
Wyst´py m∏odych artystów zgromadzi∏y licznà publicznoÊç. Na widowni zasiedli mi´dzy innymi: burmistrz Ciechocinka Leszek
Dzier˝ewicz, Teresa Hernik - prezes zarzàdu PFRON, pose∏ Iwona Koz∏owska, pose∏ ¸ukasz Zbonikowski czy Siergiej Antufjew - dy-
rektor Rosyjskiego OÊrodka Nauki i Kultury w Warszawie.

Agata Zakrzewska podczas wr´czania Grand Prix.
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Kreatywni twórcy kultury
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W festiwalu udzia∏ wzi´∏y uczestniczki z Rosji i Ukrainy. Na zdj´ciu
Svetlana Biesiadovska w piosence „Namaluju Tobi zori”.

Po raz pierwszy festiwal zyska∏ wymiar mi´dzyna-
rodowy - wzi´li w nim udzia∏ wykonawcy z Rosji i Ukra-
iny.

22 lipca w muszli koncertowej mia∏ miejsce kon-
cert inauguracyjny, podopieczni fundacji „Pro Omni-
bus” wykonali utwory, które nie podlega∏y ocenie jury.
Z kolei 23 i 24 lipca trwa∏y wyst´py konkursowe. Sie-
dmioosobowe jury, w którym zasiad∏ mi´dzy innymi
S∏awomir Ma∏ecki ze Zdrowej Wody, musia∏o wybraç
najlepszych wykonawców, w tym osob´, która otrzyma
najwy˝szy tytu∏ - Grand Prix. Decyzja by∏a niezwykle
trudna, gdy˝ wszystkie wykonania m∏odzie˝y prezento-
wa∏y bardzo wysoki poziom. 25 lipca, w 12 rocznic´
Êmierci Gra˝yny Âwita∏y - piosenkarki, pomys∏odaw-
czyni festiwalu, odby∏ si´ koncert galowy, podczas
którego wystàpi∏o 22 wykonawców. Deszcz nie popsu∏
magicznej atmosfery w parku Zdrojowym. Licznie zgro-
madzona publicznoÊç wielkimi brawami nagradza∏a

ka˝dy z wyst´pów. Na scenie m∏odym artystom towa-
rzyszy∏ zespó∏ muzyczny pod kierownictwem Artura
Grudziƒskiego. W tym roku Grand Prix wyÊpiewa∏a
Agata Zakrzewska - niewidoma studentka muzykologii
z Warszawy, która zaprezentowa∏a trudnà piosenk´
„Tak jak malowa∏ pan Chagall” do s∏ów Wojciecha
M∏ynarskiego. 26 lipca laureaci festiwalu wystàpili
równie˝ w Toruniu.

Organizatorzy festiwalu oraz sami uczestnicy po
raz kolejny udowodnili, ˝e osoby z niepe∏nospraw-
noÊcià sà kreatywnymi twórcami kultury. To w∏aÊnie
w Ciechocinku spe∏niajà si´ ich marzenia, udowadniajà
nam i sobie, ˝e nie ma rzeczy niemo˝liwych.

     Red.

Od 22 do 25 lipca w Ciechocinku trwa∏a muzyczna uczta, którà zafundowa∏ nam 19. Festiwal Pio-
senki M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej zorganizowany przez burmistrza Ciechocinka Leszka Dzier˝ewicza
oraz Fundacj´ Inicjatyw na Rzecz Niepe∏nosprawnych „Pro Omnibus”.


