Rajd z piosenką legionową

800 piechurów
i 80 śpiewaków

W 21. Rajdzie Niepodległości
„Szlakami Legionistów Płockich"
wzięło udział 800 osób. Najlicz
niej stawiły się drużyny ze szkół
podstawowych, choć nie zabrakło
też gimnazjalistów, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i uczestni
ków indywidualnych. Z kolei
w towarzyszącym rajdowi kon
kursie piosenki wzięło udział 80
wykonawców.
W sobotni poranek piechurzy
przemierzali 4 trasy. Najchętniej
obierana była ta biegnąca z Radziwia przez most do Jagiellonki. Na
spacer wybrało się ponad 300 osób,
głównie uczniów ze Szkół Podsta
wowych nr 11 i 18. - Wszystkie dru
żyny odwiedziły miejsca pamięci na
rodowej. Oddały hołd poległym i po
mordowanym mieszkańcom Płocka
oraz okolic uczestniczącym w obro
nie ojczyzny w 1920 roku. Młodzież
złożyła też kwiaty pod pamiątkowy
mi tablicami w Liceum Ogólno
kształcącym im. Władysława Jagieł
ły - tłumaczą organizatorzy z płoc
kiego oddziału PTTK.
W szkole wręczono nagrody naj
lepszym drużynom. Dwa I miejsca
w kategorii podstawówek zdobyły
drużyny: Wszędołazy z SP nr 18
w Płocku pod opieką Beaty Borkow
skiej i Rajdowcy z SP nr 22 w Płocku
pod opieką Katarzyny Wiśniewskiej-

-Godleś. W kategorii gimnazjów wy
grała drużyna Profesorek z Gimna
zjum Profesor w Płocku pod opieką
Iwony Cierpiałkowskiej.
Wśród szkół ponadgimnazjalnych
dwa pierwsze miejsca przyznano dru
żynom SKKT-PTTK „Głobtroters"
z Hi LO w Płocku pod opieką Bogda
na
Majewskiego
i
SKKT- PTTK „Szop" z LO im. W. Jagiełły
pod opieką Violetty Kilarskiej.
Druga część imprezy to konkurs
Piosenki Legionowej. Tu również nie
zabrakło chętnych do udziału. W su
mie wystąpiło 6 zespołów ze szkół
podstawowych, w tym dwa chóry i so
liści, z gimnazjów zagrały 3 zespoły,
a ze szkół ponadgimnazjalnych
w konkursie udział wzięło 5 zespołów.
W kategorii podstawówek jury przy
znało I miejsce chórowi z SP nr 18, U
miejsce - zespołowi z SP w Starych
Proboszcze wicach. Na IU miejscu zna
lazła się solistka Adrianna Jankowska
z SP nr 17. W klasyfikacji szkół gimna
zjalnych wystąpili jedynie uczniowie
Gimnazjum nr 6. Oni też wygrali.
W klasyfikacji Szkół Ponadgimna
zjalnych na I miejscu znalazły się ze
społy z LO „SOP" im. ks. Poety Jana
Twardowskiego oraz z LO im. Włady
sława Jagiełły. Na U miejscu - z III
LO im. Marii Dąbrowskiej i na ITI
miejscu - z Zespołu Szkół Technicz
nych.
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