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Festiwal Artystyczny "TALENTY 2001"
Wadowickie Centrum Kultury przygotowało po raz pierwszy konkurs dla indywidualnych artystów
– dzieci i młodzieży z terenu wadowickiego powiatu, prezentujących samodzielnie swoje
artystyczne zainteresowania.
Po eliminacjach gminnych, przeprowadzonych przez lokalne ośrodki kultury oraz szkoły średnie,
20 i 21 listopada 2001 roku w Wadowickim Centrum Kultury odbyły się zmagania konkursowe
w ramach I Festiwalu Artystycznego ''TALENTY 2001''. Festiwal został tak przygotowany, aby
dać możliwość młodym artystom pokazania się w każdej dziedzinie artystycznej. Do udziału
w Festiwalu zgłoszono uczestników w siedmiu kategoriach artystycznych: teatr, wokal, muzyka,
plastyka, taniec, literatura i fotografia.
Łącznie w Festiwalu wzięło udział 159 osób, których występy i prace oceniały cztery oddzielne
komisje konkursowe. W wyniku oceny przedłożonych prac plastycznych i fotograficznych oraz
literackich, a także oceny prezentacji talentów teatralnych, muzycznych, wokalnych i tanecznych,
nominację do nagrody głównej otrzymały 63 osoby, a nagrodę ''TALENT 2001'' przyznano
19 osobom. Nagrodami dodatkowymi jurorzy uhonorowali 3 osoby.
W poszczególnych kategoriach artystycznych nagrodę ''TALENT 2001'' otrzymali:
W kategorii TANIEC
Anna Kamińska (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach),
Krystian Majewski (Miejski Ośrodek Kultury w Andrychowie).
W kategorii WOKAL:
I grupa wiekowa /klasy 1 – 3/:
Radosław Książek (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach),
II grupa wiekowa /klasy 4 – 6/:
Piotr Guzdek (Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej),
III grupa wiekowa /gimnazja/:
Malwina Kusior (Gimnazjum nr 2 w Ryczowie),
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/:
Izabela Kozieł (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach).
W kategorii PLASTYKA:
I grupa wiekowa /klasy 1 – 3/:
Jakub Giermek (Szkoła Podstawowa w Tomicach),
II grupa wiekowa /klasy 4 – 6/:
Mateusz Harańczyk /Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach),
III grupa wiekowa /gimnazja/:
Łukasz Stokłosa (Gimnazjum nr 2 w Brodach),
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/:
Katarzyna Mielcarek (Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach).
W kategorii TEATR:
II grupa wiekowa /klasy 4 – 6/:
Joanna Jucha (Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach),
Izabela Zagórska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach),

III grupa wiekowa /gimnazja/:
Katarzyna Szpak (Gimnazjum nr 3 w Wadowicach),
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/:
Rafał Jończy (Młodzieżowe Centrum Kultury ''Baszta'' w Andrychowie).
W kategorii FOTOGRAFIA:
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/:
Aleksander Hordziej (Liceum Ogólnokształcące w Kalwarii Zebrzydowskiej).
Nagrody dodatkowe w kategorii LITERATURA otrzymały:
Natalia Kuliberda (Szkoła Podstawowa w Brzezince),
Magdalena Płonka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieprzu),
w kategorii PLASTYKA:
Justyna Kania (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach).
TALENT HONOROWY otrzymała wadowiczanka Marta Bizoń – aktorka Teatru Ludowego
w Krakowie.
Wyróżnienia i nagrody wręczono podczas koncertu galowego, który odbył się 25 listopada 2001
roku w sali teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury. Nagrodzeni otrzymali ''TALENT 2001'' –
okolicznościowe dzieło plastyczne wykonane ze szkła, zaprojektowane i wykonane przez studenta
ASP w Krakowie Zbigniewa Gierczaka, dyplomy, bezpłatne wejściówki na koncert Kai
Paschalskiej oraz nagrody w postaci bonów do realizacji w księgarniach i sklepach papierniczych.
Wszyscy nominowani do nagród również otrzymali prezenty.
Podczas Koncertu Galowego nagrody wręczali: Starosta Powiatu Wadowickiego Józef Kozioł,
przedstawiciel Zarządu Miejskiego w Wadowicach Zdzisław Szczur oraz Marta Bizoń, która jako
gość honorowy wspomagała również scenicznie młode talenty, a w finale wystąpiła w duecie
z drugim jurorem Sebastianem Chmielem.
(WCK)

Wiersze nagrodzone na
Festiwalu Artystycznym ''TALENTY 2001''
Klaudia Sienkiewicz
JESIENNE MYŚLI
Już Jesień.
A ja ciągle marzę o lecie.
Za oknem spadają listki złote.
Wiatr prosi do tańca drzewa i liście.
Na dworze wieczorem robi się mgliście.
Biała jak mleko mgła tuli się do ziemi,
Gubiąc księżycowe cienie.
Deszczowe kropelki pukają w szyby okien.
Krótki dzień październikowy łączy się z mrokiem
Kiedy tu pada i pada – to świat moknie
A ja siedzę smutna z nosem przy oknie
Wtulam się w złoty jesienny liść i tęsknię za ciepłym latem.

Karolina Bednarz
JESIEŃ
Wrześniowym polem idzie jesień.
Rude ma włosy i rudą sukienkę,
we włosy wpięte pierzaste astry,
a w rękach kłosy i słodką gruszkę.
Idzie i pachnie kasztanami
z twarzą rumianą jak jabłko
wśród drzew, krzewów i szum
złotych i rudych liści.
Już październik
w sadzie czeka
z dzwoneczkami żołędzi
i z babiego lata nićmi.

