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Blisko 120 uczniÃłw szkÃłÅ‚ podstawowych, gimnazjÃłw i szkÃłÅ‚ Å›rednich wziÄ™Å‚o udziaÅ‚ w XX
OgÃłlnopolskim Konkursie Piosenki Ekologicznej, ktÃłry odbywaÅ‚ siÄ™ w niedzielÄ™ 7 listopada w
Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.
WiÄ™kszoÅ›Ä‡ wykonawcÃłw reprezentowaÅ‚a woj. Å‚Ãłdzkie. Uczestnicy konkursu prezentowali
utwory bardziej i mniej znanych artystÃłw, ale takÅźe wÅ‚asne kompozycje o tematyce turystycznej,
przyrodniczej i ekologicznej. NiektÃłrzy wykraczali poza ramy konkursowe i przygotowali maÅ‚e
inscenizacje oraz specjalne kreacje tematyczne. Najlepszym przyznano nagrody pieniÄ™Åźne i
ksiÄ…Åźkowe.
SpoÅ›rÃłd 22 solistÃłw I nagrodÄ™ wyÅ›piewaÅ‚a Katarzyna Grzeszczak z BeÅ‚chatowa, II miejsce
zajÄ™Å‚y Ewelina SzymaÅ„ska z Czerniewic oraz Paulina BiaÅ‚ek z KodrÄ™ba (reprezentantka II LO w
Radomsku), III nagrody otrzymali Ewelina Trzeciak z Przedborza, Patrycja Cabaj z Krasocina oraz
RadosÅ‚aw SobaÅ„ski i MaÅ‚gorzata Wiak z Nowej Wsi. Wykonawcy wystÄ™powali takÅźe w duetach i
zespoÅ‚ach. Tutaj najlepszym okazaÅ‚ siÄ™ zespÃłÅ‚ wokalny z BiaÅ‚aczowa, II miejsce
wywalczyÅ‚y zespÃłÅ‚ &bdquo;Witaminki&rdquo; z KodrÄ™ba oraz duet Anna Gonerka i Olga
ÅšlÄ…zak z FaÅ‚kowa, a III miejsce zespoÅ‚y &bdquo;Carmen&rdquo; z Przedborza i
&bdquo;Kaprys&rdquo; z Krasocina. Jury przyznaÅ‚o takÅźe 18 wyrÃłÅźnieÅ„ w obu kategoriach, co
Å›wiadczy o dobrym przygotowaniu uczestnikÃłw konkursu. Po wrÄ™czeniu nagrÃłd odbyÅ‚ siÄ™
wystÄ™p laureatÃłw.
&ndash; Konkurs w tym roku byÅ‚ na wysokim poziomie. Co prawda uczestnicy nie reprezentowali
caÅ‚ego kraju, jak jest w zaÅ‚oÅźeniu, wywodzili siÄ™ z trzech wojewÃłdztw: Å‚Ãłdzkiego,
Å›wiÄ™tokrzyskiego i mazowieckiego, niemniej jednak poziom byÅ‚ doÅ›Ä‡ wysoki i trzeba
przyznaÄ‡ Åźe tematyka wybieranych utworÃłw caÅ‚kowicie korelowaÅ‚a z zaÅ‚oÅźeniami konkursu.
PorÃłwnujÄ…c z poprzednimi latami trzeba podkreÅ›liÄ‡, Åźe coraz wiÄ™cej mÅ‚odzieÅź szuka innych
piosenek, nawet ukÅ‚ada sama, ale rÃłwnieÅź szukajÄ… rÃłwnieÅź takich, ktÃłre nawiÄ…zujÄ… do
zagroÅźeÅ„, jakie niesie wspÃłÅ‚czesna cywilizacja, jeÅ›li chodzi o Å›rodowisko. Przy ocenie
staraliÅ›my siÄ™ doceniÄ‡ takÅźe rolÄ™ nauczycieli, staraliÅ›my siÄ™ wyrÃłÅźniÄ‡ wszystkie
Å›rodowiska, wyrÃłÅźnienia otrzymali przedstawiciele wszystkich Å›rodowisk. Bardzo wymowne i
sympatyczne jest to, Åźe z regionu radomszczaÅ„skiego jest tutaj bardzo duÅźo przedstawicieli
malutkich szkÃłÅ‚. MyÅ›lÄ™, Åźe ten konkurs jest mniej popularny, wydawaÅ‚oby siÄ™ Åźe tematyka
jest trudniejsza do znalezienia, ale 90% wykonawcÃłw bardzo dobrze dobieraÅ‚o repertuar &ndash;
powiedziaÅ‚ nam BogusÅ‚aw Nowak, przewodniczÄ…cy jury konkursu.(pg)
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