Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Lista uczestników 23GP
23 Giełda Piosenki
Lista uczestników:
Kat.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gajewska Hanna - "Taki kraj" (11 l.)
Kalinowska Martyna - "Nic o nas bez nas", (11 l.)
Kolenda Julian - "Co to jest niepodległość" (5 l.)
Krzyszkowska Maja - "Kołysanka dla okruszka", (10 l.)
Kuszińska Hanna - "Mięta"
Majer Julia - "Miasto" (11 l.)
Młynarz Jakub - "Meluzyna" (10 l.)
Piórczyńska Pola - "Być kobietą" (10 l.)
Połowyszczak Malwina - "Jestem jaka jestem" (11 l.)
Sewlal Ryan - "Piechota" (10 l.)
Sobótka Magdalena - "Śpiewam i tańczę" (7-11 l.)
Sukiennik Jan - "Lubię spać", (8 l.)
Szreiber Amelia - "Bursztynowy kamień" (7-11 l.)
Szymanowska Wiktoria - "Bezsennie" (9 l.)
Sztandera Weronika - "MOJA PASJA"
Weilandt Sandra - "Lato na wsi" (7 l.)
Wesołowska Maja - "Te myśli" (11 l.)
Wrycza Wiktoria - "Nie mów mi nie" (11 l.)
Zawacka Julianna - "Góry do góry", muz. P. Nazaruk (8 l.)

Kat.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bednarczyk Patryk - "Ten świat" sł. P.Bednarczyk, muz. kompilacja
Brandenburger Agata - "Jeszcze w zielone gramy" (14 l.)
Cheba Karolina - "Melodia" (13 l.)
Handschke Laura - "Rzeka marzeń"
Hinz Monika - "Niech żyje bal" (12 l.)
Kriger Dominika - "Co się śni niewidomym" (12 l.)
Krumplewska Milena - "A gdzie to siódme niebo"
Lelukiewicz Oliwia - "Nic tu po mnie", muz. M.Szczygieł (12 l.)
Należyta Olga - "Zacznij od Bacha" (12 l.)
Palcat Julia - "Niech żyje bal" (13 l.)
Parzątka-Lipińska Kinga - "Aleją gwazd" (13 l.)
Samson Anna - "Ale to już było (14 l.)
Syczewski Alan - "Dziś idę walczyć, mamo" (12 l.)
Synak Maksymilian - "Nieznajomy" (13 l.)
Szczerba Nina - "Kolorowy wiatr"
Trzebiatowski Kacper - "Tango na głos orkiestrę i jeszcze jeden głos"

Kat.3
1. Bukowska Julita - "Radość najpiękniejszych dni"

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Olchowik Maja - "Im więcej ciebie tym mniej" (15 l.)
Pachowicz Jagoda - "Rebeka" (18 l.)
Prach Wiktoria - "Tyle słońca w całym mieście"
Sztandera Małgorzata - "Kobiety, których nie ma"
Wolska Aleksandra - "Czas nas uczy pogody" (18 l.)
Zabrocki Michał - "Poza logiką" (15 l.)
Żarska Agata - "Dżaga"
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