Oj działo się, działo w Zagórzu w niedzielę 19 lutego. Kto nie był, niech żałuje. Najbardziej niech żałują, przez
nas zresztą wybrani, przedstawiciele władzy w osobie Pana Wójta i wszystkich Radnych, którzy po raz kolejny, z
przyczyn zapewne od siebie niezależnych, nie mogli uczestniczyć w tak ważnym, integrującym naszą
społeczność wydarzeniu, jakim była impreza „walentynkowo-ostatkowa”, odbywająca się pod hasłem Dzień
jedzeniowej rozpusty w Zagórzu. Najważniejsze, że mieszkańcy dopisali i chwała im za to! Na sali gimnastycznej
Zespołu Szkół zgromadziło się bowiem około stu mieszkańców Zagórza, reprezentujących, co znaczące, różne
grupy wiekowe.
Gwoździem programu był konkurs piosenki „The Voice of Zagórze”, do którego – po przeprowadzonych
eliminacjach – zakwalifikowano 13 uczestników. Wysoki poziom zdolności wokalnych uczestników konkursu
zachwycił zgromadzoną publiczność, a przede wszystkim przysporzył nie lada problemów Jury, które miało
„niezły orzech do zgryzienia”. Po długiej i zaciętej naradzie jury postanowiło przyznać:

- I miejsce Dariuszowi Łętowskiemu, który zaśpiewał dwie piosenki: Dni których nie znamy M. Grechuty oraz
Kiler zespołu Elektryczne Gitary,
- II miejsce Panu Andrzejowi Doległo, który wykonał piosenkę z repertuaru A. Rybińskiego Nie liczę godzin i lat,
- III miejsce Panu Stanisławowi Kosowskiemu, za wykonanie piosenki Góralu, czy Ci nie żal.

Wyróżnienia przyznano:
Genowefie Celarek za wykonanie piosenki Gdybym miał gitarę,
Piotrowi Cielesta za piosenkę z repertuaru Stachurskiego Typ niepokorny,
Teresie Malik za piosenkę My cyganie,
Duetowi: Marzenie Florczak i Sebastianowi Strzeja za wykonanie piosenki z repertuaru T. Love Chłopaki nie
płaczą,
Kwartetowi żeńskiemu w składzie: Wiktoria Kosowska, Kamila Cyran, Ola Bębenek i Kasia Podmokły za
piosenkę zespołu 2 + 1 Chodź, pomaluj mój świat
oraz najmłodszym uczestniczkom konkursu:
Barbarze Burdyka za piosenkę z repertuaru Urszuli Konik a biegunach
i Darii Cebula za wykonanie piosenki z repertuaru Formacji Nieżywych Schabuff Lato.

Na imprezie biesiadnej, przy suto zastawionych „tłustoczwartkowych” stołach, wszyscy bawili się wspaniale.
Były wspólne śpiewy piosenek biesiadnych, tańce oraz gry i zabawy towarzyskie.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i sponsorom, którzy wsparli nas w organizacji biesiady, w szczególności:
Państwu Małeckim, właścicielom Zakładu cukierniczego,

Pani Ewie Gryszkiewicz, wł. Cukierni w Zagórzu,
Państwu Teresie i Marianowi Matuszewskim, wł. "Eko- Piekarni" Zagórze,
Państwu Kraśniewskim, sklep „Lewiatan”,
Państwu Doległo, sklep przemysłowy „MADO”.
Podziękowania również składamy na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół za udostępnienie pomieszczeń szkolnych.
Jesteśmy Państwu niewymownie wdzięczni za okazaną pomoc.

Do zobaczenia wkrótce!

