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Ponad 150 osÃłb wziÄ™Å‚o udziaÅ‚ w XXII OgÃłlnopolskim Konkursie Piosenki Ekologicznej, ktÃłry
odbywaÅ‚ siÄ™ w niedzielÄ™ 2 grudnia w sali gimnastycznej ZespoÅ‚u Szkolno-Gimnazjalnego w
Przedborzu. Organizatorami byÅ‚o Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w GÃłrach Mokrych, UrzÄ…d
Miejski w Przedborzu oraz Miejski Dom Kultury w Przedborzu.
Konkurs odbywaÅ‚ siÄ™ w dwÃłch kategoriach: soliÅ›ci i zespoÅ‚y, tym razem zrezygnowano z
podziaÅ‚u na kategorie wiekowe. WiÄ™kszoÅ›Ä‡ uczestnikÃłw to dzieci i mÅ‚odzieÅź, najmÅ‚odsi
mieli 9 lat, ale w kategorii zespoÅ‚Ãłw wystÄ…pili takÅźe seniorzy. W repertuarach przewaÅźaÅ‚y
kompozycje wÅ‚asne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Utwory Å›piewano z gotowymi
podkÅ‚adami, akompaniamentem wÅ‚asnym oraz acapella. Wykonawcy reprezentowali wojewÃłdztwo
Å‚Ãłdzkie i Å›wiÄ™tokrzyskie.
SpoÅ›rÃłd solistÃłw I nagrodÄ™ zdobyÅ‚ Adam WiÄ…czek z Tomaszowa Mazowieckiego, dwie II
nagrody otrzymaÅ‚y: Amelia WoÅ› z Radostowa Drugiego i Wiktoria Pongowska z Ä‡mielowa, dwie III
nagrody zdobyli: BÅ‚aÅźej Szyzdek z Å•odzi oraz Jacek UchaÅ„ski z Ä‡mielowa.
I nagrodÄ™ wÅ›rÃłd zespoÅ‚Ãłw jednogÅ‚oÅ›nie otrzymaÅ‚y Witaminki z KodrÄ™ba, ktÃłre
przygotowaÅ‚y widowisko z barwnymi strojami i rekwizytami, II nagrodÄ™ - zespÃłÅ‚ Kaprys z
Krasocina, tutaj jury przyznaÅ‚o trzy III nagrody duetom: Natalia RogÃłÅź i Wioletta Piszer z Dobryszyc,
Wiktoria StÄ™pieÅ„ i Alicja Urbanowicz ze Stoku oraz duetowi Anna Gonerka i Maksymilian Åšwiercz z
FaÅ‚kowa. W obu kategoriach przyznano wyrÃłÅźnienia.
Jury podjÄ™Å‚o takÅźe decyzjÄ™ o przyznaniu jednej nagrody specjalnej, niekonkursowej, chÃłrowi
ZÅ‚ocisty PromieÅ„, dziaÅ‚ajÄ…cemu przy radomszczaÅ„skim kole Polskiego ZwiÄ…zku EmerytÃłw,
RencistÃłw i InwalidÃłw, za repertuar przygotowany specjalnie na ten konkurs oraz za tematykÄ™
utworÃłw nawiÄ…zujÄ…cÄ… do rodzinnych stron, do stron radomszczaÅ„skich oraz do Przedborza. Z
nagrody zadowolona byÅ‚a Lucyna Zgrzebnicka, kierownik chÃłru.
- JesteÅ›my zadowoleni z wyniku. Bardzo lubimy przyjeÅźdÅźaÄ‡ do Przedborza. Tekst jednej z
piosenek mieliÅ›my przygotowany specjalnie dla Przedborza. NapisaÅ‚ go pan Kamil Rousseau, a
muzykÄ™ opracowaÅ‚ pan ZdzisÅ‚aw SzczerbiÅ„ski. ChcieliÅ›my juÅź wczeÅ›niej tÄ… piosenkÄ™
zaprezentowaÄ‡, ale przyjazd tutaj siÄ™ odkÅ‚adaÅ‚ z tego wzglÄ™du, Åźe bierzemy udziaÅ‚ w
innych konkursach i przeglÄ…dy siÄ™ nakÅ‚adaÅ‚y z konkursami w Przedborzu. Tym razem teÅź siÄ™
tak staÅ‚o, ale organizatorzy przeÅ‚oÅźyli o jeden dzieÅ„ konkurs w Przedborzu i ta piosenka zostaÅ‚a
w koÅ„cu zaÅ›piewana dla mieszkaÅ„cÃłw Przedborza. Mam wraÅźenie, Åźe podobaÅ‚a siÄ™
publicznoÅ›ci i chcielibyÅ›my, Åźeby zostaÅ‚a hymnem Przedborza - powiedziaÅ‚a po zakoÅ„czeniu
konkursu. (pg)
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