
LICEALIŚCI NA TROPIE PŁOCKICH ABSURDÓW 

PRZESTROGA PRZEMÓWIŁA 
Postać bez rąk. Co to takiego? - zastanawialiście się pewnie, mijając pomnik przed Chemikiem. Na szczęście 
na ratunek rzeźbie rusza Contra Absurda, grupa licealistów, którzy wypowiedzieli wojnę płockim absurdom 
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« 
óchylona, przeżarta rdzą postać 
odrąbanymi rękami do najpiękniej-
zych nie należy. Zresztą mało kto 
rie, że takie dzieło sztuki stoi przed 
chemikiem. A nawet jeśli już ktoś 
ię przed nim zatrzyma, na ogól nie 
ria pojęcia, skąd się tam wzięło. Tab-
ca informacyj na przy pomniku kie-
lyś była, ale ktoś ją ukradł. 

Na szczęście zardzewiałą postać 
wypatrzyła przed Chemikiem gru-
>a uczniów z III LO. I to dzięki ich 
:aangażowaniu w czwartek pomnik 
lostal nową tablicę: kamienną płytę 
: napisem „Pomnik - Przestroga ku 
;zci ofiar totalitaryzmu, ufundowa
ły dla Płocka przez miasto partner
skie Darmstadt w roku 1990. Autor 
rhomas Duttenhoefer. Darmstadt". 

Młodzi ludzie w ramach projek-
;u „Społeczeństwo obywatelskie za
czyna się w szkole" stworzyli grupę 
3ontra Absurda (łac. przeciwko ab
surdom). Chcą naprawiać miasto. 
Zrobiło się o nich głośno, kiedy po
stanowili zmienić małe litery na wiel
kie w wyrazach „polaków" i „polska" 
na pomniku 13 Straconych. Nie boją 
się kontrowersji - myślą np. o zama
lowaniu muralu z budynku przy 
ul. Sienkiewicza z powtarzającym się 
wyrazem „Kradnij". Zanimjednak 
wprowadzą w życie te odważne pla
ny, kilka słów o ich akcji ratunkowej 

dla pomnika ze skweru. - Jednym z ab
surdów, na których się skupiliśmy, był 
brak tabliczki - opowiadaj ą Ela Świet
lik, Kasia Romanowska, Damian Kwiat
kowski i Piotrek Pawlak. - Wspólnie 
z profesor Grażyną Rybicką [polonist
ka w III LO - red.] walczyliśmy ojej 
przywrócenie przez cały rok szkolny. 
Byliśmy w V LO, bo pomnik stoi przy 
tej szkole, ale powiedziano nam, że mo
nument nie należy do tej placówki. Py
taliśmy w Domu Darmstadt. Tam z ko
lei usłyszeliśmy, że nic nie wiedzą o tym 
pomniku. Dopiero pani Witt-
-Paszta nam pomogła i Urząd Miasta 
sfinansował tablicę. 

- Najpierw taki pomnik stanął 
w Niemczech - wspomina Hanna Witt-
-Paszta, przewodnicząca Płockiego 
Stowarzyszenia Miast Siostrzanych. 
- Został odsłonięty w Darmstadt 
1 września 1989 r., w 50. rocznicę wy
buchu II wojny światowej. Rok póź
niej przekazano duplikat pomnika do 
Płocka. Rozważaliśmy trzy miejsca, 
gdzie mógłby on stanąć: Radziwie, oko
lice ronda w pobliżu zoo oraz skwer 
przed Zespołem Szkól Centrum Edu
kacji. Stanęło na tym ostatnim. 

Pomnik ma symbolizować bezsil
nego, uciemiężonego człowieka- ofia
rę totalitaryzmu. Osamotnienie i nie
szczęście jednostki oddaje także „bez
nadziejny" materiał, z którego postać 
jest wykonana. Jak podkreśla Witt-
Paszta, rdza była zamierzona. Czło

wiek na pomniku miał zardzewieć, 
„wykrwawić się". 

- Myśleliśmy nawet, aby na nowej 
tablicy zmienić wyraz „totalitaryzmu" 
na „totalitaryzmów" - mówi przewod
nicząca PSMS. - Wart uwagi jest tak
że kształt litery „T", jaki rzuca cień po
staci na podstawę pomnika. Podobno 
tak wyglądał krzyż, na którym zawisł 
Chrystus. Chrześcijaństwo łączy się 
więc tu z wyznaniem mojżeszowym, 
o czym świadczy zauważalny pejs na 
skroni tej postaci. 

Pewne jest jedno - gdyby nie zapał 
młodych ludzi, niewielu płocczan ko
jarzyłoby pomnik z tak szczytną ideą. 
W Domu Darmstadt tłumaczą, że nie 
mają patentu na wszystko, co związa
ne z niemieckim miastem. - Współpra
ca Płocka z Darmstadt obejmuje po
nad 20 lat, a Dom Darmstadt istnieje 
dopiero od 13 - tłumaczy Mariusz Woj-
talewicz, kierownik DD. - To, że auto
rem pomnika był ktoś z Darmstadt, nie 
oznacza, że ma coś wspólnego z nami. 

Wbiurze prasowym ratusza usłysze
liśmy, że dbałość o skwer i pomnik to za
danie Muniserwisu. Ale z racji tego, że 
właściwie cały teren sprząta szkoła, a Mu-
niserwisowi przypada w udziale tylko 
pomnik, pracownicy zakładu rzadziej 
tam zaglądali. Urzędnicy przyznają, że 
to oni powinni zauważyć braki, ale pier
wsi byli uczniowie. Takie życie. O 
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