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Trzecia edycja konkursu „Szkoła Radiożerców”:
Korea i folklor bałkański
Radiożercy
Największe talenty radiowe, drzemiące w
uczniach polskich szkół na Litwie, zostały
nagrodzone przez Radio „Znad Wilii”. W sobotę
(22 września) wręczono nagrody finalistom
trzeciego z kolei konkursu „Radiożerców”.
„Cieszy, że uczestnicy konkursu nie byli zmuszani do
konkursu, nie stał za nimi polonista czy wychowawca z
tekstem, „bo musisz”. W trakcie konkursu dzieci bardzo się zmieniały. Od pierwszego postanowienia,
że mogę zrobić reportaż, poprzez montaż tekstów, wywiadów, aż po udostępnienie na antenę. Jest to
wspaniałe uczucie, oglądać iskrzące oczy dzieci, szczególnie chętnych poznania, poznania czegoś
nowego, czegoś nieznanego” – powiedziała PL DELFI organizatorka konkursu Julita Kraińska.
Trzecia edycja odbywała się pod hasłem „Wakacje Radiożerców”. Prace przedstawione w konkursie
powinny były spełniać wymagania formalne: czas – max.10 min, poprawność językowa, zgodność z
tematem, dobra jakość dźwięku. Wszystkie reportaże zgłoszone do konkursu były oceniane przez
grono niezależnych ekspertów, a także internautów.
„Tańczę w zespole „Wilia”, Wyjechaliśmy z zespołem do Bułgarii i tam postanowiłem, że można
porównać folklory: wileński, polski z bałkańskimi. Uczestniczyliśmy w festiwalu, co dało mi możliwość
obcowania z młodzieżą różnych narodów fascynującą się folklorem” – opowiadał PL DELFI Łukasz
Kamiński ze Szkoły im. Adama Mickiewicza, laureat Gran Prix konkursu.
„W swojej pracy przedstawiłam państwo Korea. Chciałam zaprezentować kulturę, muzykę i zwyczaje
tego odległego państwa. Konkurs był dla mnie wyzwaniem. Swoją przyszłość wiążę z matematyką
bądź ekonomią. Bardzo się cieszę wygraną, jest to dla mnie dobrym bodźcem do dążenia do kolejnych
szczytów” – powiedziała PL DELFI Ewa Dragunaitė ze Szkoły im. Adama Mickiewicz, zwyciężczyni
konkursu.
Miłą niespodzianką z okazji wręczenia nagród był występ znanego polskiego kabaretu
"Paranienormalni".
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli

zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.

