
19. Rajd Niepodległości 

Z legionową pieśnią na ustach 
Pomimo fatalnej pogody w 19. 

Rajdzie Niepodległości „Szlakami 
Legionistów Płockich" wzięło 
udział aż 750 osób. To przede 
wszystkim młodzież płockich 
szkół, jak również reprezentacje 
z Proboszczewic, Rogozina i No
wej Góry. Na rajd wybrały się 
również przedszkolaki z Miejskie
go Przedszkola nr 14 w Płocku. 
Uczestnicy odwiedzili miejsca pa
mięci poległych i pomordowanych 
mieszkańców Płocka spoczywają
cych m.in. na Cmentarzu Garni
zonowym w Płocku. 

Rajd to nie tylko marszruta, ale 
też rywalizacja. W kategorii podsta

wówek najlepsi okazali się ucznio
wie z SP w Rogozinie. Wśród gim
nazjów pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna z gimnazjum „Profesor" 
w Płocku, a w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych - III LO im. Ma
rii Dąbrowskiej w Płocku, które mo
że się poszczycić najliczniejszym, 
bo liczącym aż 120 członków, kołem 
PTTK. Koło wraz z opiekunem Bo
gdanem Majewskim jest laureatem 
wielu konkursów. Obowiązkowo 
bierze też udział we wszystkich im
prezach przygotowanych przez Od
dział Miejski PTTK w Płocku. Nie 
mogło więc zabraknąć reprezentan
tów na 19. Rajdzie Niepodległości. 

Tym razem III LO musiało jed
nak uznać wyższość Liceum Ogól
nokształcącego im. Wł. Jagiełły, 
które reprezentowało na rajdzie aż 
217 uczniów. Tak wysoka frekwen
cja Jagiellończyków nie była jed
nak przypadkowa. „Jagiellonka" 
włączyła się bowiem w organizację 
19. Rajdu Niepodległości „Szlaka
mi Legionistów Płockich", by 
w ten sposób uczcić Święto Niepo
dległości. Licealiści dodatkowo 
zorganizowali w swojej szkole 
konkurs Pieśni Legionowej. Wzię
ła w nim udział młodzież z 14 
szkół. Występy oceniało jury, 
w którym zasiadła m.in. Małgorza
ta Grabowska-Panek - instruktor 
tańca w Zespole Tańca Ludowego 
Masovia Politechniki Warszaw
skiej w Płocku, a także Iwona Kra
jewska - dyrektor biura „Płockiej 
Lokalnej Organizacji Turystycz
nej" oraz Agnieszka Żukowska -
dyrektor biura „Stowarzyszenia 
Gmin Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego". W kategorii 
szkół podstawowych I miejsce za
jęły aż trzy szkoły - SP nr 18 i nr 6 
w Płocku oraz SP w Rogozinie. 

Wśród gimnazjów najlepiej zaś
piewali uczniowie z Gimnazjum nr 1 
w Płocku. W klasyfikacji szkół po-
nadgimnazjalnych jury przyznało 
równorzędne pierwsze miejsca - IV 
LO im. Bolesława Krzywoustego 
w Płocku i Zespołowi Szkół Cen
trum Edukacji w Płocku. BeeS 
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