
Śpiewali dla Miry 

Bardzo udane 
debiuty 

W sali koncertowej Państwo
wej Szkoły Muzycznej w Płocku 
odbył się galowy koncert pt. 
„Drzewo migdałowe". Przed licz
nie zgromadzoną publicznością 
wystąpili laureaci Międzyszkol
nego Konkursu Piosenki 20-lecia 
Międzywojennego Pokolenia Mi
ry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Wi
dzowie wtórowali wykonawcom, 
dla których to pierwszy w życiu 
występ z towarzyszeniem Płoc
kiej Orkiestry Symfonicznej. 

Dla młodych talentów było to 
ogromne wyzwanie i pierwsze ta
kie doświadczenie. W pokonaniu 
tremy pomagał im prowadzący 
koncert Robert Majewski. Młodzi 
wykonawcy śpiewali hity sprzed 
80 lat, które w nowej aranżacji 
wcale nie przypominały swoich 
czasów. Widzowie ich oklaskujący, 
wcześniej zakupili cegiełki na bu
dowę pomnika Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej. Komitet budowy 
pomnika oraz Szkoła Podstawowa 
nr 12 byli organizatorami konkursu 
piosenki 20-lecia międzywojenne
go. W koncercie galowym wzięli 
udział najlepsi, wybrani przez jury 
w składzie: przewodnicząca 
Elżbieta Gapińska, Robert Majew
ski, Adam Mieczykowski, Izabela 
Denst-Szydlowska oraz Elżbieta 
Podwójci-Wiechecka. 

Zapraszając na scenę wykonaw
ców, posłanka RP Elżbieta Gapiń
ska powiedziała.: - Cieszę się także 
z mojego uczestnictwa w jury kon
kursu piosenki. Mam nadzieję, że 
wybraliśmy najlepszych, a wszyscy 
Państwo będziecie uczestniczyć 
w koncercie, którego laureaci wy
stąpią z Orkiestrą Symfoniczną. 
Dla nich to pierwsze takie do
świadczenie, mam nadzieję, że to 
początek wokalnej kariery młodych 
ludzi. 

Do grona osób wspierających 
budowę pomnika dołączyli także 
posłowie RP Piotr Zgorzelski i Pa
weł Sajak. Poseł Zgorzelski musiał 
być w Warszawie, ale przysłał list. 
„Całym sercem jestem z Pań
stwem, wspierając działania Komi
tetu. Uważam, że Płock powinien 
być dumny z ludzi, którzy urodzili 
się tutaj, a którzy od lat dzięki swo
jej charyzmie i uznanych' w świecie 
osiągnięciach, tworzą niepowta
rzalną i niemożliwą do kupienia 
markę miasta. Gratuluję pomysłu 
i jestem pewien, że będziemy 
świadkami świetnych interpretacji 
piosenek" - napisał. 

Swoje poparcie dla działań Ko
mitetu wyraził także poseł Paweł 
Sajak. - Cieszę się, że mogę uczest
niczyć w tym wydarzeniu razem 
Z Państwem. W dzisiejszych cza
sach, w dobie Internetu, pamięć 
o wielu ludziach zanika. To wspa

niale, że są ludzie, którzy pam\ 
ją o innych, o tych kochanych, 
dziwianych, wybitnych i oddaj< 
hołd. 

Po części oficjalnej na scenę 
szli laureaci konkursu. Wraz z 
rią Kozłowską z SP Solec, ] 
opieczną Pawła Pilichowi 
przyjechali na koncert dyre 
szkoły Anna Wojciechowska 
wójt gminy Gostynin Edmund 
liński, by oklaskiwać jedyną re 
zentantkę gminy. Daria zaśpiei 
piosenkę „Miłość ci wszystko 
baczy". Tuż po niej utwór „] 
kominku" wykonała Natalia ] 
kowska z SP Nowa Góra, ki 
w przygotowaniach do występu 
magal Piotr Jędraszczak. Widzę 
nagrodzili oklaskami zwycięż 
nic konkursu wśród uczniów s 
podstawowych Julię Żolyńską : 
22, której występ pomógł prz; 
tować Łukasz Grodzki. Julia za 
zentowała szlagier znany t; 
dziś - „Ach jak przyjemnie". 

W koncercie zaśpiewały trzy 
reatki gimnazjów. Julia Ciećw 
wykonała piosenkę „Na pierv 
znak". Jej szkolna koleżs 
z Gimnazjum nr 5 Sara Traf as 
śpiewała „Odrobinę szczę 
w miłości". Akompaniowała je 
tylko orkiestra, ale także nan 
ciel muzyki G. Sieradzki, k 
grał na gitarze. 

Ewa Witkowska z Gimnazjui 
13 zdradziła nam po konkursie 
ważniejsze było dla niej zaśpię 
nie z orkiestrą niż nagrody za i 
cięstwo. Wychowanka Mac 
Bieńka wykonała liryczną inter 
tację „Niebieskiej chusteczki". 

Pierwszy w najstarszej gn 
wykonawców był Bartosz Ole 
który wystąpił we fraku. - Dop 
w III LO odkryłem swoje możh 
ści wokalne i zacząłem śpie^ 
Bardzo mi się to spodobało. Ba 
zinterpretował mało znaną pio 
kę „Bluzeczka zamszowa". 

Burzą oklasków zostały na 
dzone podopieczne Jacka Ratk 
skiego z IV LO: Ewelina Ki 
kowska i Katarzyna Jędrze 
Pierwsza zaśpiewała „Już nig 
a druga „Całuj mnie". W tej Y 
gorii zwyciężyła Aleksandra O 
der, kolejna wychowanka Mac 
Bieńka, która piosenką „W sta 
kinie", wykonaną w pięknym i 
ju z epoki, podbiła serca public: 
ści. 

Ale to nie wszystkie atrakcje 
kie czekały publiczność. Chór 
Juventutis z PWSZ w Płocku 
raz pierwszy publicznie wyk 
piosenkę Andrzeja Zauchy „I 
moim natchnieniem", którą mi 
cy oficjalnie zaśpiewają po 
pierwszy w lipcu na Konki 
Chórów w Cincinatti w USA. 


