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Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława
Gintrowskiego „Pamiątki” – Kołobrzeg, 12–13
lipca 2019

W dniach 12 – 13 lipca 2019 roku w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury im.
Zbigniewa. Herberta w Kołobrzegu (ul. Solna 1) odbędzie się I edycja Ogólnopolskiego
Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”.

Celem Przeglądu jest podtrzymanie pamięci o dorobku i postaci artysty oraz kultywowanie
spuścizny artystycznej Przemysława Gintrowskiego wśród różnych grup wiekowych i
społecznych. W programie znajdzie się szeroka gama prezentacji artystycznych: konkurs
piosenki, koncerty i spektakle.

Organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego
„Pamiątki”  jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna w Kołobrzegu.

Instytut Pamięci Narodowej jest jednym z partnerów wydarzenia, a prezes IPN dr Jarosław
Szarek objął nad nim patronat honorowy.

Dzień 1.

Pierwszego dnia Przeglądu, w piątek 12 lipca o godzinie 17.00, zaprezentuje się 18
zakwalifikowanych wykonawców, którzy wezmą udział w konkursie głównym na interpretację
dwóch piosenek z dorobku Przemysława Gintrowskiego. Przyjadą oni do Kołobrzegu, m.in. w
Warszawy, Gliwic, Wolsztyna, Dąbrowy Górniczej, Poznania, Gdyni, Olsztyna, Torunia, Krakowa
czy Wrocławia. Oceniać ich będzie jury w składzie: Justyna Holm, Agnieszka Gintrowska, Julia
Gintrowska, Jan Poprawa, Paweł Sztompke, Jacek Pechman, Magdalena Kawczyńska i Beata
Mola-Bychawska.

Po zakończeniu konkursu (ok. 21.00) widzowie zobaczą program słowno-
muzyczny„Autoportret”. W pierwszej jego odsłonie wystąpią  Edyta Kluk-Wisz i Przemysław
Tejkowski. Z teatralnej formy wywiadu między dziennikarką a bardem, opartym na
autentycznych wypowiedziach Gintrowskiego, wyłoni się portret osobisty artysty. Dzięki temu
będziemy mogli dowiedzieć się o młodości licealnej Gintrowskiego,  początkach jego drogi
artystycznej, wyborach i postawie patriotycznej. Całość uzupełnią multimedialne prezentacje
zdjęć barda.

W drugiej części z piosenkami Przemysława Gintrowskiego wystąpią artyści: Jan „Janga”
Tomaszewski , Wojciech Brzeziński i zespół TANGO ATTACK w składzie: Hadrian Filip
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Tabęcki, Piotr Malicki i Grzegorz Bożewicz.

Dzień 2.

Drugiego dnia, w sobotę 13 lipca, Przegląd „Pamiątki” rozpocznie się także o godzinie 17.00
w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta.

Zanim publiczność pozna werdykt jury, a tym samym laureatów konkursu, którym zostaną
wręczone nagrody finansowe ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Prezesa Zarządu TVP – Jacka Kurskiego i  Stowarzyszenie
Artystów Wykonawców  Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, na scenie
zaprezentują się studenci kierunku aktorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej w spektaklu
zatytułowanym „Postacie”, który wyreżyserowała  Magdalena Kizinkiewicz. Stanowi on
innowację w podejściu do interpretacji muzyki Przemysława Gintrowskiego. Za pomocą
połączenia wielu dziedzin sztuki, tj. obrazu, dźwięku, choreografii, scenografii i nowych
technologii, powstało poruszające dzieło audiowizualne z udziałem młodych aktorów. Jedną
z piosenek w tym spektaklu zaśpiewa Julia Gintrowska – córka barda.

Na zakończenie Przeglądu widzowie zobaczą program artystyczny „S.A.L.I.G.I.A”. To trans-
opera w wykonaniu artystów ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich w Koszalinie. W
programie znalazły się utwory skomponowane przez Gintrowskiego do słów Zbigniewa
Herberta, Tadeusza Nowaka, Marka Tercza, Justyny Holm, Agnieszki Osieckiej, Jerzego
Czecha, Bogdana Olewicza, Krzysztofa Marii Sieniawskiego, Mieczysława Jastruna, Natana
Tenenbauma i Jacka Kaczmarskiego. Jak przyznaje autorka scenariusza i reżyserka tego
spektaklu Ewa Czapik- Kowalewska, wszystkie pieśni, które usłyszy kołobrzeska
publiczność „Pamiątek”, niosą przesłania dotyczące ludzkich postaw, poszukiwania drogi,
celu, stawiania czoła przeciwnościom i nieuniknionym zmianom. S.A.L.I.G.I.A jest
opowieścią o grzechach głównych, buncie, szaleństwie i odrodzeniu w obliczu toczących się
kół Historii. Autorem aranżacji i kierownikiem muzycznym jest Rafał Kowalewski. 

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” poprowadzi znany i
ceniony dziennikarz  Polskiego Radia Paweł Sztompke.

Honorowy patronat objęli: najbliższa rodzina barda – Agnieszka Gintrowska (żona) i Julia
Gintrowska (córka), prof. dr hab. Piotr Gliński – wicepremier i minister kultury i dziedzictwa
narodowego, dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Tomasz Hinc –
wojewoda zachodniopomorski oraz prof. Jan Żaryn – senator RP.

Wstęp na Przegląd jest wolny, ilość miejsc jednak ograniczona.

Więcej o „Pamiątkach” na www.pamiatkiprzemyslawagintrowskiego.pl
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