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XII Polonijne Warsztaty Artystyczne odbywaÅ‚y siÄ™ w sobotÄ™ 19 czerwca w Miejskim Domu Kultury
w Przedborzu. DzieÅ„ pÃłÅºniej zespoÅ‚y i kapele ludowe zaprezentowaÅ‚y siÄ™ w XXXII
OgÃłlnopolskim PrzeglÄ…dzie Piosenki i PrzyÅ›piewki Ludowej.
Sobotnie warsztaty artystyczne, w ktÃłrych udziaÅ‚ wziÄ™Å‚y zespoÅ‚y polonijne z Ukrainy i
BiaÅ‚orusi, poprowadzili StanisÅ‚awa DÅ‚uÅźewska oraz Janusz Tylman, znany z programu
ÅšpiewajÄ…ce Fortepiany. Artysta udzieliÅ‚ uczestnikom cennych wskazÃłwek dotyczÄ…cych
Å›piewania, na co naleÅźy zwracaÄ‡ szczegÃłlnÄ… uwagÄ™, opowiedziaÅ‚ o muzyce, o swoich
doÅ›wiadczeniach. GoÅ›ciem specjalnym warsztatÃłw byÅ‚a znana piosenkarka SÅ‚awa Przybylska.
Wieczorem na scenie MDK artystka wystÄ…piÅ‚a ze swoim recitalem, podczas ktÃłrego zaprosiÅ‚a
licznie zgromadzonych widzÃłw na muzycznÄ… podrÃłÅź po swoich ulubionych krajach: Gruzji, Hiszpanii
oraz Izraelu, a rozpoczÄ™Å‚a jÄ… "PieÅ›niÄ… gruziÅ„skÄ…" BuÅ‚ata OkudÅźawy. Piosenkarka
zaÅ›piewaÅ‚a takÅźe w obcych jÄ™zykach, m. in. w jÄ™zyku jidysz i hebrajskim.
W niedzielÄ™ od poÅ‚udnia odbywaÅ‚y siÄ™ przesÅ‚uchania konkursowe wykonawcÃłw ludowych.
Konkurs odbywaÅ‚ siÄ™ w dwÃłch kategoriach: dzieci i mÅ‚odzieÅź oraz doroÅ›li. Uczestnicy
wystÄ™powali solo, w duetach oraz w zespoÅ‚ach. WystÄ…piÅ‚o 28 wykonawcÃłw.
W pierwszej z kategorii najlepszy byÅ‚ Jakub KrÃłl z Moszczenicy, II nagrodÄ™ otrzymaÅ‚y Karolina
Kowalczyk z Å»arnowa oraz Katarzyna WrÃłbel z Opoczna, III nagrodÄ™ Klaudia Aleksandrzak z
Boguszyc. WÅ›rÃłd dorosÅ‚ych I nagrodÄ™ przyznano Ewie Wojtun z Opoczna, II nagroda zdobyli
StanisÅ‚aw ZiÃłÅ‚kowski ze Strzelec MaÅ‚ych oraz Jadwiga Szymkiewicz z GnieÅºdzisk, III miejsce
zajÄ™li Edward Bubicz z Å•opiennika GÃłrnego i Krzysztof Pietrala z GnieÅºdzisk. OprÃłcz nagrÃłd
gÅ‚Ãłwnych jury przyznaÅ‚o takÅźe wyrÃłÅźnienia. Poza konkursem wystÄ…piÅ‚y zespoÅ‚y
GnieÅºdziska z GnieÅºdzisk, Kresowianki z WÅ‚odawy, Tkacze z Moszczenicy, Kraszewianki z gm.
MasÅ‚owice oraz Wolanecki z gm. Morawica.
Po ogÅ‚oszeniu wynikÃłw i wrÄ™czeniu nagrÃłd odbyÅ‚ siÄ™ koncert finaÅ‚owy, w ktÃłrym
wystÄ…pili: zespÃłÅ‚ taneczny &bdquo;Orchidea&rdquo; z Sambora (Ukraina), chÃłr &bdquo;Sursum
Corda&rdquo; z Grodna (BiaÅ‚oruÅ›) (chÃłr ten wczeÅ›niej zaÅ›piewaÅ‚ w przedborskim koÅ›ciele
Å›w. Aleksego), zespÃłÅ‚ gitarowy &bdquo;Cantu Amicorum&rdquo; z Grodna (BiaÅ‚oruÅ›), Weroniki
Jeroszyny z Grodna, a takÅźe chÃłr &bdquo;Cantabile&rdquo; z Radomska.
&ndash; W zeszÅ‚ym roku byÅ‚a przerwa jeÅ›li chodzi o OgÃłlnopolski PrzeglÄ…d Piosenki i
PrzyÅ›piewki Ludowej, w tym roku poÅ‚Ä…czyliÅ›my przeglÄ…d z warsztatami. WidzÄ™ Åźe
tegoroczne wystÄ™py sÄ… na bardzo wysokim poziomie. Jak obserwujÄ™ to jeden z zespoÅ‚Ãłw, ktÃłry
po raz pierwszy do nas przyjechaÅ‚ 10 lat temu, kiedy zaczynaÅ‚ graÄ‡ bardzo podniÃłsÅ‚ swÃłj
poziom, widaÄ‡ Åźe coraz czÄ™Å›ciej grajÄ… i coraz lepiej. MyÅ›lÄ™ Åźe szkoda by byÅ‚o
zaprzestaÄ‡ takiego przeglÄ…du przyÅ›piewki, zespoÅ‚y zaÅ›piewajÄ…, zataÅ„czÄ…, jest przy tym
Å‚adne widowisko i to przyciÄ…ga ludzi &ndash; mÃłwi MaÅ‚gorzata BÅ‚aszczyk, dyrektor
przedborskiego MDK. (pg)
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