Powiat olsztyński wspiera młodą oboistkę
13-letnia Oliwia Smyk, uczennica Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach, odlicza dni do
koncertu w Nowym Jorku. Wylot za ocean, który może jej otworzyć drzwi do kariery, niestety
jest dość kosztowny. Na szczęście samorządy są gotowe ją wesprzeć.
Możliwość zagrania w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie – w Carnegie Hall, jest
nagrodą w międzynarodowym konkursie Golden Classical Music Awards, w którym Oliwia zajęła I miejsce.
Dziewczynka jest uczennicą doskonałego pedagoga, Agnieszki Zwolskiej, na co dzień także
instrumentalistki w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii. Nauczycielka będzie towarzyszyć Oliwii w wyprawie
do Stanów Zjednoczonych, podobnie jak akompaniator i mama dziewczynki. Koszt tej podróży robi się więc
całkiem spory.
– Aby ułatwić naszej artystce podróż do USA, nawiązaliśmy kontakt z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i pan marszałek obiecał wsparcie finansowe. Wójt gminy Dywity
także zadeklarował pomoc rodzicom Oliwii. Na najbliższej sesji radni mają pracować nad uchwałą
umożliwiającą wsparcie uzdolnionych mieszkańców – mówi Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński.
Powiat pokryje koszty wylotu towarzyszących młodej artystce nauczycieli szkoły muzycznej, współautorów
jej sukcesów. – Ten wyjazd to nie tylko bilety lotnicze i hotel, ale też całe mnóstwo innych wydatków.
Dlatego też postanowiliśmy przekazać Oliwii dodatkowy upominek – bony na niezbędne zakupy. Tym
bardziej, że za miesiąc będzie reprezentować naszą szkołę i powiat także w Londynie i Paryżu – dodaje
wicestarosta. Oliwia Smyk zajęła bowiem także I miejsce w konkursie Grand Prize Virtuoso Competition, i w
nagrodę została zaproszona na występy w Elgar Room w słynnej Royal Albert Hall w Londynie oraz w
Amphitheatre Philharmonie w Paryżu.
Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach ma szczęście do zdolnych uczniów i świetnych pedagogów.
Od powstania placówki w 2014 roku ukończyło ją ponad 150 osób, w tym gronie są też obecni studenci
Akademii Muzycznych. W chwili obecnej w szkole uczy się około 500 uczniów z terenu powiatu
olsztyńskiego i okolicznych gmin – tym samym jest jedną z największych szkół tego typu w Polsce.
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