
Pierwszy Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „Be a star”, który odbył się 28 marca br.  
został zorganizowany przez naszą szkołę, dzięki pani Beacie Pietras i pani Arlecie 
Kowalskiej. Nagrody, które otrzymali  zwycięzcy zostały ufundowane przez Pana 
Burmistrza – Arkadiusza Kosińskiego.  Poniżej znajduje się reportaż z tego wspaniałego 
dnia …  

Mała sala gimnastyczna jest już prawie całkiem wypełniona, a wciąż dołączają nowe osoby. 
W naszej szkole to pierwszy konkurs śpiewania na taką skalę. Panuje nastrój miłego 
oczekiwania. Na widowni wśród widzów siedzą uczestnicy konkursu. Nietrudno ich 
poznać, są podekscytowani bardziej niż inni. Nie widać jednak, by byli podenerwowani, 
albo nawet spięci. Atmosfera jest kameralna, w powietrzu roznosi się gwar 
przyciszonych rozmów. Przed widownię występuje pan Arkadiusz Młyński konferansjer 
dzisiejszego konkursu. Zapada cisza. Kilka słów na początek, potem oddaje głos pani 
dyrektor Urszuli Wojciechowskiej. Po krótkim przemówieniu zaczyna się etap klas 1-3 
szkoły podstawowej. Najmłodsi uczestnicy wyróżniają się kolorowymi strojami 
 i rekwizytami, niektórzy zaskakują publiczność układami tanecznymi. Po każdym 
występie rozlegają się brawa. Widać, że wszyscy dobrze się bawią. Na pewno przyczynia 
się do tego również to, że zgromadzonych na widowni uczniów omijają lekcje. Potem 
przychodzi kolej na występy klas 4-6, a następnie gimnazjum. Te występy są inne, 
uczestnicy wybierają piosenki z poważniejszego repertuaru, lecz wciąż nie brakuje im 
energii. Publiczność klaszcze w rytm piosenek, czasem wtóruje wykonawcom co bardziej 
znanych utworów.  Gimnazjaliści postanowili grać na własnych instrumentach, co bardzo 
pozytywnie wszystkich zaskakuje. Z każdym kolejnym uczestnikiem gimnazjum fala 
oklasków jest głośniejsza. Wszyscy są podekscytowani … Zdecydowanie czas za szybko 
leci. W końcu nastaje przerwa, ponieważ jury musi podliczyć punkty i wyłonić 
zwycięzców. W tym czasie pan Arkadiusz Młyński zajmuje zgromadzonych na Sali 
pokazem najsłynniejszych teledysków. Oprócz tego robione są zdjęcia, przeprowadzane 
wywiady , wspólne śpiewy oraz spożywanie przygotowanych przekąsek. W końcu 
nadchodzi moment ogłoszenia wyników. Na twarzach uczestników widnieje wielkie 
zniecierpliwienie i lekkie zdenerwowanie. Po kolei wyłaniani są zwycięzcy. Nagrody 
wręcza Pani Dyrektor wraz z zastępcą pana Burmistrza – Jackiem Janowskim.  
Na szczęście, młode gwiazdy, którym nie udało się wygrać, nie przejmują się … Jak nie 
teraz to innym razem ☺ Każdy piosenkarz, oprócz wspaniałego wokalu wykazał się pełnym 
profesjonalizmem, jeśli chodzi o udzielanie wywiadów i pozowanie do zdjęć. Warto 
dodać, że  …  wśród najmłodszych uczestników konkursu zdecydowanie wyróżnił się 
Franek, który zaskoczył nas żywiołowym wykonaniem „Knocking on heaven’sdoor”. 
Chłopiec doskonale czuł się na scenie, a po występie dostał owacje na stojąco. Nic więc 
dziwnego, że w swojej kategorii wiekowej zajął 1. miejsce. Na uwagę zasługuje też 
występ Ksaverego, który swoją wybuchową interpretacją „TNT” zespołu AC/DC porwał 
publiczność.  



     Ten dzień na pewno zostanie zapamiętany przez wszystkich na długi, długi czas. Mamy 
nadzieję, że co roku będziemy mogli oglądać kolejne wschodzące gwiazdy. Dziękujemy 
wszystkim za miłą zabawę.   
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