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przy ulicy Tumskiej jak dawniej
dzieci rzeźbią serce doktora Janusza Korczaka –
mówią o nim wiersze i dobrem lepią świat

Lech Franczak
Szepty wyszły z mgieł
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Szanowni Państwo!
Świętujemy urodziny wspaniałego miejsca – kolorowego, radosnego i pełnego pozytywnej energii. To już 7O lat jak Młodzieżowy
Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego uczy, bawi, wychowuje dzieci i młodzież Płocka.
Przez ten czas drzwi placówki, mieszczącej się przy ulicy Tumskiej 9A, a wcześniej przy ulicy Kolegialnej, przekroczyły tysiące
młodych ludzi. Zawsze znajdowali tu przestrzeń do rozwoju swoich uzdolnień, talentów i pasji – niezależnie, czy to plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, czy sportowych.
Tak jest i dziś. Nauczyciele i instruktorzy, kierujący się korczakowskimi ideami wychowania, tworzą przyjazną i kreatywną atmosferę
Młodzieżowego Domu Kultury, która przyciąga młodych, a znak Króla Maciusia Pierwszego firmuje ciekawe i cenne inicjatywy, nierzadko
organizowane od dziesięcioleci jak festiwal teatrów Heca.
O tym i innych wydarzeniach z historii płockiego Młodzieżowego Domu Kultury przeczytają Państwo w tej książce. Zachęcam
do wybrania się w sentymentalną podróż w czasie – czasem wzruszającą, momentami zabawną, jednak zawsze niezwykle interesującą.

Prezydent Miasta Płocka
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LECH FRANCZAK
PAMIĘĆ
Słońce biegnie skacząc po rozpalonej skarpie
czasem stygnie z twarzą zanurzoną w rzece
wyśpiewani w ogniu
dotykają przeszłość na mszach w Katedrze –
w niej jak utajony dzwon usnęło serce władcy
lecz echa sławy Bolesława nie zatarł czas
to tu legionowi szli choć topniały ich szeregi
pokrzepieni Cudem nad Wisłą
w latach czterdziestych
już inni płacili daniną krwi na polach bitew
dziś pamięć jeszcze huczy
pisana stygmatem ognia i popękanych losów
wierzę że nie wydziobią jej ptaki historii
i nie spiją rosy gdy o prawdzie mówić będzie
podobna do kropli
co rzeźbi ślad na ciele przydrożnego świątka
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DOBREM LEPIĆ ŚWIAT
Umiłowanie sztuki jest darem. Nieliczni otrzymują go w dniu narodzin, większość szuka, odkrywa, zdobywa, osiąga
staraniami i pracą. Ważna jest droga, którą się przemierza i przyczyna, która ją zrodziła. Zaczyna się czasem w domu rodzicielskim, w jakimś momencie, w którym zagra o świcie światło i barwa, zabrzmi kołysanka, zakwitnie kwiat. Potem będzie szkoła,
pomoc i przewodnictwo fachowców, ale edukacja ma swoje odwieczne prawa, więcej uwagi i czasu przeznacza nauce
niż sztuce, bowiem są programy, wiele przedmiotów i wiedza, którą trzeba przyswoić w odpowiednim czasie.
Gdzie zatem miejsce na sztukę? Jest oczywiście, ponieważ między sztuką a nauką nie ma sprzeczności; już przed
wiekami udowadniali to starożytni twórcy, a potem sam Mistrz Leonardo, równie genialny malarz, co wybitny naukowiec
i wynalazca, projektant niezwykłych maszyn wyprzedzający swoją epokę.
Arte et scientia – głosili renesansowi artyści i zostawili tę zasadę następcom. Zasadę, której już nie zdążyli wesprzeć
ideą wychowania dla sztuki i przez sztukę. Dopiero po stuleciach doszukano się wielkiej wartości w powszechnym dostępie
do sztuki, a psychologia stwierdziła, że sztuka to świat cennych skarbów, tęsknota za przeżyciem, wzruszeniem, za czymś
nieuchwytnym, co przekracza zwykłe możliwości, wychodzi poza doczesność i gwarantuje znalezienie się w innym czasie
i gdzie indziej niż codzienność. Alberti pisał, że doświadczanie sztuki to ogród wartości, który trzeba pielęgnować, kraina
ukochanych cieni i brama do czasu i przestrzeni.
Jakie zatem powinności ma placówka upowszechniania sztuki, taka jak nasz Młodzieżowy Dom Kultury?
Ofiarujemy dzieciom i młodzieży ten ogród wartości, pozwalamy na swobodny rozwój uzdolnień, czasem prawdziwych
talentów, dajemy przewodnictwo instruktorów na drodze marzeń i prób, poszukiwań i sukcesów. Nie konkurujemy ze szkołą,
wspieramy ją i uzupełniamy, jesteśmy sojusznikami nauczycieli, sami jesteśmy nauczycielami, często z długoletnią praktyką
szkolną.
Niechaj zatem nauczyciele szkół płockich wszelkich przedmiotów, a osobliwie artystycznych, przyjmą od nas
serdeczne podziękowania i pozdrowienia za trud, za wspaniałą i trwałą wolę zespalania wysiłków.
Pracujemy 70 lat, to bardzo długo, to niemal całe jedno ludzkie życie: pracowite, ciekawe, niekiedy burzliwe,
najeżone przeciwnościami, ale owocne w każdym dniu swojego trwania, wypełnione dziełami i osiągnięciami naszych
Emdekowców - Kadry, która przylgnęła sercem do dzieci, do swoich pracowni plastycznych, muzycznych, tanecznych,
teatralnych; do boisk sportowych i szachownic, do rodzinnego Płocka i do Mazowsza.
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Dlatego właśnie nasza książka jest formą wielkiego, podziękowania dla nauczycieli MDK, oni mają głos: piszą o swojej
pracy, o wychowankach, o osiągnięciach, wspominają najważniejsze albo najpiękniejsze chwile, które zdarzyły się w ich
praktyce. Każdy z nich sam jest twórcą o indywidualnym dorobku artystycznym, intelektualnym, sportowym; prezentuje go
swoim wychowankom i środowisku – najlepsza zachęta i znakomita wspólnota celu: rozwijać zdolności dzieci i zarazem siebie.
Wspólnie, jako zespół i grupa przyjaciół, bez względu na to, jakie role pełnimy na Tumskiej 9A, trudzimy się codziennie,
czasem z dobrą, swobodną myślą, czasem z pośpiechem, niekiedy w stresie, bo w wychowaniu nie ma jubilerskiej gładkości, zdarzają się chwile trudne i dni niespodziewanie ciężkie. Doświadcza ich każdy, kto kiedykolwiek był wychowawcą,
rodzicem, pracownikiem placówki wychowania. Największe nasze osiągnięcie, a też zasługa tradycji siedemdziesięciu lat
istnienia i wiernej pamięci o zasadach pedagogiki Janusza Korczaka, nakazuje spokój, opanowanie, otwarte serca i ręce
wyciągnięte do dziecka na powitanie, w chwili łez, smutku, zwątpienia i w radości, też wspólnej, gdy dzielimy się doświadczeniami i sukcesami.
Słowa są zbyt ubogie dla wyrażenia tej wdzięczności, którą mam dla nauczycieli i pracowników MDK, wolałabym
(gdybym potrafiła) namalować dla nich obraz, napisać symfonię, uszyć suknię, wyręczyć w obowiązkach, bo to oni są
bohaterami siedemdziesięciolecia, autorami dorobku, który nie przeminie, nie zgaśnie. Ktoś kiedyś obszernie o tym napisze,
gdy będziemy już na zasłużonej nauczycielskiej emeryturze.
Wyjątkowe zobowiązania mamy wobec naszych Seniorów, z których doświadczeń i pracy korzystamy na co dzień.
Niech mi wybaczy świetny badmintonista, długoletni trener w MDK - Lech Franczak, że wykorzystaliśmy bogactwo myśli jego
mądrych i pięknych wierszy, że tytuł książki, którą za chwilę oddamy Czytelnikom, pochodzi z Jego wiersza Szepty wyszły
z mgieł:
przy ulicy Tumskiej jak dawniej
dzieci rzeźbią serce doktora Janusza Korczaka –
mówią o nim wiersze i dobrem lepią świat
Dobrem lepić świat – nasz cel, nasze powołanie. Słowo dobro nie ma odpowiednio silnego i pięknego synonimu, jest pojęciem jednoznacznym na całym świecie, we wszystkich językach, jest uniwersalne i święte, a w takim świecie gorąco chcielibyśmy żyć i takiego świata z całego serca życzymy naszym wychowankom.
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Z HISTORII DŁUGIEGO TRWANIA…
Nasze narodziny wydarzyły się 25 listopada 1950 roku na ulicy Tumskiej i były bardzo trudne: dostaliśmy w prezencie
4 sale na parterze zabytkowego budynku, a więc w pięknym i dobrym miejscu, niestety - bardzo zniszczonym i zaniedbanym.
Nikt wówczas nie pytał kto, ile i kiedy nam zapłaci – po prostu wszyscy wzięliśmy się do roboty. Nauczycielom
pomagali rodzice, każdy według swoich umiejętności i możliwości. Remonty, naprawy, gromadzenie sprzętu i materiałów trwało długo, powoli i systematycznie. Wszystkim udzielał się entuzjazm druha Wacława Milke, który został jednym
z pierwszych pracowników MDK i tworzył jednocześnie zespół Dzieci Płocka, mieliśmy więc mnóstwo poezji, barw, piosenek,
pieśni, tańców i zarazem świetny instruktaż pedagogiczny i metodyczny.
Zorganizowaliśmy z pomocą płockich szkół podstawowych akcję promocyjną – ogłosiliśmy zapisy do kół
zainteresowań, które powstawały jak przysłowiowe grzyby po deszczu, garnęły się do nas dzieci młodsze i starsze, z chęcią podejmowali pracę nauczyciele. Było biednie, ale pięknie, a ponieważ na Tumskiej zrobiło się ciasno, druh Wacław
Milke z pomocą wielu dobrych ludzi pozyskał dla Dzieci Płocka osobny lokal i ogromny zespół, bo już wtedy liczył ponad
120 członków i przeprowadził się do własnego lokum.
Potem były liczne zmiany nazwy, statutów, przekształcenia organizacyjne, kadrowe i inne, aż w końcu zostaliśmy
Domem Kultury Dzieci i Młodzieży, a potem, w roku 1974 Młodzieżowym Domem Kultury.
W roku 1988 na wniosek Romy Ludwickiej, z ogromnym wsparciem nauczycieli, rodziców, dzieci - nie bez oporu pewnej
ówczesnej władzy oświatowej - odbyło się uroczyste nadanie naszej placówce imienia Króla Maciusia Pierwszego. To był
nasz pierwszy sygnał związku z pedagogiką Janusza Korczaka, która towarzyszy nam w pracy wychowawczej do dzisiejszego dnia.
Tak wytrwaliśmy szczęśliwie 70 lat, mimo trudności, ale za to z wieloma sukcesami artystycznymi, wychowawczymi,
a przede wszystkim ze świadomością, że pozostajemy i będziemy zawsze w sercach dzieci, które tu – na Tumskiej 9A - odkrywały czary muzyki, plastyki, literatury, sportu, a niekiedy swoje wybory życiowe i zawodowe wyprowadzały z godzin, dni i lat
spędzonych na zajęciach w MDK.
My – nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, pracownicy administracji i obsługi, a zawsze przede wszystkim wychowawcy, uczyliśmy się sami i razem z dziećmi. Sprzyjała nam wszystkim atmosfera życzliwości, serdeczności, braku
przymusu i tych groźnych ocen szkolnych, których boi się każde dziecko, choćby było najbardziej pracowite i wybitnie
zdolne. Jesteśmy zespołem, rywalizujemy, bo miłe są nagrody i pochwały, ale bez zazdrości i niechęci.
Trwamy więc, rozwijamy się, doskonalimy, mamy środki i wyposażenie, zrobiliśmy gruntowny remont, wzbogaciliśmy
się o trzy filie, dla wygody dzieci i rodziców – na Podolszycach (EmDeKuś), w Imielnicy (Przystanek Maciuś) oraz piękny,
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dobrze wyposażony Ogród Jordanowski z nowoczesnym kompleksem Moje Boisko ORLIK 2012.
W tym miejscu na chwilkę się zatrzymam, aby z serca podziękować za przychylność, zrozumienie i hojność
panu Romanowi Siemiątkowskiemu, Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej. Ciepłe słowa kieruję
do pani Dyrektor Agnieszki Harabasz i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka – Wasze wsparcie niejednokrotnie wykracza poza rolę ustawowego organu prowadzącego. Nasze kulturalne edukowanie młodych płocczan nie byłoby tak piękne, gdyby nie współpraca i dobra energia pani Dyrektor Moniki Maron wraz z pracownikami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz pani Dyrektor Edyty Mierzejewskiej i podległego jej Wydziału Promocji i Sportu.
Działamy więc razem - społecznie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ratujemy przyrodę dziką i zwierzęta
domowe, prezentujemy swoje talenty i umiejętności na płockich, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach artystycznych, gościmy w całej Polsce na obozach artystycznych, sportowych, na wycieczkach i imprezach w zaprzyjaźnionych domach kultury. Przede wszystkim zaś kochamy to, co tworzy Młodzieżowy Dom Kultury, te więzi, które pozostają na całe życie
i wspomnienie dzieciństwa, przeżywanego w świecie wyobraźni, przyjaźni i serdeczności.
Pora przypomnieć, z czego jesteśmy dumni. Czym możemy się pochwalić, co nam się udawało i udaje, a jest
tego niemało. Przede wszystkim pozwalamy dzieciom odkrywać świat i samych siebie. Wypełniamy wolny czas, żeby nie
został zmarnowany na trzepaku i nie skończył się źle na dzikich kąpieliskach. Proponujemy, wspieramy dzieci w ich własnych
marzeniach i planach, a jeśli chcą z tej pomocy skorzystać – spełniamy swoją powinność i swoją pedagogiczną misję.

Litosława Koper
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UNIEŚĆ W SERCU
DAR POEZJI

Iga Kobylińska
7 lat
13
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KONKURS POETYCKI im. JANUSZA KORCZAKA
Jubileusz w Jubileuszu: Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka ma ponad 25 lat w siedemdziesiątym roku istnienia
Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.
Radość? Tak. Satysfakcja? Tak. Tradycja? Tak. Nie każdy konkurs poetycki, w którym autorami są dzieci z całej Polski,
trwa więcej niż ćwierć wieku.
Lech Franczak – senior nauczycieli MDK - powiedział wierszem: nawet drzewa mówią tu kroplą wiersza i pieśnią,
a pamięć jest czytaniem ognia. To piękne przypomnienie płockich tradycji poetyckich naszego miasta, które inspirują
i zachęcają do twórczości.
Czytelników i jurorów kolejnych edycji Konkursu zadziwia, co rok bardziej, wrażliwość młodych ludzi na słowo, na świat,
a równocześnie mrówcza i świadoma praca nad warsztatem poetyckim – od uroczej prostoty do intelektualnych pojedynków z wielkimi i znanymi mistrzami pióra.
Cieszy też wzrastająca liczba uczestników – od kilkunastu w I edycji do kilkuset w roku 2019. To dobry znak – przeczący
pesymistycznym sądom o dzieciach obarczonych manią SMS-ów i pustką internetowych skrótów. Dzieci piszą, chcą pisać,
mają wiele do powiedzenia, lubią być odgadywane, interpretowane, czytane i podziwiane. To ich święte prawo, a pewnie
też prawo każdego młodego pokolenia, któremu przyszło żyć w ciekawych czasach.
Wierszotwórstwo to ciężka praca. Krasiński twierdził wprawdzie, że poezja to zagadka wielka, którą Bóg zadał ludzkości, ale jak mozolnie powstaje tekst poetycki, nawet w głowie wyjątkowo utalentowanej, wie tylko ten, kto kiedykolwiek
wiersz napisał.
Ważny znak czasu: humaniści nie umierają, nie ustępują w panicznym strachu przed techniką, nie liczą na komputer,
który wszystko potrafi, złoży nawet z rozsypanki przypadkowych słów względnie składny tekst. Nic z tego: wiersz, który trafia
do serca, rodzi się z serca. Norwid napisał: Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce. Rzecz w tym, aby drgnieniom serca
odpowiednie dać słowo, a to już kwestia złożona i skomplikowana. To dzieciństwo, miłość, drzewa i błękit rzeki, to także
oczytanie i refleksja, to również mądre spojrzenie rodziców, nauczyciela – polonisty, instruktora, opiekuna koła albo klubu
poetyckiego. Ile tej materii w wierszach uczestników naszych konkursów, nie umiemy dokładnie określić, ale ją czujemy;
z szacunkiem i najpiękniejszym podziękowaniem dla ofiarodawców.
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Podobno czasy wieszczów dawno już minęły, ale trwa potrzeba poezjowania – dla siebie i dla innych. Ku naszemu wielkiemu zmartwieniu nie znamy literackich losów uczestników naszego konkursu. Czasem, wyjątkowo dotrze do nas
notatka prasowa albo wśród debiutów poetyckich pojawi się znajome nazwisko. Zawsze życzymy laureatom długiej i owocnej pracy, choćby dla siebie, najbliższych i przyjaciół.
Każda edycja naszego konkursu poetyckiego ma swoje ważne święto: co rok ukazuje się drukiem tomik
Randka z Erato, w którym na wieczną pamiątkę pozostają teksty nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Wracamy do nich
na zajęciach, imprezach, przechowujemy w pamięci te, które poruszyły serca tak bardzo, jak piękny w swojej prostocie
i uczuciu wiersz Beaty Niedźwiedzkiej Mój tata jest pilarzem z IV edycji konkursu. Beata – laureatka I nagrody miała wówczas
12 lat. Ile ma dzisiaj, w jubileuszowym roku siedemdziesięciolecia MDK? Czy pisze?
Mariola Dąbrowska

MÓJ TATA JEST PILARZEM
Mój tata jest pilarzem
świerkiem pachną mu ręce,
oczy ma takie jak niebo,
błękitniejące nad miastem.
Mój tata zna wszystkie drzewa
ze słoi oblicza ich lata,
to on nauczył mnie kochać
drzewa rosnące w lasach.
Bo w każdym zielonym drzewie
leśne serce bije pod korą.
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…CÓŻ ZA RZECZ PRZEDZIWNA
CZYTANIE!
– JAKO GAŁĄZKA OLIWNA
LUB MIGDAŁOWY KWIAT

Wiktoria Szafrańska
7 lat
17

18

GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ
Od września 2007 roku odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury comiesięczne spotkania z wielką literaturą.
Nazwaliśmy je Głośne czytanie nocą. Do lutego 2020 r. odbyło się ich 120, co znaczy, że trwa to już trzynaście lat!
Główną ideą nocnych czytań jest wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły średniej poprzez przypominanie
tekstów dawno lub nigdy nie czytanych w szkole, a mających szczególne walory poznawcze, wychowawcze i estetyczne.
Specjalne miejsce zajmuje cykl Urodzeni w niewoli – dzieciom Niepodległej, w ramach którego czytane są fragmenty
dzieł polskich historyków literatury urodzonych przed umowną datą 11 listopada 1918 r. Odbyło się już 26 takich spotkań.
Przypomnienie takich autorów, jak: Stanisław Tarnowski, Ignacy Chrzanowski, Juliusz Kleiner czy Konrad Górski to istotne uzupełnienie wiedzy o literaturze polskiej.
Nie mniej ważny jest cykl Klasycy historiografii. W tym cyklu czytaliśmy m. in. dzieła Karola Szajnochy, Ludwika Kubali,
Władysława Konopczyńskiego czy Janusza Tazbira.
Kilkanaście spotkań poświęciliśmy szkolnym podręcznikom z okresu międzywojennego. Na szczególną uwagę zasługują tu czytanki z podręczników gimnazjalnych Juliusza Balickiego i Stanisława Maykowskiego pod wspólnym tytułem Mówią
wieki, napisane na specjalne zamówienie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Ich autorami byli najwybitniejsi pisarze dwudziestolecia międzywojennego: Zofia Kossak, Maria Dąbrowska, Jan Parandowski, Kornel Makuszyński,
Stanisław Wasylewski, Juliusz Kaden – Bandrowski, Stefan Żeromski, Tadeusz Boy Żeleński…
W naszych nocnych czytaniach nie zabrakło też miejsca dla Janusza Korczaka i Stefana Themersona.
Spotkania z wielką prozą światową odbywały się w ramach cyklów: Powieści Liona Feuchtwangera (Lisy w winnicy,
Wojna żydowska); Literatura przyjaciół Moskali (Martwe dusze, Wojna i pokój) czy Metamorfozy diabła - cyklu poświęconego
obecności pierwiastka zła w kulturze.
Od maja 2019 r. czytamy fragmenty powieści historycznych w ramach nowego cyklu Wielcy nieobecni lektur szkolnych: Legnickie pole i Złota wolność Zofii Kossak, Dzikowy skarb i Wawelskie wzgórze Karola Bunscha, Kaduk, czyli wielka
niemoc i Zatańczmy karmaniolę Tadeusza Łopalewskiego to powieści inaugurujące ten cykl.
W spotkaniach uczestniczą uczniowie szkół średnich, nauczyciele i inni płocczanie, przyjaciele Młodzieżowego Domu
Kultury. Czytane utwory poznajemy w interpretacji głosowej Elżbiety Zbrzeznej, nauczycielki języka polskiego.
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Najważniejsze teksty prezentowane w ramach Głośnego czytania nocą ukazują się (często w postaci rozszerzonej)
w Zeszytach Jagiellońskich, opracowane przez Wiesława Kopcia, nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku.
Tomasz Zbrzezny
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TEATR
MNIE SIECIĄ CZARÓW
OPLĄTAŁ

Natalia Lewandowska
9 lat
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Z PŁOCKA W ŚWIAT
Jestem twórczynią teatru dla dzieci i młodzieży; pedagogiem teatru, instruktorką teatralną, laureatką Międzynarodowej Nagrody im. Janusza Korczaka, obdarowaną przez dzieci i młodzież Orderem Uśmiechu. Byłam wielokrotnie nagradzana indywidualnymi nagrodami za twórczość teatralną i nagrodami Ministrów Edukacji Narodowej za twórcze kierowanie Młodzieżowym Domem Kultury w Płocku przez 20 lat. Jako szef sztabu WOŚP otrzymałam od Jurka Owsiaka Medal
na 10-lecie i 15–lecie WOŚP.
Warsztaty Mistrz – Uczeń, zrodziły się w mojej głowie w 1987 roku, jako pierwsze w Polsce. Integracyjne, wspólne dla
dzieci i nauczycieli. HECĘ wymyśliliśmy z teatralnymi dziećmi, po kolejnych festiwalach, w których czasem zapominano
pochylić się nad najważniejszym ich uczestnikiem – DZIECKIEM.
Gdy w Dzień Dziecka 1987 roku powierzono mi kierowanie Młodzieżowym Domem Kultury w Płocku, rozkochana
w dziecięcym teatrze, postanowiłam uchwycić w dłonie szansę wykonywania wymarzonej pracy, rozwój artystyczny teatrów dziecięco - młodzieżowych w Płocku. Był to czas na spełnienie młodzieńczych marzeń pedagogiczno - artystycznych.
Na swej drodze spotkałam zdolnych nauczycieli - pasjonatów; pięknych, artystycznie utalentowanych ludzi. Związaliśmy się
duchowo z Januszem Korczakiem i Królem Maciusiem. Wielu nauczycieli podjęło ten temat, wzbogacając w ten sposób
własną pracę pedagogiczną. Zorganizowaliśmy ogólnopolską i międzynarodową konferencję pedagogiczną. Obie poświęcone dzieciom i DZIEŁU Janusza Korczaka. Gościliśmy Itzchaka Belfra, artystę malarza, wychowanka Janusza Korczaka.
Tu pracuję 34 lata, zostawiłam prawie połowę życia i połowę obecnego jubileuszu.
Wcześniej spotykałam się z poetami, popełniałam nagradzane wiersze, organizowałam wieczory poetyckie.
Pisałam do prasy artykuły o wydarzeniach kulturalnych. Współpracowałam z czasopismami pedagogicznymi, dzieląc
się własną praktyką pedagogiczną z zakresu teatru i dramy oraz pracą w MDK. Prowadziłam warsztaty teatralne.
Z Leszkiem Franczakiem, poetą, trenerem badmintona stworzyliśmy w latach 90-tych ogólnopolski konkurs poezji
im. Janusza Korczaka, by stworzyć przestrzeń do rozmowy z dzieckiem, młodym człowiekiem poprzez poetyckie strofy
dziecięce. Jego perłą jest co roku piękny tomik poezji, krzyczący o dziecięcych radościach, ale też o smutkach i dramatach,
bardzo interesujący plastycznie.
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Postawiliśmy na dziecięcy i młodzieńczy rozwój, przez sprowadzanie na warsztaty artystyczne do MDK Mistrzów;
bywali u nas: Irena Jun, Elżbieta Wojnowska, prof. Kazimierz Lewkowski, Jan i Halina Machulscy, Jan Skotnicki, Krzysztof
i Marta Rau, Jacek Ostaszewski, Grzegorz Kwieciński, Cezary Domagała, Wojciech Siemion, Krzysztof Ścierański, Luba
Zarembińska, Tadeusz Bystram, Zosia Bisiak... uczyliśmy się od najlepszych. Pragnęliśmy dzieciom pokazać Polskę i świat.
Wędrowaliśmy w poszukiwaniu tajemnicy teatru, piękna sportu i natury. Wygrywaliśmy wiele konkursów plastycznych.
Nasz prastary, piękny Płock znany jest też dzięki naszym poszukiwaniom artystycznych miejsc Europy.
Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
dwie tylko, poezja i dobroć… i więcej nic…
Kabaret na 1 nodze, Grupa teatralna Spod znaku Króla Maciusia, Muzyczny Teatr Młodych Biała Mandragora
...najstarsza grupa artystyczna MDK, działa nieprzerwanie 37 lat od maja 1983 roku. Pomysł zrodził się w artystycznej duszy mojego, 8-letniego wtedy, syna Mariusza. Zobaczył w Świecie Młodych scenariusz Kabaretu na 1 nodze Wandy
Chotomskiej i bardzo chciał z kolegami grać w teatrze. Stworzyłam Kabaret na 1 nodze, a Mariusz przyprowadził na zajęcia
koleżanki i kolegów z klasy. Był to piękny i trudny czas. Choć wychowana w amatorskim teatrze, wciąż uczyłam się pilnie
siebie i sztuki teatru razem z dziećmi. Po roku pojechaliśmy na renomowany festiwal teatrów OFTA do Łodzi i wróciliśmy
z ważną nagrodą. Tymczasem teatr rozrastał się i po niecałych dwóch latach w teatrze wychowywało się około czterdziestu
dzieci w wieku 6 - 12 lat. Wkrótce przenieśliśmy się do nowej sali Szkoły Podstawowej nr 10, zakładając Międzyszkolny Teatr
Lalki i Aktora. 1 czerwca 1987 roku przenieśliśmy się do Młodzieżowego Domu Kultury. W teatrze postawiliśmy na wzajemny
szacunek, zaufanie i pochylenie się nad dzieckiem, szczególnie tym wymagającym pomocy, na nowoczesną edukację
teatralną.
Byłam gorącą orędowniczką poznawania świata przez dzieci i młodzież z MDK. Wraz z grupą teatralną stałam się inspiratorką i organizatorką wielu wyjazdów krajowych i zagranicznych. Często były połączone z warsztatami artystycznymi,
nauką fotografowania i filmowania, dziennikarstwa czy sztuki witrażu. Przemierzyliśmy wiele teatralnych szlaków od Płośnicy,
Kielc, Puław, Łodzi, Szamocina i Poznania po Paryż, Avignon, Orlean, Nandy, Bad - Blankenburg, Gerę, Makarską Riwierę czy Lwów. Przez 37 lat przygotowaliśmy prawie 90 premier, bardzo zróżnicowanych repertuarowo, w tym trzy musicale:
Pastorałkę Cygańską, pokazaną na scenie Teatru Dramatycznego z udziałem dzieci cygańskich /1994/. Drugi, to Misterium
o chłopcu, który został królem /2000/. Zagraliśmy go również na placu przed Katedrą Notre Dame w Paryżu, trzeci Narodziny
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Królewny Wisły. Dzięki teatrowi wiele grup artystycznych mogło korzystać z najlepszych warsztatów artystycznych w Polsce.
Przez lata jeździliśmy na warszawską FOSĘ /Feryjne Spotkania Artystyczne/ organizowaną przez Stołeczne Centrum Edukacji
Kulturalnej, gdzie po znakomitych, dwutygodniowych warsztatach, efekt naszej pracy artystycznej oglądała cała dziecięco
- młodzieżowa Polska, zjeżdżająca na ferie zimowe do Warszawy. Spektakle były wystawiane na scenie Sali Kongresowej.
Poznali nas także w Avignon na Festiwalu Młodych Teatrów Europejskich ze spektaklem Couleur du chagrin. Na miejscu
teatry otrzymywały recenzje od Mistrzów i od publiczności. Te okazały się dla nas bardzo przyjazne. Spotkała nas cudowna
niespodzianka, Przewodnicząca Mistrzów złożyła nam propozycję wspólnego stworzenia spektaklu z francuskim teatrem
L` Odysee za rok, w wakacje, w Polsce i Francji. Marzenie zrealizowaliśmy z radością i natchnieniem. Przez te wszystkie lata
graliśmy w żywym planie, w żywym planie z lalką, z przedmiotem, przede wszystkim z żywą muzyką, która bardziej rozwija
i uskrzydla dzieci. Same wybierały scenariusze, nad którymi chciałyby pracować, spośród wielu, które razem czytaliśmy.
Często pracują też metodą dramy, która pozwala na improwizację i samodzielne myślenie. Do najlepszych artystycznie spektakli zaliczam CYRK/2003/, O motylu, który tupał nogą/1992/, O dwóch takich, co ukradli księżyc/1990/, Pinokio/1995/, Król
Maciuś Pierwszy/1993/, Wojna Żaków z Panami/1996/, Zaczarowany pędzelek/1998/, Na białej chmurze płynie, hen…/2006/,
Jak moja mama pocerowała księżyc/2016/, Tuzin Teatrów Felka Molierka/2018/, A niech to gęś kopnie/2019/.
Najcenniejsze jest jednak wszystko to, co zostało w głowach i sercach moich wychowanków, od poznawania sztuki teatru
po naukę fotografowania, filmowania, kursy witrażu, ponad 30-letnie wędrowanie po Polsce, ciągłe poszukiwanie Korczakowskiej Drogi, wciąż blisko Króla Maciusia. Otwieraliśmy okno na świat, którego byliśmy ciekawi. Korczak mawiał… że dziecku, potrzebny jest ruch, powietrze i coś jeszcze; poczucie wolności - otwarte okno. Czasem przepełniała nas radość, gdy
w festiwalowej gazetce na łódzkiej Dziatwie na naszym dużym zdjęciu napisano Dobrzy ludzie robią dobry teatr.
Na taki wpis warto czekać całe życie. Wtedy bardziej się staraliśmy.
Na 15-lecie naszego teatru napisałam książkę Nastolatek w poszukiwaniu tajemnicy teatru. Teraz piszę drugą jej część
o następnych pokoleniach teatru, naszych spektaklach i tajemnicach.
Bo jeśli cuda dzieją się na świecie, to dzięki wiernym, kochającym sercom
/J.W. Goethe/
Roma Ludwicka
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TEATRY TO SĄ TRZY...
to znaczy Wici, Klika i Junior. Rodziły się i krzepły powoli: najdłużej Wici, bo 11 lat. Skupia najstarszych – w wieku od 15 do 21
lat. Spotykamy się regularnie co tydzień i pracujemy mozolnie nad poznawaniem tajników sztuki aktorskiej, plastyką ciała,
emisją i dykcją – to bardzo trudne ćwiczenia, ale konieczne, aby sprostać wymaganiom ambitnych tekstów.
Uczymy się pracy na scenie, mamy w swoim dorobku kilka projektów autorskich, w których wykorzystujemy teatr czarny, teatr cieni, plastyczny i teatr lalki. Nie pomijamy technik animacji, które ozdabiają imprezy miejskie. Co rok organizujemy
zimowe warsztaty teatralne pod nazwą Mała Akademia Teatru, podczas których zgłębiamy wybraną technikę lub metodę
pracy. W codziennej pracy wykorzystujemy dramę oraz improwizację teatralną.
Prezentujemy swoje osiągnięcia na konkursach recytatorskich – w MDK i na forum Płocka, także w eliminacjach
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Nasi wychowankowie byli laureatami kilku prestiżowych konkursów.
Teatr Klika działa sześć lat i skupia dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Odpowiednio do wieku organizujemy zabawy,
uczymy się współpracować na scenie, bo zespół musi być zgrany i zaprzyjaźniony. Co rok prezentujemy dwie premiery,
w których opowiadamy o ważnych dziecięcych sprawach. Pracujemy z muzyką i korzystamy z bogactwa literatury dziecięcej, lubimy wspólne wycieczki i próby w plenerze.
Junior działa pięć lat w filii MDK na Podolszycach Północnych. Na zajęcia przychodzą przede wszystkim dzieci z osiedla i tu stawiają swoje pierwsze teatralne kroki. Zaczynamy od wiedzy o teatrze i jego tajemnicach, pracujemy nad gestem,
emisją głosu i dykcją, a najważniejsze: uczymy się dobrej współpracy. Przygotowujemy etiudy teatralne i spektakle opowiadające o szacunku, przyjaźni i o tym, że warto być jedną rozumiejącą się drużyną. Mali aktorzy Juniora lubią się bawić,
rozmawiać o teatrze i o swoich dziecięcych, bardzo ważnych sprawach.
Od roku współpracujemy z parą francuskich lalkarzy Christin Jabłoński oraz Jeanem Francois Maistre. Razem tworzą
projekt teatralny Życie w kolorach. Spektakl oparty jest na indiańskiej legendzie i utrzymany w konwencji komedii muzycznej.
Na potrzeby realizacji przedstawienia stworzono autorską muzykę z pięknymi tekstami po francusku.
Na scenie można zobaczyć marionetki o imponujących rozmiarach oraz maski wykonane przez Jeana i Christin.
Poza elementami żywego planu i animacją lalkami jest w spektaklu odrobina magii i teatru plastycznego.
Poza pracą nad poszczególnymi scenami dzieci mają okazję uczyć się francuskiego i śpiewu.
Olga Barańska
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PŁOCKA SCENA ROZRASTA SIĘ I WIJE KONARAMI…

Skończyłem aktorstwo w 2000 r. Sam nie wiem, jak to się stało, że zostałem aktorem. Pamiętam, że będąc dwudziestolatkiem i myśląc o życiu, pomyślałem, że nie daruję sobie, jeżeli nawet nie spróbuję.
Aktorstwo kojarzyło mi się w tamtym czasie z ciekawymi ludźmi, występami i wyjazdami na warsztaty i festiwale. Myślałem, że się nie nadaję. Żeby być aktorem, trzeba być kimś szczególnym, lepszym w każdym razie, a ja się nie nadaję.
Pokochałem ten zawód, towarzystwo, scenę. Realizując kolejne spektakle, role poznałem wiele estetyk, sposobów,
reżyserów.
Na przestrzeni 20 lat miałem jakieś 100 premier na zawodowej scenie i pewnie drugie tyle na scenie amatorskiej jako
instruktor, często dramaturg. Od 2000 roku przeprowadziłem jakieś 7000 godzin warsztatowych sam, a jako prezes Stowarzyszenia Teatr Per Se zorganizowałem pewnie jeszcze drugie tyle.
Po co mi to wszystko? Dlaczego po raz kolejny chcę tłumaczyć początkującym aktorom, czym jest pauza, wyrazistość,
skąd brać prawdę sceniczną i jak grać, żeby publiczność rozumiała? Chyba cały czas mam nadzieję, że nagle coś zrozumiem, coś co jest ponad, tak ważne i błyskotliwe, że świat oniemieje. Już wiem, że to nigdy nie nastąpi, ale moje wewnętrzne
ja tak naprawdę o tym nie wie i szuka. Szuka człowieka w człowieku. Wierzę w człowieka. Chcę go poznać i gonię problem,
ból, szczęście i sens życia, stojąc na teatralnych deskach.
Zapraszam.
W Płocku mamy jedną z największych scen w Polsce. Płocka scena rozrasta się i wije konarami, między innymi
na ulicy Tumskiej 9A, gdzie pracuje Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, z którego wyszło wielu wspaniałych artystów i gdzie w roku 2019/20 miałem przyjemność być nauczycielem.
Mariusz Pogonowski
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JA TAKŻE JESTEM MALARZEM
(Corregio przed obrazem Rafaela
Św. Cecylia)

Maja Kibitlewska
7 lat
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ODWDZIĘCZAM SIĘ OBRAZKIEM

Tak napisała do mnie Misia, jedna z moich wychowanek, to mnie wzruszyło i przekonało, że warto pracować z dziećmi
w pracowni plastycznej, nawet wtedy, gdy jest trochę bałaganu i zamętu. Moja grupa działa od 9 lat, ma oryginalną nazwę
Emdzelki, dzieli się na dwa zespoły: młodszy to pięciolatki i sześciolatki, starszy to dzieci w wieku 10 – 11 lat.
W tym roku zwróciłam szczególną uwagę na proces adaptacyjny nowych uczestników zajęć. Młodsi znają się z przedszkola, powoli i stopniowo nabierali zaufania do starszej grupy i do mnie.
Teraz już pracujemy chętnie razem, wymieniamy doświadczenia, doskonalimy umiejętności i poznajemy nowe techniki plastyczne. Myślę, że wszyscy uczestnicy zajęć są otwarci i spontaniczni w wyrażaniu emocji i w nawiązywaniu ciepłych
relacji. Chętnie biorą udział w zajęciach, są ciekawi świata, interesują się rzeczywistością, a w tematach, które sięgają
fantazji, radzą sobie świetnie.
Nastolatki lubią towarzystwo maluchów, a maluchy twórczo podglądają prace starszych. Bardzo ciekawa i serdeczna
jest taka współpraca.
Dumą pracowni są wychowankowie: niedawne licealistki są już studentkami, studentki zawodowymi plastyczkami.
Pracują jako nauczycielki plastyki, projektantki, autorki reklam. Mamy też sukcesy w konkursach plastycznych ogólnopolskich
i międzynarodowych.
Nagrody i wyróżnienia zdobyliśmy w trzech konkursach: Tęczowy kalendarz (nagroda dla Oskara Sudonira), Kot (nagroda dla Michaliny Kowalkowskiej) i To, co piękne wokół nas (wyróżnienie dla Amelii Fabisiak).
Nie zapominam o swoich podopiecznych, z radością witam ich artystyczne sukcesy. Oni, mam nadzieję, też mnie
pamiętają, Od Misi dostałam wzruszający list: mówiący o jej dużym zaangażowaniu w zajęcia plastyczne, o radości tworzenia, pomocy w samorealizacji i o bezcennych wspomnieniach.
Nela Lewandowska
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GRUPA PLASTYCZNA KLEKS

Jesteśmy grupą liczną i wiekowo zróżnicowaną, bo mamy pięciolatki i siedemnastolatki. To dobrze, bo maluchy mają
w starszych wsparcie, a starsi opiekują się młodszymi. Na zajęciach wyrażają w pracach emocje i swoją wiedzę o świecie, poznają nowe narzędzia artystyczne i próbują nowatorskich rozwiązań technicznych. Bawią się i uczą jednocześnie,
pokazują własną wyobraźnię i zaglądają do świata wyobraźni przyjaciół z pracowni.
Długo już pracujemy – 23 lata i mamy swoje ważne sukcesy, spośród których najbardziej pamiętamy powodzenie,
którym cieszyła się wystawa Pada śnieg w Galerii Handlowej w Płocku. Uświetniliśmy więc Dni Bożego Narodzenia roku 2017
wspólnie z rodzicami i wszystkimi płocczanami.
Włączyliśmy się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przez wiele lat prace Kleksa zasilają aukcje Orkiestry.
Kochamy zwierzęta, więc projektujemy znaczki promujące Płockie Schronisko dla Zwierząt.
Od 23 lat bierzemy udział w konkursach plastycznych – lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych; ucieszyły nas
sukcesy w konkursach: Bezpieczne gniazdo Biblioteki Centrum Kultury Piekoszów pod patronatem Muzeum Dialogu Kultur
Kielce, Pocztówka z wakacji Klubu Kultury Zastów w Warszawie, Warszawa – moja stolica w Pałacu Młodzieży w Warszawie.
Najbardziej jednak jesteśmy dumni z prac, które pozostają w MDK jako jego trwały dorobek, a powstają z inspiracji
postacią Króla Maciusia Pierwszego, patrona placówki i z sukcesów w konkursie Najładniejsza kartka świąteczna, ponieważ
prace dzieci publikowane są tak, jak profesjonalne karty świąteczne – w zestawach i chętnie wykorzystywane przez płockie
instytucje, zakłady pracy, rodziców i przyjaciół MDK.
Ostatnie nasze poczynania wiążą się z dwiema grupami działającymi w Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku.
Zawsze kończymy rok wspólnej pracy wielką wystawą naszego dorobku artystycznego – od maluchów do najstarszych.

Dorota Szarmach - Jończyk
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ZACZAROWANE OŁÓWKI
Te ulubione przeze mnie i moich wychowanków Zaczarowane ołówki rysują już 18 lat. To długi staż wspólnej pracy
i wielka satysfakcja, gdy słyszę o ich sukcesach w pracy zawodowej i artystycznej, bo przygotowanie plastyczne każdemu
jest potrzebne, choćby w zwykłych pracach domowych.
Bardzo przydały mi się doświadczenia z pracy w dziale imprez i reklamy, to były pierwsze kroki w poznawaniu środowiska nauczycieli i dzieci, potem narodziło się koło Zaczarowany ołówek, a parę lat później zajęcia plastyczne w Ogrodzie
Jordanowskim i w Szkole Podstawowej nr 12.
Prowadzę zajęcia plastyczne z myślą o wszystkich dzieciach garnących się do rysowania i malowania, nie tylko
do tych, które objawiają uzdolnienia. Myślę, że niekoniecznie trzeba być artystą, żeby kochać i rozumieć sztukę, ale koniecznie trzeba się do tego przygotować, więc staramy się wspólnie pracować, łącząc w całość literaturę, zwłaszcza dziecięcą,
muzykę i wypowiedź plastyczną. Z pomocą przychodzi nam poznawanie technik plastycznych, dziejów malarstwa i twórczości wybitnych artystów. Ufam, że z naszych działań wiele pozostanie na całe życie jako artystyczna ogłada, potrzebna
w dorosłym życiu. Na razie uczestniczymy w konkursach i zabawach plastycznych organizowanych przez MDK, w imprezach
płockich i krajowych, w działaniach społecznych na rzecz środowiska, między innymi w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dla której przekazujemy na doroczne aukcje nasze najlepsze prace.
Staramy się uczestniczyć w konkursach plastycznych, nie dla nagród, ale dla pokazania swojego dorobku; dla dziecka to bardzo ważne, podnosi wiarę we własne siły, sprawia radość rodzicom, zachęca do wysiłku. Bardzo cenimy sobie
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wzdłuż Wisły, bo jest nam bliski jako ludziom znad Wisły. Konkurs organizuje Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Serdeczna atmosfera, bliska tematyka i dobra organizacja konkursu owocują nagrodami:
w 2011 roku sześcioletnia Zuzia Borkowska otrzymała Grand Prix, a ja i płocki MDK nagrody specjalne. Cieszy nas także nagroda dla Kacpra Lemanowicza w Ogólnopolskim Konkursie Wakacje – organizowanym przez Dom Kultury w Jeleniej Górze.
Kacper uczestniczy w moich zajęciach plastycznych dla szkół specjalnych w Ogrodzie Jordanowskim. Współpracuję z tym
środowiskiem między innymi podczas integracyjnej imprezy plenerowej dla szkół specjalnych Zabawa z biedronką prowadzoną przez nauczycielki z SOSW nr 1 – wspaniałych, ofiarnych ludzi, z którymi mam zaszczyt współdziałać od wielu lat.
Małgorzata Ćwiklińska
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PRZYCHODZIMY TU PO PIĘKNO
Moi wychowankowie i ja przychodzimy razem do pracowni po piękno. Jak napisał Lech Franczak: przychodzę tu po
piękno, które ma swoje pejzaże, rysuje rzekę, głaz, drzewo i wieczne zachwycenie.
Nasza grupa nazywa się po prostu Plastlandia – kraina piękna, w której można wyczarować wszystko, o czym się marzy,
pod warunkiem, że rozumie się duszę koloru i pędzla. Nad tym pracuję ze swoimi dziećmi od 1997 roku. Są w najlepszym dla
dziecka wieku tworzenia: od 4 do 18 lat, są bardzo ambitne i skupione na swoim rozwoju artystycznym. Na każdych zajęciach
zadziwiają nietuzinkową interpretacją świata i tworzeniem swoich wewnętrznych wizji. Moje zadanie to podpowiedź: jakiej
techniki użyć i jak ją wykorzystać.
W pracach moich uczniów zachwyca oryginalna kolorystyka, ciekawa kompozycja i twórcza odwaga małych i większych twórców, u niektórych ogromna pracowitość i skłonność do eksperymentowania – bardzo ich za to szanuję, podziwiam za to wieczne zachwycenie. Mamy osiągnięcia, wspólnie się nimi cieszymy, dumni są rodzice.
Nasze sukcesy to między innymi trzy nagrody w roku 2003 na prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
w Rybniku. Laureatami zostali wówczas: Ania Kamińska, Basia Żaglewska i Amadeusz Misiak. Tytuł konkursu zachęcił nas
podwójnie, bowiem brzmiał Claude Monet – ogrodnik barw. Pozostał naszą inspiracją i ambicją – zwycięstwem barwy.
Kolejny Międzynarodowy Konkurs Plastyczny, którym chciałam się pochwalić, odbył się w roku szkolnym 2004/2005
w Częstochowie. Pracowaliśmy sumiennie, tym bardziej, że temat, prócz walorów ściśle plastycznych, dawał okazję do
wypowiedzenia własnych ważnych odczuć i przeżyć: miał tytuł Dziecko i pies. Jak wiele mają do powiedzenia dzieci
o swoim przyjacielu, mówiła cała wystawa pokonkursowa, a czworo naszych dzieci wypowiedziało się i pięknie, i dowcipnie,
i wrażliwie. Otrzymaliśmy trzy nagrody: dla Macieja Jankowskiego, Oliwii Tomaszewskiej i Karoliny Baruchy oraz kwalifikację
do wystawy dla Agatki Wiśniewskiej.
W roku 2016 zaprosił nas do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Hasło konkursu dawało dzieciom i młodzieży wielką swobodę tworzenia, bo proponowało tytuł
To co piękne wokół nas. Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki, tym większa była radość uczestników, całego MDK
i rodziców, ponieważ dwoje moich wychowanków zostało laureatami: Julia Pol i Inga Czarnecka, Alicja Ulińska otrzymała
wyróżnienie.
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To tylko niektóre z naszych osiągnięć. Było ich bowiem tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkich.
Nagrody i wyróżnienia mają wielkie znaczenie dla laureata: przypinają skrzydła, zwiększają wiarę we własny wysiłek,
zachęcają do pracy. Dla mnie to wielka satysfakcja artystyczna i pedagogiczna, pochwała wiecznego zachwycenia:
sztuką i twórczością dziecka.
Sylwia Serwach - Barucha
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KOLOROWE ŚWIATY
Jestem nauczycielką plastyki i miłośniczką malarstwa. Pracuję od 2005 roku – prowadzę cztery grupy plastyczne: jedną
w MDK pod nazwą Mali twórcy i trzy w filii eMDeKuś na Podolszycach, które nazwałam Kolorowy świat 1, 2 i 3. Grupy liczą od
15 do 25 osób w wieku od 5 do 13 lat. Staram się zachęcać swoich podopiecznych do nieskrępowanego, spontanicznego
tworzenia. Podejmuję działania zmierzające do rozwoju wyobraźni twórczej i miłości do sztuki, także do otwartości wyrażania
uczuć.
Myślę, że w pracy z dziećmi ważne jest rozwijanie zainteresowań, upodobań artystycznych, wzbogacanie i kształtowanie wrażliwości na piękno, wykorzystywanie własnych doświadczeń.
Twórczość w sztuce to nic innego jak pomysł, intuicja i fantazja, które można wyrazić w wielu różnych technikach
plastycznych, dlatego uczę dzieci posługiwać się wieloma technikami: malowaniem na jedwabiu, na szkle, filcowaniem,
powertexem, decoupagem. Prowadzę także warsztaty z foamiranu, tkackie i ceramiczne. Moi podopieczni malują farbami
plakatowymi, akrylami, gwaszem, temperami, tuszem, węglem, pastelami suchymi i olejnymi, kredkami ołówkowymi, wodnymi i świecowymi. Często używamy cienkopisów, mazaków i markerów do rysowania i podkreślania konturów w pracy.
Z moich doświadczeń wynika, że bardzo istotne jest w pracy z dziećmi budowanie atmosfery zaufania, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Zwracam na to baczną uwagę, wdrażając dzieci do współdziałania w grupie i ucząc je tolerancji. Sprzyjają nam od 10 lat wspólne wyjazdy plenerowe pod hasłem Wakacje z ołówkiem. Byliśmy w Krakowie, Trójmieście,
Gołuchowie, Galinach, Białce Tatrzańskiej, Piechowicach i wielu innych ciekawych, pięknych miejscach. Wyjazdy te bardzo integrowały grupy, budowały sympatyczną atmosferę, wzajemne zaufanie, a przede wszystkim wzbogacały warsztat
plastyczny. Dzieci zdobywały też umiejętność kulturalnego spędzania czasu, rozwijały swój obraz świata, zarazem zyskiwały
zdrowie i odpoczywały. Zauważyłam, że uwielbiały zajęcia, czuły się swobodne i poszerzały zainteresowania. Chętnie malowały bogatą polską architekturę – fragmenty kościołów, zabytków świeckich, poznawały tajemnice i techniki malowania
pejzażu: gór, lasów, morza.
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W mojej codziennej pracy sprawdzają się te elementy wychowania, na które zwracał uwagę Janusz Korczak, zwłaszcza subtelność i ciepło wzajemnych relacji w grupie, uważne obserwowanie potrzeb dziecka i zachowanie jego prawa do
szacunku i odmienności. W twórczości artystycznej to bardzo ważne.
Pracujemy w grupie, a zarazem szanujemy odmienność i oryginalność, dlatego chętnie uczestniczymy w konkursach –
naszych własnych w MDK, miejskich, ogólnopolskich i nawet międzynarodowych. Każdy sukces, a było ich wiele, traktujemy
jako zwycięstwo indywidualne i zarazem wspólne – całej naszej grupy plastycznej.
Wielką radość sprawiła nam Pola Zołoteńko, która w wieku 13 lat wydała swoją pierwszą książkę – Gang laptopa.
Dla mnie był to zaszczyt, bo w ilustracjach Poli zobaczyłam efekty pracy i przygotowań pod moim okiem.
Znakomitymi sojusznikami mojej pracy są rodzice. Biorą udział w warsztatach, pomagają w licznych akcjach: wernisażach, w organizacji pikników i wyjazdów na plenery, zarazem wspierają mnie w trudach transportu, zakupach i różnych
innych pracach, których zawsze wiele w warsztacie plastycznym. Jestem im za to serdecznie wdzięczna.
Moi podopieczni od kilku lat angażują się z radością w akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z zapałem przygotowują prace, które sprzedajemy na kiermaszach w MDK i w galeriach płockich Wisła i Mazovia. Do naszych kiermaszy
włączył się także Prezydent Płocka - Andrzej Nowakowski. Najbardziej entuzjastycznie traktują swoje zadanie dzieci: są bardzo podekscytowane, przejęte wychodzeniem na scenę i licytacją. Prace kupują przede wszystkim dziadkowie i rodzice
moich wychowanków, ale też wielu płocczan, którzy cenią twórczość dziecięcą.
Prowadzę skrupulatnie dokumentację prac moich wychowanków, może po latach zechcą je zobaczyć, fotografie
można oglądać na stronie internetowej MDK i na portalu społecznościowym Facebook.
Doceniam efekty starań dzieci, prezentuję prace na wystawach, na ścianach korytarzy MDK i w pracowni, na wystawie powarsztatowej Wakacje z ołówkiem w Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w naszej placówce i przed wejściem do MDK. Dzięki temu uczestnicy innych zajęć i płocczanie mogą się zachwycać dziecięcą wyobraźnią plastyczną.
Dla moich małych artystów to wielka satysfakcja i radość.
Katarzyna Adamczyk

44

45

46

ZAFARBOWANA PRACOWNIA
Działamy od 2015 roku w grupie zróżnicowanej wiekowo: najmłodsi to pięciolatki, najstarsi piętnastolatki.
Poznajemy wytrwale różnorodne techniki i formy plastyczne. Szukamy własnych środków wyrazu podczas rysowania,
malowania, lepienia i wycinania. Odkrywamy tajniki grafiki (monotypia, linoryt). Eksperymentujemy, łącząc różne techniki
plastyczne i dzięki temu otrzymujemy ciekawe i zaskakujące efekty twórcze. Przede wszystkim przeżywamy radość i trudy
tworzenia.
Towarzyszą nam i wspierają rodzice, zbieramy dobre opinie jurorów konkursów plastycznych. Nasza Zafarbowana
pracownia (metaforycznie i na co dzień) może się pochwalić wieloma sukcesami – laureatami konkursów plastycznych
o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Najwyżej cenimy sobie nagrody otrzymane w roku 2016 w XX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym To co piękne
wokół nas w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Wielka satysfakcja to wiek laureatów: Marcel
Borzęcki – 6 lat, Michał Garlej – 6 lat i Nikola Janiak – 9 lat.
W roku 2016 Akademia im. Jana Długosza – Instytut Sztuk Pięknych w Częstochowie, w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży: Moja plastyka – moja technika, w bardzo trudnej konkurencji, przyznał sześcioletniej Ninie
Wysockiej prestiżową nagrodę kierownika Zespołu Wychowania przez Sztukę.
Trzy lata później Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, w XX Międzynarodowym Konkursie
Plastycznej Twórczości Dzieci i Młodzieży Zawsze zielono, zawsze niebiesko przyznał nagrodę siedmioletniej Magdalenie Tur.
Za najważniejsze moje doświadczenie pedagogiczne i wyjątkową nagrodę uważam jednak sukces artystyczny
Oskara Floręckiego na Konkursie 2020 w naszym MDK. Oskar jest najstarszy z moich wychowanków, ale ma serce i duszę
dziecka; znakomite, wrodzone poczucie koloru i wielką pasję tworzenia – jest spontaniczny i wolny w swojej wypowiedzi artystycznej. Brawo Oskar!
Renata Znyk
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KLUB FOTOGRAFICZNY
Pracujemy od września 2006 r. w zespole miłośników fotografii w wieku od 14 do 20 lat. Początkowo dysponowaliśmy
małym pomieszczeniem na Tumskiej, a od września 2019 r. spotykamy się w każdą sobotę w filii MDK Przystanek Maciuś
w Imielnicy. Przeniesienie zajęć spowodowane było kilkoma czynnikami, między innymi wielkością sali, w której odbywają
się zajęcia (co ma wielki wpływ na jakość i komfort prowadzonych zajęć), a nawet bliskością plenerów.
Zajęcia prowadzę w formie warsztatowej, w początkowym okresie pracy interesują nas przede wszystkim aspekty
czysto techniczne: rodzaje aparatów fotograficznych, obiektywów, wielkość matryc fotograficznych, zagadnienia ekspozycji, przysłony, czas naświetlania, czułość matrycy, kompozycja, kadrowanie, światło w fotografii, praca z lampą błyskową.
Poznajemy też rodzaje fotografii i zasady trójpodziału i kreacji w fotografii, zwłaszcza artystycznej. Uczymy się także pracy
w programach graficznych Corel Photo Paint i Lightroom. Zasadniczą jednak formą pracy są warsztaty i praca zadaniowa,
w której wykorzystujemy wcześniej przyswojone wiadomości teoretyczne.
Uważam, że taka forma pracy jest bardzo dobra, ponieważ nie ma lepszej nauki niż praktyka. W dobie łatwości fotografii wydawać by się mogło, że nauka fotografowania nie ma sensu, ponieważ algorytmy w aparatach fotograficznych
(nawet w smartfonach) są tak dobre, że szanse zrobienia złych zdjęć są niewielkie. Amatorowi być może to wystarczy,
ale zajęcia w naszym klubie fotograficznym są po to, żeby uczyć fotografii świadomej, znać zasady poprawnej ekspozycji,
umieć odpowiednio skomponować kadr, wejść na wyższy poziom świadomości i wiedzy. Poznajemy tajniki fotografowania,
bawimy się eksperymentem, ale towarzyszy nam nadzieja, że powoli staniemy się artystami.
Brakowało mi jednak konkursów fotograficznych. Pierwszym, jaki powołałem do życia, był konkurs MÓJ PŁOCK, MOJE
MIASTO. Był to pierwszy (a chyba i do tej pory) jedyny w Płocku konkurs plastyczno-fotograficzny na zasadzie pleneru. Pomysł
trafiony, konkurs od kilkunastu lat ma się dobrze. W 2013 roku powołałem do życia miejski konkurs fotograficzny JEJ PORTRET,
którego rozstrzygnięcie zaplanowane było na 8 marca. Pierwsza edycja – niewiele prac, większość z nich – poziom delikatnie
mówiąc - średni. Ale nie poddałem się, następna edycja miała już zasięg ogólnopolski, rozszerzyłem nazwę na JEJ PORTRET,
JEGO PORTRET (co trochę rozszerzało tematykę). Te dwa zabiegi okazały się trafione. Dużo więcej prac i co najważniejsze,
na dużo lepszym poziomie warsztatowym i artystycznym.
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Każda kolejna edycja konkursu jest coraz lepsza (ilościowo i jakościowo). VII (tegoroczna edycja) jest moim zdaniem najlepsza z dotychczasowych. Kilka placówek uczestniczy w tym konkursie od lat, a prace fotograficzne, które nadsyłają, są na dobrym albo bardzo dobrym poziomie. Są to: Pracownia Fotograficzna w MDK w Gorlicach, Pracownia MDK
w Gorzowie Wielkopolskim, Pałac Młodzieży w Koszalinie. Po każdej edycji organizowana jest pokonkursowa wystawa.
Staram się też bardzo, żeby były atrakcyjne nagrody, aby prasa informowała o konkursie i o wystawie. Fakt, że konkurs
ma już VII odsłonę, cieszy mnie bardzo, cieszy też zainteresowanie młodzieży tą formą sztuki, szczególnie w czasach, kiedy
fotografowanie (wydawałoby się) stało się łatwe, lekkie i mało wymagające.
FOTOGRAFIA JEST SZTUKĄ WYMAGAJĄCĄ WIEDZY, TALENTU, WRAŻLIWOŚCI i wielu innych…
Jacek Znyk
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OTO JA
Jestem absolwentką pedagogiki artystycznej na kierunku plastyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz muzealniczych studiów kuratorskich na wydziale historii sztuki Uniwersytu Jagiellońskiego w Krakowie.
Byłam prekursorem wielu działań społeczno-artystycznych w przestrzeni miasta. Realizowałam program Podwórko,
który miał na celu tak zwaną miękką rewitalizację i polegał na pracy artystycznej i pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Inicjowałam powstanie wielu płockich murali.
Przez wiele lat pracowałam w Wojewódzkim Domu Kultury w Płocku, a następnie w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki,
gdzie prowadziłam Pracownię Farbiarnia, która kształciła młodzież w kierunku artystycznym – dzięki niej wielu uczestników
moich zajęć ukończyło studia artystyczne lub kulturoznawcze albo zajęło się sztuką w dorosłym życiu. Jest to dla mnie powód
do dumy i tak rozumiem rolę nauczyciela również w płockim MDK.
Sama tworzę od lat 80-tych, moja twórczość malarska jest bardzo osobista. Jej prezentacja miała miejsce w Płocku
w grudniu 2019 r. na wystawie indywidualnej pt. INTIMAarti. Wcześniej brałam udział w kilkunastu wystawach zbiorowych oraz
w plenerach malarskich w całej Polsce.
Obecnie jestem prezesem Stowarzyszenia Oto Ja, które opiekuje się zbiorami sztuki naiwnej i art brut oraz prowadzę
galerię sztuki OTO JA w Płocku. Często jestem kuratorką wystaw sztuki współczesnej, głównie z kręgu art brut.
Od ponad dwudziestu lat odkrywam talenty i promuję twórców, dlatego jesienią 2018 roku postanowiłam się związać
z miejscem odkrywania talentów w Młodzieżowym Domu Kultury. Cały czas staram się pracować z utalentowaną młodzieżą
i z dziećmi. Dlaczego?
W dorosłym świecie wymagane jest bycie kreatywnym. W pracy zawodowej promowani są ludzie aktywni i pomysłowi, zdolni do twórczego podejścia w rozwiązywaniu problemów. Tylko w młodości możemy wyćwiczyć w sobie zdolności
twórcze, a moje zajęcia plastyczne w dużej mierze mogą przyczynić się do rozwoju różnych obszarów osobowości i realizować wiele zadań i celów ważnych dla rozwijającego się młodego człowieka.
Staram się, aby na każdym etapie mojej pracy twórczość plastyczna dawała możliwość samodzielnego badania,
poszukiwania i odkrywania otaczającej rzeczywistości. Wszystkie moje działania prowadzą do rozwoju jednostki samodzielnie
działającej i myślącej oraz osoby twórczej i kreatywnej.
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W swojej pracy z młodzieżą zawsze stawiam przede wszystkim na indywidualizm i osobowość, staram się wydobywać
kreatywność u młodych twórców. Podczas zajęć młodzież może nauczyć się podstaw rysunku oraz poznać wiele technik
malarskich. Często przygotowuję ją do egzaminów wstępnych do liceum plastycznego oraz do złożenia teczki na studia
artystyczne.
Moja

działalność

pedagogiczna

była

często

doceniana

i

nagradzana.

Byłam

dwukrotną

stypendystką

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymałam nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie
animacji kultury, w 2008 otrzymałam nagrodę Prezydenta Miasta Płocka za wielkie zaangażowanie w działania kulturotwórcze wśród osób niepełnosprawnych, za powołanie Galerii Oto Ja oraz za piękny projekt ocalający
od

zapomnienia

tradycje

płockich

podwórek.

W

2008

zostałam

nominowana

do

Tytułu

Płocczanina

Roku.

To ostatnie wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ uważam Płock za swoje miejsce na Ziemi i pragnę
zarażać jego młodych mieszkańców wrażliwością na sztukę. Tym bardziej cieszę się, że wśród najmłodszego pokolenia jest
tak wielu aspirujących artystów, z którymi mam szansę spotkać się w gościnnych progach Młodzieżowego Domu Kultury.
Beata Jaszczak
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NADGWIEZDNA MUZYKA

Katarzyna Mikulska
10 lat
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GRUPY MUZYCZNE: MGIEŁKA, NIESFORNE WRÓBELKI, TREMA
NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
Mgiełka to grupa przedszkolaków w wieku od 5 do 7 lat. Kochają muzykę, czerpią wielką radość z muzykowania,
śpiewu, tańca i gry na instrumentach perkusyjnych. Rozwijają swoje zdolności muzyczne, zwłaszcza wokalne, w śpiewie
solowym i zespołowym.
Niesforne wróbelki to dzieci w wieku 5 – 10 lat, grupa teatralno-wokalna, której głównym celem jest daleko idący
rozwój artystyczny, emocjonalny, społeczny i wspólne, atrakcyjne, kreatywne spędzanie wolnego czasu. Grupę założyłam
w 2000 r. i szybko się okazało, że wróbelki wcale nie są niesforne, wprost przeciwnie, potrafią się skupić, sumiennie ćwiczyć
i pracować. Zdobywają wiele umiejętności potrzebnych na scenie i w życiu. Uczą się śpiewu z uwzględnieniem dynamiki,
artykulacji i frazowania, prawidłowej intonacji i poczucia rytmu, pracują nad dykcją, rozwijają wyobraźnię, mowę, a co
najważniejsze, wspólnie realizujemy spektakle, w których dzieci mogą się pochwalić osiągnięciami. Nasz teatrzyk uświetnia
imprezy MDK, występuje dla rówieśników, dla rodziców, dla płocczan. Dzieci znakomicie się razem bawią i zawierają
przyjaźnie na długie lata.
Grupa Trema nie uznaje tremy, dlatego zajmujemy się solidnie emisją głosu w śpiewie solowym i w mowie. Uczestnicy poznają technikę wokalną, prawidłowy oddech przeponowy, nabierają umiejętności świadomej impostacji dźwięków. Zdobywają umiejętności, które im się przydadzą, jeśli wybiorą zawody, w których bardzo ważną rolę odgrywa posługiwanie się głosem.
Nauka gry na keyboardzie skupia dzieci i młodzież w wieku szkolnym, która chciałaby grać na instrumentach
klawiszowych, ale nie może z różnych powodów uczęszczać do szkół lub ognisk muzycznych. Uczestnicy zajęć mają szansę
nauczyć się gry na instrumencie, poznać notację muzyczną i technikę gry oraz ciekawy i zróżnicowany stylistycznie repertuar.
Program zajęć jest zróżnicowany, dostosowany do wieku i zdolności muzycznych każdego dziecka, także do jego
sprawności manualnej i poziomu rozwoju intelektualnego.
Eliza Łochowska
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ŚPIEWAMY DWANAŚCIE LAT …
Moja śpiewająca młodzież kocha muzykę, śpiew, poezję. To jedność, w której znajdujemy zawsze coś pięknego i niepowtarzalnego. Wiemy, czego szukamy, bo jesteśmy grupą nastolatek i nastolatków, którym nie wystarcza samo słuchanie
muzyki, chcemy w śpiewie opowiedzieć coś własnego.
Pracujemy w grupie, ale też indywidualnie, bo każde z nas jest inne. Razem ćwiczymy techniki wokalne, prawidłową
postawę, oddech i dykcję; oswajamy się ze sceną i z publicznością.
Gdy wchodzimy w tajniki interpretacji, jesteśmy już wyłącznie sobą, tylko od naszego serca zależy, czy słuchacze przeżyją chwile wzruszenia. Pracujemy też indywidualnie nad doborem repertuaru, koncepcją sceniczną występu, a nawet nad
własnymi kompozycjami muzycznymi i tekstowymi.
Nasze sukcesy to wynik bardzo ciężkiej i żmudnej pracy, wielu godzin ćwiczeń, poprawek i zmian, ale wiemy, że nic nie
rodzi się samo.
Z wielką radością przyjęliśmy sukces naszych koleżanek: Kingi Rucińskiej i Agnieszki Orankiewicz. To były dwa pierwsze miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Katiusza w rosyjskim Mytiszczi, a konkurencja była bardzo mocna.
W roku 2010 musical Drogi życia otrzymał Srebrnego Delfina na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Szkolnej w San Remo,
a na naszym rodzimym XVI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Kumak w Pabianicach wywalczyła I miejsce nasza koleżanka
Natalia Kawszyn.
Doceniono więc naszą pracę i zdolności wokalne dziewcząt - w Polsce i na świecie rozsławiamy rodzinny Płock.
Marta Głowacka–Szmyd
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KOMPONOWANIE i ARANŻOWANIE
czyli MŁODZIEŻOWE ZESPOŁY MUZYCZNE
Już bardzo długo spotykamy się w salach prób i na koncertach, bo od roku 2007. Każdy zespół ma zajęcia dwa
razy w tygodniu, a do dyspozycji 4 godziny. Wydaje się, że to dużo, ale dla młodzieży ogarniętej pasją muzykowania
to zawsze za mało. Kilkuosobowe zespoły wokalne albo wokalno-instrumentalne to grupy przyjaciół związane chęcią
wspólnego grania, wiekiem, zainteresowaniem wybranego gatunku muzyki. Uprawiamy przede wszystkim rock i pop,
ale nie gardzimy innymi też gatunkami, wybór związany jest z zainteresowaniami i upodobaniami młodzieży.
Najbardziej cenne dla nas są godziny komponowania i aranżowania: twórcze, pasjonujące, odkrywające zdolności
i umiejętności uczestników zajęć.
Chętnie prezentujemy swoje muzyczne pomysły i umiejętności na licznych imprezach w MDK i przed szeroką młodzieżową publicznością Płocka. Mamy się też czym pochwalić: w roku 2009 roku zdobyliśmy II miejsce w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Młodzieżowej Mławskie Rockowanie, sukces powtórzyliśmy w roku 2018 – zespół Insidious zdobył wyróżnienie na
XVII Festiwalu w Mławie.
W 2015 roku zespół Hogshead wziął udział w nagraniu programu telewizyjnego Polsatu Must be the Music; dla młodzieży było to ważne i kształcące przeżycie - w prawdziwym studio telewizyjnym wśród znanych artystów. Udziałem w nagraniu uhonorowano wokalistkę Natalię Łyzińską.

STUDIO PIOSENKI - ZŁOTE GŁOSY
Działamy od 2007 roku w grupie dwunastolatków i starszych miłośników śpiewu. Zapraszamy wszystkich z dobrym słuchem, poczuciem rytmu i odpowiednimi warunkami głosowymi. Młodzież, która należy do Studia Piosenki, ma możliwości
rozwijania wrażliwości muzycznej i zdolności wokalnych, ponieważ na 12 godzinach lekcyjnych tygodniowo ćwiczymy emisję głosu, pracujemy nad interpretacją artystyczną wybranego utworu, dobranego do możliwości wokalnych wykonawcy.
Ciężka praca owocuje.
Doceniono nasze wokalistki – Oliwię Walewską i Martynę Lasotę. Oliwia zdobyła nagrodę Złoty Głos na Festiwalu Twórczości Estradowej Katiusza w Mytiszczi - w Rosji w roku 2013, a Martyna na tym samym festiwalu dostała wyróżnienie.
W roku 2019 Justyna Nerło otrzymała I nagrodę w konkursie poezji śpiewanej Słowa po niebie płynące.
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PIANINO i KEYBOARD
Nauka gry na instrumentach klawiszowych cieszy się w MDK wielkim powodzeniem i trwa od roku 2007. Największą uwagę przywiązujemy do zajęć praktycznych, ale nie zaniedbujemy wiedzy z zakresu teorii muzyki: uczymy się zasad,
harmonii, poznajemy historię muzyki i formy muzyczne. Dużo czasu poświęcamy ćwiczeniom umuzykalniającym: kształceniu
słuchu i poczucia rytmu.
Mamy czas: 2 godziny tygodniowo w formie zajęć grupowo-symultanicznych dla dzieci od siódmego roku życia
adresujemy do początkujących i zaawansowanych. Staramy się każdemu zapewnić indywidualną pomoc nauczyciela
i słowa zachęty. Dla wielu moich wychowanków to dobry początek wielkich pasji na całe życie, niekiedy droga do udanej
kariery instrumentalisty.
Włodzimierz Szpotański
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DARIA ŁUCJA GIERSZEWSKA
12 lat
PIOSENKA
Gdzieś za morzem gdzieś za lasem
gdzieś za górą…
znajdziesz słońce znajdziesz niebo
znajdziesz wszystko co ci trzeba
gdzieś za domem gdzieś za szkołą
gdzieś za rogiem…
spotkasz przyjaźń spotkasz miłość
spotkasz wszystko co ci trzeba
gdzieś za rzeką gdzieś w dolinie
gdzieś na plaży…
znajdziesz nuty znajdziesz słowa
i zaśpiewasz tę piosenkę
zagrasz życie na gitarze
będzie pięknie!
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NIE OCZEKUJ OD NIEJ MILCZENIA – JEST NIE DO UCISZENIA
Chyba najpiękniejsze na świecie określenie gitary. Znakomicie tłumaczy, dlaczego jest tak kochana i popularna na
całym świecie, także w Polsce. Być może dlatego moja grupa cieszy się ogromnym powodzeniem, a nawet oblężeniem.
Dla mnie to wielka radość, dla moich uczniów początek wielkiej i dozgonnej miłości do tego wspaniałego instrumentu.
Uczymy się i ćwiczymy razem od 2010 roku w grupie od dziesięciolatków do starszej młodzieży. Nie zdarzyło się, aby ktoś
powiedział: nie nauczę się, nie wytrzymam.
Młodzi ludzie chcą grać, lubią grać, są ambitni. Zaczynamy od opowieści o historii gitary, przynajmniej o jej dwudziestowiecznych mistrzach: Andrésie Segovii, Joaquinie Rodrigo. Moi nowi wychowankowie pytają o sławnych polskich gitarzystów: głównie o Grzesia Skawińskiego (co to jest to legato? A czy to prawda, że pierwsza gitara Skawińskiego powstała
ze starej deski wyrwanej z łóżka?).
W rozmowach staram się niebanalnie otwierać ich na świat muzyki, pokazywać najważniejsze techniki, najpiękniejsze
osiągnięcia muzyki gitarowej.
Oczywiście, przychodzi czas żmudnych i trudnych ćwiczeń, od których bolą palce i grzbiety. Czasem napięcie bardzo
dokucza, ale wychodzą z sali zadowoleni – nie marnujemy żadnej chwili. Uczymy się z czasem akompaniamentu do piosenek
i pieśni, współdziałania z innymi instrumentami, obycia ze sceną i z salą pełną słuchaczy, towarzyszymy innym grupom MDK
w ich pracy.
Powtarzamy sobie, mobilizując cierpliwość, słowa Wojciecha Młynarskiego (piosenka zespołu Czerwono-Czarni):
Trzysta tysięcy gitar nam gra, żyć – nie umierać!
Jesteśmy wśród tych trzystu tysięcy.
Krzysztof Malinowski
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DUCH RÓŻY
Myślę sobie o godzinach spędzonych w pracowni muzycznej Bogdana Marciniaka: kojarzą mi się z ukochanym baletem Duch Róży, o którym po raz pierwszy opowiedział Bogdan, usłyszałam też muzykę z tego baletu – zrobiła na mnie wielkie
wrażenie, była romantyczna, tak jak nastrój naszej pracowni. To było wiele lat temu.
Los rzucił mnie do Wielkiej Brytanii i tam właśnie zobaczyłam na scenie Ducha Róży. Byłam bardzo wzruszona, ponieważ pojawiło mi się w uszach pierwsze moje przeżycie muzyczne o wielkiej sile – i nie ukrywam – pierwsza miłość, której nie
zapomnę. Dlatego w moim skromnym pokoju w Glasgow zawsze stoi w wazonie biała róża.
Tak napisała w liście do swojej wychowawczyni Anka – jest w Szkocji już wiele lat, a biała róża zawsze stoi w wazonie.
Jak wielkie jest zauroczenie Anny muzyką, jeśli trwa tak długo i jest tak pięknym wspomnieniem? Jak bardzo ważne jest wspomnienie o nauczycielu – muzyku, o jego fascynacji muzyką romantyczną?
Bogdan Marciniak o swojej pracy i o swoich wychowankach
Zespół STOP to grupa pięciorga młodych ludzi związanych pasją wykonywania i tworzenia muzyki w oparciu o stylistykę zaczerpniętą z gatunków takich jak rock, fusion, reggae. Skład tej formacji wielokrotnie się zmieniał, ale zawsze łączyła go
osoba charyzmatycznej wokalistki i gitarzystki Katarzyny Jezierskiej. STOP wielokrotnie występował w znaczących miejscach
w Płocku takich jak Orlen Arena czy płocki Stary Rynek, prezentując zawsze najwyższy poziom wykonawczy. Grupa brała też
udział w koncertach charytatywnych na terenie miasta i poza nim. Ostatni koncert miał miejsce przed płockim Ratuszem
w lipcu 2019 r. Skład Stopu przed zakończeniem działalności wyglądał następująco:
Katarzyna Jezierska – śpiew, gitara
Mateusz Tomczak – śpiew, instrumenty klawiszowe
Jakub Podwójci – gitara basowa
Michał Marciniak – perkusja
Do zespołu na krótko przed rozwiązaniem dołączył Tomasz Misiak i to za jego przyczyną we wrześniu 2019 roku powstał
zespół Cordanera. Styl muzyczny preferowany przez uczestników to ogólnie pojęta muzyka rockowa. W pierwszym roku działalności młodzi muzycy pracują nad repertuarem i własnym warsztatem instrumentalnym. Jako materiał do pracy wykorzystują covery klasyki rockowej. Wokalistka zespołu dodatkowo kształci głos pod fachowym okiem Marty Głowackiej-Szmyd
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w grupie wokalnej. Cordanerę tworzy młodzież licealna w wieku 15 - 17 lat. Debiut na scenie – styczeń 2020 w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – koncert w płockiej Galerii Wisła.
Skład zespołu Cordanera:
Karolina Grabowska - gitara basowa
Natalia Łakomiec – śpiew
Natalia Skomórska – gitara
Michał Kalinowski – gitara
Tomasz Misiak – perkusja
Zespół Bemolla działał w MDK w latach 2010 - 2016. Tworzyły go uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku:
Joanna Magierska – skrzypce, wokal
Anna Marciniak – skrzypce, fortepian
Julia Michalak – skrzypce
Alicja Szydłowska – wiolonczela
oraz współpracujące z nim wokalistki: Ewelina Cichocka, Aleksandra Cichocka, Agnieszka Jezierska, Monika Kołodziejska.
W ciągu sześciu lat działalności zespół koncertował podczas imprez okolicznościowych organizowanych w naszym
mieście przez takie instytucje jak: Młodzieżowy Dom Kultury, Urząd Miasta Płocka, Kuria Diecezjalna, Towarzystwo Naukowe
Płockie, Muzeum Diecezjalne, Muzeum Mazowieckie, Dom Darmstadt, Domy Pomocy Społecznej w Płocku i w Goślicach,
Książnica Płocka oraz parafie Diecezji Płockiej. Zespół wielokrotnie brał udział w wydarzeniach takich jak: Noc Muzeów,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Płockie Kolędowanie, Jarmark Tumski, Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych,
Maraton Biblijny, sympozja naukowe, spotkania opłatkowe dla różnych instytucji.
Grupa była również laureatem festiwali muzycznych, z których najważniejsze to: II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie, III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Impresje Muzyczne w Mrągowie oraz II miejsce
na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Warszawie.
Bemolla w ramach Płockiego Kolędowania wielokrotnie akompaniowała chórowi Minstrel LO im. Marszałka
Stanisława Małachowskiego i artystom scen polskich: Aleksandrowi Ładyszowi, Oldze Bończyk i Katarzynie Jamróz.
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Zwieńczeniem działalności zespołu było nagranie filmu muzycznego Pieśń o Faustynie – Miłosierdzie drugie imię Miłości. Promował on miasto Płock i miejsce pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego, podczas lokalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży. W 2016 roku grupa otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Płocka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
kultury.
Zakończenie działalności Bemolli zbiegło się z powstaniem zespołu Mam Nadzieję, który działa od 2016 roku. Regularne
próby odbywają się w każdy piątek w Filii MDK – Przystanek Maciuś. Zespół tworzy sześcioro młodych ludzi w wieku 12 – 15 lat.
Nietypowe instrumentarium sprawia, że brzmienie grupy jest oryginalne. Instrumenty używane przez młodych muzyków
to: akordeon, klarnet, waltornia, cajon, ksylofon, gitara, gitara basowa. Zespół współpracuje też często z wokalistkami
z innych grup muzycznych – Agnieszką Jezierską, Aleksandrą Cichocką i Aleksandrą Ners. Zespół Mam Nadzieję chętnie
bierze udział w imprezach organizowanych przez MDK, POKiS, Urząd Miasta i Parafię Katedralną – Kolędowanie w Orlen Arenie, Noc Muzeów, Płockie kolędowanie. Oprócz zajęć w roku szkolnym uczestnicy doskonalą swoje umiejętności na letnich
warsztatach muzycznych.
Skład zespołu Mam Nadzieję:
Barbara Krakowska – klarnet, śpiew
Małgorzata Marciniak – waltornia, śpiew
Aleksandra Różycka – gitara
Dawid Felczyński – gitara basowa, instrumenty perkusyjne
Karol Krakowski – akordeon
Adam Młotkowski – cajon, instrumenty perkusyjne
Prowadzę także zespół perkusyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. Główny obszar działania
to praca na zestawie perkusyjnym. Dodatkowo uczestnicy uczą się gry na instrumentach perkusyjnych: bongosach, cajon
i quito. Każdego roku na początku wakacji perkusiści prezentują swoje osiągnięcia w edukacyjnym studio MDK w postaci
nagrań na nośnikach elektronicznych.
Zajęcia odbywają się w środy w pracowni perkusyjnej MDK.
Bogdan Marciniak
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MUZYKA JEST OSOBISTYM DOŚWIADCZENIEM…
Muzyka jest osobistym doświadczeniem, Twoją własną myślą i mądrością. Jeśli tym nie żyjesz - nie wydobędziesz muzyki
z instrumentu. Uczą Cię, że w muzyce są pewne granice, ale przecież żadna sztuka nie jest ograniczona.
Charlie Parker
Jestem muzykiem, gitarzystą basowym, ale przede wszystkim pedagogiem i nauczycielem. W latach 1999 - 2019 byłem wykładowcą w PWSZ, obecnie pełnię funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im.
Armii Krajowej w Płocku.
Od 30 lat sercem, duszą i ciałem, na dobre i na złe związałem się z Młodzieżowym Domem Kultury w Płocku. Swoją
pasją do muzyki zarażam młodych płocczan, będąc przede wszystkim nauczycielem gry na gitarze. W latach 2007 - 2011
byłem jego dyrektorem. Moja kadencja, mam nadzieję, obfitowała w wiele pozytywnych zmian dotyczących zarówno wyposażenia, jak i działalności placówki, ale starałem się również kontynuować działania swoich poprzedników i kultywować
tradycje sprawdzonych imprez.
Wraz z moim przyjacielem, znanym gitarzystą - Krzysztofem Misiakiem byliśmy pomysłodawcami ogólnopolskiego konkursu Płockie Konfrontacje Gitarowe, który już od pierwszej edycji cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W jego jury zasiadały prawdziwe autorytety - m. in. Krzysztof Ścierański, Marek Napiórkowski, Grzegorz Kapołka, Jacek Krzaklewski, Mietek
Jurecki, Wojciech Hoffmann, Stefan Machel, Krzysztof Toczko, Marek Raduli, Łukasz Borowicki, Leszek Cichoński.
Z mojej inicjatywy powstało edukacyjne studio nagrań MDK, z którego korzystają nasi nauczyciele i wychowankowie,
rejestrując swoje pierwsze próby muzyczne, tworząc podkłady czy nagrania do spektakli teatralnych.
Niewątpliwym sukcesem stał się również pierwszy płocki, całkowicie autorski musical Drogi życia, w który zaangażowani byli niemal wszyscy pracownicy MDK. Reżyserem musicalu był Mariusz Pogonowski, muzykę skomponował Bogdan Marciniak, libretto napisała Grażyna Rybicka, wokalnie przygotowała grupę Marta Głowacka, autorkami choreografii były: Katarzyna Sylwestrzak i Anna Kowalska. Byłem jego pomysłodawcą i koordynatorem. Musical doczekał się międzynarodowego
uznania, zdobywając Srebrnego Delfina - nagrodę główną w kategorii musicale w GEF – The World Festival of Creativity in
Schools w stolicy włoskiej piosenki - San Remo. Wyrazem uznania dla przedsięwzięcia był list gratulacyjny od ówczesnego
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Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka. Na lokalnym podwórku MDK został uhonorowany Nagrodą
Prezydenta Miasta Płocka za upowszechnianie kultury. Profilaktyczny wydźwięk spektaklu sprawił, iż placówka otrzymała
dotację z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka. Środki zostały przeznaczone na wydanie płyty ze
ścieżką dźwiękową. Wydawnictwo zawierało również podkłady oraz teksty piosenek z przeznaczeniem na działania edukacyjne. Płyty przeznaczono do bezpłatnego rozpowszechnienia w płockich placówkach oświatowych.
Od chwili powstania, czyli od 2007 roku, jestem prezesem Stowarzyszenia Edukacji Kulturalno Artystycznej i Nauki SEKAN, które gromadzi w swych szeregach osoby aktywnie pracujące nad rozwojem szeroko pojętej edukacji kulturalno - artystycznej. Jestem pomysłodawcą, organizatorem i realizatorem, poprzez działalność SEKAN, przy współpracy Młodzieżowego
Domu Kultury, Wakacyjnych Warsztatów Artystycznych KULART dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest wspomaganie rozwoju
twórczej aktywności uczestników. Efekty warsztatów prezentowane są podczas wystaw, koncertów oraz spektakli.
Obecnie prowadzę w MDK zajęcia z młodzieżą w grupie nauki gry na gitarze i gitarze basowej. Przygotowuję do uprawiania muzyki i świadomego korzystania z kultury muzycznej. Potrafię wydobyć to, co w młodym człowieku najcenniejsze.
Mój spokój i opanowanie zjednuje mi wielu uczestników nawet w środowisku młodzieży trudnej, a liczba chętnych do nauki
gry na gitarze jest często większa, niż pozwalają na to możliwości. Lubię pracować z dziećmi i młodzieżą, dzielić się swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem, inicjować przedsięwzięcia kulturalne i łączyć pracę pedagogiczną z działalnością artystyczną
własną i swoich wychowanków.
Cieszę się, że moi podopieczni zdobywają liczne nagrody w konkursach i przeglądach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Niektórzy z nich kontynuują doskonalenie swoich umiejętności na uczelniach artystycznych.
Swoje pasje muzyczne staram się rozwijać również poza pracą zawodową. Jestem założycielem grupy ANAMOR,
która skupia płockich pedagogów muzyków i wydała dwie płyty - debiutancką Imaginacje (2003) i Za witrażem (2018).
Realizuję również swoje muzyczne fascynacje w zespole Jazz Cape. Wspólnie z kolegami od lat wspomagam Noc jazzową
dla Przyjaciół – cykliczny koncert organizowany w MDK z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki oraz corocznie wspieram
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Roman Kusy
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TAŃCZĄ SUKNIE
PO POLACH, PO SADACH,
PO LASACH

Iga Kobylińska
8 lat
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GDY TAŃCZYMY, UŚMIECHA SIĘ ŚWIAT
Pracuję z czterema grupami: Taneczne abc, Teatrzyk Tańca Humoreska, Teatrzyk Tańca Safatira, Zespół Tańca Nowoczesnego Angelsy.
Najstarszą grupą jest Taneczne abc – trudno nawet powiedzieć, kiedy ją założyliśmy, ale pamiętam, że zaczęło się
od zajęć z rytmiki, a zainteresowanie było wielkie, bo mieliśmy muzykę na żywo, akompaniatora i bardzo dużo ciekawych
pomysłów połączenia tańca ze śpiewem. Teraz w grupie są dzieci w wieku od 4 do 6 lat, tańczymy to, co najbardziej nam
się podoba: tańce integracyjne, ludowe, narodowe i tańce towarzyskie uzupełniane ćwiczeniami z rytmiki. Dzieci rozwijają
również umiejętności wokalne, ponieważ taniec ludowy łączy się często ze śpiewem.
Grupę Humoreska prowadzę od roku 2003, wcześniej pracowała z nią pani Hania Skierska i staram się połączyć jej
osiągnięcia z własnymi. To ciekawa praca, bo dzieci w wieku 7 – 10 lat już wiedzą, co najbardziej lubią, więc tańczymy tańce
towarzyskie, nowoczesne i tańce integracyjne z różnych stron świata. Sztuka choreografii wcale nie jest taka łatwa, musimy
się umieć przygotować fizycznie, na przykład zrobić szpagat i inne podobnie trudne pozy taneczne.
Staram się też o samopoczucie dzieci na zajęciach i w czasie występów, gdy trudno zapanować nad lękiem. Szanujemy się
wzajemnie, pomagamy sobie w potrzebie.
Rok po Humoresce narodził się Teatrzyk Tańca Safatira z programem zbliżonym do Humoreski, ale nieco rozszerzonym dzięki lepszym warunkom pracy, bowiem korzystamy z gościnności Szkoły Podstawowej nr 8, gdzie jest więcej miejsca.
Nasz ostatni pomysł artystyczny to Angelsy – grupa młodzieżowa, w której nie stosujemy bariery wieku, tańczą w niej
uczniowie szkoły podstawowej i młodzież licealna. Każdy znajdzie w grupie to, co sobie wymarzył: rytmy muzyki klasycznej,
latino albo pop.
O nagrody raczej nie zabiegamy, najbardziej cieszy nas aplauz widowni kochającej taniec, gdy występujemy
w rodzinnym mieście. Tylko ci, którzy kiedyś aktywnie uprawiali taniec zespołowy, wiedzą, jak wiele trudu wymaga praca
tancerza, zwłaszcza w grupie o różnych temperamentach i ambicjach. Przychodzi mi więc leczyć małe i duże zranienia,
urazy z powodu odrzucenia przez jakiś ważny zespół (bo nie było miejsca…). Kocham moje grupy i każde dziecko z osobna,
podziwiam ich energię, pomysły, entuzjazm. Naprawdę świat się uśmiecha, gdy tańczą…
Jolanta Wróblewska

75

76

W RYTMIE ZUMBY
Jestem Adrianna Rutkowska - nauczycielka tańca, pedagog, nauczycielka wychowania fizycznego, instruktorka
Zumby, Zumby Kids, Strong by Zumba, jestem także instruktorką rekreacji ruchowej.
W Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku pracuję od 2013 roku, skupiając dzieci
i młodzież wokół tańca.
Radość, jaką niesie ze sobą zumba, co roku przyciąga w szeregi grup nowych adeptów. Najmłodsze grupy: Zumbiaki
oraz Hałasik, to dzieci w wieku od 3 do 6 lat, nieco starsze doskonalą swój warsztat taneczny w grupach Mini Hałas oraz Hałas
(6 - 14 lat).
Hektolitry potu, które wylewają na zajęciach, mieszają się z endorfinami, jakie powstają podczas tańca. Wspaniała
atmosfera, przyjaźnie i wspólny cel, jakim jest taniec, łączą młodych artystów na długi okres czasu. Często maluchy, które
zaczynają swoją przygodę w najmłodszej grupie, przechodzą wraz z wiekiem do starszych formacji. Spotykamy się nie tylko
na sali tanecznej, ale uwielbiamy wspólne wyjścia do ZOO, kina czy muzeum.
Młodzi artyści rozwijając swoją pasję, nie zapominają także o innych. Aktywnie każda z grup włącza się w zbiórki
karmy i artykułów dla zwierząt, występuje dla seniorów, czy też pomaga w zbiórkach funduszy dla potrzebujących osób.
Niejednokrotnie tańczyliśmy w płockich galeriach, przed Ratuszem, podczas eventów organizowanych przez płockich
samorządowców, a także na meczu płockich szczypiornistów.
Zapraszamy serdecznie do wspólnej przygody z zumbą.
Adrianna Rutkowska
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ZUZANNA JURUŚ
12 lat
TANIEC

Taniec to coś więcej
Niż kilka pląsów w rytm muzyki
Tańcem możesz wyrażać to
Co czujesz
Miłość, smutek, nienawiść czy też radość
Taniec może powstać z każdego ruchu
Właściwie każdy ruch to taniec
Bez tańca moje życie byłoby
Ciemną pustynią, bezbarwną,
Pozbawioną energii, pozbawioną życia
Gdy tańczę, czuję, że żyję
W każdej codziennej czynności
Lekki powiew muzyki, a w niej – taniec
Nie wyobrażam sobie życia bez NIEGO
Po prostu go kocham
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PO KŁADCE DO SKARBÓW

Dominika Podraska
13 lat
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80

KŁADKA
Są dzieci, które dopiero rozglądają się po świecie, jeszcze nie wiedzą albo nie są pewne, co tak najbardziej je
interesuje. Do takich poszukujących, ale chcących ciekawie spędzać czas po lekcjach, adresuję swoje zajęcia. Spotykamy
się dwa razy w tygodniu w grupie od siedmiu do dziesięciu lat i staramy się lepiej rozumieć siebie i innych, nauczyć się życia
w grupie. Dzięki temu rozwijamy wyobraźnię, we wspólnej zabawie i w rozmowach pozbywamy się lęków i stresów,
poznajemy wewnętrzny świat innych dzieci.
Stosuję sprawdzoną w praktyce metodę pedagogiki zabawy, łączę ją z socjoterapią, biblioterapią i dramą,
grą z wykorzystaniem kart dialogowych i wycieczkami.

GAFFER
Ta grupa skupia dzieci w wieku od ośmiu do dwunastu lat zainteresowane filmem. Oglądamy więc co tydzień filmy
i badamy, jak powstają, omawiamy tajniki pracy aktorów, reżyserów, scenografów; dyskutujemy i organizujemy warsztaty
filmowe.
Dzieci są bardzo zainteresowane filmem, przeżywają projekcje, dyskutują, pytają, rozwijają i wzbogacają swoją
wiedzę z różnych dziedzin, a przede wszystkim rozwijają się intelektualnie i emocjonalnie, tworzą własne projekty i rozwijają
wyobraźnię. Mam nadzieję, że pokochają film na zawsze, a być może z filmem zwiążą swoją przyszłość.
Eliza Łabarzewska
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URODA MINI - PRZEDSZKOLA
Lubię najmłodsze dzieci, są bezpośrednie, prawdomówne, szukają kontaktu z opiekunem, nauczycielem szczerze i bez
skrępowania. Pracuję z maluchami w MDK od 28 lat i uważam, że to dla mnie największy prezent od życia.
W pierwszych latach prowadziłam Artystyczne Mini – Przedszkole dla dwulatków i sama się uczyłam wiedzy o dziecku.
Była to przede wszystkim rytmika w trzech grupach, z pomocą Bogusi Kalinowskiej, która wytrwale towarzyszyła nam na pianinie. Grupy się rozrastały i zmieniały pod wpływem czasu i potrzeb dzieci, narodził się więc festiwal Do przedszkola wpadły
nutki, a potem Teatrzyk Tyci, który dzięki współpracy akompaniatorki Elżbiety Czwakiel i choreografki Joasi Pietrzak stał się
dla dzieci i dla rodziców miejscem wielu pięknych przeżyć i wrażeń. Do dzisiaj wspominamy premiery Czerwonego Kapturka,
Jarzębinki, Gości w glinianym dzbanku, Kłopotów łyżki i Malowanego ula. Zachęceni sukcesami zorganizowaliśmy w 1993
roku pierwszy przegląd teatrzyków przedszkolnych Guzik z pętelką. Sześć następnych przeglądów cieszyło się ogromnym
powodzeniem wśród płockich dzieci.
Kiedy rozwinął działalność Ogród Jordanowski, maluchy chętnie ćwiczyły tenis stołowy i gry zespołowe, a te nieco
starsze brały udział w terapeutycznych spotkaniach z książką, organizowanych wspólnie z biblioteką dla dzieci Chotomek.
Ostatnie lata to dobre doświadczenia z prowadzenia zajęć kreatywnych dla dzieci od czwartego roku życia, pod nazwą Zawsze szesnastego o szesnastej i zajęcia techniczne Robótki ręczne dla dwóch klas ze Szkoły Specjalnej nr 9 w Płocku.
Nie zaniedbywaliśmy prezentowania swoich prac na festiwalach i w konkursach. Największe i najbardziej owocne to:
II nagroda dla Teatrzyku Tyciego na VI Płockim Kramiku Teatrzyków Dziecięcych w 1995 roku, III nagroda dla Artystycznego
Mini – Przedszkola w VII Dziecięcym Festiwalu Piosenki Do przedszkola wpadły nutki i III nagroda dla Kamila Janusa w XV
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Ozdoba Choinkowa.
Daria Makowska
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WYJĄTKOWY KLUB – PRZYJACIELE PRZEDSZKOLAKA
To naprawdę wyjątkowy klub, bo jedyny taki, w którym dzieci i rodzice bawią się i pracują razem. Ochrania, pomaga
dzieciom, które mają trudności w adaptacji przedszkolnej, jednocześnie wspiera rodziców fachową radą w wychowaniu
domowym.
Od trzylatków do sześciolatków, każde dziecko w tym wieku jest wspaniałe, ale nie wszystkie dają sobie radę wśród
rówieśników, nasz Klub pomaga im i rodzicom przezwyciężać trudności.
Pracujemy dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Można by nazwać te zajęcia ogólnorozwojowymi,
gdyby nie to, że uwzględniamy starannie upodobania i zainteresowania dziecka: każde z nich ma swoją indywidualną szansę
wyboru tego, co lubi najbardziej. Są więc zajęcia plastyczne i muzyczne, językowe, które uczą pięknej polszczyzny,
przyrodnicze, matematyczne i społeczne.
Rozwój przez zabawę, zachętę, serdeczność opiekuna i rodziców: splot wielu darów, które mogliśmy połączyć
ze sobą, dzięki temu stworzyć poczucie bezpieczeństwa, dać wolność ciekawości i gwarancję uznania, nawet wówczas,
gdy coś się chwilowo nie udaje.
Przy okazji wyławiamy uzdolnienia, po jakimś czasie wielu klubowiczów zasila grupy plastyczne, muzyczne i sportowe dzieci starszych – z posagiem, który otrzymały w klubie. Najbardziej cieszy nas jednak dziecięce zwycięstwo wiary
w siebie, wielki krok naprzód w nawiązywaniu więzi z rówieśnikami, samodzielność i otwartość. Obserwujemy te zmiany
z radością - wspólnie z rodzicami, cieszy nas udział przedszkolaków w warsztatach artystycznych starszych grup i we wspólnych
imprezach całej emdekowskiej społeczności.
Joanna Stolarska
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POD MACIUSIOWYM DACHEM
Prowadzę kilka grup w trzech lokalizacjach i bardzo się cieszę z różnorodności zajęć i bogactwa doświadczeń, które
przynoszą.
Młodzieżowy Klub Sprawności Fizycznej działa w Ogrodzie Jordanowskim od 8 lat i jest propozycją dla młodzieży
w wieku 13 – 21 lat. Samodzielnie planujemy czas, pożytecznie go spędzamy – w trosce o zdrowie, prawidłową postawę
ciała, kondycję i siłę fizyczną. Młodzież lubi ćwiczenia w siłowni, chociaż wylewa na nich hektolitry potu, dysponuje specjalistycznym sprzętem, ma gwarancję bezpieczeństwa pod czujnym okiem opiekuna.
W latach 2000 - 2013 byłem wychowawcą w Artystycznej Akademii Przedszkolnej, której uczestnikami były dzieci
w wieku 4 - 5 lat. Od 2014 roku prowadzę zajęcia z grupą logopedyczną, wzbogacone o elementy bajkoterapii.
Praca ma charakter zabawowy i terapeutyczny, uczymy się przez zabawę, a cel jest bardzo ważny: kształtowanie mowy,
zapobieganie jej zaburzeniom, usuwanie wad wymowy, troska o kulturę żywego słowa. Pracujemy cierpliwie, indywidualnie
i grupowo, usuwamy problemy w komunikacji językowej, korzystając ze świata baśni, ponieważ z niej czerpiemy przeżywanie,
wiedzę, doświadczenie i wiarę w dobro. Bardzo ważne jest odwołanie się do baśni, bajki jako sposobu walki z agresją, złymi
nawykami i postawą egoizmu. Dzieci pozbywają się lęków, uprzedzeń i zagrożeń, gdy podziwiają czyny i odwagę ulubionych
bohaterów baśni.
Bardzo ciekawy jest Klub Sprytnego Malucha – nazywam go grupą konstrukcyjną, ponieważ bez przerwy coś tworzymy. Zajęcia mają charakter plastyczno-techniczny. Wszystko nam się przydaje: odpady, opakowania, resztki materiałów
z plastiku i odzienia. Dzieci są niezwykle pomysłowe i twórcze, łączą ze sobą najdziwniejsze rzeczy i nadają drugie życie
przedmiotom, ku swojej wielkiej uciesze i mojej satysfakcji.
Największy mój sukces to radość i wdzięczność dzieci, z którymi pracuję. Ich zadowolenie i odkrycia są moimi, ich
rozwój jest dla mnie nauczycielskim zwycięstwem. Dla rodziców to pomoc w problemach domowych i szkolnych, cieszę się
więc, że w pełni moje wysiłki doceniają.
Adam Krysiak
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BEZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO ANI RUSZ
Czas i okoliczności wymagają od nas znajomości języka angielskiego. Im wcześniej rozpoczynamy naukę, tym lepiej.
Moje dzieci są małe, średnie i duże, bo to aż cztery grupy. Nie umiałabym z tak zróżnicowanym towarzystwem pracować,
gdyby nie wcześniejsze doświadczenia pedagogiczne: od 2009 roku pracuję w MDK, 11 lat prowadziłam zajęcia w Artystycznej Akademii Przedszkolnej i w Ogródku Jordanowskim, wyjeżdżałam z dziećmi na kolonie Wakacje z ołówkiem, półkolonie,
pomagałam w organizacji imprez i finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Z moich doświadczeń zrodziły się rozmaite sposoby prowadzenia nauki języka angielskiego. Przede wszystkim biorę
pod uwagę wiek, predyspozycje dziecka, tempo jego pracy i zdolności. Każde dziecko ma inne, ale każde może się nauczyć
obcego języka. Ważna jest atmosfera zajęć – pogodna, życzliwa, ciepła, wyrastająca z zabawy i wzajemnego zaufania.
Wtedy dzieci chętniej i łatwiej zapamiętują nowe słownictwo, ćwiczą zdolności językowe, uczą się w ruchu, przy muzyce,
która sprzyja zapamiętywaniu i ozdabia ćwiczenia. Dzieci bardzo lubią tworzenie scenek do wierszyków, minisłowników oraz
gry planszowe, które rozwijają myślenie i wyobraźnię. Cieszę się, że tworzą, doświadczają, chętnie się uczą, a mnie inspirują
do poszukiwań.
Z nowych osiągnięć dzieci cieszą się też rodzice, rozumiejąc że bez angielskiego ani rusz…
Magdalena Bieniek
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Zdjecia dzieci guzik zpetelna
ekomoda, itp..... malee
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SPORTOWCY
POZOSTAJĄ MŁODZI

Amadeusz Chudzik
7 lat
91
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SZKOŁA MŁODYCH MISTRZÓW
Od września 1994 r. działa w MDK sekcja szachowa. Działa nieprzerwanie, co należy szczególnie podkreślić w sytuacji,
gdy życie szachowe miasta przechodziło w tym okresie różne koleje losu.
Szachowe soboty w MDK dla dzieci i młodzieży to okazja zarówno do nauki podstaw gry, uczynienia pierwszego kroku
w tym sporcie, jak i do skorzystania z możliwości kontynuowania przygody z szachami poprzez cotygodniowy trening.
Od roku szkolnego 1995/1996 rozgrywane są comiesięczne turnieje w ramach Szachowej Ligi Szkół Płocka. W trzech
pierwszych cyklach zwyciężał Radosław Jedynak, obecnie arcymistrz i aktualny prezes Polskiego Związku Szachowego…

Pełna lista zwycięzców Szachowej Ligi Szkół Płocka w MDK:
1996 – Radosław Jedynak
1997 – Radosław Jedynak
1998 – Radosław Jedynak
1999 – Paweł Flak
2000 – Paweł Flak
2001 – Dariusz Witkowski
2002 – Bartłomiej Matlęga
2003 – Dominik Wypych
2004 – Michał Wydra
2005 – Radosław Czajkowski
2006 – Michał Wydra
2007 – Aleksander Woźniak

2008 – Aleksander Woźniak
2009 – Aleksander Woźniak
2010 – Tomasz Wiśniewski
2011 – Marcin Rojek
2012 – Krzysztof Wanecki
2013 – Marcin Rojek
2014 – Michał Podkański
2015 – Dominik Czarnomski
2016 – Dominik Czarnomski
2017 – Aleksandra Szczypawka
2018 – Dominik Czarnomski
2019 – Dominik Czarnomski
2020 – Aleksandra Szczypawka
Tomasz Zbrzezny
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LECH FRANCZAK
SZACHY

TOMASZ ZBRZEZNY
SZACHOWA OPOWIEŚĆ

Tomaszowi Zbrzeznemu

Lechowi Franczakowi

Dwie armie uwięzione czasem i przestrzenią

Więc dobrze, niech tematem naszej opowieści

pułki jak wysunięte żądła pełnią straż przednią

Będzie to, co się ledwie w głowie ludzkiej mieści,
Dramat na tekturowej szachownicy polach.

tyły strzegą przenośne wieże i szybkonogie gońce

Króle oraz wieże wystąpią w głównych rolach…

uderzenia zamiar już w zarodku zgaszą

Rozpoczęła batalię, jak zwykle, piechota.
Z nią się tu nikt nie liczy, pionki to hołota.

choćby go wsparła skoczków ofensywa tajna –

Można je poświęcić, oddać na pożarcie,

każdy podstęp jest dobry jeśli fair play go wiąże

A czasami łaskawie dać figur podparcie.
Gdy zakrzepło już centrum, ruszyły figury

niech więc w zasadzki sidła bezrozumni wpadną

Na linie i przekątne, zakleiły dziury

sztuką strategia w rozwagę i rozum króla wpisana

Frontów wrogich armii, struktury pionowe
Wyznaczyły mych figur możliwości nowe.

z wiarą w moc królowej o czym przesądzi fantazja

Ruszyła huraganem drewniana konnica,

gdy waga kolorów trzyma nas do końca

Rozwarła się dla wieżyc przestrzeń jak ulica,
Wiodąca wprost do serca czarnej wrogiej armii,

z wojną przeciw sobie wyśnioną –

Gdzie król nieprzyjacielski strachem duszę karmi.

oby na polach szachowych ją toczyć nam przyszło

Już zdwojone wieżyce. Już nad głową topór:
Tu jeszcze wierny goniec daje lekki opór.
Pętla się zaciska – jak żelazna krata
Osaczyły wieżyce króla: dały mata…
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PIĘKNA GRA
Piłkarski MDK I i Piłkarski MDK II stały się bazą dla działań UKS MDK Płock powstałego w 2006 roku z inicjatywy
pasjonatów dziecięcej piłki nożnej – rodziców i trenera. Obecnie trenują roczniki 2008 – 2009 oraz roczniki 2010 – 2012.
Zajęcia piłkarskie w MDK to szkółka, która czerpie inspiracje z najlepszych źródeł, doświadczeń i wiedzy zachodnich federacji
piłkarskich: niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, a także z myśli szkoleniowej chorwackiej, czeskiej, słowackiej
oraz z osiągnięć brazylijskiej szkoły piłki nożnej dla dzieci. Korzystamy z analiz szkoleń wybitnych trenerów sławnych klubów:
FC Barcelona, AC Milan, Chelsea Londyn, Olimpique Marsylia, Galatasaray Stambuł, Dinamo Zagrzeb, Manchester United,
Herthy Berlin, Ajax Amsterdam, FC Sewilla, Atletico Madryt, a także z dorobku najlepszych polskich trenerów. Staram się także
czerpać pomysły z najlepszych czeskich klubów: Sparty Praga, Slavii Praga i Bohemians Praga, w których odbywałem staż
trenerski – znakomita okazja obserwowania, jak pracują z dziećmi najlepsze zespoły naszych południowych sąsiadów.
Od pierwszych zajęć wpajam młodym zawodnikom dwie ważne zasady: fair play oraz zdrowego stylu życia i odżywiania się. Rozmawiamy i dyskutujemy o sposobach utrzymania dobrej kondycji piłkarza, bo nie tylko szkolenie wpływa na dobre
wyniki pracy, działa również korzystnie osobista postawa młodego człowieka. Stawiamy sobie wspólne, ważne cele: przede
wszystkim radość z gry, piękne przeżycia emocjonalne dostępne w chwilach spędzonych na boisku, w gronie przyjaciół,
i satysfakcję ze zdobywania bramek, wielu pięknych bramek. Staram się przekazać moim zawodnikom przeświadczenie,
że każdy zawodnik jest ważną postacią drużyny, niezależnie od umiejętności, a przede wszystkim szanujemy zasadę Drużyna
to Rodzina, w której obowiązuje wzajemny szacunek, przyjaźń i zasada fair play.
Bardzo wysoko cenię książkę Funino – piękna gra Horsta Weina, zwanego trenerem trenerów. Funino to program
optymalnego rozwoju zdolności do gry dzieci w wieku poniżej 10 lat. Daje dzieciom bardzo dużo, bo możliwości samodzielnego odkrywania atrakcyjności gry w piłkę nożną wraz z bardzo interesującym programem uproszczonych gier, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych młodych zawodników. Wspólnie z dziećmi tworzymy od lat tradycję naszego
piłkarskiego klubu MDK, przekazujemy sobie sportowe pasje, spędzamy wolny czas pożytecznie i czynnie, nie marnując go
bez sensu i celu na ulicy, szukamy wzorów osobowych wśród słynnych i szanowanych mistrzów sportu, odwołujemy się do
wartości, autorytetów i wzorców moralnych. Chcemy być kiedyś dobrymi i godnymi zaufania ludźmi, pomagamy więc kolegom, którzy żyją w trudnych warunkach lub potrzebują serdecznego słowa w ciężkiej chwili.

97

Ponieważ bywamy na meczach, turniejach, obozach, mamy okazję poznawać inne kraje, ich historię i kulturę, nawiązujemy znajomości i przyjaźnie, poznajemy utalentowanych zawodników. Rozumiemy zasady szlachetnej rywalizacji, hartujemy się fizycznie i psychicznie, a przede wszystkim pracujemy ciężko i systematycznie, bo bez wysiłku sukcesy są niemożliwe.
Wiele już osiągnęliśmy: wielokrotne mistrzostwo Płocka, mistrzostwa Warszawy, zwycięstwa w turniejach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Za największe sukcesy UKS MDK Płock uważamy: tytuł Ogólnopolskiego Mistrza Warszawy, II miejsce na
Międzynarodowym Turnieju Fragaria Cup na Słowacji, pierwsze miejsce na Międzynarodowym Turnieju API Cup w Zakopanem.
Nie zapominamy o naszych zawodnikach, dzisiaj już mistrzach: Marcin Bułka jest obecnie zawodnikiem Paris Saint German (Mistrz Francji) i reprezentantem Polski U-21, Adam Radwański gra w łódzkim Widzewie, a Krzysztof Hondzyński i Oliwier
Osmański w Wiśle Płock II.
Zbigniew Tomaszewski
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FORHENDÓW i BEKHENDÓW PIĘKNO
NAD SIATKĄ WIEŃCZĄ DŁONI UŚCISKIEM
Mistrzowie badmintona, najstarsi wiekiem i młodsi - spadkobiercy pięknej tradycji sportowej Młodzieżowego Domu
Kultury narodzili się jako Drużyna MKS - MDK w 1982 roku.
Sport halowy ma swoje wymagania, więc trenowali w szkołach: Izokoru, SP nr 3, SP nr 10.
Trafiliśmy znakomicie w potrzeby młodzieży, ponieważ badminton to sport na całe życie, nie żąda wyjątkowej siły fizycznej,
nie wymusza wysiłku bez granic, nie chce wielkoludów, wystarczy zręczność, wola systematycznego, rzetelnego treningu
i trochę talentu.
Lech Franczak, Grzegorz Rutkowski, śp. Piotr Byttner, Małgorzata Sroka, Maciej Wierciński – wszyscy wychowywali,
tworzyli zespół, cieszyli się sukcesami, młodsi nadal działają; sportu się nie zostawia, nie zdradza, póki serce bije.
Zwycięstwa przyszły z trudem, ale jak na skromne warunki pracy – szybko: w sezonie 1985/1986 V miejsce w rozgrywkach I Ligi Badmintona, w sezonie 1986/1987 wicemistrzostwo Polski. W roku 2000 dla Klubu MDK Adam Załęski wywalczył
tytuł wicemistrza w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim. Reprezentacja młodziczek (Sylwia
Lemanowicz, Karolina Kułakowska, Joanna Kwidzyńska i Aleksandra Grabowska) zdobyła srebrny medal w Drużynowych
Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów Sportowych. Michał Łogosz – polska gwiazda badmintona został pięć razy brązowym medalistą Mistrzostw Europy w grze podwójnej, 13 razy był mistrzem Polski w grze podwójnej i reprezentował Polskę na
Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, Atenach, Pekinie i w Londynie.
To nie wszyscy wybitni badmintoniści, którzy wyszli z Klubu MDK, było ich wielu: chłopaków i dziewcząt. Jedna z nich –
Małgorzata Grobicka–Sroka pozostała wierna pasjom sportowym młodości – dzisiaj pracuje jako trener badmintona w MDK,
z wielką pasją i zaangażowaniem.
Nie było problemu palenia, alkoholu i przekleństw, na obozach wszyscy byli skupieni na treningach, zwiedzaniu,
serdecznych rozmowach o sporcie i o życiu – tak wspominam swoich wychowanków, a mam ich aż 480, do dzisiaj przechowuję na długiej liście ich imiona i nazwiska. Nie tylko pamiętam treningi i rozmowy z nimi, również rozmowy z rodzicami, zaglądanie w oceny szkolne, bo przecież badmintonista to nie tylko sportowiec, to także córka, syn, uczeń, o którego przyszłość
rodzice troszczą się najbardziej. Badminton to sport rodzinny, mieliśmy ogniska, Mikołajki, Opłatek z rodzicami i dziadkami.
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Nie byłem z zawodu nauczycielem, pracowałem jako automatyk w Orlenie, ale dzielnie postanowiłem być trenerem,
ukończyłem studia, zdobyłem uprawnienia trenera II stopnia i licencję sędziego Polskiego Związku Badmintona (najwyższy
stopień licencji krajowej). Poświęciłem swoim badmintonistom 27 lat pięknego - pracowitego życia. Doceniono mnie: od
MDK otrzymałem medal Króla Maciusia Pierwszego, od władz oświatowych medal Komisji Edukacji Narodowej – jestem dumny z tych wyróżnień.
Wdzięczność należy się dzieciom, ich rodzicom, młodym mistrzom badmintona, Koleżankom i Kolegom, zwłaszcza
Lechowi Franczakowi, z którym pracowałem długie lata; podziwiam go za prawość charakteru, osiągnięcia sportowe i za
poezję. Żaden z polskich poetów nie napisał wiersza poświęconego badmintonistom – Lech napisał piękny liryk Na korcie,
znam go na pamięć. Jest w nim wszystko to, co stanowi o istocie i o pięknie tego sportu: w srebrzystości rakiet muzyka strun
myśl drugiego już w zarodku burzy.
Grzegorz Rutkowski
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LECH FRANCZAK
NA KORCIE

płockim badmintonistom

wyśnieni półbogowie a może anioły
we wrzątku serc
kroją powietrze by dogonić biel
rozpędzoną niczym warkocz komety
szukają przestrzeni
lecz wciąż wierni zasadom fair play
smecze i drajwy bijąc na przemian
próbują oszukać zmęczenie
oto balet gladiatorów gęsiego pióra
i przyśpieszonych oddechów
w srebrzystości rakiet muzyka strun
myśl drugiego już w zarodku burzy
a oni niczym nie zrażeni jak Pegazy
dopóki nogi i skrzydła niosą
forhendów i bekhendów piękno
nad siatką wieńczą dłoni uściskiem
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OD MŁODZICZKI DO TRENERA
Badmintonem zarazili mnie dwaj wspaniali trenerzy: Lech Franczak i Grzegorz Rutkowski. Dzięki nim zostałam pierwszą młodziczką Klubu MKS MDK Płock. Nie tylko mnie uformowali jako miłośnika i zawodniczkę badmintona. Najwybitniejsi
płoccy i krajowi zawodnicy o znakomitych wynikach stawiali pierwsze kroki w MDK. Dzisiaj jest to znany w Polsce i na świecie
Michał Łogosz – mistrz Europy i akademicki mistrz świata (2002, 2004 i czterokrotny olimpijczyk – w Sydney, Atenach, Pekinie
i w Londynie).
Jako trener rozpoczęłam pracę w MDK w 2006 roku i korzystam z doświadczeń moich zacnych i doświadczonych
poprzedników.
Uczę podstaw badmintona w dwóch grupach – początkującej i zaawansowanej, cieszę się z zaangażowania i entuzjazmu moich wychowanków. Staram się bardzo, aby wszyscy chętni zawodnicy brali udział w zawodach międzyszkolnych Płocka i województwa. Najbardziej pracowici i najzdolniejsi reprezentują nasze miasto na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Sukces trenera to ukształtowanie zainteresowania sportem, zdrowie i dobre samopoczucie młodzieży, uformowanie
postawy fair play, godności i prawości. To także medale, chociaż nie wszyscy mogą je zdobyć, ale miło się pochwalić medalowymi zawodnikami, z którymi współpracowałam w SKS, a pierwsze kroki stawiali właśnie w MDK:
Adrian Wasilewski – srebrny medal w grze pojedynczej na Mistrzostwach Polski Juniorów (2007 r.)
Damian Gołębiewski – brązowy medal w grze pojedynczej w Międzynarodowym Turnieju Juniorów Mazovia Cup
(2008 r., 2009 r.)
Magdalena Czuchra & Sylwia Lemanowicz – brązowy medal w grze podwójnej w Międzynarodowym Turnieju Juniorów Mazovia Cup (2008 r., 2009 r.)
Aleksandra Sadza – dwukrotna brązowa medalistka. Po raz pierwszy w roku 2010 w grze mieszanej na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży – Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i po raz drugi na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży – Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w roku 2011.
Małgorzata Sroka
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WSPANIAŁY SPORT SZKOLNY
to badminton, mogą go uprawiać dziewczęta i chłopcy, jest odpowiedni dla dzieci w różnym wieku, niezależnie od
poziomu ich zdolności i umiejętności, a najważniejsze – jest bezpieczny i atrakcyjny, rozwija ogólne zdolności fizyczne, między
innymi koordynację wzrokowo–ruchową, chwytanie i rzucanie, zachowanie stabilności i równowagi, szybkość i zwinność.
Uczy też taktyki – trafnego podejmowania decyzji.
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego 30 lat, ale tak naprawdę uchwyciłem badmintona jako swoją ulubioną specjalność, gdy w roku 2009 ukończyłem kurs instruktora badmintona na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku i od 11 lat znajduję ogromną satysfakcję w pracy z badmintonistami MDK.
Moi najmłodsi wychowankowie to siedmiolatki, najstarsi są uczniami szkół średnich. Rozumiemy się w grupach i na korcie, przyjaźnimy się też na co dzień, poza treningami. Trenujemy dwa razy w tygodniu w hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 3, bierzemy udział w zawodach lokalnych Płockiej Ligi Młodzików i Ligi Miejskiej.
Maciej Wierciński
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PASJA NA CAŁE ŻYCIE…
Zajęcia piłki siatkowej, które prowadzę w MDK to propozycja dla chłopców w wieku od 8 do 12 lat. Ich celem jest
nauka techniki gry w piłkę siatkową przez zabawę.
Podstawą są ćwiczenia ogólnorozwojowe, które mają olbrzymi wpływ na harmonijny rozwój młodego organizmu. Poza techniką podstawowych elementów piłki siatkowej chłopcy rozwijają swoją koordynację ruchową, zwinność,
skoczność oraz umiejętność wzajemnej współpracy.
Przez regularny trening młodzi zawodnicy uczą się systematyczności, tolerancji oraz zasad fair play. Grupa integruje się
przez udział w roli kibiców w meczach zarówno zawodowych, jak i amatorskich. Organizowane są również turnieje minipiłki
siatkowej, w które zaangażowani są chłopcy oraz ich rodziny. Wsparcie najbliższych tworzy atmosferę sprzyjającą budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości; zacieśnia więzi rodzinne.
Czuję się zawsze nauczycielką – instruktorem. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie – bardzo dobrą uczelnię, której jestem wdzięczna za przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Jestem nauczycielką wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. W Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego realizuję swoje pasje i próbuję zarażać nimi jak
najszerszą grupę młodych adeptów piłki siatkowej.
Ponad sukces sportowy stawiam rozwój fizyczny i społeczny dzieci oraz zaszczepienie w nich pasji aktywności ruchowej, szczególnie piłki siatkowej, na całe życie.
Anna Chudzik
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Katarzyna Stanek
- zajęcia wokalne

Aleksandra Jeżak
- język angielski i francuski

Szymon Cempura
- zajęcia teatralne

W roku jubileuszowym do zespołu Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku dołączyła trójka nowych nauczycieli.
Szymon

Cempura,

zawodowy

aktor

płockiego

teatru

dramatycznego,

który

opiekuje

się

grupami

teatralnymi

MDK.

Aleksandra Jeżak prowadzi zajęcia z języka angielskiego oraz, po raz pierwszy w najnowszej historii placówki, języka francuskiego.
Ostatnim nabytkiem MDK jest Katarzyna Stanek, wokalistka i uczestniczka programu Voice of Poland, która uczy śpiewu
młodych artystów oraz wspomaga działalność promocyjną.
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GDY JESTEŚMY
WSZYSCY RAZEM

Wiktoria Szafrańska
8 lat
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GDY JESTEŚMY WSZYSCY RAZEM
Należymy do wielkiej rodziny dziecięcych i młodzieżowych domów kultury rozsianych po całej Polsce. Od wielu lat
jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, zrzeszającego placówki wychowania pozaszkolnego z całego kraju oraz pasjonatów edukacji w czasie wolnym. To miejsce, w którym podejmujemy wzajemną rozmowę i współpracę dla podwyższenia jakości naszych działań. Spotykamy się na Sejmikach odbywających się w kolejnych miastach Polski. Chwalimy się swoimi osiągnięciami, pomysłami i imprezami.
Jak w każdej tego typu placówce, spotykamy się z uczestnikami nie tylko na zajęciach stałych, zajęciach edukacyjnych dla przedszkoli i szkół, ale też na konkursach, przeglądach, warsztatach, koncertach, wernisażach, rozgrywkach sportowych i innych imprezach.
Tak się złożyło przez 70 lat naszego istnienia, że owe spotkania zbudowały sobie tradycję, prawie wszystkie z nich
mają długą historię, a przede wszystkim dają możliwość uroczystego zaprezentowania dziecięcych i nauczycielskich trudów,
na co dzień zwykłych. Za każdą imprezą lokalną, regionalną, ogólnopolską, którą organizujemy lub w której uczestniczymy,
stoi potężny impuls, chęć pokazania najlepszego przedstawienia teatralnego, najpiękniejszego koncertu, świetnego przygotowania sportowego.
Ważna jest też sama okazja promowania placówki zarówno lokalnie, jak i w gronie szerszym niż rodzinne miasto.
Ważne są narodziny przyjacielskich kontaktów i nawiązywanie wynikającej z nich współpracy. Zawsze jesteśmy ciekawi,
co nowego u przyjaciół, chcemy wymieniać doświadczenia i zmierzyć się z osiągnięciami innych.
Liczba imprez jest imponująca, co rok organizujemy ich ponad sto. Kto chociaż raz był autorem scenariusza, układał
plan, biedził się nad skomplikowaną logistyką, wie jak wielki i odpowiedzialny, jak bardzo bogaty w detale jest wysiłek wszystkich pracowników, jak wiele czasu i trudu wymaga przygotowanie się na przyjęcie gości i zapewnienie im dobrej atmosfery,
godnej najlepszych wspomnień.

Nasze imprezy stałe:
- Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne Mistrz i Uczeń

- Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej Słowa po niebie płynące

- Konkurs Plastyczny i Fotograficzny Mój Płock, moje miasto

- Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka

- Konkurs Plastyczny Najładniejsza Kartka Świąteczna

- Wieczory literackie Głośne czytanie nocą

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Ja i Król Maciuś Pierwszy

- Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA

- Konkurs Fotograficzny Jej portret, jego portret, ich portret

- Płockie Konfrontacje Gitarowe
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- Konkurs Piosenki Angielskiej The Ptak
- Dzień Tańca
- Parada Europejska
- Konkurs Wiedzy o Polskim Parlamentaryzmie
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Festyny i zabawy rodzinne w Ogrodzie Jordanowskim
- Liga Szachowa
- Szkolne Ligi MDK
Trudno określić, które z naszych stałych imprez są najważniejsze, wszystkie są potrzebne i ważne, jeśli tylko przynoszą
dzieciom radość, jeśli wzbogacają ich dzieciństwo, rozwijają wyobraźnię, tworzą i umacniają więzi przyjaźni, kształtują poczucie piękna, ujawniają talenty.
Poza imprezami stałymi mamy jeszcze koncerty i premiery teatralne, imprezy sportowe, różnego rodzaju wydarzenia
okolicznościowe, zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych z placówek edukacyjnych z Płocka i regionu. Organizujemy także ferie zimowe, półkolonie. Gościmy też aktorów, reżyserów, pedagogów i artystów. Współpracujemy z nauczycielami płockich szkół, trenerami, instruktorami, sponsorami - i rzecz bardzo ważna - z rodzicami.

Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne Mistrz i Uczeń
Spotykamy się na nich co rok w listopadzie, mamy do dyspozycji trzy dni. Gościmy wówczas nauczycieli szkół i przedszkoli, instruktorów i animatorów domów kultury, dzieci i młodzież. Warsztaty prowadzą specjaliści różnych dziedzin artystycznych: plastyki, teatru, śpiewu i tańca. Bardzo ważne stały się dla nas wszystkich warsztaty w roku 2012. Poświęciliśmy je
Januszowi Korczakowi i pedagogice, którą stworzył i przypieczętował heroiczną śmiercią. Były głębokim przeżyciem dla dzieci
i dla nauczycieli.
Warsztaty w roku 2018 były wyjątkowe, poświęciliśmy je stuleciu odzyskania niepodległości. Wspólnym sukcesem grup
warsztatowych było niezwykłe widowisko teatralne o tematyce patriotycznej poetycko-wokalno-taneczne, wystawione
w ostatnim dniu zajęć. Reżyserowała je Julia Kotarska-Rekosz na podstawie własnego scenariusza. Emocjonalne reakcje
widowni potwierdziły wielką wartość widowiska i twórczy charakter warsztatów.
Ostatnie warsztaty – w roku 2019 to XXXIII edycja imprezy.

115

116

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Ja i Król Maciuś Pierwszy
W roku 2019 odbyła się XX edycja konkursu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży do lat 16. Jego celem jest poznawanie twórczości Janusza Korczaka, który patronuje naszej pedagogice. Staramy się wyławiać talenty plastyczne uczestników i związać dzieci z postacią i myślą Starego Doktora. Najpiękniejsze prace prezentujemy na wystawie i w katalogu
pokonkursowym. Liczba prac zgłaszanych na konkurs zawsze jest ogromna, co najlepiej świadczy o jego popularności.

Konkurs Plastyczny Najładniejsza Kartka Świąteczna
Wszyscy kochamy Święta Bożego Narodzenia, ale dzieci kochają je najbardziej. Być może dlatego to konkurs, na który przybywa najwięcej prac, najpiękniejszych i niekiedy głęboko wzruszających. Staramy się więc uczcić rozdanie nagród
koncertem świątecznym i warsztatami poświęconymi projektowaniu ozdób świątecznych. Wydajemy nagrodzone prace
w formie zestawu kartek świątecznych MDK, bardzo cenionych, zwłaszcza przez dzieci i rodziców, a także przez Urząd Miasta
Płocka i Komunikację Miejską - Płock Sp. z o.o.

Konkurs Fotograficzny Jej portret, Jego portret, Ich portret
Konkurs fotografowania dla początkujących i kształcenie oka dla bardziej wprawnych. Ambitnie uczyniliśmy go ogólnopolskim i przekonaliśmy się w roku 2020, że poziom prac jest coraz wyższy, tematy ciekawsze, warsztat autorów doskonalszy, a najważniejsze, liczba uczestników rośnie z roku na rok.

Miejski Konkurs Plastyczny Mój Płock – moje miasto
W ramach organizowanego co rok konkursu uczestnicy wykonują prace w plenerze, w wybranych technikach rysunku, malarstwa i w fotografii. Każdego roku obowiązuje inny temat konkursu, np. zabytki Płocka, urokliwe zaułki, architektura.
Konkurs realizujemy jesienią ze względu na barwę i światło sprzyjające artystycznym działaniom plenerowym.
W roku 2020 odbyła się XVII edycja konkursu i byliśmy radzi, że uczestników zainteresowała tematyka: miejsca związane ze zwycięską obroną Płocka w roku 1920 - w stulecie czynu patriotycznego.
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Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA
Narodził się w roku 1989 z inicjatywy Romy Ludwickiej. Jest wielkim, znanym w całej Polsce festiwalem teatrów dziecięcych i młodzieżowych, okazją do zaprezentowania w Płocku najbardziej wartościowych wydarzeń teatralnych z całego
kraju. W czerwcu 2019 roku odbyła się trzydziesta, jubileuszowa edycja HECY.
Impreza to trzy dni przedstawień, rozmów, dyskusji angażujących ludzi teatru – dorosłych i dzieci. Przyjeżdżają do nas
najlepsze teatry dziecięce i młodzieżowe z całej Polski, wyłonione przez Radę Artystyczną z nadesłanych zgłoszeń. Przez kilka
lat mieliśmy przyjemność gościć Polski Dziecięcy Teatr Lalek ModernPol z zaprzyjaźnionego z Płockiem Żytomierza na Ukrainie.
Spośród zakwalifikowanych na festiwal teatrów jury wybiera najlepsze, najciekawsze i przyznaje im statuetki: złotą, srebrną
i brązową maskę w dwóch kategoriach – dziecięcej i młodzieżowej.
Na program festiwalu, oprócz spektakli konkursowych, składają się spotkania warsztatowe nauczycieli i instruktorów
oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. Uczestnikom nasz Dom zapewnia liczne atrakcje. Tradycją festiwalu stał
się barwny korowód uczestników w teatralnych strojach wędrujący ulicami Starego Miasta pod płocki Ratusz. W czasie
HECY codziennie ukazuje się gazetka festiwalowa, w której publikowane są recenzje uczestników warsztatów dziennikarskich.
Staramy się, aby uczestnicy HECY poznali nasze miasto z przewodnikami PTTK.
W roku 2019 zaproponowaliśmy gościom HECY warsztaty teatralne, taneczne, wokalne, dziennikarskie i zawody sportowe; po raz pierwszy zorganizowaliśmy pokazy marionetek. Starsza młodzież uczestniczyła w Głośnym czytaniu nocą - prowadzonym przez Tomasza Zbrzeznego.
Ostatniego dnia festiwalu zaprosiliśmy uczestników HECY na wspólne oglądanie przedstawienia Pinokio w płockim
Teatrze Dramatycznym w wykonaniu zawodowych aktorów. W Teatrze odbyło się także uroczyste zakończenie festiwalu
i wręczenie nagród. Chwilę tę uświetniła prezentacja wokalna grupy uczestników festiwalu, przygotowana na warsztatach
wokalnych przez Martę Głowacką-Szmyd.

Płockie Konfrontacje Gitarowe
Święto gitary, ulubionego instrumentu młodzieży, jest zawsze wypełnione uczestnikami i ma wielką liczbę słuchaczy.
Powstało z inicjatywy Romana Kusego i Krzysztofa Misiaka. Cel konkursu to upowszechnianie gry na instrumencie, wspólne muzykowanie, wymiana doświadczeń w dziedzinie techniki gry na gitarach klasycznych, akustycznych, elektrycznych
i basowych. Konkurs adresowany jest do gitarzystów amatorów: solistów i zespołów gitarowych – od duetu do oktetu.
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Rozgrywa się w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 lat i powyżej 16 lat. Przebiega dwuetapowo. I etap to kwalifikacja
uczestników na podstawie nadesłanych nagrań, II etap to prezentacje konkursowe, wyłonienie zdobywcy Grand Prix oraz
przyznanie nagród i wyróżnień. Uczestnicy Konfrontacji biorą udział w warsztatach gitarowych prowadzonych przez członka
jury. Partnerem imprezy od wielu lat pozostaje Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno-Artystycznej i Nauki SEKAN, działające przy
Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku.
Płockie Konfrontacje Gitarowe odkryły niejeden talent, wielu uczestników poświęciło muzyce gitarowej lata studiów
i zawodową przyszłość.

Dzień Tańca
Taniec to jedna z najstarszych i najpiękniejszych ludzkich aktywności. Nie sposób znaleźć na świecie kultury, która
nie miałaby charakterystycznej dla siebie formy wyrazu poprzez ruch. Nic więc dziwnego, że taniec doczekał się swojego
własnego święta – przypadającego 30 kwietnia Międzynarodowego Dnia Tańca. My oczywiście także włączamy się w jego
obchody, a wychowankowie naszych grup tanecznych prezentują swoje umiejętności na ulicach, placach i w płockich
galeriach handlowych.

Parada Europejska
W majową sobotę każdego roku, gdy Płock bawi się na Pikniku Europejskim, wędruje przez nasze miasto niezwykle
barwny korowód - przemierza trasę od placu przed Teatrem Dramatycznym na Stary Rynek, gdzie następuje uroczyste
otwarcie Pikniku. Uczestnicy parady reprezentują strojami i rekwizytami różne państwa Unii Europejskiej i inne kraje posiadające miasta partnerskie z Płockiem. Impresje na temat danego państwa prezentowane są przedstawicielom delegacji z miast
partnerskich.

Konkurs wiedzy o Polskim Parlamentaryzmie. Bez praw nie może być prawdziwej wolności
Adresowany jest do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Odbywa
się pod patronatem pani Poseł Elżbiety Gapińskiej, a główną nagrodą jest wycieczka do polskiego parlamentu autobusem
ufundowanym przez Komunikację Miejską w Płocku.
W Konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły reprezentujące szkołę. Rywalizacja odbywa się w kwietniu, a drugiego maja – z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej wręczamy nagrody. Ostatni Konkurs nosił tytuł Tadeusz Mazowiecki – wielki
płocczanin w dążeniu do wolności.
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Dzień z Psem
W naszym repertuarze jest miejsce na wyjątkowe, choć nie mniej ważne przedsięwzięcia. Od kilku lat wraz ze Stowarzyszeniem Płock Przyjazny Psom, jesteśmy współorganizatorem, ukochanego przez dzieci, Dnia z Psem. Obchody tego
niezwykłego dnia uświetniamy między innymi konkursami literackimi i plastycznymi, spotkaniami oraz wyborami najsympatyczniejszego czworonoga. Chętnie włączamy się także w działania na rzecz płockiego schroniska, organizujemy aukcje
charytatywne, podczas których licytujemy prace wykonane przez uczestników zajęć, a dochód z ich sprzedaży przeznaczamy dla naszych czworonożnych przyjaciół.

Zabawy rodzinne w Ogrodzie Jordanowskim
Ogród Jordanowski zyskał nowe życie w 2012 roku dzięki przychylności władz miasta i Prezydentowi Miasta Płocka,
który uwierzył w powodzenie rewitalizacji naszej filii przy ul. 4. Pułku Strzelców Konnych. Na jej terenie organizowane są liczne
festyny o bogatych programach artystycznych, które przyciągają nie tylko wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
i ich rodziców, ale i mieszkańców całego miasta.
Wiele imprez odbywających się w Ogrodzie Jordanowskim ma tematyczny charakter – znany w całym Płocku
jesienny Festiwal Dyni, festyn z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego wraz z prezentacją naszych grup artystycznych,
zbiórki karmy dla zwierząt z okazji Dnia Psa. W roku 2018 zorganizowaliśmy dwa festyny, aby uczcić stulecie odzyskania przez
Polskę niepodległości, starając się, aby były piękną lekcją na temat obrony polskości w warunkach niewoli, wzruszającą dla
dwóch, nawet trzech pokoleń płocczan. W 2019 r. zorganizowaliśmy barwny Bajkowy festyn, który zafascynował dzieci urodą i fantazją baśniowego świata.

Piłka Nożna
Wychodząc naprzeciw zamiłowaniu młodych ludzi do sportu, od 2012 roku prężnie działa Szkolna Liga Piłki Nożnej
MDK grająca pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka, a w przeszłości wspierana także przez PKN Orlen. Jej młodszą siostrą jest Liga Szkolnych „9”. Obie trenują, organizują rozgrywki dla młodzieży szkolnej pasjonującej się piłką nożną.
Inicjatorem ich powstania jest wielki pasjonat piłki nożnej, pedagog i trener Zbigniew Tomaszewski - propagator rozwoju młodzieżowego piłkarstwa w naszym regionie, szkolenia młodych sportowców, idei fair play i aktywnego spędzania czasu.
Szkolne Ligi to wychowanie przez sport i spełnianie dziecięcych marzeń, gdy osiąga się wymarzony cel – sukces sportowy.
Dziecięce charaktery kształtują się w trudzie, w sportowej walce i na treningach.
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Emocje na boisku są wielkie, gdy młodzież zdobywa wspaniałe bramki, gdy przeżywa smak zwycięstwa i łzy porażki.
Ogromna jest radość zwycięstwa, pięknej wygranej i chęć rewanżu, gdy się nie powiodło.
Dzięki promocji Urzędu Miasta Płocka – sponsora tytularnego – mamy środki na realizację ambitnych projektów. Pierwszą Szkolną Ligę MDK wygrała Szkoła Podstawowa nr 11, w następnych dwóch latach triumfowała Szkoła nr 17, zaś mistrzem
IV i V edycji Orlen Szkolnej Ligi MDK była Szkoła Podstawowa nr 22. VI Orlen Szkolną Ligę wygrała Szkoła Podstawowa nr 23,
w VII Lidze wzięło udział 12 drużyn. Mistrzem został zespół Szkoły Podstawowej nr 23.
Patronat nad VIII Szkolną Ligą MDK objął Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury, współorganizatorem Płocka Akademia Piłki Nożnej. Całość projektu sfinansował Urząd Miasta Płocka.
Pięknie dziękujemy w imieniu dzieci.
Młodzież mamy wspaniałą, najlepszym zawodnikiem MDK Ligi Szkolnych „9” wybrany został w głosowaniu trenerów,
sędziów i organizatorów Filip Bieniek, najlepszym bramkarzem Oskar Lodziński. Do Drużyny Gwiazd MDK Ligi Szkolnych „9”
wybrani zostali:
Krzysztof Dynus
Łukasz Załęcki
Filip Lodziński
Dawid Radaszkiewicz
Kacper Tomaszewski
Miłosz Iżewski

Mecze szachowe
Szachiści raz w miesiącu rozgrywają tradycyjne, cykliczne turnieje Ligi Szkół i walczą o zwycięstwa wzorem starszych
kolegów, którzy już zdobyli tytuły mistrzów w kraju i za granicą Polski. Więcej o szachach możecie dowiedzieć się na stronie 30.

Galeria Twórczości Plastycznej Dziecka
To miejsce wystaw, wernisaży, prezentacji pokonkursowych mieszczące się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury
przy ul. Tumskiej 9A. Jest chlubą MDK, a dla młodych artystów okazją do przedstawienia szerszej publiczności swoich plastycznych osiągnięć. Gościmy w niej także niezwykłych twórców z naszego miasta, a także z całej Polski. Opiekunem artystycznnym naszej galerii jest pani Sylwia Serwach-Barucha.
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Dział Imprez i Reklamy
Działem Imprez i Reklamy kieruję od 2005 roku, jestem
nauczycielką z ponad 20-letnim doświadczeniem w edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży.
Praca w Dziale Imprez i Reklamy opiera się na pracy
zespołowej. Naszym celem jest, by podejmowane przez nas
zadania uczyły wrażliwości i inspirowały do twórczego myślenia,
budziły zainteresowania, rozwijały pasje i uzdolnienia.
W działalności imprezowej tworzymy warunki do uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym przez organizowanie
różnych form aktywności. Nasze konkursy i przeglądy rozwijają
możliwości twórcze oraz zachęcają do ekspresji artystycznej.
Dzięki podejmowanym przez nas działaniom, umożliwiamy
prezentację dziecięcych i młodzieżowych dokonań artystycznych,
stwarzamy uczestnikom okazję do konfrontacji własnego dorobku
z dorobkiem innych, promujemy twórczość dziecięcą i młodzieżową.
Dążymy do kształtowania umiejętności kulturalnego spędzania czasu
wolnego i przygotowujemy do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Realizując założone cele wychowawcze, staramy się osiągać jak najwyższy poziom organizowanych zdarzeń. Nieustannie
rozwijamy współpracę ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi. Staramy się
wciąż poszerzać ofertę edukacji kulturalnej skierowaną do dzieci
i młodzieży. Ważne jest też, że poprzez działalność imprezową promujemy naszą placówkę na zewnątrz.
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W naszej ofercie znajduje się wiele zróżnicowanych form obcowania z kulturą i sztuką. Poprzez nasze działania staramy
się zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego nie tylko dzieci i młodzież, ale też ich rodziny. Organizujemy działania
międzypokoleniowe oparte na współdziałaniu przedstawicieli różnych grup wiekowych. Podejmujemy zarówno zadania interdyscyplinarne, wykorzystujące różne formy ekspresji, jak i działania skoncentrowane wokół jednego tematu lub problemu,
prowadzone w różnych formach: akcje, happeningi, konkursy, przeglądy itp.
Wśród wielu innych, organizujemy imprezy mające na celu integrację wychowanków i ich rodzin z naszą placówką,
a także imprezy okolicznościowe podtrzymujące tradycje, zwyczaje i święta, podkreślając ich znaczenie. Zawsze staramy
się włączać w ważne dla Płocka i całego kraju jubileusze: Rok Janusza Korczaka, Rok Stefana Themersona, Rok Władysława
Broniewskiego, Rok Wisły, Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, obchody setnej rocznicy bohaterskiej obrony Płocka w 1920 r.
Nasze imprezy zachęcają do różnych form spędzania czasu wolnego, rozwijają zainteresowania i potrzebę udziału w zdarzeniach kulturalnych lub też tworzą – jakże lubianą przez dzieci - okazję do wspólnej zabawy. Ważnym punktem naszych działań są zajęcia edukacyjne, których tematykę zgodnie z kalendarzem imprez i świąt proponują nasi nauczyciele, a prowadzone są dla uczniów płockich przedszkoli i szkół.
W Dziale Imprez i Reklamy pracują nauczyciele: Katarzyna Adamczyk (filia eMDeKuś), Marek Bębenista, Nela Lewandowska (Dział Reklamy), Eliza Łabarzewska, Sylwia Serwach-Barucha (koordynator wystaw Galerii Twórczości Plastycznej Dziecka MDK), Joanna Stolarska, Dorota Szarmach-Jończyk (Dział Reklamy), Zbigniew Tomaszewski (imprezy sportowe),
Jacek Znyk (koordynator konkursów plastycznych organizowanych przez naszą placówkę) i Renata Znyk (filia Przystanek
Maciuś). Na stale zaangażowani w działalność imprezową są pracownicy niepedagogiczni: Rafael Dominik, Anetta Drążewska, Aleksandra Mroczek i Mateusz Zabłocki.
Działalność imprezowa Młodzieżowego Domu Kultury możliwa jest dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników placówki. Jesteśmy doświadczonym zespołem profesjonalistów, staramy się być kreatywni, unikać rutyny i sprawiać, żeby nasza praca była jak najbardziej efektywna. Jest to możliwe dzięki dobremu planowaniu, dbaniu o każdy szczegół i podejmowaniu nowych wyzwań organizacyjnych. Jesteśmy zespołem ludzi pełnych pomysłów i inicjatyw.
Praca Działu Imprez i Reklamy nie byłaby możliwa bez zaangażowania dyrektor Litosławy Koper i wicedyrektor Marioli
Dąbrowskiej.

Małgorzata Wróblewska-Siwak
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Największa orkiestra świata
Trudno znaleźć w Polsce osobę, która nigdy nie słyszała o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – charakterystyczne
czerwone serduszko, charyzmatyczna postać Jurka Owsiaka, tysiące wolontariuszy na ulicach i miliony złotych, zbierane co
roku na leczenie chorych dzieci, od niemal trzydziestu lat udowadniają jak wielkie pokłady życzliwości drzemią w Polakach.
W Płocku Orkiestra nierozerwalnie związana jest z Młodzieżowym Domem Kultury, który od samego początku gości
to piękne wydarzenie, a kolejni dyrektorzy placówki tradycyjnie przyjmują na siebie obowiązki kierowania miejskim Sztabem WOŚP. Obecnie tę zaszczytną funkcję pełni Litosława Koper, która rokrocznie wprowadza innowacje do orkiestrowej formuły. Przez ponad ćwierć wieku przeszliśmy niezwykłą drogę od garstki idealistów zbierających datki do symbolicznego słoika do trwającego kilka dni święta, angażującego dziesiątki instytucji i setki, jeśli nie tysiące ludzi. Dzisiaj płocka
Orkiestra to jedno z najważniejszych wydarzeń w miejskim kalendarzu, a praca wolontariuszy i hojność płocczan pozwalają
regularnie osiągać kolejne rekordy.
Objętość naszej publikacji nie pozwala wymienić wszystkich zaangażowanych w płocką Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale nie sposób nie wspomnieć Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (co roku odpowiadającego za finałowy koncert), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od kilku lat udostępniającego ORLEN ARENĘ), mBanku (którego pracownicy niezmordowanie liczą zbierane pieniądze), płockich galerii handlowych (goszczących koncerty towarzyszące
Finałowi),
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To płockie szkoły i organizacje wystawiają grupy zorganizowane, a włodarze miasta od zawsze przychylnym okiem patrzą
na orkiestrowe granie, zaś w dniu Finału osobiście uczestniczą w zbiórce.
Najserdeczniejsze podziękowania należą się jednak przede wszystkim wolontariuszom, którzy bez względu
na kapryśną pogodę przez wiele godzin przemierzają ulice naszego miasta, zbierając datki od mieszkańców Płocka.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma też dla mnie wymiar osobisty, ponieważ to między innymi z jej powodu
przeniosłem się kilka lat temu do Młodzieżowego Domu Kultury z Wolontariatu Urzędu Miasta. Dzięki temu nie tylko mogę co
roku współtworzyć jedno z najpiękniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii, ale też miałem zaszczyt współpracować
z Ingą Kujawą-Zawadzką – moją poprzedniczką na stanowisku koordynatora płockiego Sztabu, której profesjonalizm,
zaangażowanie i wrażliwość społeczna mogą być stawiane za wzór współczesnemu człowiekowi.
Tomasz Cybulski
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RZECZ TO WSPANIAŁA SPOTKAĆ PRZYJACIÓŁ…
Takich wyjątkowych Przyjaciół spotkał Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego.
Są nimi Pan Andrzej Wiśniewski – Prezes Wodociągów Płockich i Pan Marcin Uchwał – Prezes Komunikacji
Miejskiej w Płocku. Docenili nas w pięknych gratulacjach, wsparli hojnie nasz zamysł napisania książki, bo
w trudnym momencie pandemii nie będziemy mogli zorganizować uroczystości jubileuszu siedemdziesięciolecia tak, jakbyśmy chcieli i tak, jak na to zasługuje wspólny wysiłek całej długoletniej pracy trzech pokoleń
dzieci, nauczycieli, pracowników i przyjaciół MDK.
Panowie Prezesi,
z głębi serca, z całej duszy – podziękowanie i pozdrowienie.

Prezes Andrzej Wiśniewski
Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Prezes Marcin Uchwał
Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
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Przyjaciele Króla Maciusia
Na poprzednich stronach wiele napisaliśmy o naszej misji, historii, ofercie artystyczno-edukacyjnej, imprezach, pedagogach prowadzących zajęcia i wydarzeniach napawających nas dumą. Wiemy jednak doskonale, że żadna instytucja nie działa
w próżni, dlatego przyszedł czas, żeby podziękować wszystkim tym, bez których nasza działalność nie miałaby żadnego sensu.
Po pierwsze serdecznie dziękujemy uczestnikom naszych zajęć – to dla nich istniejemy i niezmiernie nas cieszy, że nigdy nie
narzekamy na brak chętnych. Mówiąc o wychowankach nie można zapomnieć o rodzicach i opiekunach, którzy nie tylko zachęcają
pociechy do rozwijania artystycznych talentów, ale też poświęcają swój cenny czas na dojazdy oraz uczestniczenie w premierach
czy pokazach – za zaangażowanie należą im się najszczersze wyrazy uznania.
To dla nas radość i przywilej, że pan Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, wraz z zespołem współpracowników,
rozumie potrzebę rozwijania pasji u najmłodszych płocczan, wspiera nasze działania i zawsze jest obecny w ważnych dla nas chwilach.
Nie możemy też zapomnieć o pani Elżbiecie Gapińskiej – Posłance na Sejm RP i panu Adamie Struziku – Marszałku
Województwa Mazowieckiego, którzy zawsze kibicują naszym poczynaniom. Radnym Rady Miasta Płocka dziękujemy za obecność,
zrozumienie i wszelką pomoc.
Ciepłe słowa kierujemy do Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów, naszego wieloletniego sąsiada, z którym zawsze
świetnie nam się współpracowało. Wspominamy ważną dla nas Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego, Płocką Galerię
Sztuki, Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego, Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, Harcerski Zespół
Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku,
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku,
Spółdzielczy Dom Kultury PSM L-W, Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku, Płocką Lokalną Organizację Turystyczną, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Płocku i Miejski Urząd Pracy w Płocku.
Nie zapominamy o prężnie działających w naszym mieście stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, z którymi mamy
okazję współpracować. Wsparcie ze strony trzeciego sektora jest dla nas nieocenione.
Za współpracę dziękujemy płockim placówkom oświatowym: Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23
im. Armii Krajowej, goszczącej od lat naszą filię eMDeKuś, Miejskiemu Przedszkolu nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia
Puchatka i Jego Przyjaciół, sąsiadującemu z naszą filią Przystanek Maciuś. Nasze zajęcia goszczą u siebie: Miejskie Przedszkole nr 11
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„Niezapominajka”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3
im. Kornela Makuszyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Aleksandra Macieszy, Szkoła Podstawowa nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 12
im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera, Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka
z Asyżu oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka.
Dziękujemy naszym przewodnikom po zawiłościach prawa oświatowego i finansach – Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Płocku, Zarządowi Jednostek Oświatowych – Jednostce Budżetowej.
Wymieniając przyjaciół Króla Maciusia, z wdzięcznością wspominamy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
oraz ORLEN ARENĘ, która gości nas corocznie podczas kolejnych finałów WOŚP. Wyrazy uznania składamy miejskim spółkom,
w szczególności Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. i Wodociągom Płockim Sp. z o.o. oraz Agencji Rewitalizacji Starówki
ARS Sp. z o.o., Inwestycjom Miejskim Sp. z o.o., Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o., Miejskiemu Towarzystwu
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., Płockiemu Parkowi
Przemysłowo-Technologicznemu S.A., Płockiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Rynex Sp. z o.o., SPR Wiśle Płock S.A.,
SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Wiśle Płock S.A.
Za pomoc i współpracę dziękujemy prywatnym przedsiębiorcom: Agencji Reklamy MixDigital - Michałowi Lewandowskiemu,
MEDIAKOLOR Sp. J., płockim galeriom handlowym: Atrium Mosty, Galerii Mazovia oraz Galerii Wisła.
Z serca dziękujemy płockim mediom, które zawsze dostarczają najświeższych informacji o naszych aktywnościach.
Zdajemy sobie sprawę, że nie sposób wymienić i wyróżnić każdego, z kim współpracowaliśmy i kto przez ostatnie 70 lat
przyczynił się do powodzenia Młodzieżowego Domu Kultury (zapewne potrzebna byłaby do tego oddzielna, nie mniej obszerna
książka), ale do wszystkich tych osób i instytucji kierujemy ciepłe słowa i wyrazy wdzięczności za każdy, choćby najmniejszy gest.
Litosława Koper
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NAUCZYCIELSKA
PRACOWNICZA
RODZICIELSKA
PRZYJACIELSKA
GROMADA

Amelia Kamińska
9 lat
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OD LAT PRACUJEMY RAZEM
RADA PEDAGOGICZNA

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

ZESPÓŁ KIEROWNICZY

i OBSŁUGI
Katarzyna Adamczyk
Olga Barańska
Marek Bębenista
Magdalena Bieniek
Anna Chudzik
Małgorzata Ćwiklińska
Sylwia Fronczak
Marta Głowacka–Szmyd
Beata Jaszczak
Adam Krysiak
Roman Kusy
Aniela Lewandowska
Romana Ludwicka
Eliza Łabarzewska
Eliza Łochowska
Daria Makowska
Krzysztof Malinowski
Bogdan Marciniak
Adrianna Rutkowska
Sylwia Serwach–Barucha
Małgorzata Sroka
Joanna Stolarska
Dorota Szarmach–Jończyk
Włodzimierz Szpotański
Zbigniew Tomaszewski
Maciej Wierciński
Jolanta Wróblewska
Tomasz Zbrzezny
Danuta Renata Znyk
Jacek Znyk

Izabela Chmielewska
Mariola Choińska
Tomasz Cybulski
Jarosław Czajkowski
Rafael Dominik
Anetta Drążewska
Marzena Filipiak
Joanna Irzyk
Roman Irzyk
Henryka Kalinowska
Waldemar Krysiak
Wiesława Kuźnicka
Aleksandra Mroczek
Anna Przybylska
Piotr Tobota
Bożena Woźniak
Mateusz Zabłocki
Załoga kompleksu sportowego
Moje boisko – Orlik 2012
Michał Dziubiński
Maciej Floręcki
Norbert Podgórski
Łukasz Rugieł
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Litosława Koper – dyrektor
Mariola Dąbrowska – zastępca dyrektora
Małgorzata Wróblewska–Siwak
– kierownik Działu Imprez
Halina Podgórska – kierownik gospodarczy

RADA RODZICÓW
Rada Rodziców naszego Domu jest statutowym organem społecznym. Powoływana jest jako reprezentacja ogółu
rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Do jej celów należy wspomaganie nauczycieli i dyrekcji w codziennej pracy
i we wszelkich inicjatywach, które służą dobru dzieci. Rada pomaga w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych, pasji, umiejętności, w ochronie zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i wspólnie z Radą Pedagogiczną troszczy się o bezpieczeństwo
wychowanków.
Rada ma swoje składkowe fundusze, gospodaruje nimi dla dobra wszystkich grup i każdego dziecka z osobna.
W miarę zasobności finansuje bale karnawałowe i festyny, letnie i zimowe półkolonie, obozy i wyjazdy, a przede wszystkim jest
do pomocy w każdej ważnej chwili, gdy trzeba matczynej i ojcowskiej ręki, bo przecież dzieci jest dużo, a wychowawca sam.
Długie lata przewodniczącą Rady Rodziców MDK była Andżelika Mikucka, obdarzona wielkim talentem organizacyjnym przyjaciółka dzieci i wychowawców, pedagog z powołania, wyboru i upodobania. Jej profesjonalizmowi zawdzięczamy nową jakość pracy Rady.
Od roku szkolnego 2019/2020 obowiązki Pani Andżeliki przyjęła na siebie Pani Bożena Woźniak, która podtrzymuje wysokie standardy wypracowane przez Poprzedniczkę.

Bożena Woźniak – przewodnicząca

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Słomkowska – wiceprzewodnicząca

Małgorzata Cholewińska

Justyna Białach

Aneta Grelewska

Katarzyna Chliszcz

Renata Iwaniak-Jońca

Urszula Gajewska
Michał Nowak
Monika Saran
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PIERWSI WŚRÓD RÓWNYCH…
DYREKTORZY MDK 1950-2020
Stare nauczycielskie porzekadło przypomina: nauczycielem się jest, dyrektorem się bywa. Wszyscy dyrektorzy
MDK byli z zawodu nauczycielami, doświadczonymi pedagogami. Wszyscy rozumieli dziecięce potrzeby i wartość kultury, którą przekazywała dzieciom nasza Placówka. Wszyscy też prowadzili zajęcia, nigdy nie tracili bezpośredniego kontaktu z wychowankami. Pracowali w niełatwych warunkach, najbardziej ci, którzy zaczynali, bo czasy były trudne.
Wszyscy włożyli

w rozwój MDK swoje cegiełki, wydaje się, że dotąd są ciepłe od ich wysiłku, bo przecież pracujemy

w tym samym budynku na Tumskiej 9A. Trzeba rozumieć warunki, w których działali, żeby w pełni docenić
ich wkład w rozwój MDK – od skromnych kilku grup do kilkudziesięciu i od kilku zaledwie instrumentów do mnóstwa, od kilku pomieszczeń do wielu, bo MDK ma swoje filie na Podolszycach, w Imielnicy i Ogrodzie Jordanowskim.
Jubileusz, zwłaszcza tak wielki jak siedemdziesięciolecie, jest możliwy tylko wtedy, gdy dzieło jest ciągłością i owocem
przekazywania tradycji.
Za tę tradycję – pamięć, podziękowanie i pozdrowienie…
Tadeusz Kołodziejak		

1950

–

1961

Władysław Adamkowski		

1961

–

1963

Sylwester Sarzała			

1963

–

1972

Mirosław Stafirski			

1972

–

1985

Grzegorz Stafirski 			

1985

–

1987

Romana Ludwicka			

1987

–

2007

Roman Kusy				

2007

–

2011
Litosława Koper
Dyrektor od 2011
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SANDRA KOTARAK
15 lat
POWROTY

jeśli nawet przemierzysz cały świat
i tak wrócisz
w swoje rodzinne miejsca
to one
będą cię przyciągać
z dwukrotnie większą siłą
grawitacji
a gdy już tam znajdziesz
wspomnienia
zaczną się rodzić od nowa
by pokazać
że właśnie tutaj jest
twój dom
Żegnamy się z Czytelnikami wierszem Powroty laureatki Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka - Sandry Kotarak.
Nasi wychowankowie wracają do MDK po latach – jako mile witani goście, rodzice, jako wychowawcy, nauczyciele, instruktorzy, trenerzy. Jesteśmy im radzi, bo przecież to NASZ DOM.
Pewnie tak powiedziałby Stary Doktor – Janusz Korczak.
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