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Ponad 200 uczestnikÃłw z Ukrainy, BiaÅ‚orusi, Rosji, Litwy i Å•otwy wziÄ™Å‚o udziaÅ‚ w XIX
Åšwiatowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, ktÃłry odbywaÅ‚ siÄ™ od 12 do 15 sierpnia w
Przedborzu oraz w GÃłrach Mokrych. NajstarszÄ… uczestniczkÄ… byÅ‚a 84-letnia BronisÅ‚awa
Juszkiewicz z Krymu na Ukrainie.
Na festiwalu jak co roku nie zabrakÅ‚o potomkÃłw poetki: prawnuka Jana Bieleckiego oraz
praprawnuczki Marii Rajpold, ktÃłrzy zasiedli w jury podczas konkursÃłw. Pierwszego dnia, po uroczystym
otwarciu festiwalu koncertem "ArtyÅ›ci zagraniczni z Litwy, Å•otwy, Ukrainy, BiaÅ‚orusi i Rosji w
hoÅ‚dzie M. Konopnickiej w 100. rocznicÄ™ Å›mierci Poetki" uczczono rocznicÄ™ Å›mierci Marii
Konopnickiej. Kolejny dzieÅ„ to przesÅ‚uchania w konkursach recytatorskim i poezji Å›piewanej. W
sobotÄ™ w Szkole Podstawowej w GÃłrach Mokrych zÅ‚oÅźono kwiaty pod tablicÄ… pamiÄ…tkowÄ…
Marii Konopnickiej, uczestnicy festiwalu wziÄ™li takÅźe udziaÅ‚ w mszy Å›wiÄ™tej, a na scenie przy
szkole odbywaÅ‚y siÄ™ wystÄ™py artystyczne, podczas ktÃłrych goÅ›ciem byÅ‚ znany kompozytor i
pianista Janusz Tylman. Wieczorem, na scenie na przedborskim Rynku ze swoimi recitalami wystÄ…pili
Krzysztof Cwynar, wielokrotny uczestnik Festiwali Piosenki Å»oÅ‚nierskiej oraz urodzony w Tomaszowie
Mazowieckim piosenkarz BogusÅ‚aw Mec. W czasie koncertu moÅźna byÅ‚o wygraÄ‡ jego najnowszÄ…
pÅ‚ytÄ™ "Duety". Po koncercie artysta cierpliwie rozdawaÅ‚ autografy i pozowaÅ‚ do wspÃłlnych
zdjÄ™Ä‡. Na zakoÅ„czenie wystÄ…piÅ‚ zespÃłÅ‚ Good Riddance z Wilna, grajÄ…cy muzykÄ™
rockowÄ…, a po nim do pÃłÅºnych godzin nocnych bawiono siÄ™ na dyskotece pod gwiazdami.
Ostatni dzieÅ„ festiwalu rozpoczÄ…Å‚ poranek poetycki, w ktÃłrym udziaÅ‚ wziÄ™li poeci polscy i
zagraniczni. W poÅ‚udnie w przedborskim koÅ›ciele Å›w. Aleksego w intencji uczestnikÃłw festiwalu
odprawiona zostaÅ‚a msza Å›wiÄ™ta, podczas ktÃłrej zaÅ›piewali artyÅ›ci oraz zespoÅ‚y polonijne.
Ten dzieÅ„ byÅ‚ takÅźe okazjÄ… do wrÄ™czenia tytuÅ‚u Honorowego Obywatela Miasta Przedborza
BogusÅ‚awowi Nowakowi, ktÃłry od wielu lat prowadzi przedborskie festiwale. Przypomnijmy, Åźe
pierwszym honorowym obywatelem Przedborza w ub. roku zostaÅ‚ Jan Bielecki, prawnuk Marii
Konopnickiej. Po poÅ‚udniu ogÅ‚oszono wyniki i wrÄ™czono nagrody. WÅ›rÃłd wyrÃłÅźnionych
nagrodÄ™ specjalnÄ… otrzymaÅ‚ Wladimir Ananjev, ktÃłry wraz z synem przybyÅ‚ na festiwal aÅź z
Omska na Syberii, pokonujÄ…c kilka tysiÄ™cy kilometrÃłw, a podrÃłÅź zajÄ™Å‚a mu 6 dni. Z powodu
deszczu koncert laureatÃłw musiaÅ‚ siÄ™ odbyÄ‡ juÅź w sali MDK. Podczas koncertu finaÅ‚owego
organizatorzy festiwalu otrzymali od uczestnikÃłw upominki i podziÄ™kowania. Na zakoÅ„czenie
festiwalu wystÄ…piÅ‚ Bohdan Å•azuka. UtwÃłr "W sinÄ… dal" (w oryginale Å›piewany z IgÄ…
CembrzyÅ„skÄ…), piosenkarz wykonaÅ‚ z wybranÄ… z widowni PrzedborzankÄ…, RenatÄ… Trzeciak.
ByÅ‚ to drugi wystÄ™p Å•azuka podaczas festiwalu poezji Konopnickiej, pierwszy miaÅ‚ miejsce 14
sierpnia 2007 roku w GÃłrach Mokrych podczas XVI Å›wiatowego festiwalu, a zdjÄ™cia moÅźna
obejrzeÄ‡ TUTAJ.
&ndash; Moim zdaniem poziom byÅ‚ wyrÃłwnany w porÃłwnaniu z poprzednimi latami, ale jedna rzecz,
ktÃłra mi utkwiÅ‚a to byÅ‚ wystÄ™p zespoÅ‚u rockowego z Wilna. Granie Konopnickiej do rockowej
muzyki to jest dla mnie znak jak bardzo czasy siÄ™ zmieniajÄ… i jak bardzo ponadczasowa jest
Konopnicka, bo wszystkie te liryczne i patetyczne wystÄ™py one majÄ… naprawdÄ™ mnÃłstwo serca,
jednak czÄ™sto jest tak, Åźe do mÅ‚odzieÅźy trzeba dotrzeÄ‡ ich jÄ™zykiem, czy to bÄ™dzie sÅ‚owo
pisane, czy muzyka. Ten zespÃłÅ‚ stanowiÅ‚y 3 osoby: jeden 18-latek i dwÃłjka 17-latkÃłw i to byÅ‚o
fajne, Åźe oni siÄ™ za to wziÄ™li, Åźe dla nich to nie byÅ‚a jakaÅ› starsza pani Konopnicka, ktÃłrej
trzeba daÄ‡ spokÃłj i znaleÅºÄ‡ nowe teksty do tej rockowej muzyki i to jest dla mnie takim miÅ‚ym
zaskoczeniem tegorocznego festiwalu i bardzo mi siÄ™ to podobaÅ‚o. &ndash; powiedziaÅ‚a Gazecie
podsumowujÄ…c festiwal Maria Rajpold, praprawnuczka Marii Konopnickiej i czÅ‚onek jury. &ndash;
Strasznie trudna jest rola jurora w takim konkursie. MoÅźe nie dla osÃłb, ktÃłre nie sÄ… zwiÄ…zane w
sposÃłb rodzinny, ale dla mnie jest to trudne zadanie, bo jak ja widzÄ™ te maluchy do 11 lat, ktÃłre tu
przyjechaÅ‚y setki kilometrÃłw i starajÄ… siÄ™ mÃłwiÄ‡ pÅ‚ynnÄ… polszczyznÄ…, nie zawsze im to
wychodzi, niektÃłre nie rozumiejÄ… wszystkiego, co mÃłwiÄ…, ja bym kaÅźdemu daÅ‚a pierwszÄ…
nagrodÄ™. Podobnie u starszych, u ktÃłrych widaÄ‡, Åźe dobÃłr tekstÃłw jest patriotyczny i dla jurora
moÅźe byÄ‡ nudne sÅ‚uchanie po raz kolejny tego samego wiersza, natomiast biorÄ…c pod uwagÄ™ z
czego to wynika i to jest duÅźy plus, moim zdaniem tam jest kultywowana pamiÄ™Ä‡ Konopnickiej i to
bardzo silnie, zwÅ‚aszcza w tych krajach zza naszej wschodniej granicy ale nie tylko, bo kiedyÅ› do
Przedborza przyjeÅźdÅźali uczestnicy z rÃłÅźnych stron: z Syrii, Sri Lanki, Kamerunu, Kuby czy Chin. (pg)
Sobota, 14 sierpnia: recital Krzysztofa Cwynara i BogusÅ‚awa Meca
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