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Jubileuszowy festiwal
20.08.2011.

Jubileuszowy XX Åšwiatowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej odbywaÅ‚ siÄ™ od 12 do 15 sierpnia w
Przedborzu oraz w GÃłrach Mokrych. W tym roku zjechaÅ‚o wyjÄ…tkowo duÅźo, bo ponad 350
uczestnikÃłw z wielu krajÃłw. Na zakoÅ„czenie wystÄ…piÅ‚a ze swoim recitalem SÅ‚awa Przybylska.
Jak w latach ubiegÅ‚ych przybyli zarÃłwno ci, ktÃłrzy brali udziaÅ‚ w poprzednich festiwalach, ale
byÅ‚o teÅź wiele nowych wykonawcÃłw. WiÄ™kszoÅ›Ä‡ przyjechaÅ‚a z Ukrainy, BiaÅ‚orusi, Litwy,
Å•otwy, Estonii, ale po raz pierwszy pojawili siÄ™ uczestnicy z Anglii i z Uzbekistanu. NiektÃłrzy jechali
do Polski nawet ponad tydzieÅ„, jak uczestnicy z dalekiego Omska na Syberii. Nie zabrakÅ‚o rÃłwnieÅź
potomkÃłw Marii Konopnickiej. W tym roku oprÃłcz Jana Bieleckiego swojÄ… obecnoÅ›ciÄ…
zaszczyciÅ‚y festiwal prawnuczki poetki: Joanna Modrzejewska oraz ElÅźbieta Twardowska.
ImprezÄ™ zainaugurowaÅ‚ koncert jubileuszowy w wykonaniu artystÃłw z rÃłÅźnych krajÃłw, a
rozpoczÄ™Å‚a go odÅ›piewaniem &bdquo;Roty&rdquo; Zofia Saykiewicz z ParyÅźa. Kolejne dni to
poranki poetyckie oraz przesÅ‚uchania konkursowe w kategoriach poezji recytowanej i Å›piewanej.
Wiersze Konopnickiej byÅ‚y Å›piewane w rÃłÅźnych stylach muzycznych, zespÃłÅ‚ SzkoÅ‚a z Krymu
wykonaÅ‚ dwa utwory nawet na rockowo. W niedzielÄ™ zÅ‚oÅźono kwiaty pod tablicÄ…
pamiÄ…tkowÄ… Marii Konopnickiej w GÃłrach Mokrych, tam teÅź odbyÅ‚a siÄ™ czÄ™Å›Ä‡
wystÄ™pÃłw. Festiwal to nie tylko poezja, ale wiele ciekawych wystÄ™pÃłw artystycznych. ZespÃłÅ‚
Zarzewie z Taszkientu, ktÃłry po raz pierwszy pojawiÅ‚ siÄ™ w Przedborzu zaprezentowaÅ‚ uzbeckie
taÅ„ce ludowe w barwnych strojach, a 11-letnia Tania z Omska zaskoczyÅ‚a wszystkich pokazem
gimnastyki akrobatycznej z wykorzystaniem hula-hop.
W poniedziaÅ‚ek uczestnicy wziÄ™li udziaÅ‚ w mszy Å›wiÄ™tej, podczas ktÃłrej zaÅ›piewaÅ‚y chÃłry
polonijne. Po poÅ‚udniu jury ogÅ‚osiÅ‚o wyniki, najlepszym wrÄ™czono nagrody i odbyÅ‚ siÄ™
koncert laureatÃłw. TakÅźe organizatorzy festiwalu otrzymali od goÅ›ci upominki i podziÄ™kowania.
Jednym z oceniajÄ…cych wystÄ™py konkursowe byÅ‚ znany muzyk Janusz Tylman, ktÃłry od kilku lat
przyjeÅźdÅźa do Przedborza na festiwale.
- W tym roku przyjechaÅ‚o wyjÄ…tkowo duÅźo ludzi, chyba najwiÄ™cej z tych wszystkich lat, w ktÃłrych
ja uczestniczyÅ‚em. Nie tylko iloÅ›ciowo, ale i jakoÅ›ciowo byÅ‚o, bo to byÅ‚a bardzo silna
konkurencja. Czasem ciÄ™Åźko byÅ‚o wytypowaÄ‡ te pierwsze, drugie i trzecie miejsca, poziom
wszystkich laureatÃłw byÅ‚ tak zbliÅźony. SÄ… wyjÄ…tkowe talenty, sÄ… to mÅ‚odzi ludzie, jak i teÅź
osoby w Å›rednim wieku, a nawet w starszym wieku. ByÅ‚o bardzo duÅźo ciekawych propozycji jeÅ›li
chodzi o utwory Konopnickiej, takie bardzo osobliwe podejÅ›cia do tych utworÃłw. Tutaj zawsze mamy
taki przeglÄ…d, takÄ… barwnoÅ›Ä‡, jakby rÃłÅźne spojrzenia na te wiersze, w zaleÅźnoÅ›ci od tego
jak kto czuje, jak potrafi do tego podejÅ›Ä‡, tak teÅź przekazuje to w takiej czy innej formie. Dla nas
jest to teÅź ciekawe doÅ›wiadczenie. Z tych wszystkich konkursÃłw, na ktÃłrych ja tu byÅ‚em to byÅ‚
zdecydowanie najwyÅźszy poziom, nawet wyrÃłÅźnienia niewiele odbiegaÅ‚y od pierwszych, drugich czy
trzecich miejsc. Instruktorzy, ktÃłrzy pracujÄ… z dzieÄ‡mi widzÄ™ Åźe sÄ… fantastycznie przygotowani
do tej pracy. Ja ze strony muzycznej byÅ‚em bardzo usatysfakcjonowany, sÅ‚yszaÅ‚em profesjonalne
wykonania rÃłÅźnych utworÃłw. PiÄ™kne spektrum, piÄ™kny festiwal, godny naprawdÄ™ tego jubileuszu
20-lecia. Bardzo siÄ™ ciszÄ™ Åźe braÅ‚em w nim udziaÅ‚, Åźe mogÅ‚em oceniaÄ‡. Å»al mi tylko tych,
ktÃłrzy nie dostali nagrÃłd, ale po to siÄ™ przyjeÅźdÅźa na takie festiwale, Åźeby siÄ™ rÃłwnieÅź uczyÄ‡,
uczyÄ‡ siÄ™ na dobrych wzorcach, a tych wzorcÃłw byÅ‚o w tym roku bardzo wiele dlatego myÅ›lÄ™,
Åźe ci, co moÅźe trochÄ™ smutni wyjeÅźdÅźajÄ… sÄ… o tyle bogatsi ile zobaczyli, ile siÄ™ nauczyli oceniÅ‚ dla nas festiwal Janusz Tylman.
Wieczorem ze swoim recitalem wystÄ…piÅ‚a SÅ‚awa Przybylska, ktÃłra zaprezentowaÅ‚a wiersze Marii
Konopnickiej na tle innych polskich poetÃłw. MuzykÄ™ do wierszy skomponowaÅ‚ Janusz Tylman, ktÃłry
takÅźe akompaniowaÅ‚ piosenkarce. W koncercie nie mogÅ‚o zabraknÄ…Ä‡ takÅźe najsÅ‚ynniejszych
utworÃłw artystki, takich jak &bdquo;PamiÄ™tasz byÅ‚a jesieÅ„&rdquo; czy polskiej wersji
&bdquo;Modlitwy&rdquo; BuÅ‚ata OkudÅźawy w polskiej wersji. Koncert Przybylskiej zapeÅ‚niÅ‚ salÄ™
MDK, na ktÃłrej trudno byÅ‚o znaleÅºÄ‡ wolne miejsce, a publicznoÅ›Ä‡ Å›piewaÅ‚a razem z
piosenkarkÄ…. Na zakoÅ„czenie festiwalu kwartet Magic Of Boney M zaÅ›piewaÅ‚ najwiÄ™ksze
przeboje grupy Boney M, a po koncercie bawiono siÄ™ na dyskotece pod gwiazdami do pÃłÅºnych godzin
nocnych.
- UtworzyÅ‚a siÄ™ pewna tradycja. Przez dwadzieÅ›cia lat przyjeÅźdÅźali uczestnicy, a dziÅ›
przyjeÅźdÅźajÄ… ich dzieci, to jest ciÄ…gÅ‚oÅ›Ä‡ rodzinna niekiedy. Co roku sÄ… nowe zespoÅ‚y, z
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nowych krajÃłw. My siÄ™ staramy przymykaÄ‡ oko na ten bardzo surowy regulamin Åźeby to byÅ‚o
urozmaicone, Åźeby kaÅźdy wystÄ…piÅ‚ z takim programem jaki zna, Åźeby siÄ™ zaprezentowaÅ‚ i
zachÄ™camy w ten sposÃłb do ponownego przyjazdu. UwaÅźam, Åźe dwadzieÅ›cia lat to jest duÅźo,
dlatego, Åźe jest duÅźo organizacji typu spoÅ‚ecznego, ktÃłre siÄ™ rozpadajÄ… po kilku latach, a tutaj
jest dwadzieÅ›cia lat, to jest prawie jedno pokolenie. Poza tym tu siÄ™ ludziom niektÃłrym chce
chcieÄ‡, to jest bardzo waÅźne. Jest tutaj bardzo przyjazna atmosfera, zarÃłwno ze strony
mieszkaÅ„cÃłw miasta, jak i wÅ‚adz miejskich, wsparcie ze strony wojewÃłdztwa, starostwa, a dla
Przedborza jest to teÅź pewna tradycja. PamiÄ™tam ludzi sprzed dziesiÄ™ciu lat, ktÃłrzy teraz juÅź
doroÅ›li sÄ…. Staramy siÄ™ kaÅźdego przyjÄ…Ä‡ z otwartymi rÄ™kami - podsumowaÅ‚ 20 lat
Å›wiatowych festiwali Jan Bielecki, prawnuk Marii Konopnickiej, ktÃłry przewodniczyÅ‚ jury. (pg)
Niedziela, 14 sierpnia, konkurs poezji Å›piewanej, MDK w Przedborzu
{jgxgal folder:=[images/stories/wydarzenia/2011/2011_08_14_poezja] title:=[Konkurs poezji
Å›piewanej w MDK] cols:=[6]}
Niedziela, 14 sierpnia, wystÄ™py w GÃłrach Mokrych
{jgxgal folder:=[images/stories/wydarzenia/2011/2011_08_14_gory] title:=[WystÄ™py w GÃłrach
Mokrych] cols:=[6]}
PoniedziaÅ‚ek, 15 sierpnia, wrÄ™czenie nagrÃłd, koncert laureatÃłw i recital SÅ‚awy Przybylskiej
{jgxgal folder:=[images/stories/wydarzenia/2011/2011_08_15_koncert] title:=[WrÄ™czenie nagrÃłd,
koncerty finaÅ‚owe] cols:=[6]}

http://www.przedborz.com.pl

Kreator PDF

Utworzono 1 December, 2020, 02:56

