


II Sygnały Płockie

Dro dzy miesz kań cy Płoc ka,
niez wy kle cie szę się, że w tym ro ku Płock i Dar mstadt ob cho dzą ju bi le usz 
20-le cia współ pra cy par tner skiej. Dar mstadt po sia da w su mie 15 miast par tner -
skich w Eu ro pie. Ta du ża licz ba nie oz na cza jed nak, że Płock dla miesz kań ców
Dar mstadt jest tyl ko jed nym z wie lu miast, z któ ry mi Dar mstadt jest zwią za ne.
Prze ciw nie, właś nie w przy pad ku Płoc ka, my darmsztad czy cy, mo że my mó wić
o praw dzi wej przy jaź ni. Kon tak ty mię dzy na szy mi mia sta mi są róż no rod ne i bli -
skie.

Każ de go ro ku od by wa się wie le wspól nych im prez, kon cer tów i wy staw. Pro -
wa dzo ne są wy mia ny i spot ka nia mło dzie ży, któ re nas do sie bie zbli ża ją. Do bit -
nym przy kła dem współ pra cy na szych miast jest Dom Dar mstadt w Płoc ku. 

X Pik nik Eu ro pej ski jest wspa nia łą oka zją ku te mu, aby pog łę bić tę przy jaźń. 
Z oka zji ju bi le u szu na szej współ pra cy Dar mstadt pod ję ło się za pre zen to wa nia

miesz kań com Płoc ka nie tyl ko sa me go mia sta, lecz tak że re gio nal nych spe cja -
łów z Dar mstadt i oko lic. Na Sta rym Ryn ku znaj dą Pań stwo pod czas Pik ni ku
dar mstadz kie sto i sko, na któ rym bę dą buł ki z kieł ba ską i wi no jabł ko we. Ser -
decz nie wszyst kich Pań stwa za pra szam do ich skosz to wa nia. 

Mam wiel ką na dzie ję, że wkrót ce niek tó rych z Was bę dę mógł po wi tać w Dar -
mstadt. Bo wiem o jed nym za wsze na le ży pa mię tać: wpraw dzie to mia sta i ich
po li tycz ne gre mia ofi cjal nie po dej mu ją współ pra cę par tner ską, ale to miesz kań -
cy wy peł nia ją to par tner stwo ży ciem, na da ją mu sen s i to oni de cy du ją o roz wo -
ju współ pra cy i przy jaź ni.

Z ra do ścią ocze ku ję za tem jesz cze wie lu lat wspól nych przed sięw zięć, któ re,
mam na dzie ję, bę dą rów nie uda ne i in te re su ją ce jak w cią gu ostat nich 20 lat.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi
Wal ter Hof fmann

Nad bur mistrz Mia sta Dar mstadt

Dro dzy 
Płocczanie,

Te go rocz ny Pik nik Eu ro pej ski wią że się z dwie ma ju bi le u szo wy -
mi da ta mi – dzie się cio le ciem pik ni ków oraz dwu dzie sto le ciem
par tner skiej współ pra cy mię dzy mia sta mi Dar mstadt i Płock. Nie -
za leż nie jed nak od te go, pik nik za wsze nam się ko ja rzy prze de
wszyst kim ze słoń cem, spa ce ra mi i do brą za ba wą.

10. i 11. ma ja Sta rów ka roz brzmie wać bę dzie mu zy ką. Wy stą pi
mię dzy in ny mi po pu lar ny zes pół Ak cent, a dla wiel bi cie li mu zy ki
club bin go wej w ogród ku Miej skie go Zes po łu Obiek tów Spor to -
wych przy go to wa no Ma jU nię.

Je stem prze ko na ny, że dwa dni spę dzo ne w mi łym gro nie bę dą
dla Pań stwa tak że oka zją do wy po czyn ku i re lak su.

Ser decz nie po zdra wiam 
Mi ro sław Mi lew ski

Pre zy dent Płoc ka 

Choć ofi cjal ne otwar cie pik ni ku za pla no wa no na godz. 17, to na Sta ry Ry nek za pra sza my już dwie go dzi ny wcześ niej, kie dy to roz pocz nie się pre zen ta cja płoc -
kich szkół i przed szko li oraz po kaz ku li nar ny mi strza Kur ta SCHEL LE RA. Me dial na ka rie ra szwaj car skie go kuch mi strza (pro wa dził pro gram te le wi zyj ny Al fa bet ku li -
nar ny Kur ta Schel le ra) po prze dzo na jest dłu go let nim do świad cze niem nie mal na wszyst kich kon ty nen tach świa ta. Pier wsze szli fy w za wo dzie ku cha rza zdo by wał już
ja ko 16-la tek. Pra co wał w An glii, Ho lan dii, Fran cji, Niem czech, Ek wa do rze, Ku wej cie, Ro sji, Bah raj nie i na Ja maj ce. Był sze fem kuch ni war szaw skich ho te li Bri stol
i She ra ton. Jest człon kiem wie lu or ga ni za cji ku li nar nych na świe cie, wśród nich m.in. Cor don No ir Go ur met Club, Cer cle des Chefs de Cu i si ne oraz oj cem – za ło ży -
cie lem Pol skie go Sto wa rzy sze nia Sze fów Kuch ni i Cu kier ni. Pro wa dzi szko łę sztu ki ku li nar nej. 

Obok umie jęt no ści ku li nar nych mi strza Schel le ra płoc cza nie bę dą mo gli za poz nać się rów nież z dzia łal no ścią or ga ni za cji po za rzą do wych w Płoc ku. CEN -
TRUM DS. WSPÓŁPRA CY Z OR GA NI ZA CJA MI PO ZA RZĄ DO WY MI za mó wi ło ok. 20 sta no wisk na Sta rym Ryn ku. – Chce my przyb li żyć spo łe czeń stwu dzia łal -
ność or ga ni za cji, po ka zać ich do ro bek – mó wi Ka zi mierz Cie ślik, Peł no moc nik ds. Or ga ni za cji Po za rzą do wych. – Wszyst ko zacz nie się w so bo tę o godz. 12
kon fe ren cją w au li ra tu sza z udzia łem or ga ni za cji po za rzą do wych z Dar mstadt. Pod czas te go spot ka nia od bę dzie się Ga la „Oś miu Wspa nia łych”, czy li wrę -
cze nie wy róż nień płoc kim fi na li stom kon kur su. W so bo tę, tuż po ofi cjal nym otwar ciu, za pla no wa no rów nież, wer ni saż wy sta wy fo to gra ficz nej w Do mu Dar -
mstadt (szcze gó ły wew nątrz „Sy gna łów Płoc kich”).

Już po raz ko lej ny pro gram Pik ni ku Eu ro pej skie go wzbo ga co ny bę dzie też o kon cert mu zy ki chó ral nej (2. KON CERT VI FE STI WA LU PŁOC KIE DNI MU ZY KI CHÓ -
RAL NEJ). Dzie ło wy bit ne go nie miec kie go kom po zy to ra Lud wi ka van Be e tho ve na, Msza C-Dur, zo sta nie wy ko na na w nie dzie lę, 11 ma ja o go dzi nie 19 w Ba zy li ce Ka -
te dral nej. Wy stą pią: War szaw ski Chór Chło pię cy i Mę ski przy Aka de mii Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie, Chór Chło pię cy Pu e ri Can to res Plo cen ses,
Or kie stra Sym fo nicz na Aka de mii Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie oraz so li ści: Iza bel la Kło siń ska – so pran, Mał go rza ta Pań ko – mez zo so pran, Zdzi -
sław Kor dy ja lik – te nor, Woj ciech Gier lach – bas. Kon cert po pro wa dzi Krzysz tof Ku siel – Mo roz. 

W ten szcze gól ny spo sób zo sta nie uho no ro wa na rocz ni ca 20-le cia współ pra cy par tner skiej z mia stem Dar mstadt w Niem czech.                      (opr.rł)

Pik nik czas za cząć

Płocki zespół STRAJK



IIISygnały Płockie

Kon cer ty bez gra nic
Gwia zdą X Pik ni ku Eu ro pej skie go bę dzie za pew ne Ak cent – ru muń ski bo ys band pod bi ja ją cy pol skie
dy sko te ki utwo rem „King of the di sco”. Or ga ni za to rzy zad ba li też o fa nów roc ka.

Pik ni ko wa sce na mu zycz na na Sta rym Ryn ku ru sza w so bo tę o godz. 17.30, a w nie dzie lę o 16. Wy stą -
pi 9 zes po łów. Usły szy my róż ne sty le mu zycz ne: di sco, pop, rock, ska i folk, w róż nych ję zy kach: od pol -
skie go, po przez rosyjski, nie miec ki, wło ski i fran cu ski. 

Śpie wa ją cy po an giel sku ru muń ski AK CENT zdo był nie tyl ko pol skie li sty prze bo jów w 2005 i 2006 r.
pio sen ką „Ky lie”. Słu cha no go we Fran cji, Gre cji, Tur cji, Buł ga rii i na Ukra i nie, a tak że w kra jach skan dy -
naw skich. A w jej za ło ży cie lu Adria nie Sa nie ko cha się nie jed na na sto lat ka znad Wi sły czy Sek wa ny. 

W stycz niu 2006 chło pa ki na gra li ko lej ny prze bój „Jo ke ro”, zaś pie wa ny w po ło wie po an giel sku, w po -
ło wie po hisz pań sku. W 2007 ro ku zes pół na grał no wy al bum, któ ry jest pro mo wa ny sin glem „King of Di -
sco” – naj bar dziej roz poz na wal nym utwo rem zes po łu, któ ry za pew ne usły szy my w so bo tę 10 ma ja na Sta -
rym Ryn ku. Wschód, ale tro chę bar dziej na pół noc re pre zen to wać bę dą Oleg KAR PIEN KO z Bia ło ru si i Ol -
ga SED NIE WA. Oleg ukoń czył wy dział estra do wy na Uni wer sy te cie Kul tu ry w Miń sku. Śpie wa i gra na gi -
ta rze. Przed kil ko ma la ty uda ło mu się do trzeć do pół fi na łu eli mi na cji Eu ro wi zji. Je go par tner ka, obok śpie -
wu, zaj mu je się na co dzień pra cą w ra diu. Śpie wa ją po ro syj sku. Ich mu zy kę moż na okre ślić ja ko pop
z ele men ta mi di sco. 

Sko ro w tym ro ku ob cho dzi my 20-le cie współ pra cy Płoc ka i Dar mstadt nie za brak nie też mu zycz nych
ak cen tów z hi sto rycz nej sto li cy He sji. Pier wszym jest, ist nie ją ce od 2006 r., trio pod prze wrot ną naz wą
FAT, RED AND UGLY. Zes pół two rzą: Sop hie Se i ta (śpiew, gi ta ra), Max Scholz (gi ta ra ba so wa) i Mar tin
Hof mann (per ku sja). Śred ni wiek człon ków zes po łu wy no si 19 lat. Ich mu zy ka jest mie szan ką po pu, roc -
ka z nie wiel kim do dat kiem reg gae. Zes pół śpie wa po nie miec ku i an giel sku. Dru gim zes po łem z Dar mstadt,
któ ry wy stą pi w nie dzie lę jest SKA ALLÜREN. Two rzy go aż 8 mu zy ków i bo ga te in stru men ta rium, m.in.
sak so fon al to wy i ba ry to no wy. Gra ją w prze wa ża ją cej czę ści mie szan kę sty lów, któ ra od po wia da mu zy ce
ska -punk. Mu zy cy czer pią in spi ra cje z ta kich zes po łów jak: The To a sters, Vo doo Glow Skulls, Mad Cad -
dies, Leftöver Crack, Ran tan plan oraz No Res pect. Jed nak w ich mu zy ce moż na zna leźć rów nież wpły wy
mu zy ki jaz zo wej oraz he a vy -me ta lo wej i hard co re. 

Dub let muzyczny za pew nią nam też Wło si z na sze go sio strza ne go mia sta For li. Pierwszy zespół z Włoch
to 5-oso bo wy SO UL DO UBT, który ist nie je już 6 lat. Na po cząt ku ich re per tu ar skła dał się z co ve rów roc -
ko wych. Póź niej za czę li kom po no wać włas ną mu zy kę, by na prze ło mie 2004 i 2005 r. wy pro du ko wać pier -
wszą pły tę „Stan ding On The Ho ri zon” („Sto jąc na ho ry zon cie”). Okre śla ją swo ją mu zy kę ja ko peł ną ek -
spre sji, uczuć i emo cji. Dru gim zes po łem z For li, jest sep tet MARGÓ, re pre zen tu ją cy mie szan kę sty lów
– od fol ku do swin gu, od co un try do jaz zu, od mu zy ki no i se do reg gae, od blu e sa do tra dy cyj nej mu zy ki
śpie wa ków wło skich. 

Bę dzie też tro chę fran cu skie go roc ka z par tner skie go mia sta Au xer re. Do Płoc ka przy je dzie bo wiem bar -
dzo swoj sko brzmią cy KO BOLDS (po pol sku – gnom, ka rze łek). „Ma łym słod kim ko bol dem” naz wał prze -
cież, w wier szu „Dłu gom błą dził i szu kał”, swo ją żo nę Kon stan ty Il de fons Gał czyń ski. Trio, Ala in Fro is sart
(bas, śpiew), Ma xi me Tho u ret (per ku sja, śpiew) i Je an -Y ves Go u ot (gi ta ra, śpiew), gra ryt micz ne go i me -
lo dyj ne go roc ka.

Pol skę re pre zen to wać bę dą dwa zes po ły: STRAJK – któ re go płoc cza nom przed sta wiać nie trze ba i BER -
KUT z Ol szty na. Ist nie ją cy od 2004 r. Ber kut gra fol ka z do miesz ką roc ka, to je den z bar dziej roz poz na wa -
nych zes po łów ukra iń skich na pol skiej sce nie fol ko wej, oraz po za jej gra ni ca mi. W 2006 ro ku gru pa za gra -
ła kon cer ty na Ukra i nie, pod czas ob cho dów 750-le cia mia sta Lwo wa u bo ku ta kich gwiazd jak Bre go vic,
In grid, Man dry, Ru sła na.

Szcze gó ło wy pro gram kon cer tów na stro nie IV. (opr. rł) 

Jak co ro ku obok głów ne go, ma so we go nur tu na Sta rym Ryn ku, or ga ni za to rzy pik ni ku mi łoś ni kom ka me ral nych
dźwię ków pro po nu ją im pre zę klu bo wą w ogród ku MZOS.

Te go rocz na MA JU NIA za pra sza na SO FĘ, gra ją cą mie szan kę hip -ho pu z ne o -so ul’em i r’n’b. Zes pół two rzy
sze ścio ro mło dych mu zy ków, w tym aż tro je wo ka li stów. Gru pa pow sta ła w stycz niu 2003 ro ku. Współ pra co -
wa ła m.in. z łódz kim ra pe rem O.S.T.R. i An drze jem Smo li kiem. Szer szej pub licz no ści za pre zen to wa ła się gra -
jąc kon cer ty z ta ki mi gwia zda mi świa to we go for ma tu jak: US3 (Sto do ła, War sza wa 2005), Sno op Dogg czy La -
u ryn Hill (He i ne ken Open’er Fe sti val, Gdy nia 2005). 

De biu tan cka pły ta SO FY „Ma ny Sty lez” uka za ła się w 2006 ro ku. W 2007 ro ku zes pół otrzy mał dwie no mi na -
cje do Fry de ry ków – na gro dy bran ży mu zycz nej, otrzy mu jąc sta tu et kę w ka te go rii No wa Twarz Fo no gra fii. 

Na MA JU NI wy stą pi rów nież po cho dzą ca z Bro o kly nu (No wy York) czar no skó ra wo ko list ka, ex -mo del ka
– DES NEY BA I LEY, któ ra w 90. la tach prze nio sła się do Ber li na. Do ko na nia wo kal ne ar tyst ki oscy lu ją w oko li -
cach sty li sty ki so u lo wo -jaz zo wej. Współ pra cu je z wie lo ma mu zy ka mi z krę gu no wo czes nych po plą ta nych
brzmień nu -jaz zo wych. Ale za sły nę ła prze de wszyst kim współ pra cą z gru pą Jaz za no va, z któ rą na gra ła prze pięk -
ną kom po zy cję „Ta kes You Back”. W Płoc ku jej zmy sło wy głos bę dzie to wa rzy szyć se to wi dj’skie mu Ro ber ta
Buszkiewicza. W ogród ku MZOS-u wy stą pi rów nież DJ ETIOP i AKA ONE oraz wo ka li sta z Kay ax rec. – Sqbass.
W cza sie kon cer tu na za in sta lo wa nych rzut ni kach wy świet la ne bę dą wi zu a li za cje przez za pro szo nych wi zu a li -
stów z MNK. (opr. rł)

So fa i Des ney



Sta ry Ry nek
14.30 – 17.00 Wy stę py płoc kich szkół i przed szko li na te ma ty eu ro pej skie 
14.30 Kier masz Pik ni ko wy: sto i ska szkół pre zen tu ją ce kra je Eu ro py, 

sto i ska or ga ni za cji po za rzą do wych, sto i ska z rę ko dzie łem 
i żyw no ścią eko lo gicz ną, sto i sko z Dar mstadt

16.00 Kurt Schel ler – po kaz ku li nar ny zna ne go sze fa kuch ni
17.00 Ofi cjal ne otwar cie X Pik ni ku Eu ro pej skie go, wy stęp chó ru 

Min strel z Ma ła cho wian ki 
17.30 – 20.30 Kon cer ty zes po łów z miast par tner skich: Margó (For li); Ko bolds

(Au xer re); Fat, Red and Ugly (Dar mstadt) 
19.30 Roz strzy gnię cie kon kur su eu ro pej skie go dla pub licz no ści 

– Atrak cyj ne na gro dy!!!
19.45 Kon cert Ole ga Kar pien ko (Bia ło ruś) 
20.30 – 22.00 Kon cert zes po łu AK CENT (Ru mu nia)
Im pre zy to wa rzy szą ce: 
17.30 Dom Dar mstadt – otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej Ade le Rid der 

z Dar mstadt pt. „Twa rze świat ła” 
21.00 Ogró dek MZOS – MA JU NIA (kon cert mu zy ki klu bo wej). Wy stą pią: 

So fa, DES NEY BA I LEY + DJ BUSHA, aka o ne, Etiop, Sqbass, 

Sta ry Ry nek

16.00 Kier masz Pik ni ko wy (sto i ska or ga ni za cji 
po za rzą do wych, sto i ska z rę ko dzie łem i żyw no ścią 
eko lo gicz ną, sto i sko z Dar mstadt)

16.00 – 21.00 Kon cer ty zes po łów: So ul Do ubt (For li), Ber kut (Ol sztyn), 
Strajk (Płock), Ska -Allüren (Dar mstadt) 

Im pre za to wa rzy szą ca: 
19.00 Ba zy li ka Ka te dral na – kon cert w ra mach VI Mię dzy na ro do we go

Fe sti wa lu „Płoc kie Dni Mu zy ki Chó ral nej” – Msza C-dur Lud wi ka
van Be e tho ve na. Wy stą pią: War szaw ski Chór Chło pię cy i Mę ski
przy Aka de mii Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie,
Chór Chło pię cy Pu e ri Can to res Plo cen ses, Or kie stra 
Sym fo nicz na Aka de mii Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi na
w War sza wie

Pro wa dze nie: 
Ra dek Brzóz ka – dzien ni karz TVP
Elik Plich ta – dzien ni karz Ra dia Ra Dar Dar mstadt


