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Åšwiatowy festiwal poezji z Przedborzu
17.08.2017.

Tegoroczny XXVI juÅź Åšwiatowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej odbywaÅ‚ siÄ™ od 14 sierpnia do
15 sierpnia w Przedborzu. W ramach festiwalu przeprowadzono konkursy, odbywaÅ‚y siÄ™ recitale,
pokazy i prezentacje programÃłw dowolnych. Nie mogÅ‚o teÅź zabraknÄ…Ä‡ koncertÃłw.
Na festiwal przyjechaÅ‚o 250 osÃłb z czterech krajÃłw: Ukrainy, BiaÅ‚orusi, Rosji i Litwy. Byli to
zarÃłwno stali bywalcy przedborskich festiwali, jak i nowi uczestnicy, w rÃłÅźnym wieku, i starsi i
mÅ‚odsi, wiÄ™kszoÅ›Ä‡ z nich od lat regularnie uczÄ™szcza do polskich oÅ›rodkÃłw kultury w swoich
krajach, kultywujÄ…c polskie tradycje.
Pierwszego dnia festiwalu od rana odbywaÅ‚y siÄ™ przesÅ‚uchania w konkursach recytatorskim i poezji
Å›piewanej, a po poÅ‚udniu prezentacje konkursowe programÃłw dowolnych, dlatego Åźe festiwal to nie
tylko poezja, wielu artystÃłw chce pokazaÄ‡ coÅ› wiÄ™cej i majÄ… takÄ… moÅźliwoÅ›Ä‡,
prezentujÄ… swoje programy artystyczne, podczas ktÃłrych taÅ„czÄ…, Å›piewajÄ…, grajÄ… na
instrumentach, tu majÄ… peÅ‚nÄ… dowolnoÅ›Ä‡. MoÅźna byÅ‚o podziwiaÄ‡ nie tylko
umiejÄ™tnoÅ›ci uczestnikÃłw, ale takÅźe ich barwne stroje, rÃłwnieÅź polskie stroje ludowe. Wieczorem
zagraÅ‚ dla wszystkich zespÃłÅ‚ muzyczny Pulsar z Przedborza. Drugi dzieÅ„ rozpoczÄ…Å‚ siÄ™
porankiem poetyckim pisarzy oraz poetÃłw z Polski, BiaÅ‚orusi i Ukrainy. OgÅ‚oszono wyniki
konkursÃłw, najlepszym wrÄ™czono nagrody, zwyciÄ™zcy mieli okazjÄ™ raz jeszcze zaprezentowaÄ‡
siÄ™ mieszkaÅ„com Przedborza oraz goÅ›ciom przyjezdnym podczas finaÅ‚owego koncertu laureatÃłw,
ktÃłry odbyÅ‚ siÄ™ na scenie plenerowej w Rynku. Åšpiewano tradycyjne polskie pieÅ›ni,
przyÅ›piewki, popularne piosenki biesiadne, zachÄ™cajÄ…c publicznoÅ›Ä‡ do wspÃłlnej zabawy. Ten
dzieÅ„ byÅ‚ takÅźe okazjÄ… do wrÄ™czenia odznaczeÅ„ przyznanych przez Towarzystwo im. Marii
Konopnickiej osobom zasÅ‚uÅźonym dla towarzystwa oraz dziaÅ‚ajÄ…cym na rzecz kultury. Na
zakoÅ„czenie w niedzielny wieczÃłr wystÄ…piÅ‚a Kapela Fakiry z Piotrkowa Trybunalskiego, ktÃłra
kilkakrotnie bisowaÅ‚a.
TradycjÄ… jest, Åźe na wiÄ™kszoÅ›Ä‡ festiwali przyjeÅźdÅźajÄ… takÅźe przedstawiciele rodziny Marii
Konopnickiej, tak byÅ‚o i w tym roku. RodzinÄ™ reprezentowaÅ‚a prawnuczka poetki, Joanna
Modrzejewska, ktÃłra oglÄ…daÅ‚a wiÄ™kszoÅ›Ä‡ wystÄ™pÃłw, spotykaÅ‚a siÄ™ z uczestnikami i
publicznoÅ›ciÄ…, pozowaÅ‚a do wspÃłlnych zdjÄ™Ä‡. (pg)
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