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RozÊpiewana m∏odzie˝

W ostatnich latach wzros∏o zainteresowanie wykonywaniem piosenek z repertuaru znanych i mniej
znanych artystów, o czym Êwiadczy mnogoÊç ró˝nych festiwali, konkursów, koncertów organizowanych
dla dzieci i m∏odzie˝y. W Ciechocinku Êpiewajà przedszkolaki, Êpiewajà uczniowie ró˝nych szkó∏.

W ciechociƒskim Miejskim Centrum Kultury ju˝
po raz drugi odby∏ si´ Powiatowy Konkurs Piosenki
Obcoj´zycznej pod patronatem Starosty Aleksandro-
wskiego i Chaty J´zyków Obcych w Toruniu. Organiza-
torem jest Liceum Ogólnokszta∏càce im. S. Staszica
w Ciechocinku, a pomys∏odawcà nauczyciele j´zyków
obcych. W tym roku w konkursie wzi´∏o udzia∏ 13 so-
listów i 5 zespo∏ów z szeÊciu szkó∏ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu  aleksandrowskiego.
Jak twierdzi Bogus∏awa Wojno, nauczycielka j´zyka
angielskiego: - Konkurs to uczta dla fanów muzyki,
wspólna zabawa, okazja do zawierania znajomoÊci,
a przede wszystkim kontakt z j´zykiem obcym.
JesteÊmy dumni, ˝e mamy takà zdolnà m∏odzie˝.

O wynikach konkursu zadecydowa∏o jury w sk∏a-
dzie: Wioletta WiÊniewska, Edyta Stefaniak-Mansour,
Lotfi Mansour, Karolina Koƒczyƒska, S∏awomir Ma∏ecki,
Jakub Krzewiƒski, Anna Polanowska, Bogus∏awa Wojno.

W swojej ocenie jurorzy brali pod uwag´ nie tylko
interpretacj´ i aran˝acj´, dobór repertuaru, stopieƒ
trudnoÊci, ogólny wyraz artystyczny i zdolnoÊci wokal-
ne, lecz tak˝e poprawnoÊç j´zykowà wykonywanego
utworu. Po burzliwych naradach jury nagrodzi∏o so-
listów: I miejsce zdoby∏a Justyna Malinowska z Gim-
nazjum im. Olimpijczyków Polskich w Ciechocinku,
która wykona∏a „Turning Tables” z repertuaru Adele.
G∏ównà nagrodà by∏ roczny kurs j´zyka angielskiego
w szkole j´zykowej Chata J´zyków Obcych w Toruniu.
II miejsce zdoby∏a Daria Rafiƒska z Zespo∏u Szkó∏ nr
1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim za wykonanie
„Mercy” Duffy, zaÊ III miejsce - Ma∏gorzata Go∏´bie-
wska z Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Cie-
chocinku za wykonanie „Read all about it” z repertuaru
Emeli Sande .

W tym roku zosta∏a wprowadzona osobna katego-

ria dla zespo∏ów. Zwyci´˝y∏a grupa wokalna GAMA
z Miejskiego Domu Kultury w Aleksandrowie Kujaws-
kim, która wykona∏a „Ave Maria”. Nagrodà jest realizacja
i nagranie profesjonalnego demo w studio muzycznym
ufundowane przez  Adama J´drzejowskiego i ¸ukasza
Ma∏eckiego Z kolei publicznoÊç nagrodzi∏a Krystiana
Góralskiego z LO im. S. Staszica w Ciechocinku za bra-
wurowe zaprezentowanie „Cuban Pete” z repertuaru
Jima Careya. Dzi´ki sponsorom wszyscy uczestnicy
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Gratulujemy!
Podobnie jak w zesz∏ym roku dominowa∏ Êpiew w j´-
zyku angielskim.  Jedynie Sarah Rygielski z ciechociƒ-
skiego LO wybra∏a piosenk´ „Ohne dich” z repertuaru
Glashaus. Konkurs by∏ dobrà zabawà dla widzów, któ-
rzy nie szcz´dzili braw dla wykonawców. Organizatorzy
deklarujà organizacj´ konkursu za rok i zapraszajà
wszystkich ch´tnych na kolejnà edycj´.

        tekst i fot. Aldona Nocna

Uczestnicy konkursu

Nagrody ufundowa∏o Starostwo Powiatowe

MCKMCK


