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Triumf Katarzyny Niemyćko

Katarzyna Niemyćko i Dainius Dimša, fot. M.
Stańczyk

Katarzyna Niemyćko, po trwających 19
tyg odni zmag aniach konkursowych,
została og łoszona królową tańca Litwy!
Wraz z partnerem Dainiusem Dimšą
Katarzyna zajęła pierwsze miejsce w
projekcie tanecznym "Kviečiu šokti.
Pažadinta aistra" (Zapraszam do tańca.
Rozbudzona namiętność).

Miesiące morderczych prób, pot, łzy, emocje
i poświęcenie... Ostatecznie okazało się, że
było warto! Za Katarzyną i Dainiusem
g łosowało 177 736 telewidzów.

Najwięcej róż - które teg o wieczoru zastąpiły g łosy komisji - wręczyli im także jurorzy.
Dodatkowy punkt tancerze otrzymali od czytelników portalu zmones.lt, którzy g łosowali
przez Internet. A widzowie w studio występy zwycięskiej pary oklaskiwali na stojąco.

Katarzyna Niemyćko i Dainius Dimša, zg odnie z zasadami finału, w niedzielny wieczór
zaprezentowali dwa tańce. Pary mog ły wybrać najlepszy taniec ze swych
dotychczasowych pokazów oraz musiały opracować nowy taniec. Kasia i Dainius
zatańczyli tang o i rumbę. Oba występy wzbudziły zachwyt komisji oceniającej i wręcz
euforię widowni.

Katarzyna i Dainius w finale zmierzyli się z jeszcze czterema parami. Byli to: 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.

Katarzyna i jej partner jako jedyni spośród finałowych par przetrwali wszystkie 19
tyg odni konkursu - inne pary na krótko wypadały z projektu lub dołączyły do nieg o
później. Niemyćko i Dimša już od pierwszych występów byli zdecydowanymi liderami,
mimo to ostra rywalizacja trwała aż do końca. Tak ostra, że ich  g łówni konkurenci -
Tina i Tadas Rimg aila - po og łoszeniu wyników nie potrafil i ukryć rozczarowania i
nawet nie pog ratulowali zwycięzcom.

Katarzyna i Dainius otrzymali g łówną nag rodę pieniężną: 25 tysięcy litów. Partner
taneczny włożył Katarzynie przyg otowane przez org anizatorów złote pantofelki, mające
oznaczać, że odtąd jest królową tańca na Litwie.

Wywiad z Katarzyną Niemyćko i relacje finałowe z pierwszych ust - już wkrótce w
"Wilnotece".

Na podstawie: Inf.wł. 
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