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Ju˝ po raz trzeci odby∏ si´ Powiatowy Konkurs Piosenki Obcoj´zycznej
pod patronatem Starosty Aleksandrowskiego Wioletty WiÊniewskiej. Organi-
zatorem i pomys∏odawcà jest  Liceum Ogólnokszta∏càce im. Stanis∏awa Sta-
szica w Ciechocinku.

W tym roku w konkursie wzi´∏o udzia∏ 17 solistów i 6 zespo∏ów z oÊmiu szkó∏
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu  aleksandrowskiego. W swojej ocenie
jury bra∏o pod uwag´ nie tylko interpretacj´ i aran˝acj´, dobór repertuaru, stopieƒ
trudnoÊci, ogólny wyraz artystyczny i zdolnoÊci wokalne, lecz tak˝e poprawnoÊç
j´zykowà wykonywanego utworu. Utwory prezentowane w tej edycji pochodzi∏y
z ró˝nych gatunków muzycznych: hip-hop, soul, punk rock, gospel, pop i rock&
roll. Jak twierdzi Zbigniew Ró˝aƒski, dyrektor LO im. S. Staszica: - Konkurs cieszy
si´ du˝ym zainteresowaniem m∏odzie˝y naszego powiatu. To znakomita forma
propagowania nauki j´zyka obcego, a przede wszystkim dobra zabawa dla wy-
konawców i publicznoÊci.

Po d∏ugich naradach jury nagrodzi∏o solistów. Triumfowa∏y uczennice Gimnazjum
im. Olimpijczyków Polskich w Ciechocinku: pierwsze miejsce  i g∏ównà nagrod´
- roczny kurs j´zyka angielskiego ufundowany przez Chat´ J´zyków Âwiata w Toru-
niu zdoby∏a Daria Trojanowska, która wykona∏a piosenk´ „Beautiful” z repertuaru
Christiny Aguilery,  drugie Julia Bartoszek za  piosenk´ „Hallelujah" z repertuaru
 Leonarda Cohena, zaÊ III miejsce - Sarah Rygielski z Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Ciechocinku, która zaprezentowa∏a  „Frıhling in Paris”  z repertuaru Rammstein.
W kategorii zespo∏ów zwyci´˝y∏a grupa Lunatycy z ciechociƒskiego LO, która zdo-
by∏a te˝ nagrod´ publicznoÊci  za piosenk´ „Route 66" z repertuaru Chucka Berry.
Paƒstwo Edyta i Lotfi Mansour w∏aÊciciele Niepublicznego Zak∏adu Opieki Zdro-
wotnej ,,Przychodnia Rodzinna'' ufundowali specjalnà nagrod´ dla duetu w sk∏adzie
Micha∏ Rewers i Mi∏osz Rekowski z LO Towarzystwa Salezjaƒskiego w  Aleksandro-
wie Kujawskim. Dzi´ki sponsorom wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki
i dyplomy. Podobnie jak w zesz∏ym roku dominowa∏ Êpiew w j´zyku angielskim.
Tegoroczny konkurs sta∏ na wysokim poziomie i publicznoÊç z prawdziwà przyjem-
noÊcià s∏ucha∏a popisów wokalnych i instrumentalnych uczniów.  Organizatorzy
zapraszajà wszystkich ch´tnych na kolejnà edycj´ za rok.
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