
Co wiesz o Płocku? 
Już po raz siódmy LO Stowarzyszenia Os'wiatowców Polskich im. 

Księdza Poety Jana Twardowskiego zorganizowało konkurs „Moja ma
ła ojczyzna - Płock i Mazowsze płockie - wczoraj i dziś". W poniedzia
łek, 25 maja, uczniowie szkół średnich z całego powiatu przez godzinę 
trudzili się nad pytaniami z historii i kultury Płocka i okolic. Uczestni
cy konkursu musieli wykazać się także niemałą pomysłowością i krea
tywnością. Ostatnie z 25 pytań dotyczyło bowiem przyszłości naszego 
miasta., Jak wyobrażasz sobie stolicę naszego powiatu za 10 lat? Co na
leżałoby zrobić, żeby Płock stał się prawdziwym centrum kulturalno-
turystycznym regionu?". Niektóre odpowiedzi zaskakiwały dojrzało
ścią i zrozumieniem współczesnych realiów. 

Jeden z uczniów proponował zainwestowanie w monitoring miasta, 
inny postawił na „rozsądne zagospodarowanie terenów nad Wisłą". Nie 
zabrakło również propozycji, dotyczących sfery kulturalnej miasta. Mu
zeum Kultury Żydowskiej, czy otwarcie muzeów w soboty i niedziele 
do godz. 19 - to tylko niektóre z wielu pomysłów na uatrakcyjnienie ży
cia kulturalnego w Płocku i całym powiecie. 

Wysokie miejsca i nagrody czekały jednak na tych, którzy poza kre
atywnością popisali się także wiedzą ogólną, historyczną, a nawet lite
racką. „Podaj nazwy dwóch rynków średniowiecznego Płocka", „Wy
mień trzy plemiona, które napadały ziemię płocką i plądrowały ją w XII 
i XIII wieku"- z tymi pytaniami mieliby problem nawet historycy. Ucz
niowie płockich szkół przygotowywali się natomiast kilka tygodni, stu
diując odpowiednią literaturę. Ponadto młodzież musiała znać m.in. 
nazwy płockich mostów, czy historię wydarzeń sportowych. 

W tym roku najlepszy wynik uzyskała Monika Czajkowska (opie
kun dr Grzegorz Gołębiewski) z III LO im. Marii Dąbrowskiej, które 
już po raz czwarty z rzędu triumfowało w konkursie. Drugie miejsce 
komisja konkursowa przyznała również reprezentantowi „trzeciego" 
Łukaszowi Wiśniewskiemu (również pod opieką dr G. Gołębiowskie
go). Najniższy stopień podium przypadł Mateuszowi Tomczykowi 
(opiekun mgr Anna Kokoszczyńska) z V LO. Wyróżnieni zostali: Ma
teusz Łukasiak (ZSZ Nr 2 w Płocku), Marcin Klekowiecki (V LO) i To
masz Nowakowski (V LO). 

Na zwycięzców czekały ciekawe nagrody: album Muzeum Mazo
wieckiego za I miejsce oraz zbiór wierszy ks. Jana Twardowskiego 
„Bóg czyta wiersze" (z autografem edytora książki, Waldemara 
Szmaszcza) za II, III miejsce i wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy kon
kursu oraz osoby, które pomogły w jego organizacji otrzymały pamiąt
kowe „Bakałażaki"- kalendarze dla ucznia i nauczyciela. 

W części artystycznej wystąpił Kameralny Zespół Wokalny z PO-
KiS, pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego, przy akompaniamencie 
dr Jarosława Domagały. Uczestnicy wysłuchali również opowieści 
Waldemara Szmaszcza o patronie LO SOP, Janie Twardowskim. Od
czytano także wiersze płockiego poety Władysława Broniewskiego. 
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