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"Kresy 2012". Finał w Białymstoku

Zwycięzcy najstarszej grupy wiekowej
konkursu "Kresy 2012", fot . wilnoteka.lt

Na Białostockich Spotkaniach "Kresy 2012" w
dniach od 3 do 9 grudnia Litwę reprezentować
będą Artur Kudriawcew i Katarzyna Kuczyńska
z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie. W 21.
edycji Konkursu Recytatorskiego "Kresy" na
Litwie wzięło udział  łącznie 764 uczniów.

"To niewątpliwa zasługa nauczycieli, którzy
potraf ią zainteresować uczniów, przybliżyć im poezję" - mówił  podczas f inałowej ceremonii
Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz
Szkolna", które wspólnie z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
organizuje konkurs.

"Nie każdy z uczestników zostanie aktorem, ale umiejętność poprawnego wysławiania się,
dobra dykcja, na pewno przyda się w życiu osobistym, jak i zawodowym. Z własnego zaś
doświadczenia mogę powiedzieć, że wiara i poezja to rzeczy, które bardzo pomagają w
trudnych chwilach życiowych" - dodał J. Kwiatkowski.

Uczestnicy startowali w trzech grupach wiekowych: najmłodszej (do lat  12) - 19 uczestników,
średniej (12-16 lat) - 19 uczestników i najstarszej (powyżej 16 lat) - 18 uczestników.
Zwycięzców wyłoniła komisja pod przewodnictwem Piotra Damulewicza, profesora Akademii
Teatralnej w Białymstoku, aktora Białostockiego Teatru Lalek.

W pierwszej grupie wiekowej I miejsce zajęła Kinga Żybort  ze Szkoły Średniej im. Szymona
Konarskiego. Mała dziewczynka, o głowę niższa nawet od kolegów ze swojej grupy wiekowej,
ujęła komisję szczerością wykonania. W drugiej grupie wiekowej zwyciężyła Julia Radlinskaitė
ze Szkoły Średniej w Mickunach. Artur Kudriawcew i Katarzyna Kuczyńska, którzy byli najlepsi w
najstarszej grupie wiekowej, będą bronić barw Litwy na międzynarodowym konkursie w
Białymstoku.

"Jestem bardzo szczęśliwy, ale już odczuwam tremę, bo mam poczucie, że nie mogę wrócić z
Polski bez laurów" - powiedział  A. Kudriawcew.

"Wszystkie konkursy ocenia się według głównych laureatów, nie ma czegoś takiego jak tak
zwany poziom ogólny" - podsumował przewodniczący jury Piotr Damulewicz. "Sens tego
konkursu tkwi w najpiękniejszych interpretacjach, a można powiedzieć z całą
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odpowiedzialnością, że w tym roku nagrodzone interpretacje były ze wszech miar doskonałe".

Pełna lista laureatów konkursu na stronie internetowej „Macierzy Szkolnej”. Relacja wideo z
f inału konkursu recytatorskiego "Kresy 2012" - już wkrótce w "Wilnotece".

Na podstawie: Inf .wł.  
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