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VI Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej
„Muzyką w wiersz” rozstrzygnięty!

W środę 11 kwietnia 2018 roku
w naszej szkole odbyła się VI edycja
Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz”. Konkurs
rozpoczął się o godzinie 9:00 w auli
ZSiPO im. Z. Herberta w Bełchatowie.
Wykonawcy, którzy licznie przybyli
z wielu szkół aby zaprezentować
zgromadzonej publiczności swoje możliwości wokalne i umiejętności muzyczne, po raz kolejny nie zawiedli.
Młodzi artyści mieli w swoim repertuarze piosenki do słów wierszy takich
polskich poetów jak: Agnieszka Osiecka, Leszek Długosz, Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora…
Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa. Jej niezwykłość związana była
z faktem, iż rok 2018 ogłoszony został
Rokiem Zbigniewa Herberta – Patrona
ZSiPO BSTO w Bełchatowie. Dlatego
też organizatorzy postanowili poświęcić również nieco uwagi na poznanie
twórczości i życiorysu twórcy „Pana
Cogito”.
Tegoroczny konkurs składał się
z dwóch części: po części pierwszej
– przesłuchaniach konkursowych
– nastąpiła część druga: poetycki quiz,
w którym aktywny udział brali zgromadzeni na sali widzowie. Wśród kilku
konkurencji quizu nie zabrakło miejsca
na wspomnienie o Zbigniewie Herber-

cie – poecie wiernie trwającym przy
swoich wartościach, twórcy poezji
pełnej wiary w zwycięstwo dobra nad
złem, współczucia dla słabszego oraz
refleksji dotyczącej roli cierpienia
w życiu człowieka. Prezentacja multimedialna oraz fragmenty piosenek
do wierszy autora „Pana Cogito”, „Pana od przyrody” czy „Raportu z oblężonego miasta” zapoznały słuchaczy
z tą niezwykłą literaturą.
Po tej interaktywnej, poetycko – muzycznej zabawie przyszedł czas na
ogłoszenie wyników, których, jak co
roku, wszyscy nie mogli się doczekać.
Jury w składzie:
Pani Małgorzata Jasitczak – dyrektor
naszej szkoły, polonistka wielka miłośniczka poezji i literatury...
Pan Michał Stempczyński – instruktor
muzyczny Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie ora gitarzysta zespołu
„THRUDY”…
Pan Arkadiusz Załęczny – nauczyciel
nauki gry na gitarze pracujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Bełchatowie, wielki miłośnik muzyki
i pasjonat gry na tym instrumencie…
…po długiej naradzie zadecydowało,
że:
Wyróżnienie otrzymały:
Martyna Muskała z Gimnazjum
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kleszczowie,
Maria Dembska z Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika
w Bełchatowie,
Zuzanna Grzejszczak z Gimnazjum
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kleszczowie,
Miłosz Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie.

”we mnie jest płomień, który myśli
i wiatr na pożar i na żagle
[…]
powtarzam wiersz, który chciałbym
przetłumaczyć na sanskryt
albo piramidę:
gdy wyschnie źródło gwiazd
będziemy świecić nocom
gdy skamienieje wiatr
będziemy wzruszać powietrze”
Zbigniew Herbert „Napis”

III miejsce zdobyła:
Adrianna Matyja z Publicznego
Gimnazjum nr 2 w Bełchatowie.
II miejsce zdobyły ex aequo:
Gabriela Zatorska z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Zbigniewa Herberta
w Bełchatowie,
Oliwia Czerwińska z Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie.
I miejsce zdobyła:
Aleksandra Kurek z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Zbigniewa Herberta
w Bełchatowie.
W tym roku również publiczność mogła przyznać nagrodę.
Nagroda Publiczności została wręczona Adriannie Matyi za niezwykłe wykonanie piosenki „Grande Valse Brillante”, której autorem słów był Julian
Tuwim a muzykę skomponował Zygmunt Konieczny.
Ogromne podziękowania należą się
patronom i sponsorom konkursu,
którymi byli: Powiat Bełchatowski,
Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Miejskie Centrum Kultury
w Bełchatowie

Kolejna – szósta już - edycja Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz”, ogromne zainteresowanie oraz
poziom wykonawców udowodniły po raz kolejny, że poezja to taka odmiana literatury, która ukazuje to co w świecie
niezwykłe i piękne, czasem też smutne i przygnębiające… ale zawsze inspirujące kolejne pokolenia młodych wykonawców
do odkrycia tajemnic tkwiących w wersach wierszy i w nutach wpasowanych w piosenki…

