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XXXII OgÃłlnopolskie Spotkania z PoezjÄ… Marii Konopnickiej odbywaÅ‚y siÄ™ w miniony weekend 1415 maja w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. WziÄ™Å‚o w nich udziaÅ‚ 97 wykonawcÃłw z siedmiu
wojewÃłdztw.
OgÃłlnopolskie Spotkania z PoezjÄ… Marii Konopnickiej organizowane sÄ… w Przedborzu co roku pod
koniec maja, blisko rocznicy urodzin poetki, ktÃłra przypada 23 maja, jednak w tym roku ze wzglÄ™du
na napiÄ™ty terminarz imprez MDK odbyÅ‚y siÄ™ wyjÄ…tkowo wczeÅ›niej. Mimo to chÄ™tni dopisali.
Uczestnicy prÃłbowali swoich siÅ‚ w konkursie poezji recytowanej oraz Å›piewanej, prezentowali siÄ™ w
rÃłÅźnych strojach, z rekwizytami, z elementami tanecznymi, co z pewnoÅ›ciÄ… urozmaiciÅ‚o ich
wystÄ™py, niektÃłrzy takÅźe wystÄ™powali przy wÅ‚asnym akompaniamencie i z instrumentami.
Konkursy odbywaÅ‚y siÄ™ w rÃłÅźnych kategoriach wiekowych, a najmÅ‚odszym uczestnikiem
tegorocznych zmagaÅ„ z poezjÄ… Marii Konopnickiej byÅ‚ MiÅ‚osz BÅ‚achowicz z KodrÄ™ba, uczeÅ„
klasy &bdquo;zerowej&rdquo;.
Najlepszym przyznano nagrody, wyrÃłÅźnienia oraz nagrody specjalne. WÅ›rÃłd recytujÄ…cych, w
kategorii szkÃłÅ‚ podstawowych kl. I-III, I nagrodÄ™ otrzymaÅ‚a Agnieszka Stawska z Radomska, II
nagrodÄ™ Gabriela Tomaszewska z Kalisza, a III miejsce zajÄ…Å‚ Hubert Krysiak z BaÅ‚drzychowa.
WÅ›rÃłd uczestnikÃłw z klas IV-VI szkÃłÅ‚ podstawowych przyznano dwie I nagrody, ktÃłre
otrzymaÅ‚y Marta Horyza z WrocÅ‚awia oraz Karolina Kania z Å»arnowa, II nagrodÄ™ wywalczyÅ‚a
Wiktoria Kulesza z WrocÅ‚awia, a III miejsce Aleksandra Szczepocka z Å»arnowa. W kategorii
gimnazjÃłw I miejsce przyznano Marii CiupiÅ„skiej z Radomska, II miejsce Ewelinie Trzeciak z
Przedborza, a III nagrody otrzymaÅ‚y Monika Kacperczyk z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Joanna
StrÄ…czyÅ„ska z Radomska. W kategorii szkÃłÅ‚ ponadgimnazjalnych jury przyznaÅ‚o tylko II
nagrodÄ™ i otrzymaÅ‚a jÄ… Dorota Stanisz z Radomska.
W konkursie poezji Å›piewanej I nagrodÄ™ otrzymaÅ‚a Paulina Marcinkiewicz z Å»arnowa, II nagrody Zuzanna Chmielewska z Piotrkowa Trybunalskiego oraz duet Karolina Derwisz i Sylwia Makowska z
Orzechowa, przyznano trzy III nagrody, ktÃłre otrzymaÅ‚y: Wiktoria Gruszka z Bobrownik, Anna
PawÅ‚owska z SÄ…czowa oraz Agata PaÅºdzierska z Przedborza.
Na zakoÅ„czenie odbyÅ‚a siÄ™ prezentacja laureatÃłw. Jednej z uczestniczek, Wiktorii Gruszce,
akompaniowaÅ‚ MichaÅ‚ Malicki, ktÃłry takÅźe skomponowaÅ‚ podkÅ‚ad muzyczny. Malicki od 1986
roku zwiÄ…zany jest z zespoÅ‚em Wawele, wspÃłÅ‚pracowaÅ‚ takÅźe z czoÅ‚owymi polskimi
artystami: Ryszardem Rynkowskim, Zbigniewem Wodeckim czy Krzysztofem Krawczykiem (o Michale
Malickim moÅźna przeczytaÄ‡ TUTAJ). W Przedborzu byÅ‚ po raz pierwszy i oglÄ…dajÄ…c wystÄ™py
byÅ‚ pod wraÅźeniem. ObiecaÅ‚, Åźe przyjedzie do Przedborza z zespoÅ‚em Wawele.
- Ja jestem czÅ‚owiekiem Å›wiata, niedawno byÅ‚em na takim sympozjum we Frankfurcie, otworzyÅ‚
je Anglik, reprezentant parlamentu, ktÃłry powiedziaÅ‚, Åźe my moÅźemy w tej chwili w Unii,
zunifikowanej, charakteryzowaÄ‡ siÄ™ jedynie swojÄ… kulturÄ… i to jest dla mnie rzecz najwaÅźniejsza,
przesÅ‚anie niebywaÅ‚e. To, co staÅ‚o siÄ™ dzisiaj w Przedborzu, to jest dla mnie zupeÅ‚ne
zaskoczenie, bo temat trudny, Maria Konopnicka, nasza niewÄ…tpliwie zasÅ‚uÅźona poetka, piÄ™kna
poezja, nieznana zupeÅ‚nie przez mÅ‚odzieÅź, ja nagle widzÄ™, Åźe tutaj caÅ‚a chmara mÅ‚odzieÅźy
prezentuje w sposÃłb znakomity wykonania jej wierszy, jej piosenek, ja sam zostaÅ‚em zaproszony do
napisania dwÃłch kompozycji do wierszy Konopnickiej i miaÅ‚em wielkÄ… przyjemnoÅ›Ä‡ to zrobiÄ‡,
bo to jest poezja muzyczna, to jest poezja polska, mÃłwiÄ…ca o tym, jak my kiedyÅ› wyglÄ…daliÅ›my,
dlaczego mamy nie wyglÄ…daÄ‡ dalej tak samo? PrzecieÅź tu siÄ™ nic nie zmienia. Wprawdzie
musiaÅ‚em wytÅ‚umaczyÄ‡ wykonawcy, laureatowi tego konkursu, mojemu wychowankowi, Åźe to
jest staropolszczyzna, Åźe to siÄ™ wyraÅźa, on to zrozumiaÅ‚, ten maÅ‚y wykonawca. I ja myÅ›lÄ™,
Åźe jeÅźeli bÄ™dziemy tak pilnowaÄ‡ naszej polskiej toÅźsamoÅ›ci, to bÄ™dzie dobrze, bo to nas
wzmocni, naszÄ… toÅźsamoÅ›Ä‡ - powiedziaÅ‚ nam MichaÅ‚ Malicki. - WeÅºmy pod uwagÄ™ wiek
tych uczestnikÃłw, oni tu przyszli przecieÅź dobrowolnie, pracowali nad tym dobrowolnie, poziom tego
zjawiska byÅ‚ bardzo wysoki, ja jestem profesjonalnym muzykiem, to wszystko byli amatorzy, ktÃłrzy
robiÄ… to autentycznie, naprawdÄ™, prawdziwie, oddajÄ…c swÃłj czas, swoje serce, a ja muzyk
zawodowy, nagle okazaÅ‚o siÄ™, Åźe coÅ› w moim sercu pÄ™kÅ‚o, ja wtopiÅ‚em siÄ™ w to, nagle
zaczÄ…Å‚em myÅ›leÄ‡ i dziaÅ‚aÄ‡ tak, jak ci, ktÃłrzy tutaj byli. Jest poezja Konopnickiej, jest
muzyka, wyraÅºmy to, co czujemy. Jestem pod wielkim wraÅźeniem tego, co mnie tutaj spotkaÅ‚o w
Przedborzu podczas tej imprezy. Impreza jest bardzo wartoÅ›ciowa, ÅźaÅ‚ujÄ™, Åźe wiÄ™ksze
oÅ›rodki nie odwaÅźÄ… siÄ™ na to, aby sprowokowaÄ‡ tego typu inicjatywy, natomiast tutaj jest
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Å›wietnie i zapowiadam, Åźe za rok na pewno tutaj siÄ™ pojawiÄ™ z duÅźo mocniejszÄ… ekipÄ… dodaÅ‚.(pg)
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