „ró żo we go” fir cy -
ka. A jed nak faj tła po wa ty, fi li gra no wy
i tchórz li wy Syl wek ba wił mnie na rów -
ni z Tru fal dy nem. Od pier wszych chwil
urze kła też żąd na mi ło ści, ale roz waż na
i prak tycz na Sme ral dy na (Ma gda le na
To ma szew ska).

Poch wa ła na le ży się sa mej Dru pie,
czy li S. Cem pu rze (Ka pi ta no), B. Kar-
bow skie mu (Ar le ki no) i K. Wie czo rek
(Ko lom bi na), któ rzy od po cząt ku wpro -
wa dza ją nas w kli mat ko me dii dell’ar te.
Swo i mi ta necz no – ku glar ski mi po pi sa -
mi (za pew ne za słu ga tu du ża cho re o gra -
fa Ar tu ra Do brzań skie go) spa ja ją w ca -
łość przed sta wie nie. Je dy ny zgrzyt to
śpiew, któ ry – mi mo wi docz ne go wy sił -
ku Ewy Iży kow skiej (kon sul ta cje wo -
kal ne) i za pew nień przed pre mie ro wych
– nie zach wy ca (oprócz wy żej wspom-
nia nych), choć i tak by ło le piej niż w in -

nej „ope rze” wy sta wia nej na de skach
płoc kie go te a tru.

Z ko lei fi na ło wy śpiew ak to rów z pub -
licz no ścią uwa żam za te a tral ny maj ster -
sztyk. Czyż, na wet naj wię kszy mal kon -
tent, nie pow sta nie i nie bę dzie bił braw
(okla ski na sto ją co), gdy wło skie „stret ti,
stret ti” płyn nie przej dzie w „Jesz cze tro -
sze czkę, jesz cze raz, sto lat, sto lat...”

Sło wem spek takl Ma tu szew skie go to
ty po wy te a tral ny sa mo graj, któ ry – jak
są dzę – ba wił bę dzie płoc ką pub licz ność
przez wie le wie czo rów. (rł)

By wał sztu czka mi wę drow nych igr ców, któ rzy na pla cach po pi sy wa li się zręcz no ścią i dow ci pem ku uwe se le niu lu du –
sło wa Lud wi ka Fla sze na pa su ją jak ulał do naj no wszej pre mie ry Dra ma tycz ne go 

Te atr drwi i śmie je się

To wa rzy stwo prze de wszyst kim do -
ce ni ło „Wy dział te a tral ny” – film ja ki
ak tor na krę cił i za pre zen to wał pod czas
ubieg ło rocz ne go świę ta te a tru. Po cząt -
ko wo miał być to do ku ment o re mon cie
gma chu przy No wym Ryn ku, ale Ba ła
zro bił z nie go hi sto rię gan gster ską z re -
mon tem w tle z udzia łem 140 ak to rów
pro fe sjo nal nych i ama to rów; sa mo rzą -
dow ców, dzien ni ka rzy, po li cjan tów, le -
ka rzy, lu dzi kul tu ry, mło dzie ży. To wa -
rzy stwo do ce ni ło po łą cze nie war to ści
ar ty stycz nych ze spo łecz ny mi, czy li in -
te gra cję śro do wi ska te a tral ne go i je go
przy ja ciół w trud nym dla wi dzów i zes -
po łu okre sie. Dru gim po wo dem przyz-

na nia na gro dy by ło „Spot ka nie” – spek -
takl zre a li zo wa ny z po do piecz ny mi Śro -
do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
w Słup nie, a trze cim – ro la Loc ki ta
w „Ope rze że bra czej” (2009).
Od bie ra jąc 27 mar ca na gro dę z rąk Bo -
że ny Śli wiń skiej, wzru szo ny ak tor żar -
to wał, że „cynk” do stał na 12 mi nut
przed ma ją cym się za chwi lę za cząć
spek ta klem „Słu ga dwóch pa nów”.
– Dzię ki te mu jesz cze się nie po ma lo wa -
łem – mó wił. – Ale na po waż nie, dzię ku-
ję Pań stwu – pub licz no ści, ko le gom
i dy rek to ro wi Mar ko wi Mo kro wiec kie -
mu, któ ry przy jął mnie do te go te a tru
i jest ta kim mo im „te a tral nym ta tą”.

Szcze gól nie dzię ku ję mo je mu ko le dze
Ma riu szo wi Po go now skie mu, za pięk ną
ro lę w „Oby wa te lu M.”. Cie szę się, że
mo gliś my wspól nie grać w tym spek ta -
klu. Dzię ku ję raz jesz cze i za pra szam do
te a tru jak naj czę ściej.

W tym ro ku mi ja 10 lat od kąd Piotr
Ba ła zwią zał się z Te a trem Dra ma tycz -
nym w Płoc ku. Przez ten czas stwo rzył
wie le cie ka wych po sta ci; ba wił, śmie -
szył i prze ra żał. Mo gliś my po dzi wiać go
m.in. ja ko: Qu in ce y’a P.Mor ris z Te xa -
su w Dra cu li (2000), Le no xa w Mak be -
cie (2001), dr Ef ra i na Gru na w Wa ria cie
i za kon ni cy (2003), Pi ja ka w Ślu bie
(2003), Ozo na w Ży ciu do na tych mia -
sto we go użyt ku (2005), czy Kieł baś ni ka
w Ry ce rzach (2005). 

Te go rocz na Ma ska to nie pier wsze wy -
róż nie nie To wa rzy stwa, któ re do ce ni ło
go już w 2001 ro ku. (rł)

– Ta na gro da jest dla nas wszyst kich, ak to rów – mó wił Piotr Ba ła, ak tor Te a tru
Dra ma tycz ne go w Płoc ku, od bie ra jąc na gro dę To wa rzy stwa Przy ja ciół Te a tru

Chi le i Srebr na Ma ska 

Chi le – al ter ego P. Ba ły w „Wy dzia le Te -
a tral nym”
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– tak za ty tu ło wa ne zo sta ło ko lej ne spot ka nie z cy klu
Wie czór Chwa ły w płoc kiej Sta ni sła wów ce. W mar cu
gro no mło dych (choć nie tyl ko) osób obec nych na wie -
czo rze by ło jesz cze licz niej sze niż w po przed nich mie -
sią cach, mi mo że te ma ty ka, trze ba przyz nać, nie lek ka
i była ła twa. Jed nak roz my śla nia nad spe cy fi ką Wiel -
kie go Po stu w li nii pro stej pro wa dzą do te ma tu prze ba -
cze nia: so bie, in ne mu czło wie ko wi, Bo gu. Dla te go
cha rak ter wy ko ny wa nych pieś ni, za a ran żo wa nych
i wy ko na nych przez zes pół Bo sco Band, był w oczy -
wi sty spo sób ła god niej szy i spo koj niej szy niż zaz wy -
czaj. Dla osób, do któ rych bar dziej tra fia prze kaz
w for mie obra zu, te atr Bo sco Dra ma przy go to wał krót -
ką pan to mi mę. Usły szeć moż na by ło świa dec twa Mar -
ty i Wen dy. Te go rocz ne ma tu rzyst ki opo wie dzia ły
o fi zycz nym uzdro wie niu, ja kie go do świad czy ły pod-
czas mszy o uzdro wie nie, któ ra mia ła miej sce na te go -
rocz nych re ko lek cjach, pro wa dzo nych przez wspól no -
tę Moc ni w Du chu z Ło dzi. Swo i mi do świad cze niem,
ref lek sja mi nad grze chem i prze ba cze niem po dzie li ła
się rów nież Ka ro li na. 

Nikt kto obej rzał film pt. „Pa sja” Me la Gib so na nie
jest w sta nie wy rzu cić z pa mię ci sce ny ukrzy żo wa nia.
To właś nie ta sce na otwo rzy ła mar co wy Wie czór
Chwa ły. Do niej właś nie na wią zał ksiądz To mek pod-
czas swo je go sło wa: gdy nie po tra fi my ko muś prze ba -
czyć, no si my cię żar tej oso by na so bie na wet przez ca -
łe ży cie – mó wił. Ła two więc so bie wy o bra zić jak czu -
je się czło wiek, gdy ta kich nie wy ba czo nych sy tu a cji

jest w nim wię cej. Wa ga doz na nej krzyw dy
jest nie kie dy tak wiel ka, że prze ba cze nie 
prze ra sta ludz kie moż li wo ści. Co wte dy? Ci,
któ rzy wie rzą w moc Krzy ża Chry stu sa
i zgłę bia ją praw dę o ukrzy żo wa niu Bo ga –
czło wie ka pój dą ze swym cier pie niem właś -

nie pod Krzyż. To tam do ko na ła się naj wię -
ksza lek cja po ko ry i prze ba cza nia.

Od po wie dzią na tę po trze bę był na Wie-
czo rze czas sym bo licz ne go od da nia swej
proś by o prze ba cze nie. Na pi sa ną na kar tce
sy tu a cję moż na by ło przy bić gwoź dziem do
wiel kie go drew nia ne go krzy ża le żą ce go
przed oł ta rzem. W ko ście le roz le ga ły się
więc spe cy ficz ne głu che i tę pe ude rze nia, sta -
pia ją ce się z pieś nią ze sło wa mi – „nie bój
się, nie lę kaj się, Bóg sam wy star czy”.

Dwie ostat nie pieś ni Wie czo ru mia ły ra doś niej szy
cha rak ter. Każ dy bo wiem kto z wia rą pa trzy na Krzyż,
na ho ry zon cie zo ba czy na dzie ję i szczę śli we za koń -
cze nie, sed no chrze ści jań stwa – cud zmar twych wsta -
nia i no we go ży cia. I właś nie o ży ciu w sze ro kim uję-
ciu ko lej ny Wie czór Chwa ły za ty tu ło wa ny „Ży jesz” –

w po świą tecz nych, ra dos nych na stro jach już 16
kwiet nia. Agniesz ka Bud ka 

Po raz szó sty przed świę ta mi wiel ka noc ny mi za wi -
tał do ra tu sza „za jąc” z pre zen ta mi. Na przed sta wi cie -
li or ga ni za cji po mo co wych, któ rzy ode bra li da ry cze -
ka ły sto sy wy bo rów dzie wiar skich (po nad 320 sztuk),
12 sie dzisk re ha bi li ta cyj nych, koł dry i po dusz ki, 8 kar-
to nów ze świą tecz ny mi wę dli na mi i re kla mów ki ze
sło dy cza mi. Tra fi ły one do: Kra jo we go Sto wa rzy sze -
nia na rzecz Dzie ci Nie peł no spraw nych „Po moc Dzie -
ciom”, Za rzą du Re jo no we go PCK, DPS „Przy jaz nych
serc”. MOPS-u, Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Po mo cy
im. św. Bra ta Al ber ta, Hos pi cjum Płoc kie go, pa ra fii
św. Sta ni sła wa Kost ki, Za rzą du Miej skie go TPD
i War szta tu Te ra pii Za ję cio wej. Po nad to sto łów ka
Bra ta Al ber ta otrzy ma ła lo dów ko -zam ra żar kę, MOPS
mi kro fa lów kę, a WTZ 2 że laz ka. Wcześ niej 7 or ga ni -
za cjom prze ka za no 600 sztuk mę skich ko szul, uzy ska -
nych z woj sko wych za pa sów.

Pre zy dent Mi ro sław Mi lew ski, prze ka zu jąc da ry
wy ra ził prze ko na nie, że wszyst kie tra fią do tych, któ -
rzy naj bar dziej ich po trze bu ją i ży czył wszyst kim 
po do piecz nym ra dos nych świąt, peł nych ciep ła i wio -
sen nej na dziei. Ob da ro wa ni z ko lei dzię ko wa li Pre zy -
den to wi i An drze jo wi Gaj dce – ra tu szo we mu ko or dy -
na to ro wi po mo cy hu ma ni tar nej, za życz li wość, sku -
tecz ne po zy ski wa nie spon so rów i zro zu mie nie dla po -
trzeb lu dzi wy ma ga ją cych wspar cia.

Dzie ci rów nież przy szły z pre zen ta mi – wier szy ka -
mi i pio sen ką, a miesz kań cy „Przy jaz nych serc” po da -
ro wa li wy ko na ne włas no ręcz nie ko lo ro we, wiel ka noc -
ne stro i ki. (j)

Za ją czek 
w ra tu szu

„Prze bacz”
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Wy bit na ak tor ka przy je cha ła do
Płoc ka na za pro sze nie Książ ni cy Płoc -
kiej oraz Płoc kie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Te a tru. Spot ka nie od by ło
się w ra mach cy klu Płoc ka Pre mie ra
Mie sią ca. Zo fia Ku ców na pro mo wa ła
swo ją książ kę „Za trzy mać czas”. Ale
oprócz cy ta tów z niez wy kle ciep łej
i oso bi stej książ ki, bo ha ter ka opo wia -
da ła o so bie, swo im ży ciu i bo ga tych
prze ży ciach.

Gład kość rąk

Spot ka nie od by ło się w 4. rocz ni cę
śmier ci Ja na Pa wła II. – Nie mo gę
więc nie wspom nieć o mo ich spot ka -
niach z Oj cem Świę tym – mó wi ła
wzru szo na Zo fia Ku ców na. – Mia łam
to szczę ście, że kil ka ra zy uda ło mi się
być bli sko na sze go Pa pie ża. Pier wszy
raz na lot ni sku na Okę ciu. By ły tam
tłu my. Po nie waż by ło to przed tran s-
for ma cją ustro jo wą nie poz wo lo no
roz ło żyć tran spa ren tu „So li dar no ści”.
Kie dy Oj ciec Świę ty pod szedł do mnie,
tuż nad mo ją gło wą ten tran spa rent
„wy strze lił”. Jan Pa weł II po dał mi
rę kę, by ło to zbyt krót kie spot ka nie,
ale by łam szczę śli wa jak ma ła dziew-
czyn ka, któ ra do sta ła bar dzo słod kie -
go cu kier ka. Póź niej opo wia da łam
Wal dor ffo wi o gład ko ści rąk Pa pie ża. 

Ko lej ny raz Ku ców na mia ła oka zję
wi dzieć Oj ca Świę te go w ko ście le św.
Krzy ża pod czas spot ka nia zor ga ni zo -
wa ne go dla śro do wisk twór czych. 

– Znów by łam wśród wy bra nych, bo
od księ dza Nie węg łow skie go otrzy ma -
łam bi le ty – opo wia da ła. – Sie dzia łam
bli sko oł ta rza. W pew nym mo men cie
ksiądz Nie węg łow ski pod szedł do mnie
ra zem z Pa pie żem i po wie dział: A to
jest Zo fia Ku ców na, któ ra za gra ła
w „Opo wie ściach mo jej żo ny”. Na co
Oj ciec Świę ty od po wie dział: owszem,
owszem i po dał mi rę kę. Nie chcia łam
tej rę ki wy pu ścić, by ła ta ka gład ka,
ciep ła, mi ła w do ty ku.

Po tem Ku ców na spot ka ła Pa pie ża
jesz cze kil ka ra zy. – Pod czas po by tu
w War sza wie miesz kał na mo jej uli cy
– Szu cha – opo wia da ła. – Ca ła uli ca
by ła zam knię ta, a przez ca łą do bę na
da chach sie dzia ły spe cjal ne służ by.
Nie wiem skąd lu dzie zna li plan dnia
Pa pie ża, ale na pół go dzi ny przed je go
wy ja zdem z wszyst kich oko licz nych
ulic, wy nu rza ły się tłu my wier nych,
któ rzy zaj mo wa li miej sca przy ba rier -
kach. Też tam by łam, bo na bal ko nie
nie wol no by ło stać. I nie wiem jak to
się dzia ło, ale każ de mu wy da wa ło się,
że Pa pież pa trzy właś nie na nie go. 

Do tyk pub licz no ści

Zo fia Ku ców na w Książ ni cy opo -
wia da ła tak że o tym jak zo sta ła ak tor -
ką, mi mo że uczęsz cza ła do li ce um
pla stycz ne go. Ale jej przy go da z „ak -
tor stwem” roz po czę ła się jesz cze
w Gim na zjum Kró lo wej Wan dy
w Kra ko wie. – Gdy na lek cjach ję zy ka
pol skie go trze ba by ło coś prze czy tać,

to ja by łam pro szo na do pier wszej
ław ki i to ja czy ta łam – mó wi ła. – W
li ce um za in te re so wa ła się mną po lo -
nist ka Mie czy sła wa Ro man ków na.

To ona na mó wi ła Zo fię Ku ców nę
i jej ko le żan kę, aby wzię ły udział
w kon kur sie re cy ta tor skim Ju liu sza
Sło wac kie go. W eli mi na cjach mię -
dzysz kol nych, któ re od by ły się w Kra -
ko wie przy szła ak tor ka zdo by ła
I miej sce. – W tym sa mym kon kur sie
brał udział Je rzy Gro tow ski, ale
w szko le to ja go nie lu bi łam – wtrą ca -
ła. – Mó wi łam mo no log Kor dia na na
Mont Blanc. By łam w gra na to wym
far tusz ku z bia łym koł nie rzy kiem. I nie
wiem jak to się sta ło, ale wy gra łam
ten kon kurs na eta pie ogól no pol skim. 

Jed nak do szko ły te a tral nej Ku ców -
na – jak sa ma mó wi – zda wa ła bez
prze ko na nia, bo ni gdy nie my śla ła
o tym za wo dzie. – Wte dy wy da wa ło
mi się, że ak tor ka mi zo sta ją tyl ko
dziew czy ny o nadz wy czaj nej uro dzie –
opo wia da ła. – A ja by łam ta ką tro chę

dziew czy ną -pi sto le tem, lu bią cą grać
w pił kę. Na do da tek chu dą, co mnie
bar dzo dzi wi, gdy te raz na sie bie spo -
glą dam.

Na I ro ku stu diów Ku ców nę uz na no
za wiel ki ta lent. Przy szła ak tor ka
zwią za ła się na krót ko z ZMP, ale szy-
b ko zo sta ła z nie go wy klu czo na. – Po -
tem by łam le se rem i do pie ro, gdy sta -
nę łam na sce nie na pre mie rze prób nej
z pub licz no ścią coś się ze mną sta ło –
wspo mi na ła. – Po czu łam, nie prze sa -

dzam, ja kiś pod much, coś mnie dot -
knę ło. Wte dy po my śla łam, że mo że to
ak tor stwo wca le nie jest ta kie głu pie
i za ko cha łam się w nim. Do pie ro po
la tach wiem, co to był za pod much,
któ ry mnie dot knął. To by ła ener gia,
któ rą wy sy ła ak tor w stro nę pub licz -
no ści, a ona tę ener gię od da je. 

Nie za wsze jed nak tak się dzie je.
Zo fia Ku ców na uwa ża, że ak to ro wi
gra się naj go rzej w dni świą tecz ne,
gdy na przed sta wie nia przy cho dzą ro -
dzi ny tuż po obie dzie. – Wte dy oni nie

wy sy ła ją nam ener gii i przed sta wie nie
jest kiep skie – prze ko ny wa ła.

Od kil ku lat ak tor ka jest już na eme -
ry tu rze. – Dzień, kie dy to się sta ło był
dla mnie czar ny – mó wi ła. – Stra ci łam
in dy wi du a li zu ją cy mnie ty tuł: ak tor ka.
Wśród eme ry tów nie roz róż nia się
prze cież za wo dów. Prze ży łam to bar -
dzo i nie by ło to nic mi łe go. Ale, na
szczę ście, od te go cza su ktoś cza sa mi
jesz cze chce, abym coś za gra ła.

Punkt od nie sie nia

Zo fia Ku ców na to nie tyl ko ak tor -
ka, ale tak że au tor ka kil ku ksią żek,
m.in. „Za pach szmin ki”, „Opo wie ści
mo je” – zbiór fe lie to nów. W 1990 ro -
ku na ryn ku po ja wi ła się po zy cja pt.
„Za trzy mać czas”. W 2008 ro ku do -
szło do jej wzno wie nia. – By ło to dla
mnie wiel kim prze ży ciem, bo mu sia -
łam przed tem zro bić ko rek tę – opo -
wia da ła. – Gdy zam knę łam ostat nią
stro nę, zda łam so bie spra wę, że wię k-
szo ści osób, któ re po ja wia ją się w tej
książ ce już nie ma, że są przep ła ka ni
prze ze mnie. Oni wró ci li do mnie
w tej książ ce. 

Zo fia Ku ców na wspo mi na swo je
dzie ciń stwo ja ko bar dzo uda ne, któ re -
go ży czy ła by wszyst kim. – Wy cho wa -
łam się w ro dzi nie wie lo po ko le nio wej,
choć mo im wy cho wa niem naj mniej
zaj mo wał się mój ta ta, któ ry był woj -
sko wym – mó wi ła. – On nie lu bił mó -
wić o spra wach do mo wych, o dzie -
ciach. Ale za to u mo jej bab ci był sad,
by ły po rze czki, czy li raj. Dzie ciń stwo
to wa rzy szy mi, zresz tą jak i in nym lu -
dziom, przez ca łe ży cie. To ta ki punkt
od nie sie nia, któ re go nie wol no za po -
mi nać. 

Nie oszu kasz

I choć Ku ców na wspo mi na swo je
dzie ciń stwo ja ko raj skie, to wca le ła -
two nie by ło. Du żo na ten te mat moż -
na się do wie dzieć z jej książ ki „Za -
trzy mać czas”. Pod czas spot ka nia
w Książ ni cy czy ta ła jej frag men ty,
a wszy scy słu cha li wspom nień z za -
par tym tchem. Jest tam też opo wieść
o śmie ta nie:

Gdy oj ciec Zo si wró cił z nie wo li,
zaj mo wał się prze de wszyst kim zdo -
by wa niem je dze nia, o któ re by ło bar -
dzo trud no. – Pew ne go dnia, przy niósł
w sło i ku śmie ta nę, wy glą da ła pra wie
jak ma sło – opo wia da ła. – Ale ma ma
nie poz wo li ła nam za glą dać do sło i ka,
któ ry usta wi ła wy so ko na kre den sie.
Śmie ta na mia ła być ra ry ta sem do
ziem nia ków. 

Ku ców na, ma ją ca wte dy kil ka lat,
przy sta wi ła krze sło do kre den su. 

– Otwo rzy łam drzwi czki, przy sta wi -
łam sło ik do ust i po cią gnę łam – czy -
ta ła. – Kra dzio ne nie tu czy, a sma ku je
tak sa mo jak nie kra dzio ne, a mo że
jesz cze bar dziej. 

Smak śmie ta ny prze śla do wał ją jed-
nak tak bar dzo, że jesz cze kil ka ra zy
przy sta wia ła krze sło do kre den su. 

– Wie czo rem mat ka za py ta ła: Kto
ru szał śmie ta nę? Zro bi ło się go rą co –
opo wia da ła da lej Ku ców na. – Ja –
usły sza łam głos oj ca. Ko la cja up ły nę -

ła w ro zdraż nie niu, a mi chcia ło się
pła kać. Po tem oj ciec wziął mnie na
pod wór ko i po wie dział: 

– To jest tchó rzo stwo. Ni gdy te go
wię cej nie zro bisz. Przy rze kasz?

– Przy rze kam – od po wie dzia łam. 
– Więc już wię cej nie becz.
– Ale jak moż na by ło nie be czeć –

mó wi ła Ku ców na. – Oj ciec był ko cha -
ją cy, ale bar dzo wy ma ga ją cy.

Wię cej ich nie wi dzia łam

Zo fia Ku ców na do brze pa mię ta
rów nież dni woj ny, a szcze gól nie je -
den wrześ nio wy w 1939 ro ku. Oj ciec
jej brał wte dy udział w bi twie pod Ró -
ża nem. Woj sko pol skie zo sta ło ro z-
gro mio ne. Oj ciec prze bi jał się z od -
dzia łem, ale zo stał wzię ty do nie wo li
we wsi Krzy wy. 

– Wszy scy, czy li tak że i my za czę li
ucie kać na wschód – opo wia da ła. – Na
fur man kach, 17 wrześ nia do je cha liś -
my ra zem z in ny mi do ukra iń skie go
Kow na. Nad na mi la ta ły sa mo lo ty, ale
dla nas – dzie ci to by ła za ba wa.

Pod Kow nem był po stój. Ko bie ty
wy sia dły z fur ma nek, że by zdo być coś
do je dze nia. – Z ma mą we szłyś my do
ja kiejś leś ni czów ki – opo wia da ła Zo fia
Ku ców na. – Do brze to pa mię tam. By -
ła tam du ża kuch nia, a po dło ga zro-
bio na by ła z sze ro kich, bia łych de sek.
Poś rod ku stał stół, a przy nim sie dzie -
li pol scy żoł nie rze. Od wró ci li się do
nas, a je den z nich pa trząc na mat kę,
ubra ną w let nią su kien kę za py tał: A ty
skąd ko bie to? Mat ka za czę ła ner wo wo
opo wia dać, że mę żo wie są na woj nie,
że my ucie ka my i je steś my strasz nie
głod ni. Pa mię tam do kład nie, co on
wte dy po wie dział: Ko bie to, wra caj cie
do do mu. Wróg jest przed wa mi i za
wa mi. Do sta łyś my je dze nie, wró ci ły-
ś my do fur ma nek i mat ka za rzą dzi ła
po wrót do do mu. Kil ka wo zów po je -
cha ło jed nak da lej i do dziś nie wie my,
co się z ni mi sta ło. 

Prze ko naj się 

Zo fia Ku ców na uro dzi ła się w 1933
ro ku w War sza wie. Tam też cho dzi ła
do gim na zjum i li ce um pla stycz ne go.
W 1955 ro ku ukoń czy ła Wy dział Ak -
tor ski Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Te a tral nej w Kra ko wie. W tym sa mym
ro ku de biu to wa ła w kra kow skim Te a -
trze Mło de go Wi dza. W la tach 1957-
59 na le ża ła do zes po łu Te a tru im. Ju -
liu sza Oster wy w Lub li nie. W ko lej -
nych la tach gra ła na sce nach war szaw -
skich: w Te a trze Po wszech nym, Te a -
trze Ate ne um, Te a trze Na ro do wym
oraz Te a trze Współ czes nym. Jest wy -
kła dow cą Aka de mii Te a tral nej
w War sza wie. 

Przyz nam szcze rze, że spot ka nie
z Ku ców ną w Książ ni cy Płoc kiej zro -
bi ło na mnie wiel kie wra że nie, tym
wię ksze, że zna łam ją je dy nie z nie -
wie lu kre a cji ak tor skich, któ re nie za -
wsze mi się po do ba ły. Oka za ło się, że
jest to ko bie ta peł na ciep ła, uro ku,
z wiel kim do rob kiem – nie tyl ko ak -
tor skim. 

Mał go rza ta Da nie luk

O Ja nie Pa wle II, ak tor stwie, ro dzi cach i sma ko wi tej – acz za ka za nej – śmie ta nie opo wia da ła
w Książ ni cy Płoc kiej 2 kwiet nia Zo fia Ku ców na

Dziew czy na – pi sto let
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Fe sti wal Mu zy ki Jed nog ło so wej (mię -
dzy 27 a 29 mar ca), miał w tym roku ju bi -
le u szo wą, pięt na stą edy cję. Do star czy ła
ona oka zji do rocz ni co wych, pod su mo -
wu ją cych ref lek sji – w kon kret nym sen sie
re per tu a ro wym prze ło ży ła się zaś na przy-
pom nie nie wąt ków, czy na wet wy ko naw -
ców de cy du ją cych o toż sa mo ści te go nie -
co dzien ne go wy da rze nia mu zycz ne go. 

Zes po łem, któ ry na fe sti wa lu wy stą pił
już czte ro krot nie, w 1996, 1998, 2001
i 2004 ro ku, jest kie ro wa ny przez Mar ci na
Bor nu sa Szczy ciń skie go sek stet wo kal ny
Bor nus Con sort. Dzie się cio le cie im pre zy
ucz cił on ze sta wem pieś ni pa syj nych – do
któ rych te raz po wró cił w iden tycz nie za -
ty tu ło wa nym pro gra mie „Poś rod ku ży wo -
ta”. Tak wy kła da się po pol sku „Me dia vi -
ta”: ła ciń ski ty tuł utwo ru za my ka ją ce go
ko lej ny ju bi le u szo wy wy stęp i ak cen tu ją -
ce go, zgod nie z naj głęb szą isto tą chrze ści -
jań skiej ref lek sji eg zy sten cjal nej, nie roz -
łącz ność oraz wza jem ne uwa run ko wa nie
ży cia i śmier ci. Ich splot sta no wi też ją dro
te ma tycz ne śpie wów pa syj nych i wiel ko -
post nych, któ re, wy bra ne z pol skich i za -
gra nicz nych rę ko pi sów czy kan cjo na łów,
zło ży ły się na wspom nia ny pro gram.

Odz na czał się on – nie za leż nie od per-
fek cji wy ko naw czej, sta no wią cej tu coś na
kształt prze słan ki en ty me ma tycz nej – lo g-
icz nym ukła dem, czy tel nie ilu stru ją cym
ewo lu cję wo ka li sty ki sa kral nej od asce ty-
cz nej, li te ral nie jed nog ło so wej mo no dii
śred nio wie cza po re ne san so wą po li fo nię
w sty lu tro chę zbli żo nym do Pa le stri ny
(„Wszy scy miesz kań cy dwo ru nie bie skie -
go”, pobrz mie wa ją cy echem nie za pom -
nia ne go wy stę pu The Hil liard En sem ble
na po przed nim fe sti wa lu). Pięk ny ten
utwór z rę ko pi su kla ry sek gnieź nień skich
za świad czył za ra zem, że już na prze ło mie
XVI i XVII wie ku Pol ska mia ła w mu zy -
ce eu ro pej skiej do praw dy moc ne pra wo
oby wa tel stwa. I mo że nie przez przy pa dek

me lo dy ka „Żół ta rza Je zu sów....”, naj dłuż -
szej po zy cji pro gra mu, ko ja rzy ła się po
tro sze z jed ną z pieś ni ze słyn nej kan ta ty
Car la Or ffa „Car mi na bu ra na”, wy ko rzy -
stu ją cej tek sty z XII I -wiecz ne go „Co dex
bu ra na” – mi mo cał ko wi tej nie przy sta -
wal no ści tych świec kich tek stów do prze -
peł nia ją cej pier wszy fe sti wa lo wy wie czór
at mos fe ry wiel ko post ne go sku pie nia. 

Po dob na at mos fe ra pa no wa ła tak że
pod czas wie czo ru dru gie go, bę dą ce go za -
wę żo ną kon ty nu a cją dwóch pier wszych
kon cer tów edy cji ubieg ło rocz nej. Owo
za wę że nie po le ga ło na tym, że o ile wte -
dy, wraz z ro dzi mą Sa bio net tą, uda liś my
się w „mu zycz ne po dró że po śred nio -

wiecz nej Fran cji”, a dzię ki bel -gij skie mu
ok te to wi Gra in de la vo ix od wie dzi liś my
Bra ban cję z tej że epo ki – w obu wy pad -
kach wie le uwa gi po świę ca jąc li ry ce mi -
łos nej tru we rów i min stre li – o ty le te raz
wy pra wi liś my się aż na Pół wy sep Ibe ryj -
ski, tyl ko ze wzglę du na re li gij ny śpiew
mo za rab ski.

Jest on ema na cją tam tej sze go ty gla et -
nicz ne go z pier wszych wie ków chrze ści -

jań stwa: lud no ści au toch to nicz nej, Ży dów
i Ara bów, któ rzy w VIII wie ku ob ję li wła -
dzę nad Pół wys pem, za gra ża jąc w ten
spo sób je go chrze ści jań skie mu dzie dzic -
twu kul tu ro we mu. Śpiew mo za rab ski jed-
nak prze trwał i, wraz ze swym suk ce so -
rem w po sta ci cho ra łu gre go riań skie go,
już w XI wie ku dał po czą tek wie log ło so -
wo ści, któ rej naj wcześ niej sze na tych zie -
miach przy kła dy znaj du ją się w „Co dex
Ca lix ti nus” i „Co dex:Las Hu el gas”. Do
tych skar bnic re li gij nej sztu ki wo kal nej
się gnął zna ko mi ty, sze ro ko zna ny w świe -
cie (choć w Pol sce wy stę pu ją cy po raz
pier wszy) hisz pań ski zes pół Scho la An ti -
qua, pow sta ły w 1984 ro ku w Bar ce lo nie,

pre zen tu jąc pro gram „Mo no die i pry mi -
tyw ne for my po li fo nii za chod nio e u ro pej -
skiej” (w pier wszej czę ści m.in. śpie wy na
czas Wiel kie go Ty god nia, w dru giej mo -
za rab skie śpie wy li tur gicz ne). Trze ba
pod kre ślić, że „pry mi tyw ne” nie ma tu
zna cze nia war to ściu ją ce go – przy naj mniej
dla płoc kich słu cha czy, mi mo pew ne go
obez na nia z bar dziej za a wan so wa ny mi
for ma mi wie log ło so wo ści jej pier wo ci ny,

od bie ra ją cych wręcz en tu zja stycz nie. Za -
świad czył o tym bis (na rze czo nym fe sti -
wa lu zja wi sko ra czej nie ty po we) oraz
dłuż sza ora cja dzięk czyn na, wyg ło szo na
przez bi sku pa w ję zy ku... Pół wys pu Ape -
niń skie go. 

In ne stro ny świa ta re pre zen tu ją człon -
ko wie En sem ble Nu: n, bo ha te ra ostat nie -
go wie czo ru: ka na dyj skie wo ka list ki Re -
bec ca Ba in i Ka the rin Hill oraz nie miec cy
in stru men ta li ści Gert An klam (sax so pran
i sax ba ry ton) i za ło ży ciel gru py Falk Zen -
ker (gi ta ra). Na wią za li oni do jed ne go
z naj cie ka wszych wąt ków fe sti wa lu, czy li
do re in ter pre ta cji cho ra ło wej kla sy ki
z per spek ty wy współ czes nych sty lów mu -
zycz nych: patrz wy stę py jaz zma nów, trę -
ba cza To ma sza Stań ki (z Bor nus Con sort)
i pia ni sty Wło dzi mie rza Pa wli ka (z war -
szaw skim Chó rem Ka me ral nym) w 2001
i 2003 ro ku.

Po nie miec ku „nun”, od sy no ni micz -
ne go ła ciń skie go „nunc”, zna czy „te raz”
– zwa ży wszy zaś do dat ko wo na an giel -
ski de sy gnat te go sło wa („za kon ni ca”),
otrzy ma my cał kiem wy czer pu ją ce okre -
śle nie for mu ły twór czej zes po łu. Zgod-
nie z ty tu łem fe sti wa lo we go wy stę pu,
wy cho dzi on od „Ko rze ni mu zy ki”, czy -
li od śred nio wiecz nych te ma tów cho ra -
ło wych – vi de „O plan gens vox” Hil de -
gar dy von Bin gen, naj słyn niej szej chy -
ba za kon ni cy w dzie jach mu zy ki – tran -
spo no wa nych na „te raź niej szość” przez
pej za że dźwię ko we w du chu awan gar -
do we go so no ryz mu (zwie lo krot nio ne
elek tro nicz nie brzmie nia gi ta ry i sak so -
fo nów) czy im pro wi za cje in stru men tal -
ne, chwi la mi bli skie free jaz zu. 

By ło to god ne zwień cze nie wy jąt ko wej
edy cji wy jąt ko we go fe sti wa lu – w miej -
sco wym, dość bo ga tym ka len da rzu im -
prez kul tu ral nych za pew ne je dy ne go, któ -
ry moż na uz nać za ewe ne ment w wy mia -
rze ogól no kra jo wym. A. Do ro bek

JED NOG ŁO SO WE PO WRO TY I KON TY NU A CJE

Zna ny w śro do wi sku mu zycz nym dow-
cip gło si, że w nie bie Pan Bóg słu cha Ba -
cha (oczy wi ście Ja na Se ba stia na), świę ci
– Mo zar ta, a anio ło wie – na przy kład Vi -
val die go. Czy jej mu zy ki słu cha tam od
kil ku lat Jan Pa weł II, bę dzie mu sia ło po -
zo stać ta jem ni cą Je go za świa to we go ży -
wo ta. Je śli jed nak pro gram im prez zor ga -
ni zo wa nych w Płoc ku na oko licz ność ko -
lej nej rocz ni cy odej ścia pier wsze go sło -
wiań skie go wło da rza sto li cy Pio tro wej
miał by co kol wiek su ge ro wać w tej mie -
rze, na le ża ło by wno sić, że z nie biań skiej
estra dy fil har mo nicz nej dla Pa pie ża -Po la -
ka roz brzmie wa prze de wszyst kim mu zy -
ka Wol fgan ga Ama de u sza. 

Tak więc 2 kwiet nia br. – przy pom nij -
my, że Jan Pa weł II „od szedł do do mu Oj -
ca” do kład nie czte ry la ta wcześ niej,
o godz. 21.37 – w Mu ze um Ma zo wiec kim
od był się uro czy sty oko licz no ścio wy kon-
cert, pod czas któ re go zabrz mia ły mię dzy
in ny mi frag men ty słyn ne go Re qu iem

w wy ko na niu Pu e ri Can to res/Pu el lae Can-
tan tes Plo cen ses pod dy rek cją An ny
Bram skiej. Mu zycz ne apo ge um te go rocz -
ne go hoł du pa mię ci Wiel kie go Nie o bec -
ne go przy pa dło wszak że na pią ty dzień te -
go mie sią ca, kie dy to w ka te drze na
Wzgó rzu Tum skim zabrz mia ły wy łącz nie
dzie ła dru gie go (w sen sie me try kal nym)
z kla sy ków wie deń skich. 

Go ści ły one w tym za wsze otwar tym
dla mu zy ki przy byt ku już nie raz – na cze -
le z Re qu iem, w cią gu ostat niej de ka dy
wy ko na nym tu przy naj mniej dwu krot nie.
Mo że też dla te go – choć na niez mien nie
bo les ną rocz ni cę utwór ten wy da wał się
wręcz wy ma rzo ny – te raz się gnię to do in -
nych re li gij nych dzieł ar cy mi strza z Sal -
zbur ga: Exul ta te, ju bi la te F-dur KV 165,
po pu lar ne go mo te tu na so pran i ma ły zes -
pół in stru men tal ny (w prak ty ce na ogół
za stę po wa ny przez or kie strę ka me ral ną),
oraz względ nie rzad ko gry wa nej Mis sa
so lem nis C-dur KV 337. Ca ło ści god nie

do peł ni ła da na na po czą tek uwer tu ra do
ope ry Ła ska wość Ty tu sa, peł na szla chet -
nej, uro czy stej po wa gi. 

Głów ny punkt pro gra mu sta no wi ła nie -
wąt pli wie Mis sa so lem nis, pod każ dym
wzglę dem skrom niej sza nie tyl ko od słyn -
nej Be e tho ve now skiej „imien ni czki”, ale
i od Wiel kiej mszy c-moll KV 427, naj wy -
bit niej sze go utwo ru Mo zar ta w dzie dzi nie
tej for my. Choć po nad dwu krot nie krót sza
(oko ło 25 mi nut, mo że na sku tek de zy de -
ra tów ar cy bi sku pa sal zbur skie go H. Col-
lo re do, ów czes ne go chle bo daw cy kom po -
zy to ra, któ ry wkrót ce po ukoń cze niu dzie -
ła roz stał się z pryn cy pa łem) oraz prost sza
w sen sie for my i środ ków mu zycz ne go
wy ra zu, wy szła jed nak spod rę ki „ulu-
bień ca Bo ga”, to też kry je w so bie nie ma -
ło mu zycz ne go pięk na – zwłasz cza w Be -
ne dic tus o bo ga tej, kun sztow nej fak tu rze
po li fo nicz nej. Jej wa lo ry zo sta ły na le ży cie
uwy pu klo ne przez licz ne gro no wy ko -
naw ców, skła da ją ce się z chó ru mie sza ne -
go „Ars Vo ca le” In sty tu tu Mu zy ki Uni w-
er sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Ol -
szty nie, cie cha now skie go chó ru „Si ne

No mi ne”, Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz -
nej (fir mu ją cej ca łe przed sięw zię cie) oraz
kwar te tu uty tu ło wa nych so li stów, zwią za -
nych z naj słyn niej szy mi sto łecz ny mi te a -
tra mi ope ro wy mi: so pra nist ki Bo że ny Ha -
ra si mo wicz (któ ra naj wię ksze po le do po -
pi su mia ła w Exul ta te, ju bi la te), al cist ki
El żbie ty Wrób lew skiej, te no ra Syl we stra
Smul czyń skie go i ba sa Woj cie cha Gier la -
cha. Do dat ko wą gwa ran cję sty lo wo ści
i kla sy wy ko na nia sta no wi ła oso ba dy ry -
gen ta To ma sza Bu ga ja, jed ne go z naj wię -
kszych ro dzi mych spe cja li stów od twór c-
zo ści kla sy ków wie deń skich, pro fe so ra
war szaw skiej i kra kow skiej Aka de mii
Mu zycz nej, a w la tach 2006-2008 dy rek -
to ra mu zycz ne go Te a tru Wiel kie go -O pe -
ry Na ro do wej. 

Mo zar tow ska Mis sa so lem nis to dzie ło
skom po no wa ne w „ra dos nej” to na cji C-
dur i, w sa mej rze czy, szla chet nej ra do ści
peł ne. Moż na wręcz mieć na dzie ję, iż owa
ra dość, mi mo ko lej nej smut nej rocz ni cy,
udzie li ła się po tro sze tak że Wiel kie mu
Nie o bec ne mu – je śli słu chał kon cer tu
z za świa tów... AD

MO ZART ZA ŚWIA TO WY
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14 wrześ nia ubieg łe go ro ku przed
„Sta ni sła wów ką” po sa dzo no 4 „dę by
pa mię ci” po świę co ne 4 ofi ce rom za -
mor do wa nym przez NKWD w Ka ty niu,
Mied no je i Char ko wie, w ra mach ogól -
no pol skiej ak cji edu ka cyj nej ucz cze nia
w ten spo sób ofiar zbrod ni ka tyń skiej.

19 kwiet nia Dusz pa ster stwo Na u czy -
cie li i pa ra fia p.w. św. Sta ni sła wa Kost-
ki za pra sza ją na ob cho dy „Dnia pa mię ci
o Ka ty niu”. W ich ra mach o godz. 12
od pra wio na zo sta nie uro czy sta msza
św. za po mor do wa nych w 1940 ro ku,
a po tem na stą pi od sło nię cie tab lic pa -
miąt ko wych 4 ofi ce rów, któ rym

w ubieg łym ro ku po sa dzo no dę by: mjr.
Pio tra Du nin -Bor kow skie go, mjr. Hen-
ry ka Bren de la, por. Ja na Bej gie ra, por.
Cze sła wa Zap ła ty.

Na to miast 20 kwiet nia o godz. 16
w Księ gar ni Li te rac kiej przy ul. Ko le -
gial nej swój no wy to mik wier szy pt.
„Na ścież kach cza su” pro mo wać bę dzie
Bar ba ra Nidz gor ska -Ci szyń ska. Zbiór
wy da ny przez Sto wa rzy sze nie Au to rów
Pol skich na 136 stro nach za wie ra po nad
60 utwo rów, ilu stro wa nych przez Ja na
Su li mier skie go. Na miej scu bę dzie
moż na rów nież za o pa trzyć się w to mik
za 30 zł. (j)

Za pro sze nia

Re gi na Kaź mier czak i Sła wo mir Kę dzier ski – au to rzy wy sta wy w Książ ni cy Płoc kiej

Wy sta wa „Wła dy sław Bro niew ski –
Mój po grzeb (wier sze o wioś nie i o
śmier ci)”, któ rą do 22 kwiet nia moż na
oglą dać w Książ ni cy Płoc kiej, pow sta ła
z prze ko ry, ja ko re ak cja na sy tu a cję
w szkol nych pro gra mach i po dręcz ni -
kach, na za nik świa do mo ści współ czes -
nych o płoc kim poe cie. 

Trud na bio gra fia Wła dy sła wa Bro -
niew skie go naz na czo na jest śmier cią –
bra ta, żo ny, cór ki, to wa rzy szy bro ni,
śmier cią idei, le gen dy, wia ry, poe zji,
a na wet pej za żu. Wszyst ko to spra wi ło,
że Bro niew ski pi sał o śmier ci za rów no
w de biu tan ckim to mie „Wia tra ki”, jak
i u kre su ży cia. Peł na bó lu i stra ty
„śmier cio noś na” li ry ka nie poz ba wio na
jest rów nież iro nii, zwłasz cza, gdy pi sze
on o śmier ci włas nej, re ży se ru jąc swój
po grzeb w dniach śmier tel nej cho ro by
(„Nie do cze ka nie wa sze”). 

Au tor ka wy sta wy – Re gi na Kaź mier -
czak – uwa ża, że mi mo wszyst ko właś -
nie te wier sze są za po wie dzią no we go,
in ten syw ne go ży cia. – Mó wiąc o śmier -
ci, Bro niew ski mó wi jed no cześ nie
o wioś nie, stąd pod ty tuł wy sta wy – tłu -

ma czy cy tu jąc poe tę: Wiem, jesz cze nie -
raz ma jem roz kwit nę/ pieś ni po to kiem
spły ną przez pierś,/ jesz cze się przej rzę
w wo dzie błę kit nej,/ spoj rzę głę bo ko,
spoj rzę aż w śmierć.

Wy sta wa to za pro sze nie do lek tu ry
wier szy poe ty, do głę bo kie go spoj rze nia
„aż w śmierć”, za któ ry mi wi dać ży cie.
Rów nież ży cie poe ty, trud ne, za wi łe,
peł ne fał szy wych tro pów, za krę tów hi s-
to rii, a jed nak peł ne i cie ka we, jak kol -
wiek byś my go nie oce nia li. 

Wy sta wę przy go to wa ło Mu ze um
Bro niew skie go w War sza wie. (rł)

Otwar ty przy te a trze lo kal ga stro no -
micz ny Har ri son Art sta ra się łą czyć
ofer tę dla cia ła i dla du cha. Po pi ja jąc ka -
wę, czy kon su mu jąc obiad, na naj dłuż -
szej ścia nie po dzi wiać moż na sztu kę.
Pier wsza, lu to wa wy sta wa skła da ła się
z pocz tó wek okre su mię dzy wo jen ne go
i li no ry tów Wie sła wa Chro ba ka. Dru gą
otwar to na Dzień Ko biet, z pew nym
pod tek stem; przed sta wia ona bo wiem
rów nież pra ce W. Chro ba ka zwią za ne
te ma tycz nie z Ka ma su trą. Zbiór tych
prac pre zen to wa ny był już w Ko ło brze -
gu i w Za ko pa nem. Jak mó wi au tor obu
wy staw, zna ny płoc ki ko lek cjo ner
przed mio tów za byt ko wych Woj ciech
Li soc ki, te pra ce to nie je dy ny do wód
za in te re so wa nia ar ty sty In dia mi i za led -
wie ułam ko wy wy ci nek je go twór czo -
ści. Ka ma su trę w Har ri so nie oglą dać
moż na do 20 kwiet nia.

W zbio rach na u czy cie la Zes po łu
Szkół Eko no micz no -Ku piec kich jest
wie le prac płoc kich ar ty stów, i nie tyl -
ko, czę sto nie do ce nia nych, któ rych Li -
soc ki pró bu je wy pro mo wać. Już pra cu je
nad na stęp ną wy sta wą, któ rą rów nież
obej rzeć bę dzie moż na w Har ri so nie, na
któ rą zło żą się pra ce Wa cła wa Po la kow -
skie go, czo ło we go pol skie go ko lo ry sty.
A w dal szych pla nach re tros pek tyw na

ek spo zy cja pocz tó wek Płoc ka z lat 60.
i 70 oraz gra fi ki Ja na Ta ra si na.

Na to miast w Za ko pa nem otwar ta zo -
sta nie nie ba wem wy sta wa prac Sta ni sła -
wa Żur ka, bę dą ca rów nież swo i stą pro-
mo cją Płoc ka. An na Za dzior ko – dy rek -

tor Miej skiej Ga le rii Sztu ki im. Wła dy -
sła wa hr. Za moj skie go jest zach wy co na
prób ką pla stycz nej twór czo ści płoc kie -
go le ka rza, któ ry z po wo dze niem pró bo -
wał tak że swych sił w li te ra tu rze. (j)

Ka ma su tra w li no ry tach
Je śli moż li we jest odro dze nie się dla współ czes nych czy tel ni ków
poe ty Bro niew skie go to je dy nie w for mie pry wat nej, przy ja ciel -
skiej i ludz kiej

Spoj rzę aż w śmierć

Pro mo cji fil mu ,,Generał Nil” to wa rzy -
szy ak cja edu ka cyj na, któ rą Biu ro Edu ka -
cji Pub licz nej IPN przy go to wa ło wspól nie
z Na ro do wym Cen trum Kul tu ry i dy stry -
bu to rem fil mu Mo no lith Films.

Jest to pa kiet mul ti me dial ny za wie -
ra ją cy sce na riu sze trzech lek cji in ter -
dy scy pli nar nych (j. pol ski, hi sto ria,
wie dza o spo łe czeń stwie) dla ucz niów
szkół po nad gim na zjal nych. Obok ma -
te ria łów edu ka cyj nych w for mie pa -
pie ro wej, na pły cie zna laz ły się fo to sy
z fil mu, wy wia dy z twór ca mi, frag-
men ty kro nik fil mo wych, do ty czą ce
są do wych pro ce sów po ka zo wych. Ma -
te ria ły te mo gą być wy ko rzy sta ne przy
oma wia niu na stę pu ją cych za gad nień:
Sto su nek władz ko mu ni stycz nych do
żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej, Pol skie po -
wo jen ne po dzie mie nie po dleg ło ścio -
we, Re pre sje sta li now skie, Apa rat
bez pie czeń stwa Pol ski Lu do wej. Moż -

na je ścią gnąć ze stro ny in ter ne to wej
www.gen ral -nil.pl lub po pro sić
o prze sła nie bez poś red nio w IPN, któ -
ry or ga ni zu je też pre lek cje na te mat
gen. Ni la. (rł)

Edu ka cja

Au gust Emil Fiel dorf pse udonim „Nil”

Czło wiek to brzmi dum nie

„Sło wo czło wiek – to dźwię czy dum nie!”
pow ta rza my za wiel kim Mak sy mem.
A tu co raz ktoś w pysk cię za su nie
i pow ta rza, że je steś psim sy nem.

Cóż tu ro bić ta kim ga gat kom
w cze ki stow skim mrocz nym za jeź dzie?
Więc po módl my się, klnąc w wa szą mat kę, 
wyp ło wia łej czer wo nej gwieź dzie.
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Kon kurs w ro ku mi nio nym miał swo -
ją ju bi le u szo wą XX edy cję i cie szy się
wciąż ros ną cym za in te re so wa niem poe -
tów w kra ju i oś rod kach po lo nij nych.
Uczest ni kiem te go rocz nej edy cji kon -
kur su mo że być poe ta, któ ry w ter mi nie:
do 31 lip ca na de śle ze staw pię ciu wier-
szy, nie pub li ko wa nych w wy daw nic -
twach zwar tych i cza so pis mach ogól no -
pol skich oraz nie na gro dzo nych w in -
nych kon kur sach. Or ga ni za to rzy nie
ogra ni cza ją te ma ty ki wier szy, su ge ru ją
je dy nie moż li wość się gnię cia po te ma -
ty kę płoc ką.

Ze sta wy w po sta ci wy dru ku kom pu -
te ro we go ewen tu al nie ma szy no pi su
lub czy tel ne go rę ko pi su – na le ży nad -

sy łać w czte rech eg zem pla rzach na pa -
pie rze o for ma cie A4 na adres: Książ -
ni ca Płoc ka, 09 – 400 Płock, ul. Ko ś-
ciusz ki 6

Nad sy ła ne na kon kurs tek sty po win ny
być opa trzo ne go dłem (pse u do ni mem).
Naz wi sko, imię, do kład ny adres au to ra
oraz nu mer te le fo nu kon tak to we go lub
adres e-ma i lo wy na le ży umie ścić
w osob nej ko per cie, opa trzo nej ta kim
sa mym go dłem i do łą czyć do ze sta wu
wier szy. Uczest nik mo że na de słać tyl ko
je den ze staw wier szy. Na ko per cie po -
wi nien zna leźć się do pi sek: Kon kurs
Poe tyc ki „O Liść Dę bu.” Uro czy stość
wrę cze nia na gród od bę dzie się 13 li sto -
pa da. (rł)

Ru sza XXI edy cja Ogól no pol skie go Kon kur su Poe tyc kie go im Wła dy sła wa Bro -
niew skie go „O Liść Dę bu” or ga ni zo wa na przez Książ ni cę Płoc ką

Do poe tów
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Za wod nik MMKS Ju trzen ka Płock Pa -
tryk Cie chom ski wró cił z Pu cha ru Pol ski
Ju nio rek i Ju nio rów Młod szych w ju do
(od po wied nik Mi strzostw Pol ski w star -
szych ka te go riach wie ko wych) z brą zo -
wym me da lem, da ją cym mu start w Ogól -
no pol skiej Olim pia dzie Mło dzie ży.
O wej ście do ści słe go fi na łu prze grał
z póź niej szym zdo byw cą zło te go me da lu.

To już ko lej ny suk ces mło de go za wod ni -
ka MMKS Ju trzen ki, któ ry w tym ro ku
zmie nił ka te go rię wa go wą. Do tych czas
od no sił suk ce sy w wa dze 73 kg, obec nie
zmie nił ka te go rię na bar dziej mę ską i wal -
czy w wa dze 81 kg, co nie przesz ko dzi ło
mu w zdo by ciu ko lej ne go me da lu.

Za wo dy od by ły się w Pi le w dniach
28-29 mar ca br. mw

Brąz dla Pa try ka

Dwa zło te, trzy srebr ne i dwa brą zo we
me da le przy wie źli ucz nio wie płoc kie go
Klu bu Fu Hok Ku en Płock. V Mi strzo stwa
War sza wy Wus hu oraz Tur niej Pier wsze go
Kro ku w San sho u/Qin gda zor ga ni zo wał
Pol ski Zwią zek Wus hu. W za wo dach udział
wzię ły szko ły kung fu i san dy z ca łe go kra -
ju, a tak że re pre zen tan ci ka dry na ro do wej.

Im pre zę roz po czę ły wy stę py uczest ni -
ków star tu ją cych w kon ku ren cjach form
Ta o lu: tra dy cyj nych, po ka zo wych, spor -
to wych ob li ga to ryj nych i spor to wych
ukła da nych. Dru gie miej sce i srebr ny me -
dal w ka te go rii se nio rek do lat 33 za Sap
Pa Sau, tra dy cyj ną for mę sy ste mu po łud -
nio we go, zdo by ła Mar gi ta Ka cza now ska
z Ucz niow skie go Klu bu Spor to we go „FU
HOK KU EN PŁOCK”. Na co dzień stu-
den tka Fi lo lo gii An giel skiej w Pań stwo -
wej Wyż szej Szko le Za wo do wej we
Wło cław ku, a od nie daw na tak że asy sten -
tka Hung Gar Kung Fu w swo im ro dzi -
mym klu bie. Wschod ni mi sztu ka mi wal -
ki zaj mu je się od 2002 ro ku. Obec nie pro -
wa dzi gru pę po cząt ku ją cą dzie ci w gru pie
go sty niń skiej.

Nad mie nić na le ży, że oprócz Mar gi ty
Ka cza now skiej w kon ku ren cji form
star to wa li rów nież: Ja kub Ry biń ski,
Krzysz tof Mio du szew ski, An dże li ka
Ste fań ska, Mar ta Sa piń ska i Mi chał
Woj cie chow ski, zaj mu jąc wy so kie choć
nie me da lo we miej sca.

W Tur nie ju Pier wsze go Kro ku San sho -
u/Qin gda Klub re pre zen to wa ło sześć osób;
wszy scy oni uczęsz cza ją na tre nin gi san dy,
or ga ni zo wa ne przez tre ne rów z FU HOK
KU EN PŁOCK w Go sty ni nie. Z tej gru py

pięć osób wró ci ło z za wo dów z me da la mi.
Zło to zdo by li: Ma riusz Mar ci niak i Da -

wid Ka miń ski, sre bro – Da wid Biń kow -
ski, brąz – Da mian Woj to wicz i Ma ciej
Stęp niak.

V Mi strzo stwa War sza wy Wus hu póź -
nym wie czo rem zam knę ły wal ki se nio rów
w San shou. Tym ra zem wśród na gro dzo -
nych zna lazł się Adam Grze lak, rów nież
wy cho wa nek płoc kiej sek cji Hung Gar
Kung Fu. Wy grał dwie wal ki, co zag wa -
ran to wa ło mu srebr ny me dal w ka te go rii
do 70 kg. Jest ab sol wen tem Szko ły Wyż -
szej im. Pa wła Włod ko wi ca na kie run ku
Wy cho wa nie Fi zycz ne oraz in struk to rem
spor tu Wus hu. W 2008 ro ku zwy cię żył
w III Otwar tych Mi strzo stwach Ślą ska
Wus hu, or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy -
sze nie Da le kow schod nich Sztuk Wal ki
”TAO”. Obec nie pro wa dzi w Go sty ni nie
za ję cia z san dy dla gru py po cząt ku ją cej.

* * *

Płoc ka szko ła Kung Fu dzia ła od 1992
roku. Za ło żył ją szef in struk to rów i pre zes
Pol skie go Sto wa rzy sze nia Hung Gar
Kung Fu Ja cek Świąt kow ski. Jest on jed-
nym z pre kur so rów te go sty lu na te re nie
na sze go kra ju, a tak że Se kre ta rzem Ge ne -
ral nym Pol skiej Unii Da le kow schod nich
Sztuk Wal ki. Na Mi strzo stwach Świa ta
Hung Gar Kung Fu w 2004 ro ku otrzy mał
zło ty i srebr ny me dal w ka te go rii Form
Krót kich i Form Za a wan so wa nych. Od
bli sko 10 lat pie czę nad płoc kim Klu bem
spra wu ją je go ucz nio wie An na i Zbi gniew
Błasz czak oraz Ma riusz Mię tus. A.S.

Mi strzo stwa z me da la mi
28 mar ca ro ze gra ny zo stał IX Mię dzy u -

czel nia ny Tur niej Siat ków ki Męż czyzn
o Pu char Rek to ra Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Za wo do wej w Płoc ku, zor ga ni zo -
wa ny przez Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go i Spor tu oraz Uczel nia ny Klub AZS
PWSZ.

O tro fe um wal czy ło sześć uczel nia nych
dru żyn: PWSZ w Su wał kach, PWSZ
w Cie cha no wie, PWSZ w Skier nie wi cach,
PWSZ we Wło cław ku, Po li tech ni ka War -
szaw ska Szko ła Na uk Tech nicz nych
i Spo łecz nych w Płoc ku oraz gos po da rze –
PWSZ w Płoc ku.

Pu char Rek to ra wy wal czy ła dru ży na
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej
z Su wałk, dru gie miej sce za jął zes pół na -
szej uczel ni, a trze cie płoc ka po li tech ni ka.

Spor to we zma ga nia ua trak cyj nił po kaz
tań ca to wa rzy skie go, przy go to wa ny pod

kie run kiem Pio tra Ma chow skie go oraz no -
wo czes nych ukła dów ta necz nych, pod kie -
row nic twem Be a ty Kul py w wy ko na niu
stu den tek i stu den tów płoc kiej PWSZ,
dzia ła ją cych w sek cjach spor to wych i ta -
necz nych. 

Naj lep szym za wod ni kiem tur nie ju zo -
stał Krzysz tof Ko wa lew ski z PWSZ
w Su wał kach. 

Każ da dru ży na bio rą ca udział w Tur -
nie ju otrzy ma ła pu char, dy plom, pił kę,
ko szul ki, na to miast naj lep si za wod ni cy
m.in. mar ko we tor by i czap ki. Na gro dy
zwy cięz com wrę czał pro rek tor ds. stu-
den ckich i na u cza nia doc. dr Jan R. Ka -
li now ski.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją rek to ro wi
PWSZ Płock prof. Jac ko wi Grzy wa czo wi
oraz Wy dzia ło wi Kul tu ry i Spo ru Urzę du
Mia sta Płoc ka za ufun do wa nie na gród,
a tak że zes po łom bio rą cym udział w tur -
nie ju za spor to wą ry wa li za cję i świet ną at -
mos fe rę pod czas za wo dów. mz

O puchar rektora

6 kwiet nia w Szko le Pod sta wo wej nr 3 od był się Mię dzysz kol ny Tre ning Ak tyw no ści
Mo to rycz nej. Im pre zę or ga ni zo wa li: Zes pół Szkół Ogól noksz tał cą cych Spe cjal nych Nr 7
i Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych w Płoc ku.

Ce lem im pre zy by ło umoż li wie nie uczest nic twa w za wo dach spor to wych ucz niom
z upo śle dze niem umy sło wym w stop niu głęb szym, ze sprzę żo ny mi nie peł no spraw no ścia -
mi. Niez wy kle waż ne dla uczest ni ków by ło wspól ne prze ży wa nie emo cji i ra do ści. 

Pro gram Tre nin gu Ak tyw no ści Mo to rycz nej to pro gram re ha bi li ta cyj ny, pod kre śla ją cy
ko rzy ści sy ste ma tycz nej i kon sek wen tnej pra cy z nie peł no spraw ny mi ucz nia mi.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li me da le, a eki py dy plo my oraz sta tu et ki ufun do wa ne
przez MZOS. (j)

Sze ścio o so bo wa eki pa MMKS Ju -
trzen ka Płock wzię ła udział w Ogól no -
pol skim Tur nie ju Ju do dzie ci uro dzo nych
w 1999 ro ku i młod szych, któ ry od był się
28 mar ca w War sza wie.

Wy star to wa ło po nad 200 dzie ci, głów -
nie z War sza wy. Start płoc czan był bar -
dzo uda ny i za o wo co wał 3 me da la mi.

Ja kub Ko za kie wicz za jął I miej sce,
wy gry wa jąc 4 wal ki przez ip pon. Mak -
sy mi lian Szcześ niak i Da wid Piąt kie -
wicz za ję li III miej sca – po 2 zwy cię -
stwa i 1 prze gra nej.

Na uwa gę za słu gu je start uro dzo nych
w 2001 r. Da wi da Piąt kie wi cza (III
miej sce) i Stel li Szcześ niak (V miej sce).

Wal czy li z po wo dze niem z o 2 la ta star -
szy mi prze ciw ni ka mi.

Po sta wa mło dych za wod ni ków i zdo -
by te me da le do brze ro ku ją na przy -
szłość płoc kie mu ju do. mw

Uda ny de biut

Je steś ab sol wen tem Ma ła cho wian ki
i daw no nie wi dzia łeś swo ich szkol nych
ko le gów? Mo że masz wie lu przy ja ciół,
któ rzy cho dzi li do tej szko ły i chciał byś się
z ni mi spot kać? Roz wią za niem jest wspól -
ne spot ka nie na Pik ni ku Ma ła cho wia ków,
któ ry od bę dzie się 30 ma ja. W tym ro ku
bę dzie to już siód me ta kie spot ka nie. By li
ucz nio wie szko ły zbio rą się o godz. 18
w Miej skim Zes po le Obiek tów Spor to -
wych przy Pla cu Dą brow skie go 2. Or ga ni -
za to rzy za pew nia ją mu zy kę, tań ce, na po je,

po tra wy z gril la oraz wspól ną za ba wę pod
okiem pro fe sjo na li stów. 

Wię cej in for ma cji na te mat Pik ni ku moż -
na uzy skać w se kre ta ria cie Ma ła cho wian ki,
tel 024 366 66 00 (w godz. 8-15 od 1 ma ja),
na stro nie www.ma la cho wian ka.pl lub ma -
i lo wo pik nik@ma la cho wian ka.pl.

Bi le ty kosz tu ją 60 zł od oso by. Do na by-
cia bę dzie 250 wej śció wek. Wpłat moż na
do ko ny wać: od 15 ma ja na kon to To wa -
rzy stwa Ma ła cho wia ków (nu mer po da ny
jest na stro nie www.ploc man.pl/pik -
nik2009 lub w se kre ta ria cie szko ły w dni-
ach 18-19 ma ja. (m.d.)

Spot kaj sta rą brać
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Wo je wódz two ma zo wiec kie otrzy-
ma ło po nad 383 mln zł z Fun du szu
Pra cy na ła go dze nie skut ków bez ro bo -
cia oraz ak ty wi za cję za wo do wą osób
po szu ku ją cych pra cy w 2009 ro ku.
Środ ki są w dys po zy cji po wia to wych
urzę dów pra cy i Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go.

Z przy dzie lo nych dla Ma zo wsza po -
nad 383 mln zł (o 55 mln zł wię cej niż
w 2008 r.) sa mo rzą dy po wia to we
otrzy ma ły ok. 191,5 mln zł na fi nan so -
wa nie pro gra mów prze ciw dzia ła ją cych
bez ro bo ciu na swo im te re nie. 127,8
mln zł jest w ge stii Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go i bę dzie wy -
ko rzy sta ne na wkład włas ny dla pro-
jek tów współ fi nan so wa nych z Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, re a -
li zo wa nych przez po wia to we urzę dy
pra cy w ra mach Dzia ła nia 6.1.3 Po -
pra wa zdol no ści do za trud nie nia oraz
pod no sze nie po zio mu ak tyw no ści za -
wo do wej osób bez ro bot nych. Bli sko 64
mln zł, któ re by ły w re zer wie Mar szał -
ka Wo je wódz twa, zo sta ły ro zdys po no -
wa ne do po wia to wych urzę dów pra cy
na pro gra my ła go dzą ce skut ki bez ro -
bo cia. Z tej pu li naj wię cej środ ków
otrzy ma ły PUP-y w Ra do miu, Płoc ku
i War sza wie. 

Z Fun du szu Pra cy mo gą być fi nan -
so wa ne m.in. szko le nia, sta że i przy go -

to wa nie za wo do we w miej scu pra cy,
poś red nic two za wo do we, ro bo ty pub-
licz ne i pra ce in ter wen cyj ne, bez -
zwrot ne do ta cje na utwo rze nie włas nej
fir my (sze ścio krot ność śred nie go wy -
na gro dze nia). Po moc fi nan so wa jest
udzie la na tak że pra co daw com, któ rzy
two rzą no we miej sca pra cy dla osób
bez ro bot nych (re fun do wa nie czę ści
kosz tów wy na gro dzeń, skła dek ZUS
oraz czę ści kosz tów wy po sa że nia
miejsc pra cy). 

Szcze gól nym wspar ciem zo sta ną ob -
ję te oso by bez ro bot ne do 25 lat i po -
wy żej 45 lat, miesz kań cy wsi, nie peł -
no spraw ni, ko bie ty po wra ca ją ce na ry -
nek pra cy, dłu go trwa le bez ro bot ni i za -
gro że ni wy klu cze niem spo łecz nym. 

Zgod nie z za pi sa mi usta wy o pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy, po dzia łem pie nię dzy dla po -
wia tów zaj mu je się za rząd wo je wódz -
twa, w opar ciu o kry te ria okre ślo ne
przez sej mik wo je wódz twa, zgod nie
z al go ryt mem okre ślo nym przez mi ni -
stra pra cy i po li ty ki spo łecz nej. Przy
usta le niu wy so ko ści środ ków z Fun -
du szu Pra cy dla sa mo rzą dów po wia -
tów uw zględ nia się m.in. sto pę bez ro -
bo cia na da nym te re nie, licz bę osób
dłu go trwa le bez ro bot nych, bez ro bot -
nych za miesz ka łych na wsi. 

W. Li piń ska 

Na wal kę z bez ro bo ciem 

Jed nym z na ji stot niej szych fun da -
men tów pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej
są czte ry wol no ści: swo bo da przep ły wu
to wa rów, osób, usług i ka pi ta łu, o któ -
rych wspo mi na art. 3 TWE mó wią cy, iż
„ry nek wew nętrz ny cha rak te ry zu je się
znie sie niem po mię dzy Pań stwa mi
Człon kow ski mi przesz kód w swo bod -
nym przep ły wie to wa rów, osób, usług
i ka pi ta łu”. Wy mie nio ne swo bo dy są
bar dzo waż nym ele men tem fun kcjo no -
wa nia UE, ale nie tyl ko dla te go, że re a -
li zu ją ideę jed no li te go ryn ku, ale są też
bez poś red nio od czu wal ne przez oby wa -
te li Wspól no ty.

Ma ją cą naj wię ksze zna cze nie ze
wzglę du na fun kcjo no wa nie wspól ne -
go ryn ku jest swo bo da przep ły wu to -
wa rów. U jej pod staw mo że my od na -
leźć 3 pod sta wo we za sa dy. Pier wszą
z nich jest kon cep cja unii cel nej, okre -
ślo na w art. 23 TWE. Sta no wi on, że
„pod sta wą Wspól no ty jest unia cel na,
któ ra (…) obej mu je za kaz ceł przy wo -
zo wych i wy wo zo wych mię dzy pań st-
wa mi człon kow ski mi oraz wszel kich
op łat o skut ku rów no waż nym, jak
rów nież przy ję cia wspól nej ta ry fy cel-
nej w sto sun kach z pań stwa mi trze ci -
mi”. Ko lej ną za sa dą jest za kaz wpro -
wa dza nia ja kich kol wiek ogra ni czeń
ilo ścio wych na przy wóz i wy wóz to -
wa rów. Trze cią za sa dą od no szą cą się
do swo bo dy przep ły wu to wa rów jest
za kaz wpro wa dza nia po dat ków chro -
nią cych, jak rów nież dy skry mi nu ją -
cych to wa ry. Za sa da ta, okre ślo na
w art. 90 TWE, oz na cza, iż wszyst kie
pań stwa człon kow skie mu szą tak sa -
mo trak to wać to wa ry ro dzi me, jak
rów nież te zza gra ni cy. Za bro nio ne
jest ja kie kol wiek dy skry mi no wa nie
to wa rów im por to wa nych i fa wo ry zo -
wa nia to wa rów na ro do wych. 

Oma wia jąc wspom nia ną swo bo dę
na le ża ło by za sta no wić się jesz cze nad
tym, co ro zu mie my pod po ję ciem to -
war. Po zor nie wy da je się, że po da nie
de fi ni cji jest pro ste, jed nak w rze czy -
wi sto ści, o tym czym jest to war w ro -
zu mie niu pra wa eu ro pej skie go mu siał
zde cy do wać Eu ro pej ski Try bu nał
Spra wie dli wo ści. Uz nał on, że to wa -
rem są wszel kie pro duk ty ma ją ce war -
tość pie nięż ną i ta kie, któ re mo gą stać
się przed mio tem tran sak cji han dlo -
wych. De fi ni cja ta wy da je się być bar -
dzo po wierz chow na, ale w mia rę cza su
zo sta ła roz bu do wa na. War to jesz cze
do dać, że ETS czę sto mu siał pre cy zo -
wać co jest to wa rem, a co nim nie jest.
Do pro wa dzi ło to do okre śla nia ty pów
to wa rów, a na wet de fi nio wa nia posz -
cze gól nych pro duk tów, ta kich jak ma -
jo nez, ba nan, czy ko szu la noc na, co
czę sto wy da wa ło nam się śmiesz ne.

Na stęp ną bar dzo istot ną wspól no to -
wą swo bo dą, jest swo bod ny przep -
ływ osób. W je go skład wcho dzą:

swo bod ny przep ływ pra cow ni ków,
swo bo da pro wa dze nia dzia łal no ści
gos po dar czej (zwa na rów nież swo bo -
dą przed się bior czo ści) oraz swo bo da
prze miesz cza nia się i prze by wa nia
w in nych pań stwach człon kow skich.
Pier wszy ele ment po le ga na znie sie niu
ja kich kol wiek nie rów no ści w trak to -
wa niu pra cow ni ków, ze wzglę du na
przy na leż ność pań stwo wą. Do ty czy to
sa me go za trud nie nia, jak rów nież póź -
niej sze go wy na gro dze nia i wa run ków
pra cy. Przep ływ pra cow ni ków wew -
nątrz Wspól no ty umoż li wia prze -
miesz cza nie się wyk wa li fi ko wa nych
pra cow ni ków i si ły ro bo czej z jed ne go
pań stwa człon kow skie go do dru gie go,
a więc tam gdzie na re pre zen tan tów
da ne go za wo du jest właś nie za po trze -
bo wa nie. 

Swo bo da przed się bior czo ści sta -
no wi, iż każ dy oby wa tel UE mo że
pro wa dzić dzia łal ność gos po dar czą na
te ry to rium ca łej Wspól no ty, zgod nie
z obo wią zu ją cym tam pra wem. Mo że
otwie rać fi lie i odzia ły, jak rów nież
pro wa dzić dzia łal ność pier wot ną. 

Trze ci ele ment do ty czy prze miesz -
cza nia się osób, któ re nie ko niecz nie są
ak tyw ne za wo do wo. Do ty czy to m.in.
stu den tów i eme ry tów. Wa run ka mi,
ja kie mu szą oni speł nić, jest po sia da -
nie waż ne go ubez pie cze nia zdro wot -
ne go oraz od po wied nie go ka pi ta łu,
aby nie ob cią żać pań stwa gosz czą ce -
go. Na le ży więc wy raź nie pod kre ślić,
iż ko rzy stać ze swo bod ne go prze -
miesz cza nia i osie dla nia się, zgod nie
z prze pi sa mi trak ta to wy mi, mo gą
wszy scy oby wa te le UE.

Pre zen to wa ne swo bo dy są dla nas bez
wąt pie nia bar dzo ko rzyst ne, da ją nam
no we moż li wo ści i dba ją o na sze in te re -
sy. Wie dza na ich te mat po win na być
sta le pog łę bia na i dla te go też po zo sta łe
dwie wol no ści przed sta wio ne zo sta ną
w ko lej nym ar ty ku le. T. Szczęs ny

Unia Eu ro pej ska bar dzo czę sto ko ja rzy się nam z ujed no li ca niem pra wa,
z któ re go wy ni ka ją, jak twier dzą eu ro scep ty cy, sa me utrud nie nia. War to
jed nak wspom nieć o wie lu za le tach, wy ni ka ją cych z jed no li to ści pra wa
eu ro pej skie go.

Unij ne dy le ma ty (10)

Czte ry wol no ści

Zgod nie z no wym har mo no gra mem
w bie żą cym kwar ta le Ma zo wiec ka
Jed nost ka og ło si 6 na bo rów na do fi -
nan so wa nie pro jek tów z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go.
Po mo cą unij ną ob ję te zo sta ną pro jek -
ty z za kre su och ro ny przy ro dy po -
przez do sko na le nie sy ste mów za rzą -
dza nia i mo ni to rin gu śro do wi ska.
Zgło szo ne na kon kurs pro jek ty przy-
czy nią się tak że do po pra wy ja ko ści
wód i ich och ro ny przed za nie czysz -
cze nia mi m.in. po przez in we sty cje
w sie ci wo do cią go we i ka na li za cyj ne.
Unij ne wspar cie zo sta nie przez na czo -
ne tak że na pod nie sie nie atrak cyj no -
ści tu ry stycz nej Ma zo wsza po przez
bu do wę ba zy noc le go wej, roz wój par -
ków te ma tycz nych, czy bu do wę ście -
żek ro we ro wych i szla ków tu ry stycz -
nych. Lo kal ne sa mo rzą dy, or ga ni za -
cje po za rzą do we, szko ły wyż sze czy
oso by praw ne i fi zycz ne bę dą mog ły
ubie gać się o unij ną po moc na bu do -
wę no wych, mo der ni za cję ist nie ją -
cych obiek tów dy dak tycz nych ta kich
jak: przed szko la, szko ły, mło dzie żo -
we oś rod ki wy cho waw cze. W ra mach

kon kur sów wspar cie bę dzie moż na
przez na czyć tak że na za kup niez będ -
ne go wy po sa że nia, czy roz bu do wę
przysz kol nej in fra struk tu ry po moc ni -
czej (la bo ra to ria dy dak tycz ne, spe cja -
li stycz ne pra cow nie, świet li ce, in fra -
struk tu ra spor to wa, ga bi ne ty pro fi lak -
ty ki zdro wot nej). Unia Eu ro pej ska
po mo że przed się bior com, fun da cjom
i jed nost kom na u ko wo -ba daw czym
sfi nan so wać roz wój sie ci po wią zań
ko o pe ra cyj nych mię dzy przed się bior -
ca mi i sfe rą ba daw czo -roz wo jo wą.
Współ pra ca po mię dzy ty mi pod mio -
ta mi przy czy ni się do ła twiej sze go
tran sfe ru wie dzy, wy mia ny do świad -
czeń oraz zmniej sze nia kosz tów dzia -
łal no ści dzię ki wy ko rzy sta niu wspól-
nej in fra struk tu ry.

Do tej po ry w ra mach pro gra mu re -
gio nal ne go w wo je wódz twie ma zo -
wiec kim uru cho mio no 13 kon kur sów
na łącz ną kwo tę po nad 1,5 mld zło -
tych. W od po wie dzi na do tych cza so -
we na bo ry do Ma zo wiec kiej Jed nost ki
zło żo no 2455 wnio sków. Naj wię kszą
gru pę be ne fi cjen tów sta no wią przed-
się bior cy i lo kal ne sa mo rzą dy. L.K.

Za rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go za twier dził har mo no -
gram na bo rów wnio sków dla Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. Do koń ca 2009 ro ku
Ma zo wiec ka Jed nost ka Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych og ło -
si 8 kon kur sów, w któ rych na wspar cie wnio sko daw ców prze-
z na czy prze szło 179 mln eu ro.

179 mln eu ro na wspar cie

EU RO -słow nik:

TWE – Trak tat usta na wia ją cy
Wspól no tę Eu ro pej ską, pod pi sa ny
25 mar ca 1957 ro ku obok Trak ta tu
usta na wia ją ce go Eu ro pej ską
Wspól no tę Ener gii Ato mo wej (Eu -
ra tom). Oba sta no wią tzw. Trak ta ty
rzym skie.

Przed się bior czość (w ro zu mie -
niu pra wa eu ro pej skie go) – skła da
się z trzech pod sta wo wych ele men -
tów: dzia łal ność mu si być pro wa -
dzo na sa mo dziel nie przez przed się -
bior cę, sta le, tzn. z pew ną ciąg ło -
ścią oraz mu si po sia dać cha rak ter
tran sgra nicz no ści.
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Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza 27 kwiet nia  do Do mu Dar mstadt
na po kaz slaj dów w ra mach Klu bu „Po -
dró że” im. To ny’e go Ha li ka. Tym ra -
zem uczest ni cy spor tka nia uda dzą się
z Agniesz ką Sos now ską „w sa mo ser ce
Azji”. 

– Na po cząt ku lip ca 2008 ro ku wraz
z dwój ką mo ich przy ja ciół Ka mi lą i Pio -
trem wy bra łam się w sze ścio ty god nio wą
po dróż w sa mo ser ce azja tyc kiej czę ści
Ro sji. W cią gu pię ciu dni prze je cha liś -
my po nad 6000 km ko le ją tran ssy be ryj -
ską z Grod na do Ir kuc ka, któ ry był na -
szym miej scem „wy pa do wym” w re jo ny
Przy baj ka la – opo wia da prze wod ni czka
azja tyc kiej po dró ży w Do mu Dar m-
stadt. – Na po czą tek wy bra liś my się na
trek king w gó ry Cha mar Da ban, któ re
po ło żo ne są na po łud nie od je zio ra Baj -
kał na gra ni cy z Mon go lią. Uda ło nam
się zdo być naj wyż szy ich szczyt Pik
Czer skie go, któ ry wzno si się po nad

2000 m n.p.m. Na stęp nie od by liś my
trek king w Sa ja nach Wschod nich. Gó ry
te po ło żo ne są na po łud nio wy -za chód
od Je zio ra Baj kał. Przez Szu miac ką
Prze łęcz, któ ra wzno si się po nad 2600m
n.p.m. po wę dro wa liś my do do li ny Szu-
miac kiej, gdzie znaj du ją się licz ne lecz -
ni cze wo dy mi ne ral ne. Pró bo wa liś my
rów nież zdo być naj wyż szy szczyt Sa ja -
nów, Mun ku Sar dyk (3491m n.p.m.),
nie ste ty nie uda ło się to ze wzglę du na
nie sprzy ja ją ce wa run ki po go do we. Na
ko niec na szej wy pra wy po je cha liś my na
naj wię kszą wys pę na Je zio rze Baj kał –
Ol chon, gdzie od po czy wa liś my, wę dru -

jąc poś ród ol choń skich ste pów, po dzi -
wia jąc stro me wy brze ża scho dzą ce do
Baj ka łu oraz prze pięk ne wscho dy i za -
cho dy słoń ca. Dro gę po wrot ną po ko na -
liś my rów nież ko le ją tran ssy be ryj ską,
od wie dza jąc po dro dze Mosk wę.

Po czą tek po dró ży przy Sta rym Ryn ku
8 o godz. 18, wstęp wol ny. mw

W Klu bie „Po dró że” To ny’ego Ha li ka

W ser cu Azji

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za -
pra sza do Do mu Dar mstadt na „Dni
Kul tu ry Buł gar skiej” w Płoc ku, któ re
od bę dą się 22-24 kwiet nia br. Cykl im -
prez zor ga ni zo wa ny zo stał we współ -
pra cy z Buł gar skim In sty tu tem Kul tu ry
w War sza wie.

22 kwiet nia o godz. 18 – otwar cie wy -
sta wy prac współ czes nej gra fi ki buł gar -
skiej z ko lek cji Związ ku Buł gar skich Ar -
ty stów Pla sty ków w So fii – Ata nas Wa -
sy lew, Mi cha ił Pet kow, Di mo Ko li ba row,
Alek sy Na czew, Swi len Bła żew, Ste fan
Mar kow, Sto jan Ca new, Iwan Ni now,
Ste fan Boż kow, Ma ria Duh te wa, We li ko
Ma rin czew ski, Ele na Pa na jo to wa. Wy sta -
wa bę dzie czyn na do 5 ma ja. 

23 kwiet nia o godz. 18 roz pocz nie
się wie czór poe tyc ko – mu zycz ny

z udzia łem buł gar skiej ar tyst ki Swet li
Ge or gie wej. 

24 kwiet nia o godz. 17 – po kaz fil mów
do ku men tal nych (w ję zy ku pol skim) pt.
„Pol skie śla dy w Buł ga rii”, „Eg zar cha Ste-
fan”, „Ma gia Ro do pów” oraz fil mu „Po -
dró że ku li nar ne” Ro ber ta Ma kło wi cza z je -
go po by tu w Buł ga rii. Po pro jek cji fil mów
de gu sta cja po traw kuch ni buł gar skiej. 

Wstęp na wszyst kie im pre zy wol ny. dd

Dni Kul tu ry Buł gar skiej

„Świat kar pac kich świą tyń. Sztu ka
Ko ścio ła grec ko ka to lic kie go na Sło wa -
cji” – to naj no wsza wy sta wa, któ rą
moż na oglą dać w płoc kim Spich le rzu.
Wy sta wa przyb li ża hi sto rię i sztu kę sa -
kral ną Ko ścio ła grec ko ka to lic kie go na
Sło wa cji. Zgro ma dzo no na niej fo to gra -
fie oraz mo de le cer kwi, że laz ne krzy że
cer kiew ne, pra wo sław ne księ gi, na czy -
nia i in ne sprzę ty uży wa ne w li tur gii,
iko ny, ele men ty kon struk cyj ne iko no -
sta su etc. Licz ne tek sty na pi sa ne przez
znaw ców przed mio tu ze Sło wa cji i Pol -

ski zło ży ły się na ko men tarz wy jaś nia ją -
cy re li gij ne oraz hi sto rycz ne ko no ta cje
za pre zen to wa nych za byt ków po cho dzą -
cych ze zbio rów Mu ze um Sza ry skie go
w Bar de jo vie.

Ek spo zy cja pow sta ła w 2008 r. dzię ki
współ pra cy Pań stwo we go Mu ze um Ar -
che o lo gicz ne go w War sza wie, In sty tu tu
Sło wac kie go w Pol sce i Mu ze um Sza ry -
skie go w Bar de jo vie na Sło wa cji (Šar-
išské Mu ze um Bar de jov). Wy sta wę bę -
dzie moż na oglą dać przy ul. Ka zi mie rza
Wiel kie go 11B do 7 czer wca. (rł)

Drew nia ne ko ścio ły

Kuch nia buł gar ska cha rak te ry zu je się
spe cjal nym spo so bem przy go to wy -

wa nia po traw. Naj czę ściej mię so przy rzą -
dza się ra zem z wa rzy wa mi, a dzię ki te mu
da nia są so czy ste i prze de wszyst kim
smacz ne. Dłu gie la to w Buł ga rii umoż li -
wia roz ko szo wa nie się aro ma tem, róż no -
rod no ścią i ko lo rem niez li czo nej licz by
po traw. W jed nym da niu ra czej nie mie sza
się róż nych sma ków – są zde cy do wa ne,
al bo sło ne al bo kwaś ne.

Przy go to wa ne sma ko ły ki zaz wy czaj
za gęsz cza się zsia dłym mle kiem i jaj -
kiem lub żół tkiem. Spoś ród ziół pre fe ro -
wa ne są: mię ta, czą ber, kmi nek, choć
jest on nie co in ny niż ten zna ny nam
w Pol sce.

Buł ga rzy lu bią świe ży, mlecz ny czos-
nek, ale je dzą go naj czę ściej od dziel nie,
ta k jak i ostre pa pry czki, któ re są do dat -
kiem do dań, a rza dziej wcho dzą
w skład sa me go po sił ku.

Wsze cho bec nym wa rzy wem o każ dej
po rze ro ku jest po mi dor, a spo so bów na je -
go przy go to wa nie jest ty le, ile gos po darstw
do mo wych w tym bał kań skim kra ju.

Buł ga ria la tem pach nie słoń cem, gril -
lem i zio ła mi, a zi mą ka pu stą ki szo ną,
tur szi ją i do brym wi nem lub ra ki ją. 

MU SA KA – po tra wa z mie lo ne go
mię sa i go to wa nych ziem nia ków, za -
la nych roz beł ta ny mi w zsia dłym mle -
ku jaj ka mi i wa rzy wa mi.

MU SA KA PO ORIEN TAL SKU 
(10 por cji)

Skład ni ki: 0,5 kg wie przo we go mię sa
mie lo ne go, 0,5 kg mię sa mie lo ne go ja g-
nię ce go, 3 ce bu le, 2 ba kła ża ny, 1 kg
ziem nia ków, 10 po mi do rów, 0,2 kg ma -
sła, 1/4 szklan ki ole ju, 3 ząb ki czos nku,
pę czek pie trusz ki, sól, pieprz, pa pry ka
czer wo na, mą ka, 2 jaj ka, 1/2 szklan ki
mle ka, 2 łyż ki ma ki, sól i przy pra wy po -
słu żą do spo rzą dze nia za le wy.

Mię so na le ży wy mie szać i pod sma -
żyć na ole ju, mie szać, aby nie pow sta ły
gru dy. Ba kła ża ny umyć i po kro ić w pla -
stry, lek ko po so lić i od sta wić, aby wyp -
ły nę ła z nich go rycz. Ziem nia ki obrać
i po kro ić na gru be pla stry. Ob go to wać
lub pod sma żyć. Do mię sa do dać po kro -
jo ną w kost kę ce bu lę, czos nek, po kro jo -
ne drob no po mi do ry. Du sić ok. 20 mi -
nut do mięk ko ści.

Do wys ma ro wa nej blasz ki ukła dać
war stwa mi naj pierw ziem nia ki, póź -
niej wa rzy wa, mię so du szo ne, ba kła ża -
ny i tak na prze mian. Na wierz chu
mię so z po mi do ra mi. Ca łość piec
w pie kar ni ku moc no na grza nym ok. 20
min. Pa stą z mle ka, ja jek i mą ki (do -
brze roz trze pać) za lać blasz kę i zru -
mie nić na brą zo wo w pie kar ni ku jesz -
cze ok. 10 min.

Moż na przy go to wać tę po tra wę bez
pod sma ża nia.

*    *    *

Uro dzo na w ro ku 1955 w So fii, Swet ła Ge or gie wa
ukoń czy ła Aka de mię Sztuk Pięk nych w So fii w ro ku
1987. Ma na swym kon cie po nad 20 wy staw in dy wi -
du al nych. Two rzy w dzie dzi nie gra fi ki dru kar skiej, jest
au to rem kil ku fre sków, mo za ik, opra co wań ksią żek.
Jej pra ce są włas no ścią wie lu ga le rii i ko lek cji pry wat -
nych w kra ju i za gra ni cą. Kom po nu je i wy ko nu je pieś -
ni do swo jej poe zji. Kon cer tu je za rów no w kra ju jak i za
gra ni cą m.in. w Ho lan dii, Pol sce, Fran cji. W ro ku 1996
uka za ły się 3 pły ty z jej bal la da mi. W Pol skim In sty tu -
cie Kul tu ry w So fii czę sto wy stę pu je z re ci ta la mi na
któ re skła da ją się jej pio sen ki au tor skie, za in spi ro wa ne
poe zją Wi sła wy Szym bor skiej. 

W ro ku 1998 uka zał się jej pier wszy zbiór wier szy
„Wil czy ca w klasz to rze”. Jej dru ga książ ka to „Nie wy -
pi te mo rze”.
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Ju bi le u szo wy Mię dzy na ro do wy Fe sti -
wal Sza cho wy „Tum ska Wie ża” od bę -
dzie się 18-19 kwiet nia br. w Gim na zjum
nr 8 przy ul. Ku trze by 2a. Swój udział za -
po wie dzia ła ca ła czo łów ka pol skich ar cy -
mi strzów, w tym ak tu al ny mistrz Pol ski
Bar tło miej Ma cie ja oraz ar cy mi strzo wie
z Ukra i ny, Li twy i Ro sji.

Or ga ni za to rem fe sti wa lu jest Płoc kie
To wa rzy stwo Sza cho we i Urząd Mia sta
Płoc ka, któ rzy za pla no wa li kil ka kon ku -
ren cji: Mię dzy na ro do we Otwar te Mi str-

zo stwa o Pu char Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka (tur niej głów ny w so bo tę o godz.
11, fi nał w nie dzie lę od godz. 9), Tur -
niej Szwaj car ski (nie dzie la, godz. 10),
Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów do lat 18
(so bo ta – nie dzie la, godz. 11). Na zwy -
cię skich sza chi stów cze ka ją pu cha ry
i na gro dy pie nięż ne.

Na ofi cjal nej stro nie fe sti wa lu
www.tum ska wie za.pl do stęp ny jest re g-
u la min tur nie ju oraz zgło sze nia do im -
pre zy. K.J.

280 osób z 19 szkół wzię ło udział
w VIII Mię dzy po wia to wym Kon kur sie
Ukła dów Ta necz nych. Za wo dy od by ły się
w Gim na zjum nr 2 w Płoc ku. 

Ju ry oce nia ło płyn ność i har mo nij ność
ru chów, ogól ny wi ze ru nek zes po łu m.in.
stro je, współ pra cę uczest ni ków, sto pień
trud no ści ukła du gim na stycz no -ta necz ne -
go, np. wy ko rzy sta nie przy bo rów, trud-
ność fi gur i ele men tów gim na stycz nych.
Ukła dy trwa ły od 3 do 4 mi nut. 

Za wod ni cy oce nia ni by li w trzech ka te -
go riach wie ko wych. Wśród dzie wię ciu zes -
po łów szkół pod sta wo wych wy gra ły dwie
dru ży ny: z SP nr 12 i „Pląs” z SP nr 17. Na
II miej scu upla so wał się ko lej ny zes pół ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 12. Trze cie miej sce

wy wal czy ły rów nież dwie dru ży ny:
„Odlot” z SP nr 6 i „Ogni ki” z SP nr 17.

W ka te go rii gim na zjów ry wa li zo wa ło
90 osób, two rzą cych sześć zes po łów. Pier-
wsze miej sce wy wal czy ła dru ży na z G nr
5, na dru gim upla so wa ła się dru ży na z G nr
2, a na trze cim Gim na zjum z Pro bo sze wic
Sta rych. 

Zes pół z LO im. Ja gieł ły za jął pier wsze
miej sce wśród szkół śred nich. Dwa rów -
no rzęd ne miej sca wy wal czy li za wod ni cy
z Zes po łu Szkół Eko no micz no -Ku piec -
kich i III LO. Trze cie miej sce przy pa dło
dru ży nie z Zes po łu Szkół Bu do wla nych. 

Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy rze czo -
we, a wszy scy uczest ni cy kon kur su dy -
plo my. (m.d.)

Gim na sty ka i ta niec
Jak co ro ku, ucz nio wie po wi ta li wios nę

na spor to wo. 1 kwiet nia od był się XIX
Bieg Wa ga ro wi cza. Na star cie sta nę ło po -
nad 1,1 tys. za wod ni ków w wie ku od 11
do 16 lat. Ści ga li się na róż nych dy stan -
sach, w za leż no ści od ka te go rii wie ko wej
z po dzia łem na chłop ców i dziew czę ta.
Od by ło się 12 bie gów. 

W kla sy fi ka cji zbio ro wej
wśród szkół pod sta wo wych
wy gra li ucz nio wie SP
z Bul ko wa. Po ko na li oni
SP nr 6 i SP nr 22 z Płoc -
ka. W kla sy fi ka cji gim-
na zjów wy gra ło Gim na -
zjum nr 1 z Płoc ka, przed
Gim na zjum z Kroś nie -
wic oraz płoc kim G5.

Ry wa li za cja w posz -
cze gól nych bie gach in -
dy wi du al nych by ła za -
cię ta. Naj młod si z rocz -
ni ka 1998 bie ga li na dy -
stan sie 920 me trów. Wśród chłop ców na
me cie ja ko pier wszy za mel do wał się
Do rian Brą gal ski ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 22 w Płoc ku, a wśród dziew cząt
naj lep sza by ła We ro ni ka Ku czyń ska
z SP nr 6. 

Dziew czę ta z rocz ni ków 1997 i 96 oraz
chłop cy uro dze ni w 1997 ro ku mie li do
po ko na nia 1110 me trów. Pier wsze miej s-
ca w tych ka te go riach za ję li od po wied nio:
Krzysz to fa War da (ZSO Bul ko wo), Ka ro -
li na Cie siel ska (SP nr 1 w Płoc ku) oraz
Ma te usz Go ła szew ski z ZSO Bul ko wo. 

Naj star si uczest ni cy bie gli na dy stan sie
1250 me trów. Wśród chłop ców z rocz ni ka
1996 na me cie ja ko pier wszy za mel do wał
się Kon rad Ko siń ski ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Lu cie niu. Wśród dziew cząt z rocz -
ni ka 1995 naj lep sza oka za ła się Do mi ni ka
Mu ra szew ska z Gim na zjum nr 1. Poś ród
chłop ców z tej sa mej gru py wie ko wej wy -

grał Da wid Ja błoń ski z płoc kie go
Gim na zjum nr 12. 

Do mi ni ka Gro dec ka
z Gim na zjum w Kroś -
nie wi cach oraz Ka mil
To ma szew ski z G5
w Płoc ku za ję li pier-
wsze miej sca w bie gach
ro zgry wa nych dla ucz -
niów z rocz ni ka 1994.

Wśród naj star szych
dziew cząt li nię me ty
naj szyb ciej po ko na ła
Mar ce li na Ka wec ka
z Gim na zjum nr 1. Nie -

po ko na ny wśród chłop ców z rocz ni ka
1993 oka zał się Da mian Wasz kie wicz
z gim na zjum w Mi sze wie. 

Na wszyst kich uczest ni ków bie gu cze -
ka ły pa miąt ko we ko szul ki, a na naj lep -
szych na gro dy rze czo we. Or ga ni za to ra mi
XIX Bie gu Wa ga ro wi cza by li: UKS przy
Gim na zjum nr 1, ZS nr 1, Płoc ki Szkol ny
Zwią zek Spor to wy oraz Urząd Mia sta
Płoc ka. Ce lem za wo dów by ła po pu la ry -
za cja bie ga nia wśród mło dzie ży oraz pro -
pa go wa nie ha sła „Bie gaj pó kiś zdrów, bo
bę dziesz bie gał jak za cho ru jesz”. (m.d.)

Bie gaj pó kiś zdrów

II miej sce wśród gim na zja li stów wy wal czy ła dru ży na gos po da rzy

Jak co ro ku Bieg Wa ga ro wi cza od był się na Mię dzy to rzu, przy Zes po le Szkół nr 1
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26 mar ca w Szko le Pod sta wo wej nr 21
(ZS nr 2) od by ły się Mi strzo stwa Płoc ka
w wie lo bo ju spraw no ścio wym dla dzie ci
z klas „0” płoc kich przed szko li – tur niej
ze ró wek. W ry wa li za cji wzię ły udział dru -
ży ny z 11 płoc kich przed szko li: MP nr 4,
6, 11, 13, 16, 21, 27, 29, 31, 33, 35. Re pre -
zen ta cję przed szko la sta no wi ła dru ży na
zło żo na z 6 chłop ców i 6 dziew czy nek.

Po za cię tej ry wa li za cji, któ ra prze bieg ła
w spor to wym du chu i we so łej at mos fe rze
I miej sce za ję ła dru ży na z MP nr 13, II –
dru ży na z MP nr 29, na trze cim upla so -

wa ły się przed szko la ki z MP nr 11, a na
czwar tym re pre zen tan ci MP nr 4.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li pa mią-
t ko we me da le, dy plo my. Spon so rem na -
gród był Urząd Mia sta Płoc ka (j)

„Ze rów ko wo na spor to wo”
W koń cu mar ca ro ze gra na zo sta ła ju bi -

le u szo wa 15. edy cja Ma ra to nu di Ro ma,
w któ rej nie za bra kło płoc kich ak cen tów.
W gro nie 11.099 za wod ni ków i za wod ni -
czek naj szyb ciej z Po la ków tra sę 42 km
195 m po ko nał płoc cza nin przed sta wi ciel
BOP TKKF Płock Prze my sław Gi żyń ski.
Na wy ma ga ją cej tra sie, bie gną cej uli ca mi
Rzy mu poś ród naj waż niej szych za byt -
ków, prze kro czył li nię me ty, wyz na czo ną
tuż obok Ko lo se um z cza sem 2 go dzi ny 35
mi nut i 20 se kund, bę dą cym jed no cześ nie
je go no wym re kor dem ży cio wym. Uzy -
ska ny wy nik upla so wał go na 48. miej scu
w ka te go rii ge ne ral nej ma ra to nu. (j)

Rzym ski ma ra ton
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Jedną z najczęściej 
spotykanych a nieuleczalnych
chorób jest obłęd wielkości 
i nieomylności.

Jan Niecisław Baudouin de Courtenay 
(1845-1929), polski filolog

In sty tut Pe da go gi ki i Stu dium Wy cho wa -
nia Fi zycz ne go i Spor tu Pań stwo wej Wyż -
szej Szko ły Za wo do wej był or ga ni za to rem
za ba wy in te gra cyj nej dla dzie ci z cy klu
„Wio sen ne spot ka nia z za ją czkiem”. Im -
pre za mia ła miej sce 3 kwiet nia w ha li spor -
to wej PWSZ przy ul. Gał czyń skie go 28.

Jak co ro ku or ga ni za to rzy za pew ni li
uczest ni kom m.in.: baj kę, za ję cia pla stycz -
ne, mu zycz ne, kon kur sy, „po dróż ra kie tą”,
za ba wę przy mu zy ce, po czę stu nek.

We wspól nej za ba wie uczest ni czy ło
po nad 100 dzie ci z Zes po łu Szkół
Ogól noksz tał cą cych Spe cjal nych nr 7,
Spe cjal ne go Oś rod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go nr 1, ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 22 (kla sa in te gra cyj na), Szko ły
Pod sta wo wej nr 23 (kla sa in te gra cyj -
na), Szko ły Pod sta wo wej nr 3 (kla sa
in te gra cyj na). Na za koń cze nie wio sen -
nej za ba wy każ de dziec ko otrzy ma ło
upo mi nek. mz

We so ły za ją czek

Pa mię ta cie ubieg ło rocz ny kon kurs „4
Po ry Ro ku w ZOO”? Właś nie ru sza je -
go dru ga edy cja, któ rą Miej ski Ogród
Zo o lo gicz ny or ga ni zu je wspól nie z „Sy -
gna ła mi Płoc ki mi” i „Ga ze tą Wy bor czą
Płock”. Za pra sza my do udzia łu. 

Re gu la min kon kur su fo to gra ficz ne go
„Zwia stu ny wios ny w płoc kim ZOO”

1. Kon kurs jest otwar ty dla wszyst -
kich fo to gra fu ją cych.

2. Czas trwa nia kon kur su: od 
1 kwiet nia do 15 ma ja 2009 r.

3.  For mat od bi tek: mi ni mum 20 x 30
cm.

4.  Każ dy uczest nik mo że zgło sić do 8
prac wy ko na nych do wol ną tech ni ką.

5. Każ da pra ca po win na być opi sa na
(imię i naz wi sko, adres au to ra, te le fon
kon tak to wy, ewen tu al nie ty tuł czy ko -
men tarz do zdję cia). Do pra cy po win no
być do łą czo ne oświad cze nie o po sia da -
niu praw au tor skich do zdjęć i zgo da na
ich pub li ko wa nie.

6. Pra ce w ko per tach z na pi sem:
Kon kurs „Zwia stu ny wios ny w płoc -

kim ZOO” moż na przy sy łać pocz tą na
adres: ZOO Płock ul. Nor ber tań ska 2,
09-402 Płock lub skła dać oso bi ście
w por tier ni lub ka sie ZOO co dzien nie
w godz. 7.30 – 16.

7. Oce ny zdjęć do ko na ju ry po wo ła ne
przez or ga ni za to ra. De cy zje ju ry są
osta tecz ne.

8. Or ga ni za to rzy prze wi du ją trzy
głów ne na gro dy i wy róż nie nia ufun do -
wa ne przez Miej ski Ogród Zo o lo gicz ny,
„Sy gna ły Płoc kie” i „Ga ze tę Wy bor czą
Płock”.

9. Pra ce kon kur so we sta no wią włas -
ność Miej skie go Ogro du Zo o lo gicz ne go
w Płoc ku.

10. Po za koń cze niu kon kur su w pło-
c kim ZOO bę dzie zor ga ni zo wa na wy s-
ta wa na de sła nych prac.

11. Udział w kon kur sie jest rów no-
z nacz ny z wy ra że niem zgo dy przez oso -
by uczest ni czą ce na prze twa rza nie przez
or ga ni za to ra ich da nych oso bo wych na
po trze by kon kur su oraz w ce lach mar-
ke tin go wych or ga ni za to ra /usta wa
o och ro nie da nych oso bo wych z dn.
29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 po zy cja
833 z późn. zm./. (rł)

Weź apa rat do ZOO

1 ma ja od godz. 16 Sta ry Ry nek
cze ka na mi łoś ni ków ma łej czar nej
i gril lo wej oraz bie siad ne go jo dło -
wa nia. W tym ro ku Mię dzy na ro do -
wy Dzień Ka szan ki zabrz mi w takt
dźwię ków Ka pe li Ty rol skiej oraz
Bay e roc ka, czy li Ka pe li Ba war -
skiej. Na prze ką skę za gra nam gór-
ni cza or kie stra dę ta z KW „Knu -

rów”. Ca łą im pre zę po pro wa dzą
An dzia i Ber cik, czy li Ja ni na Bar tel
i Krzysz tof Han ke oraz ka ba ret
„Rak”.

„Ma jów ka” roz pocz nie się 2 ma -
ja od godz. 17. Za gra ją: Płoc ka
Ka pe la Pod wór ko wa, Fi de lis
z Prze my śla i Ko ro no wia cy. Im pre -
za po trwa do godz. 21. (rł)

Jak co ro ku Mię dzy na ro do wy Dzień Ka szan ki i „Ma jo we”
ina u gu ru ją cykl let nich im prez na płoc kiej Sta rów ce

Ka szan ka ty rol ska i ba war ska

Kapela Tyrolska

Krzysztof Hanke
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Po nad 2 tys. prac ze 158 pla có wek kul-
tu ral no -o świa to wych z ca łej Pol ski zo sta -
ło na de sła nych na 7. edy cję kon kur su
„Tra dy cje Wiel ka noc ne”. – Kon kurs kie -
ro wa ny był za rów no do przed szko la ków,
jak i dzie ci ze szkół pod sta wo wych oraz
gim na zjów. Tech ni ka prac by ła do wol na.
Są ry sun ki, ale i ko szy czki, pal my, ba ran -
ki oraz mo de le ma zur ków i ba bek wiel ka -
noc nych, no i po raz pier wszy rów nież ce -
ra mi ka. Naj po pu lar niej szy mi te ma ta mi
nad sy ła nych prac by ły: Nie dzie la Pal mo -
wa, ko szy czek ze świę con ką, czy śmi gus –
dyn gus – mó wi An na Liś kie wicz z Płoc -
kie go Oś rod ka Kul tu ry i Sztu ki, or ga ni za -
tor kon kur su, któ re go ce lem jest uch ro -
nie nie od za pom nie nia pol skich tra dy cji
zwią za nych ze świę ta mi Wiel kiej No cy.
Roz strzy gnię cie kon kur su, ro zda nie na -
gród i otwar cie wy sta wy po kon kur so wej
od by ło się 3 kwiet nia w Do mu Dar m-

stadt. Wy sta wa czyn na bę dzie do 19
kwiet nia. Chęt ni na war szta ty zdo bie nia
pi sa nek mo gą się zgła szać jesz cze
w kwiet niu do An ny Liś kie wicz z PO KiS
pod nr. tel. 024/ 367 19 23. (rł)

Jak ma lo wać jaj ka?
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