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Ju˝ po raz 18. w uzdrowisku odby∏ si´ Festiwal Piosenki M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej powo∏any
do ˝ycia przez nie˝yjàcà ju˝ piosenkark´ Gra˝yn´ Âwita∏´. Jak co roku koncerty cieszy∏y si´ ogromnym
zainteresowaniem mieszkaƒców, kuracjuszy i turystów.
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„Impresje Artystyczne 2014” odbywa∏y si´ w dniach 23-26 lipca. Festiwal otworzy∏
koncert, w którym zaprezentowali si´ artyÊci niestartujàcy w konkursie piosenki.
24 oraz 25 lipca mia∏y miejsce zmagania konkursowe. Jury Festiwalu Piosenki M∏o-
dzie˝y Niepe∏nosprawnej: Krystyna Woêniak-Trzosek, S∏awomir Ma∏ecki, Jerzy
Skonieczny, Wojciech Wysocki, Ludmi∏a Ma∏ecka, Monika Kuszyƒska, Katarzyna
Gartner i Kazimierz Mazur przes∏uchali 50 wokalistów, którzy walczyli o nagrody,
w tym najcenniejszà - Grand Prix. W tym roku otrzyma∏ je Kamil Czeszel za inter-
pretacj´ utworu „Jednego serca”. W kategorii do lat 16: I miejsce zaj´∏a Aleksand-
ra Liske - „Titanium”, II miejsce zdoby∏a Magdalena Krzemiƒska - „Kiedy nie ma
mi∏oÊci”, a III Laura Dziàba - „Undo”. W kategorii powy˝ej lat 16: I miejsce pow´dro-
wa∏o do Agaty Zakrzewskiej - „Moje widzimisie” oraz Micha∏a WiÊniewskiego - „To
ziemia”. II nagrod´ wywalczy∏a Milena WiÊniewska - „Sztuczny miód”, a III Anna
Czaman - „Stay”. Wyró˝nienia pow´drowa∏y do: Natalii Baraƒskiej, Krzysztofa Dudy,
Katarzyny Wojciechowskiej, Agaty Widlarz, Beaty Jarco, W∏adka Kaczmarka, Maksy-
miliana Chlewiƒskiego, Adrianny Wójcikowskiej. Wyró˝nienie specjalne Fundacji
Pro Omnibus otrzyma∏a Anna Ilminowicz, a nagrod´ publicznoÊci ponownie zdoby∏
Kamil Czeszel. 26 lipca wszyscy laureaci zaprezentowali si´ w koncercie galowym
w muszli koncertowej. Festiwal zakoƒczy∏ si´ 27 lipca wyst´pami w Toruniu.

Festiwal M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej to jednak nie tylko spotkania z muzykà
i walka o nagrody. To przede wszystkim wspania∏a okazja do integracji m∏odych
ludzi, którzy ju˝ na dwa tygodnie przed wyst´pami konkursowymi przyje˝d˝ajà
do Ciechocinka na warsztaty muzyczne. Tutaj zawierajà znajomoÊci, które pozostajà
czasami na ca∏e ˝ycie. Ogromne zaanga˝owanie w Festiwal i wielkà przyjaêƒ po-
mi´dzy uczestnikami widaç, gdy schodzà ze sceny. Opadajà emocje, majà miejsce
gratulacje, uÊciski i mi∏e s∏owa. Jedna z uczestniczek - Adrianna Wójcikowska, za-
pytana czy podczas Festiwalu odczuwalna jest rywalizacja mi´dzy uczestnikami,
odpowiedzia∏a: Nie, absolutnie nie. WÊród uczestników panuje mi∏a, wr´cz ro-
dzinna atmosfera i wszyscy si´ wspierajà. Nie okazujemy sobie ̋ adnych z∏oÊliwoÊci,
szanujemy si´ nawzajem. WokaliÊci podkreÊlali tak˝e wspania∏à organizacj´ war-
sztatów muzycznych i ca∏ego pobytu w Ciechocinku. Uczestniczka Festiwalu Kata-
rzyna Wojciechowska tak podsumowa∏a swojà wizyt´ w uzdrowisku: Jestem tutaj
z siostrà, która jest mojà opiekunkà. To b´dzie mój pierwszy wyst´p przed tak
du˝à widownià. Konkurs jest dla mnie bardzo wa˝ny, ale uwa˝am, ˝e samo by-
cie tutaj jest ju˝ moim zwyci´stwem. Warsztaty muzyczne by∏y bardzo dobrze
przygotowane. Inna z uczestniczek - Matylda stwierdzi∏a: Warsztaty muzyczne,
w których bierzemy udzia∏ sà bardzo przydatne. Ka˝dy z pi´ciu instruktorów ma
swoje indywidualne podejÊcie. Dajà nam mnóstwo wskazówek i to nie jest tak,
˝e oni nam mówià, co mamy robiç i my to robimy, tylko wspólnie zastanawiamy
si´, rozmawiamy i analizujemy. Wybieramy ze wszystkich rad, których nam
udzielajà te, które czujemy, ˝e sà dla nas najw∏aÊciwsze.

S∏owa uznania za tak wspania∏e przygotowanie pobytu m∏odych wykonawców
w Ciechocinku nale˝à si´ organizatorom wydarzenia - ciechociƒskiej Fundacji Ini-
cjatyw na Rzecz Niepe∏nosprawnych Pro Omnibus.
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