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Polka Katarzyna Niemyćko królową tańca na
Litwie

Po 19 tygodniach prób i występów w
projekcie „Kviečiu šokti” w superfinale
pierwsze miejsce zajęła para Katarzyny
Niemyćko i Dainiusa Dimša. Para wygrała
25 tys. litów oraz miano króla i królowej
tańca.

Do ostatniej bitwy o 40 tys. l itów stanęło pięć
par - Katarzyna Niemyćko i Dainius Dimša,
Kristina Navickaitė – Tina i Tadas Rimg aila,
Aušra Štukytė i Tomas Slausg alvis, Donatas
Baumila i Rasa Židonytė oraz Ing rida
Kazlauskaitė i Ovidijus Andriekus.

Pierwsze miejsce zostało ocenione na 25 tys. l itów, para na drug im miejscu miała
otrzymać – 10 tys. l itów, trzecie miejsce - 5 tys. l itów.

W superfinale pary wykonały po dwa tańce. Po pierwszym tańcu Katarzyny Niemyćko
publika nie szczędziła oklasków, jednak sędzia Edita Daniūtė zaznaczyła, że aby wyg rać,
trzeba pozbyć się tremy. Reżyser Vytenis Pauliukaitis podkreślił , że w ciąg u 19 tyg odni
para zatańczyła aż 17 różnych tańców.

W superfnale producenci wprowadzili nowość. Każdy z członków komisji miał do
dyspozycji 15 róż – g łosów, które musiał  rozdzielić między pary, czym ustalić ich  miejsca
w klasyfikacji końcowej.

Dodatkowe punkty przyznawały też znane osobistości estrady i światka show biznesu.
Czerwoną różę czyli dodatkowy punkt baletmistrz Nerijus Juška oddał Tinie, Irena
Starošaitė i Radżi swoje punkty oddali Niemyćko, Jog aila Morkūnas – Štukyte. Katarzyna
Niemyćko dodatkowy punkt otrzymała również od internautów.

Przed głosowaniem komisji tabela wyglądała następująco:
Niemyćko – 3
Tina – 2 
Štukytė – 1

Głosy komisji

Wszyscy czterej członkowie komisji jednog łośnie po 1 róży oddali dla Donatasa Baumily i
Rasy Židonytė, po 2 – dla Ing ridy Kazlauskaitė i Ovidijusa Andriekusa. Co do pierwszych
trzech miejsc zdania się podzieliły. Edita Daniūtė i Giedrius Drukteinis trzecie miejsce
oddali dla Aušry Štukytė i Tomasa Slausg alvisa, drug ie - dla Kristiny Navickaitė – Tiny i
Tadasa Rimg aily, a pierwsze miejsce i pięć róż otrzymała Niemyćko. Aurelijus Liškauskas
jako pierwszą wytypował Tinę, pozostawiając Katarzynę na drug im miejscu. Różniło się
też zdanie Vytenisa Pauliukaitisa, który Tinie wręczył trzy róże, Štukytė – cztery, no i
pierwsze miejsce oraz pięć róż od Pauliukaitisa otrzymała Niemyćko.

T abela po podsumowaniu głosów komisji
Niemyćko – 22
Tina – 17
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Štukytė – 14
Kazlauskaitė - 8
Baumila – 4.

Wszystko mog ły zmienić g łosy telewidzów, co się jednak nie stało. Po dodaniu g łosów
telewidzów kolejność w tabeli się nie zmieniła. Trwający od 19 tyg odni konkurs taneczny
wyg rała piosenkarka, Polka Katarzyna Niemyćko z partnerem Dainiusem Dimšą.

Po og łoszeniu wyników Dainius uroczyście założył Katarzynie złote pantofelki
oznaczające, że Katarzyna Niemyćko została królową tańca.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób
rozpowszechniać bez zg ody DELFI. Jeśli zg oda DELFI zostanie uzyskana, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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