
               Koncert finałowy XXIII Przeglądu Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2017” odbył 
się 29 maja 2017 r. w Auli Akademii Muzycznej, Łódź ul. Żubardzka 2a.

      Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 sygnałem „Łódzkich Skrzydeł” po czym nastąpiła 
część oficjalna, w której Ryszarda Bonisławskiego Senator RP – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Łodzi i Prorektor ds. studenckich i artystycznych prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos – Juror XXIII 
Przeglądu Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2017”, powitali uczestników koncertu oraz 
przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Elżbieta Ratyńska Łódzki Wicekurator 
Oświaty, Joanna Pernak inspektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ, 
Iwona Bartosik – przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, jurorzy Przeglądu, 
członkowie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, Urszula Kowalska – poetka, Zofia Janecka 
prezes chóru im. Stanisława Moniuszki, dyrektorzy szkól i przedszkoli, autorzy tekstów, 
kompozytorzy, rodzice, niezawodna TVP3 O/Łódź i Telewizja TOYA, sympatycy piosenki o Łodzi.
Głos zabrali także Łódzki Wicekurator Oświaty Elżbieta Ratyńska i Urszula Kowalska – poetka 
pisząca wiersze o Łodzi.

     W części poświęconej promocji płyty z nowymi piosenkami o Łodzi pt. „Okno do mojego 
miasta”, Elżbieta Wojsa opowiedziała o płycie i piosenkach na niej zawartych. Zaprezentowane 
zostały 3 piosenki z płyty, a następnie 18 wykonawców , kompozytorzy muzyki i autorzy tekstów 
( 24 osoby) otrzymali pierwsze tzw. egzemplarze autorskie”

      W koncie laureatów XXIII Przeglądu Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2017” zaśpiewało 
piosenki o Łodzi 13 zdobywców I miejsc w kategoriach solista, zespół, chór z czterech kategorii 
wiekowych: do 7 lat, 7 -10 lat, 11 – 13 lat i powyżej 13 lat.

      Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy medale, puchary i upominki. Każdy 
uczestnik Przeglądu otrzymał podziękowanie.

       Wręczone zostały także 4 uczestnikom Przeglądu nagrody specjalne Rektora Akademii 
Muzycznej, w postaci sesji nagraniowej.

       Opiekunowie i nauczyciele otrzymali podziękowania, płytę „Okno do mojego miasta” oraz 
książkę z najnowszymi wierszami Urszuli Kowalskiej.

        Koncert prowadziła Barbara Cygan – dyrektor SP 46 i wiceprezes TPŁ i Elżbieta Wojsa – 
członek zarządu TPŁ, koordynator Przeglądu. Uroczystość zakończył sygnał „Łódzkich Skrzydeł”.


