11 marca w łapanowskim Warsztacie Terapii Zajęciowej już po raz piętnasty odbył się
Warsztatowy Konkurs Piosenki.
Jest to konkurs najbardziej wyczekiwany przez wszystkich podopiecznych. Większość z nich,
zaraz po koncercie kolęd szuka repertuaru z jakim chcieliby się zaprezentować i ciągle
dopytuje o listę zgłoszeń, aby móc się na nią wpisać. Nasi niepełnosprawni uwielbiają muzykę
i kochają śpiewać. Nawet ci najmniej sprawni pokonują swoje słabości i niedomagania, stres i
tremę, aby w ten jedyny dzień w roku móc wziąć mikrofon do ręki i poczuć się jak prawdziwa
gwiazda na scenie. Taki występ, choć tylko przed warsztatową publicznością, ma dla nich
ogromne znaczenie – czują się ważni i akceptowani, widzą, że pomimo swojej
niepełnosprawności oni również potraﬁą sprawić innym radość.
W tym roku swoje umiejętności wokalne zaprezentowało osiemnastu uczestników. Repertuar
jak zwykle był bardzo zróżnicowany, ale po raz pierwszy pojawiła się piosenka rockowa.
Każde wykonanie miało swój osobliwy urok, bo każdy solista bardzo starał się, by jak najlepiej
zaprezentować się przed publicznością oraz przed jury.
Imprezę prowadził Krzysztof Miśkowicz a konkurs oceniało dwuosobowe jury w składzie:
Marzena Palka i Edyta Toporkiewicz.
Na ogłoszenie wyników wszyscy musieliśmy czekać aż do kolejnego dnia, kiedy to jury
przedstawiło swój werdykt:
W grupie pierwszej miejsca zajęli:
Miejsce I – Krystian Baczyński z piosenką „Chłopiec sportowiec”
Miejsce II – ex aequo: Małgorzata Burkowicz z piosenką „Janicek” i Marek Nowak z piosenką
„Zawsze z tobą chciałbym być”
Miejsce III – ex aequo: Krzysztof Kędra z piosenką: „Przez twe oczy zielone” i Krzysztof
Miśkowicz z piosenką: „Takie czasy”
W grupie drugiej miejsca zajęli:
Miejsce I – Grzegorz Kowalczyk z piosenką: „Pokolenie”
Miejsce II – Sylwia Sykta z piosenką: „Już nie ma dzikich plaż”
Miejsce III – ex aequo: Renata Joniec z piosenką: „Jak się masz kochanie” i Mirosław Godula z
piosenką: „Baju baj”
Wszyscy, którzy zaprezentowali się na scenie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
bombonierki, natomiast ci, którzy znaleźli się na podium, otrzymali dodatkowe dyplomy za
zajęte miejsce i drobne upominki.

