Czy Kinga wygra program Zostań Gwiazdą –
zależy od Ciebie
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Jest troskliwą matką, wspaniałą żoną, dobrym nauczycielem. Nigdy nie odmawia pomocy i
zawsze daje z siebie przysłowiowe 100%. Teraz postanowiła zrobić coś dla siebie, ale żeby
odnieść sukces potrzebuje naszych głosów. O kim mowa?
Kinga Ziemecka-Przygodzińska jest mieszkanką powiatu zgorzeleckiego.
Jej przygoda z muzyką trwa od wielu lat. W 2016 roku w sulikowskim GOK-u zaczęła prowadzić
zajęcia wokalno-artystyczne dla dzieci i młodzieży. W międzyczasie napisała kilka utworów, które już
niedługo będziemy mogli usłyszeć. Ostatni rok w jej życiu muzycznym jest najbardziej przełomowym
czasem. Dlaczego? Otóż wokalistka (bo tak można śmiało nazwać Kingę), we współpracy z
Warszawską Wytwórnia Dźwięku, postanowiła wydać autorską płytę, a ponadto wygrała I etap
programu pt. „Zostań Gwiazdą”, emitowanego przez stacje telewizyjną Tele5.
Ale najpierw, czym jest program „Zostań Gwiazdą”?
To nowy Talent Show dostępny dla wszystkich ludzi interesujących się muzyką oraz tańcem, a co
istotne udział w nim może wziąć każdy bez względu na wiek. W I etapie, spośród wszystkich
zgłoszeń do każdego z 12 odcinków, wewnętrzne jury programu wybrało 8 osób. Po emisji odcinka
publiczność przez tydzień mogła głosować na swojego faworyta.
Głosowanie odbywało się za pośrednictwem strony facebook-owej programu i polegało na oddaniu
przysłowiowego „lajka”.

– Mój występ emitowany był w 5 odcinku programu. Zebrałam 1600 głosów zostawiając tym
samym siedmioro moich rywali w tyle. Tak oto dostałam się do II etapu talent show - mówi
Kinga.

Przed nią jednak kolejne wyzwanie. Już dziś o godzinie 13:00, na facebook-owym fanpag-u programu
Zostań Gwiazdą, zostanie uruchomione kolejne- finałowe głosowanie. Wystarczy oddać „lajka” na
film, który najbardziej przypadnie nam do gustu. Pomóżmy Kindze wygrać program i oddajmy swój
głos właśnie na nią!
- Jestem dość skromną osobą, ale właśnie teraz spełniają się moje marzenia, których
wcześniej nie mogłam zrealizować. Czy wygram? To zależy wyłącznie od Was. Często osoby z
mojego otoczenia pytają się dlaczego właśnie teraz i dlaczego właśnie ten program.

Mam dwoje dzieci, w tym córeczkę, która dla właściwego rozwoju bardzo potrzebuje
wsparcia z zewnątrz oraz akceptacji.
Ta wyjątkowa dwójka jest dla mnie wszystkim. Motywują mnie do działania, a to właśnie im
muszę udowodnić, że życie to coś więcej niż siedzenie w domu, szkoła i jeżdżenie z terapii na
terapię. Chcę ich nauczyć, że jeśli w życiu robi się cos więcej, cos co się kocha, to człowiek
czuje się szczęśliwszy, spełniony i nie jest sam.
Dzięki temu programowi można nawiązać nowe znajomości, powstają nowe zespoły i
nagrania, ludzie motywują się wzajemnie. A ja należę do tych osób, które ciągle coś robią:
prowadzę kilka grup pomocowych na Facebooku, warsztaty dla dzieci i młodzieży, jeżdżę na
różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. Nie stoję w miejscu. A teraz po prostu spełniam swoje
marzenia. – dodaje nasza uzdolniona wokalistka.

Zagłosuj Na Kingę - Mel O’Dee i jej autorską piosenkę „You Promised Me”!
Głosowanie trwa o 2 do 7 lutego br.
Wejdź TUTAJ i zalajkuj, Naprawdę warto!

