Przedbórz

Jak to byÅ‚o z "Przystankiem PrzedbÃłrz - odjazd 7" czyli moja wierna
ekipa
29.01.2017.

W caÅ‚ym kraju XXV-lecie WOÅšP i jak tu nie robiÄ‡ FinaÅ‚u w Przedborzu? Jako pierwsi zgÅ‚osili
siÄ™ do mnie seniorzy i dwie dziewczyny z gimnazjum czyli Sandra GlÄ™da i Eliza Olszewska, ktÃłre
zostaÅ‚y konferansjerkami koncertu. PÃłÅºniej jeszcze doszedÅ‚ klub motocyklowy V-C 19-78 MC
Poland Prospect PrzedbÃłrz. Wolontariuszy byÅ‚o 14, troje dorosÅ‚ych i jedenastu licealistÃłw. W tym
roku postanowiÅ‚em przygotowaÄ‡ skarbony i scenografiÄ™ w Domu Kultury tego samego dnia czyli w
piÄ…tek 13-ego.
Gdyby nie dziewczyny ze szkolnego koÅ‚a wolontariatu z przedborskiego gimnazjum czyli: Weronika
KaÅºmierczak, Agnieszka AuguÅ›cik, Patrycja Kowalska, Sandra Dziuba i Natalia BÅ‚otnicka z III
&bdquo;a&rdquo;, nie wiem jak poradzilibyÅ›my sobie ze wszystkim. Nie mÃłwiÄ…c juÅź o rysowaniu
plakatÃłw. Do pomocy zgÅ‚osiÅ‚y siÄ™ teÅź dwie dziewczyny z radomszczaÅ„skiego oddziaÅ‚u PCK Ania Gaj i Karolina Stolczyk, ktÃłre pomagaÅ‚y przy obsÅ‚udze technicznej sceny, a do koÅ„ca
koncertu pozostali ze mnÄ… jedynie wolontariusze: Julia Obarzanek i Ola Hajduk (gimnazjum) i czworo z
liceum (Czarek, Ola, Weronika, Nikola).
DziÄ™kujÄ™ jeszcze raz! W holu MDK-u jak co roku stanÄ…Å‚ Mini Sie Ma Shop w ktÃłrym
wystawiliÅ›my gadÅźety podarowane przez FundacjÄ™ WOÅšP i parÄ™ ksiÄ…Åźek Towarzystwa
MiÅ‚oÅ›nikÃłw Przedborza. Obok urzÄ…dziliÅ›my punkt sprzedaÅźy kugla, ktÃłrego 6 garnkÃłw
ufundowaÅ‚o i dostarczyÅ‚o na miejsce Stowarzyszenie PrzyjaciÃłÅ‚ Ziemi Przedborskiej. Trzeba
przyznaÄ‡, Åźe poszÅ‚o wszystko! UstawiliÅ›my teÅź tablicÄ™ do rysowania i stoisko dla zespoÅ‚Ãłw
zaproszonych. MotocykliÅ›ci zajÄ™li wnÄ™kÄ™ przy klatce schodowej, ustawiajÄ…c swoje stoisko z
pamiÄ…tkami, laptop z pokazem slajdÃłw i dwa motocykle. NabywcÃłw czÄ™stowali cukierkami, kawÄ… i
herbatÄ….
W niedzielÄ™ kwestowaliÅ›my nie tylko na terenie Przedborza, lecz takÅźe w WielgomÅ‚ynach i
Strzelcach MaÅ‚ych. ZbiÃłrka uliczna zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ o 13:30.
Koncert rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ toastem wzniesionym bezalkoholowym szampanem, ktÃłry wypiÅ‚ ze mnÄ…
burmistrz NaczyÅ„ski, dyrektor Mikuszewska i konferansjerki. W koÅ„cu tylko dziÄ™ki przychylnoÅ›ci
wÅ‚adz miasta FinaÅ‚ w ogÃłle moÅźe siÄ™ odbyÄ‡. RzuciliÅ›my teÅź w publicznoÅ›Ä‡ dmuchanÄ…,
gumowÄ… kulÄ™ ziemskÄ…, ktÃłra wrÃłciÅ‚a na scenÄ™ i zaraz trafiÅ‚a na licytacjÄ™. Na pierwszy
ogieÅ„ poszÅ‚y przedszkolaki z &bdquo;Gumisia&rdquo; prezentujÄ…c spektakl o dzieciach na
Å›wiecie. Chyba najbardziej spodobaÅ‚ siÄ™ wszystkim Murzynek Bambo. Po nich energetyczne taÅ„ce
&bdquo;Å»aklinek&rdquo;. WystÄ…piÅ‚o ich w sumie 60, ale musieliÅ›my podzieliÄ‡ je na dwie grupy i
w miÄ™dzyczasie wystÄ…piÅ‚a klasa II &bdquo;d&rdquo; Anki Å»akowej. PrzyszedÅ‚ czas na
gÅ‚ÃłwnÄ… licytacjÄ™. ZÅ‚ote serduszko podarowane przez Å•ukasza Skorupskiego poszÅ‚o za
rekordowÄ… tego dnia sumÄ™ 300 zÅ‚otych. Na scenie zaczÄ…Å‚ montowaÄ‡ siÄ™ zespÃłÅ‚
INHALATORS z Warszawy, wystÄ™pujÄ…cy jako gwiazda punk rocka z San Escobaru (dlatego wokalista
zaczÄ…Å‚ wystÄ™p z palmÄ… zostawionÄ… przez przedszkolaki). Mieli przyjechaÄ‡ razem z drugim
zespoÅ‚em THE ROYAL KIDS OF 1977, ale gitarzystÄ™ na dzieÅ„ przed rozÅ‚oÅźyÅ‚a gorÄ…czka.
TrochÄ™ przesunÄ…Å‚ siÄ™ czas wystÄ™pÃłw, gdyÅź musiaÅ‚em ujÄ…Ä‡ w programie rozdanie
dyplomÃłw z czwartkowego Konkursu KolÄ™d i PastoraÅ‚ek. ZespÃłÅ‚ przed samym wystÄ™pem w
garderobie przygotowaÅ‚ punk rockowÄ… wersjÄ™ piosenki &bdquo;Jingle Bells&rdquo; i choÄ‡ nie
obyÅ‚o siÄ™ bez potkniÄ™cia i tremy u dzieci udaÅ‚o siÄ™ wprowadziÄ‡ salÄ™ w klimat spod znaku
Ramones, The Boys czy The Undertones. Niestety zaraz pÄ™kÅ‚a struna w gitarze i mieliÅ›my
kolejnÄ… przerwÄ™, ale jak mÃłwiÅ‚ zespÃłÅ‚ &bdquo;kÅ‚opoty to nasza specjalnoÅ›Ä‡&rdquo;.
SzczegÃłlnie dobrze bawiÅ‚y siÄ™ dzieci, ktÃłre urzÄ…dziÅ‚y pod scenÄ… &bdquo;bitwÄ™&rdquo; na
balony rozdawane przez motocyklistÃłw. SpadÅ‚ nawet jeden z banerÃłw, ale przez to byÅ‚o tylko
fajniej.
Po punk rockowych rytmach klasa III &bdquo;a&rdquo; BoÅźeny Ryszki zataÅ„czyÅ‚a walc wiedeÅ„ski.
Trzeba przyznaÄ‡, Åźe rodzice przyÅ‚oÅźyli siÄ™ do strojÃłw! DzieciÄ™ce zespoÅ‚y dominowaÅ‚y na
scenie tego dnia i na scenÄ™ wkroczyÅ‚a klasa III &bdquo;b&rdquo; Haliny Wilk prezentujÄ…c znanÄ…
juÅź z festynu i Dni Przedborza szkolnÄ… wersjÄ™ programu &bdquo;Twoja twarz brzmi
znajomo&rdquo;. Mi najbardziej utkwiÅ‚a w gÅ‚owie Budka Suflera i Maryla Rodowicz jako
&bdquo;Marysia Biesiadna&rdquo;.
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KrÃłtko przed FinaÅ‚em zgÅ‚osiÅ‚a siÄ™ do mnie jeszcze Lilka MÄ…kosowa ze swojÄ… klasÄ… III
&bdquo;c&rdquo;. OczywiÅ›cie znalazÅ‚o siÄ™ miejsce dla jednej piosenki i zaÅ›piewaÅ‚ nam po
angielsku zespÃłÅ‚ &bdquo;Fantastyczna PiÄ…tka&rdquo;. Dobrze siÄ™ zÅ‚oÅźyÅ‚o, bo zaraz po nich
wszedÅ‚ na scenÄ™ &bdquo;zadomowiony&rdquo; juÅź w Przedborzu zespÃłÅ‚ rockabilly z Warszawy
czyli BLUEBERRY HILL. Przyjechali wprawdzie we dwÃłjkÄ™, ale dali z siebie wszystko. Zosia i Dominik na
swoich gitarach przypomnieli po raz kolejny jak wyglÄ…daÅ‚ rock&rsquo;n&rsquo;roll na samym
poczÄ…tku swojego istnienia i na koniec zagrali swojÄ… wÅ‚asnÄ… kompozycjÄ™ podkreÅ›lajÄ…c mÃłj
udziaÅ‚ jako tekÅ›ciarza. Ich rytmy spodobaÅ‚y siÄ™ zwÅ‚aszcza harcerzom. 26 DH
&bdquo;Å»ywioÅ‚y&rdquo; to kolejni weterani &bdquo;Przystanku&rdquo;. SkÅ‚ad ulegÅ‚ zmianie,
trochÄ™ siÄ™ zmniejszyÅ‚, ale Agata PaÅºdzierska ma juÅź na tyle doÅ›wiadczenia, Åźe i tym razem
nieÅºle wypadli, a oprÃłcz piosenki turystycznej siÄ™gnÄ™li nawet po szanty i bluesa (&bdquo;Naiwne
pytania&rdquo; DÅźemu). Nie mogÅ‚o zabraknÄ…Ä‡ Ani Å•yszczarek ze swojÄ… gitarÄ…. Wprawdzie
miaÅ‚a wystÄ…piÄ‡ jako Ania & PsiapsiÃłÅ‚ki, ale towarzystwa dotrzymaÅ‚a jej tylko Wiktoria z VI c.
Ale tak to bywa! Przyjaciela tak naprawdÄ™ ma siÄ™ w Åźyciu jednego albo wcale. Nie bez przyczyny
ChÃłr Klubu Seniora pod batutÄ… GoÅ›ki BÅ‚oÅ„skiej przygotowaÅ‚ swÃłj wystÄ™p w stylu
marynarskim (biaÅ‚e spodnie, koszulki w paski, a Jasiu Osicki postaraÅ‚ siÄ™ nawet o czapkÄ™
kapitana) i zaÅ›piewali m.in. &bdquo;Pod Åźaglami Zawiszy&rdquo; i &bdquo;KapitaÅ„skie
tango&rdquo;.
ZlicytowaliÅ›my jeszcze DVD &bdquo;Woodstock - Gooral i Mazowsze&rdquo; i na scenie montowaÅ‚
siÄ™ nasz trzeci goÅ›Ä‡ czyli zespÃłÅ‚ POD WIATR - drugi szantowy wykonawca, ktÃłry graÅ‚ w
Przedborzu na przestrzeni dziejÃłw! Muzycy jechali do nas z Ostrowca ÅšwiÄ™tokrzyskiego, Kielc i
Krakowa. Przed samym wystÄ™pem okazaÅ‚o siÄ™, Åźe nie bÄ™dÄ… mogli podÅ‚Ä…czyÄ‡
elektrycznego bongosa i problem byÅ‚ z dwoma gitarami z powodu braku odsÅ‚uchÃłw. MyÅ›lÄ™, Åźe
publicznoÅ›Ä‡ nie zauwaÅźyÅ‚a takiego szczegÃłÅ‚u i zespÃłÅ‚ niepotrzebnie siÄ™ stresowaÅ‚, bo
wystÄ™p dali znakomity. PieÅ›ni morza, ballady turystyczne, poezja Å›piewana uzupeÅ‚nione
irlandzkim i szkockim folklorem zabrzmiaÅ‚y porywajÄ…co. ZwÅ‚aszcza, Åźe grali gÅ‚Ãłwnie swoje
przeboje. Å»eby wzbogaciÄ‡ choreografiÄ™ wystÄ™pu, zatrudniÅ‚em naszych gimnazjalistÃłw z
ostatniego rocznika i podczas pierwszej piosenki &bdquo;Å»egnaj Ameryko&rdquo; grupa Sandry
GlÄ™dy, Elizy Olszewskiej, Oliwii KaÅ‚uziÅ„skiej, Wiktorii Sipowicz i Wiktora KaÅºmierczaka narobiÅ‚a
nieco zamieszania taÅ„czÄ…c na scenie, pod scenÄ… i po caÅ‚ej sali z flagami: brytyjskÄ…, Blue Peter,
irlandzkÄ…, szkockÄ…, Captain Shark, szkockÄ… i polskÄ…. WystÄ…pili jeszcze przy piosence
&bdquo;JasnowÅ‚osa Irlandia&rdquo; oraz &bdquo;Jolly Roger&rdquo; (stÄ…d papugi na ramionach
muzykÃłw i czarna flaga z czaszkÄ… z piszczelami). ZespÃłÅ‚ byÅ‚ teÅź zaskoczony, Åźe lepiej
sprzedawaÅ‚y siÄ™ w Przedborzu koszulki niÅź pÅ‚yty.
GdzieÅ› o wpÃłÅ‚ do dziewiÄ…tej odpalone zostaÅ‚y dwa motocykle, a niebo rozbÅ‚ysÅ‚o
potÄ™Åźnymi fajerwerkami, zakupionymi przez UrzÄ…d Miasta (jak zwykle zostawili mi jednÄ… paczkÄ™
z Nowego Roku).
Na koniec wspomnÄ™ jeszcze, Åźe o wyÅźywienie wolontariuszy i zespoÅ‚Ãłw zadbali teÅź: Piekarnia
Grzegorza Trzeciaka (ktÃłry piekÅ‚ teÅź kugle), Robert Dziuba ze sklepu Lewiatan, restauracja
&bdquo;WÅ‚oski Pomidor&rdquo; i pizzeria &bdquo;Fantazja&rdquo;. Swoje doÅ‚oÅźyÅ‚a teÅź firma
&bdquo;Lemtech&rdquo;. DziÄ™kujÄ™ teÅź anonimowemu dawcy, ktÃłry daÅ‚ nam caÅ‚y karton
paczuszek z kolekcjÄ… figurek z serii &bdquo;Gwiezdne wojny&rdquo;.
PieniÄ…dze liczyÅ‚a moja niezawodna komisja, ktÃłra dziaÅ‚a jak zgrana paczka: PrzemysÅ‚aw
PigoÅ„, Danuta Korpas i ElÅźbieta Szmigielska. Tych ludzi nigdy nie widaÄ‡, a przecieÅź wykonujÄ…
najbardziej odpowiedzialnÄ… pracÄ™ podczas FinaÅ‚u.
DziÄ™kujÄ™ wszystkim za udziaÅ‚ i pomoc, a szczegÃłlnie tym, ktÃłrzy pracowali ze mnÄ… do koÅ„ca.
Przyznam, Åźe byÅ‚em zmÄ™czony tÄ… bieganinÄ…. Å•atwiej byÅ‚o, gdy mÅ‚odzieÅźy byÅ‚ ktoÅ› z
nauczycieli (pamiÄ™tam EwÄ™, potem DariÄ™), a tutaj musiaÅ‚em pilnowaÄ‡ sam kaÅźdego
drobiazgu (to brakÅ‚o foremek na kugiel, to widelcy, to nie ma Å‚yÅźki do nakÅ‚adania). Od lat teÅź
powtarza siÄ™ jedna tendencja - najwiÄ™kszy tÅ‚um jest na wystÄ™pach dzieci, a znacznie mniej ludzi
na wystÄ™pach profesjonalnych zespoÅ‚Ãłw, ktÃłre przyjeÅźdÅźajÄ… tu tylko za zwrot paliwa i
wyÅźywienie.
ZebraliÅ›my w sumie 9.489,47 zÅ‚ plus 10,34 euro, 10 kopiejek i 10 arogantÃłw czyli jakieÅ› 340 zÅ‚
wiÄ™cej niÅź w poprzednim roku. ChociaÅź nigdy nie dogonimy wyniku finansowego Radomska czy
Piotrkowa, program &bdquo;Przystanku PrzedbÃłrz&rdquo; jest nie mniej bogaty, a wynik zbiÃłrki coraz
wiÄ™kszy. PomyÅ›lcie tylko, Åźe od 2010 roku PrzedbÃłrz juÅź uzbieraÅ‚ przeszÅ‚o 45.000 zÅ‚., od
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szeÅ›ciu lat ma wÅ‚asny sztab i juÅź trzy razy braÅ‚ udziaÅ‚ w biciu rekordu na resuscytacjÄ™.
Bezpieczne koperty z pieniÄ™dzmi konwÃłj odebraÅ‚ w poniedziaÅ‚ek, takÅźe transport mieliÅ›my tym
razem z gÅ‚owy.
Wolontariusze:
Cezary AuguÅ›cik, Nikola BaczyÅ„ska, Aleksandra Bielecka, Anna CzuryÅ‚Å‚owa, Weronika DÄ™bska,
Magdalena GÃłrska, Daniel Kluza, Mateusz Lech, Aleksandra Krawczyk, Aleksandra Margas, Agata
PaÅºdzierska, Karolina StÄ™pieÅ„, PaweÅ‚ ZiÄ™ba.
Utwory wykorzystane w formie audio:
Farben Lehre &bdquo;Akcja - segregacja&rdquo;, PidÅźama Porno &bdquo;Tak jak teraz jest&rdquo;,
Voo Voo &bdquo;Hymn WOÅšP&rdquo;, UkÅ‚ad SÅ‚oneczny &bdquo;Brama&rdquo;, Sex Bomba
&bdquo;To niemoÅźliwe&rdquo;, Akurat &bdquo;LubiÄ™ mÃłwiÄ‡ z tobÄ…&rdquo;, Zabili Mi Å»ÃłÅ‚wia
&bdquo;Wiosna&rdquo;, Sztywny Pal Azji &bdquo;DopÃłki mÅ‚odoÅ›Ä‡ w nas&rdquo;, Skarpeta &bdquo;Neony kina Narew&rdquo;, Habakuk &bdquo;Kiedy nie ma ciÄ™&rdquo;, Brygada Kryzys
&bdquo;To co czujesz&rdquo;. Å•ukasz CzuryÅ‚Å‚o
Filmy:
Rozmowa z szefem sztabu w TVNTL
ReportaÅź z WOÅšP w powiecie radomszczaÅ„skim w TVNTL
RozpoczÄ™cie koncertu
Inhalators (fragment wystÄ™pu)
Inhalators - Dziewczyny w ramoneskach
WystÄ™p klasy III C
Pod Wiatr (fragment wystÄ™pu)
Przystanek PrzedbÃłrz - Odjazd 7 (skrÃłt)
ZdjÄ™cia:
{gallery}wydarzenia/2017/2017_01_15_wosp{/gallery}
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