Interpretowali barda Soldarności
Pod hasłem &#8222;Pamiętajcie Wy o mnie, co sił! Co sił&#8221; 13 marca 2015 w Miejskim Domu
Kultury w Olsztynku odbył się Festiwal Piosenki i Poezji im. Jacka Kaczmarskiego. To ósma edycja konkursu
w ogóle, a pierwsza o zasięgu ogólnopolskim. Organizatorem było olsztyneckie Liceum Ogólnokształcące z
Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza. Imprezę objęli patronatem: Minister Edukacji Narodowej, Starosta
Olsztyński, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Gazeta Warmińska i TVP Olsztyn.
W konkursie wzięło udział ponad 40 miłośników twórczości barda Solidarności. Występowali zarówno
solowo, jak i zespołowo, przy wykorzystaniu instrumentów akustycznych i elektronicznych. Interpretacjom
poezji i piosenki przysłuchiwało się jury w składzie: Katarzyna Waluk &#8211; dyrektor Miejskiego Domu
Kultury w Olsztynku, Janusz Ciepliński, &#8211; dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach i
Andrzej Fabisiak &#8211; dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście.
- Cieszę się, że mamy w powiecie taka zdolną i mądrą młodzież, która potrafi z komercyjnego zgiełku
wyłuskać sztukę wartościową. Trzymam kciuki za wszystkich uczestników festiwalu, mam nadzieję, że data
&#8211; piątek 13-go &#8211; przyniesie Wam szczęście &#8211; mówił Jan Żemajtys, wicestarosta
olsztyński, przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych.
- Twórczość Jacka Kaczmarskiego to nie tylko muzyka i poezja. To historia wrażliwości i umiejętności
patrzenia na świat. Oceniając braliśmy pod uwagę sceniczną spójność wykonania, zachowania, wyglądu,
pomysłu na aranżację &#8211; tłumaczył werdykt Janusz Ciepliński.
Z kolei Andrzej Fabisiak, współpracujący z Jackiem Kaczmarskim, podkreślał znaczenie autorskich
interpretacji. &#8211; Jeśli na scenie widzę w wykonawcy utworu Jacka kogoś innego niż on sam, to
zaczynam &#8222;wierzyć&#8221; i wtedy wydarza się coś najważniejszego, co może zaistnieć pomiędzy
artystą a widzem &#8211; dialog.
Wyniki w kategoria &#8222;Piosenka&#8221; :
- 1 miejsce &#8211; Paulina Gilarska &#8211; I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w
Olsztynku
- 2 miejsce &#8211; Łosińska Anita &#8211; XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
- 3 miejsce- Świniarski Maciej, Kuppe Karol, Poterała Jakub &#8211; Zespół Szkół nr 1 w Działdowie
Wyróżnienie
- 1. Labak Gabriela &#8211; Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
- 2. Kuzyka Julia &#8211; Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
- 3. Kułak Michał &#8211; Gimnazjum nr 1 w Biskupcu
W kategorii &#8222;Poezja&#8221;:
1. miejsce nie zostało przyznane
2. Dagna Marszał &#8211; Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
3. Julia Kasprowicz &#8211; Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku
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Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy, a ci najlepsi &#8211; statuetki oraz upominki. Nagrodą główną
był zestaw 8-tomowego wydawnictwa encyklopedycznego, który wicestarosta Jan Żemajtys wręczył
laureatce I miejsca, Paulinie Gilarskiej. &#8211; Twórczość Jacka Kaczmarskiego jest mi bardzo bliska.
Niesie emocje, których nie da się opisać słowami &#8211; mówiła zwyciężczyni konkursu.
Prezentacjom młodych artystów przysłuchiwało się kilkuset uczniów, na widowni znaleźli się też: Mirosław
Szostek &#8211; wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie, Krzysztof Wieczorek &#8211; z-ca
burmistrza Olsztynku, Andrzej Wonia &#8211; dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, Ewa Wrochna
&#8211; dyrektor Muzeum Etnograficznego w Olsztynku, Andrzej Górzyński &#8211; Komendant Miejski
PSP w Olsztynie i Arkadiusz Wróbel &#8211; Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku.
I Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Poezji im. Jacka Kaczmarskiego można uznać za sukces. Nie tylko
organizacyjny, choć i za to należą się wyrazy uznania w kierunku Ewy Orłowskiej, dyrektor ZS w Olsztynku i
Doroty Linkiewicz, polonistki i inicjatorki przeglądu. Najbardziej budujące jest zaangażowanie i wrażliwość
na sztukę oraz wartościową literaturę młodych ludzi.
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