
Uczestnicy i finaliści tej edycji przeglądu zostali obsypani nagrodami 
i słowami podziękowań od jurorów za udane prezentacje 

Gimnazjaliści i licealiści śpiewali poezję 

Popołudnie z Koftą 
i Gałczyńskim 

Klub Osiedla Dworcowa PSML-
-W wraz z Urzędem Miasta po raz 
kolejny zaprosili uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych do udziału w przeglądzie po
ezji śpiewanej i mówionej „Być 
Artystą". Swoje wokalne i recyta
torskie umiejętności zaprezento
wało pięćdziesięciu uczestników. 

W przeglądzie wzięli udział 
uczniowie kilkunastu płockich i po-
zaplockich szkól. W kategorii gim
nazjów przed jurorami zaprezento
wali się uczniowie płockich gimna
zjów nr: 5, 6, 2, 13, 14 oraz Gimna
zjum w Brudzeniu Dużym i Cen
trum Kultury w Radzanowie. W gru
pie szkół ponadgimnazjalnych do 
udziału w przeglądzie zgłosili się re
prezentanci LO im. St. Małachow
skiego, III LO im. M. Dąbrowskiej, 
młodzież z MDK. Uczestników oce
niało jury w składzie: Anna Żabka 
(nauczycielka j. polskiego w LO im. 

Wł. Jagiełły), Katarzyna Adamczyk 
(plastyk w MDK), Iwona Lelińska 
(instruktor muzyki, kierownik 
KOK). 

Uczestnicy mieli do wykonania 
niełatwe zadanie, bowiem musieli 
zachwycić jurorów wspaniałą dyk
cją, interpretacją, kulturą słowa oraz 
doborem repertuaru, warunkami 
głosowymi i oczywiście muzykalno
ścią. Do oceny liczył się także ogól
ny wyraz artystyczny. W kategorii: 
poezja śpiewana dla liceów I miej
sce przyznano Bartoszowi Oleckie
mu z III LO im. M. Dąbrowskiej, II 
miejsce Aleksandrze Olender z III 
LO im. M. Dąbrowskiej, III miejsce 
Natalii Benirowskiej z Centrum 
Kultury w Radzanowie. W kategorii 
poezji mówionej za najlepszą uzna
no prezentację przygotowaną przez 
Bogumiłę Szkodę z MDK (I miej
sce). Kolejne miejsca zajęli: Konrad 
Maciejewski z MDK i Karolina Go
leniowska z MDK. 

Wśród gimnazjalistów w katego
rii poezji śpiewanej I miejsce przy
znano Ewie Witkowskiej z Gimna
zjum nr 13, II miejsce Natalii Ły-
zińskiej z Gimnazjum nr 14, III 
miejsce Jacek Cholewiński z Gim
nazjum w Brudzeniu Dużym. Juro
rzy przyznali także wyróżnienia: 
Natalii Mazur z Gimnazjum nr 6 
i Julii Ciećwierz Gimnazjum nr 5. 
Zdobywcy głównych nagród otrzy
mali mikrofony, metronomy elek
troniczne, pamięć przenośną, płyty 
CD, książki edukacyjne, zestawy 
piszące. (rad) 


