
MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI 

Boje na przeboje 

Piotr Rozmaryn - pierwsza nagroda Fot. Tomasz Niesluchowski 

Cała sala śpiewała razem z ucznia
mi płockich szkół - wykonawcami na 
Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki. 
Impreza odbyła się w piątek w Mło
dzieżowym Domu Kultury. 

MDK w Płocku zorganizował 
Festiwal już po raz drugi. Tym 
razem na estradzie po dwie pio
senki zaprezentowało ok. 30 wy
konawców z płockich szkół pod-. 
stawowych, średnich i policeal
nych. Niestety, wszyscy śpiewali 
utwory napisane przez innych. 

Niektórym solistom towarzyszył 
profesjonalny zespół instrumen
talny złożony m.in. z muzyków gra
jących w MDK Najmłodsze 
dziewczyny śpiewały m.in. piosen
ki Starego Dobrego Małżeństwa, 
Bajmu, Varius Manx. Jedynie Iwo
na Tomczak z SP nr 17 sięgnęła do 
repertuaru odpowiadającego jej" 
wiekowi. „Pychotką smakotką" 
(utwór z lubianych przez bardzo 
młodych widzów „Niespodzia
nek") i „Akacjami" zapewniła so
bie zwycięstwo w swojej kategorii. 

Polska młodzież najchętniej 
słucha rodzimej muzyki, zwłasz
cza poezji śpiewanej - taki wnio
sek mógł się nasunąć festiwalowej 

publiczności. Wspólnie ze Zbignie
wem Kozłowskan: śpiewała ona 
„Będziesz moją panią" Marka Gre
chuty, wszyscyliflali też na pamięć 
utwory Wojtka*Beloha, które w 
MDK wykonali Sylwia Jaworska i 
Mateusz Zieliński, 

Wśród płockich szkół średnich 
najbardziej rozśpiewane iest LO -
im. Marii Dabrowskiej. Nic dziwne 
go - co roku odbywa się tam F e s t i - , 
wal Piosenki Rozmaitej, który sku 
tecznie inspiruje młodzież do śpie 
wania oraz oswaja ze sceną i pu-
blicznościa. Laureatka tej imprezy 
sprzed dwóch lat i zwyciężczyni 
edycji telewizyjnego programu 
„Szansa naSukces'" Dagmara Jóź-
wik po angielsku wyśpiewała w 
piątek główna nagrodę. Równo-
rzędne miejsce zajęła Dominika r 

Uwsik oraz prezentowane przez nią 
„Proszę, zadzwoń" i „Pomidory". 

Wśród szkół policealnych przo-
dowało Kolegium Nauczycielskie. 
Jury przyznało tu dwie pierwsze 
nagrody Piotrowi Rozmarynowi, 
m.in. za „Błędnego rycerza" z re-
pertuaru Michała Bajora, i zespo-
łowi Łopiekunowie za „Java jave" 
i „Nie powstrzymuj mnie", (ii) 


