
Wyśpiewała telewizor 

- Jestem bardzo szczęśliwa - po-
wiedziała Katarzyna Pliszka z kl. 
III b wyśpiewując piosenką "To nie 
ja..." z repertuaru Edyty Górniak 
pierwszą nagrodę, na VI Festiwalu 
Piosenki Rozmaitej w kategorii li
cealistów. 

dokończenie ze str.l 
Konkurs podzielono na dwie 

kategorie: licealistów, w której wy
stąpiło 14 solistów i studentów, 
gdzie piosenki prezentowało 8 wy
konawców. 

Ta druga kategoria była na zna
cznie wyższym poziomie. Nie dzi
wi to, gdyż prawie wszyscy byli 
członkami zespołu muzyczno-wo
kalnego "GOLD-BLUES", który 
przez szereg lat działał na terenie 
szkoły. Wielu z nich było laureata
mi poprzednich festiwali. 

W pierwszej kategorii - liceali
stów wyróżniała się Monika Kry
stek z kl. III b, która piosenkę "Mi
łość to jest wielki skarb" śpiewała 
mocnym, wyrobionym już głosem. 
Piosenka "Kasztany" w wykona
niu Anety Idzikowskiej z II g 

sprawiła, że publiczność wstała z 
miejsc i razem z Anetą śpiewała re
fren. 

Największy jednak aplauz 
otrzymała Katarzyna Pliszka z 
III b za rewelacyjne wykonanie 
piosenki "To nie ja". Filigranowa 
blondynka podbiła również serca 
jurorów, którzy jednogłośnie 
przyznali jej pierwszą nagrodę. 
Laureatka otrzymała kolorowy 
telewizor SANYO z teletekstem i 
grawerowaną okolicznościową 
plakietką od Komitetu Rodziciel
skiego. Drugie miejsce i milion 
złotych otrzymała Monika Kry
stek. Trzecie miejsce i walkmana 
przyznano Anecie Idzikowskiej. 

Z satysfakcją informujemy, że 
fundatorem kolorowego telewizo
ra była nasza redakcja. 

Jury przyznało również wyróż
nienie Dorocie Bańkowskiej z III 
h za doskonałe wykonanie włas
nej kompozycji "Wołanie o po
moc". 

Mniej zgodni byli jurorzy przy 
podejmowaniu decyzji o przyzna
niu nagród w kategorii studentów. 
Po burzliwej dyskusji postanowio
no przyznać pierwszą nagrodę 
Magdzie Bronkowskiej za "Napisz 
proszę". 

Piosenką "Chcę być Kopciusz
kiem" z musicalu "Metro" drugą 
nagrodę wyśpiewały Magda Bron-
kowska, Elżbieta Kiełbasa i Ag
nieszka Gabryszewska. Laure
atem trzeciej nagrody został Piotr 
Rozmaryn, wykonując piosenkę 
"Cicho sza". 

Gwiazdą wieczoru była zwy
ciężczyni programu "Szansa na su
kces" - Dagmara Jóźwik. Wykona
ła piosenkę "Jeszcze się tam żagiel 
bieli". W czerwcu 1995 roku Dag
mara wystąpi w koncercie debiu
tów na Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu. 

Najbardziej zdenerwowaną oso

bą podczas całej imprezy był prze
wodniczący samorządu szkolnego 
Adam Gocała, który przeżywał wy
stęp każdego uczestnika. Organiza
torzy mogą być dumni z kolejnej 
edycji festiwalu, który mimo że ama
torski, stał na wysokim poziomie. 

Po koncercie laureatka I nagro
dy Kasia Pliszka udzieliła pier
wszego w życiu wywiadu: 

- Od kiedy śpiewasz? 
- Śpiewam od zawsze. Już jako 

mała dziewczynka nuciłam sobie 
pod nosem. Potem, gdy podrasta-
łam, rozpoczęłam naukę w szkole 
muzycznej. Umiem grać na skrzy
pcach i na pianinie. 

Aneta Idzikowska - zdobywczy
ni III miejsca w kategorii liceali
stów. 

- Czym dla Ciebie jest muzy
ka? 

- Muzyka jest dla mnie wszy
stkim. Bardzo lubię śpiewać. Jest to 
tradycja rodzinna. Moi rodzice bar
dzo lubią śpiewać i ja, wyrastając 

Elżbieta Kiełbasa, Magda Bronkowska i 
laureatki II nagrody w kategorii studentów 

w tej atmosferze polubiłam muzy
kę. Wielokrotnie śpiewaliśmy 
wspólnie i to mi się bardzo podo
bało. 

- Jakie masz plany na przy
szłość? 

- Ukończyć szkołę muzyczną. 
Po maturze, a to już za rok, chciała
bym pójść na psychologię. Jeżeli 
nie uda mi się, myślę o wyższej 
szkole muzycznej. 

- A więc kariera piosenkarska... 
- Zobaczymy... 
- Co najlepiej lubisz robić? 
- Oczywiście jeździć samocho

dem. Od sierpnia mam prawo jaz
dy i przede wszystkim kochanego 
tatę, który pozwala mi siadać za 
kierownicą. 

- Kiedy zdecydowałaś się ucze
stniczyć w festiwalu? 

- Decyzja zapadła w ubiegłym 
roku, kiedy zajęłam II miejsce na 
poprzednim festiwalu. Wtedy 
zadecydowałam, że wezmę udział 
w tegorocznym. Śpiewu uczyłam 
się pod kierunkiem pani prof. Iza
beli Denst. 

-I dało to rezultaty ... 
- Jestem bardzo szczęśliwa. Nie 

spodziewałam się, że zostanę lau
reatką. Trzeba próbować. Jeżeli 
ktoś choć trochę czuje, że potrafi 

Agnieszka Gabryszewska -

I nagrodę w kategorii studen
tów wyśpiewała Magda Bronko
wska piosenką "Napisz proszę..." z 
repertuaru Haliny Frąckowiak. 

śpiewać, to warto ryzykować. Na
wet jeżeli się nie wygra, jest to 
świetna zabawa. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Dariusz Pawlikowski 
Zdjęcia St. Bękiewicz 


