Na najwyższym poziomie
Rozmowa z Markiem Syrnykiem, organizatorem Spotkań z Kulturą Ukraińską.
Pytanie lekko prowokacyjne: po co organizuje pan Spotkania z Kulturą Ukraińską?
Dlatego, że jest grupa ludzi w Wałczu i powiecie, która na taką
ofertę oczekuje i bardzo chętnie z niej korzysta. Ponieważ należy dbać i podtrzymywać tożsamość ukraińskiej mniejszości
narodowej z jednej strony oraz dać możliwość poznania kultury
ukraińskiej szerszemu gronu odbiorców z drugiej strony. Dlatego, iż należy dążyć do wzajemnej integracji, a kultura jest chyba
najlepszym środkiem do osiągnięcia tego celu.
Czy założony cel sukcesywnie pan osiąga?
Pisząc projekty zawsze wskazujemy na odpowiednie wskaźniki,
które mamy zamiar osiągnąć. Pani pytanie zabrzmiało tak właśnie, jak pytanie o wskaźniki. Celem było to, ażeby koncerty w
ramach spotkań odbywały się w każdej gminie naszego powiatu. W tym roku ten cel osiągnęliśmy – chcę podkreślić – dzięki
dużej życzliwości poszczególnych samorządów. Celem było to
także, aby wzięło w nich udział jak najwięcej ludzi – tego założenia jeszcze nie zrealizowaliśmy. Chcemy, aby niezależnie od
tego, czy jest to koncert w Wałczu, Człopie, w Chwiramie czy
Karsiborze publiczność miała możliwość uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym na najwyższym poziomie. I to się nam chyba
udaje.
Występ w plenerze w Wołowych Lasach był nowością?
Dla mieszkańców Wołowych Lasów to nie była nowość. Wspólnie z Domem Kultury w Człopie i miejscowym sołectwem zorganizowaliśmy już w tej miejscowości 5 koncertów w ramach
naszego cyklu. A jeszcze wcześniej, dzięki ówczesnej sołtys pani
Krysi Gryćko (którą serdecznie pozdrawiam), w Wołowych Lasach corocznie odbywały się bukowińskie koncerty. Być może
dlatego występy w Wołowych Lasach mają taki szczególny
charakter – integracyjnych spotkań ludzi dwóch narodowości.
Odnośnie pleneru, jeżeli jest możliwość wyjścia na powietrze
chętnie z tego korzystamy, szczególnie jeżeli są to koncerty na
wsiach.
W których miejscowościach koncerty zostały najlepiej przejęte?
Tegoroczne, XXI Spotkania z Kulturą Ukraińską były po raz
pierwszy organizowane w takich miejscowościach jak Hanki,
Chwiram, Karsibór, Tuczno oraz - już w innym powiecie - w Sypniewie i Jastrowiu. I po raz kolejny w Wałczu, Człopie, Mirosławcu oraz Wołowych Lasach. Na to pytanie odpowiem jednak inaczej – wszędzie spotykamy się z dużą życzliwością okazywaną
nam przez współpartnerów. Rewelacyjnie natomiast udają się
koncerty w Człopie i Wołowych Lasach, Tucznie, Jastrowiu oraz
w Wałczu. Jeżeli jest jakiś problem, to czasami bierność publiczności. Artysta na scenie oczekuje reakcji, odpowiedzi na to, że
to co prezentuje jakoś do widza dociera. To bardzo pomaga. Ale
chyba z natury jesteśmy niezbyt wylewni. Dało się to odczuć
zwłaszcza podczas koncertów na wioskach. Moim zdaniem,
jest duża jest potrzeba ogarnięcia właśnie tych ludzi i zaproponowania im jakiejś oferty kulturalnej. My proponujemy akurat
spotkania z kulturą ukraińską, ale przecież na tym nie powinno
się kończyć.
Co było hitem tegorocznych spotkań?
Nie wyróżnię nikogo. Znałem wszystkim wykonawców już wcześniej. I dzięki temu, że znałem, zaproponowałem im udział w
Spotkaniach, które zresztą bardzo ewaluują. Bierzemy bowiem
pod uwagę całe nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie,
opinie widzów, a także recenzje prasowe. Inessa Bratuszczyk i
Orest Choma to wykonawcy z pierwszej ligi ukraińskiej estrady,
„Kozackie Zabawy” to niekwestionowane gwiazdy – jedni i drudzy trafiają w gusta naszej publiczności. „Haydamaky” to z kolei
głównie oferta dla młodzieży, chociaż, jak dało się zauważyć, na
ich koncercie było sporo i tej młodzieży powyżej pięćdziesiątki. To fajne. Natomiast zespoły z kompleksu ukraińskich szkół z
Białego Boru, mają po prostu pokazywać siebie i uczyć się od
najlepszych.
Dziękuję za rozmowę.

