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„Talent to drobiazg, który wyróżnia jednego człowieka od
drugiego”. Finał konkursu „Talenty Wileńszczyzny”DUŻO
ZDJĘĆ
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W świątecznej atmosferze wczoraj w
Rudominie odbyła się gala f inałowa
konkursu „Talenty Wileńszczyzny.
Specjalna komisja wyłoniła trzech
zwycięzców.

„Zaczynałam właściwie na podobnych scenach, jaką
mamy tutaj w Rudominie, na „Talentach Wileńszczyzny”. Ile było tych konkursów nie pamiętam. Nigdy nie
liczyłam. Możliwie, że było ich gdzieś 26” – żartowała ze sceny Ewelina Saszenko, która gościnnie
zaśpiewała kilka piosenek w Rudominie.

Warto zaznaczyć, że sala była wypełniona po brzegi. Z jawili się też liczni goście, m.in. mer rejonu
wileńskiego Maria Rekść oraz wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz. Na scenie wystąpiło 14
wykonawców. Później był Św. Mikołaj, który obdarował zebrane dzieciaki prezentami.

Zbigniew Lewicki, inicjator i opiekun artystyczny konkursu, powiedział ze sceny, że utalentowany człowiek,
zawsze czymś się wyróżnia z ogółu. „To jest taki drobiazg, który wyróżnia jednego człowieka od drugiego
człowieka. Sądzę, że każdy człowiek ma talent, ale nie każdy odważy się go wyeksponować” – oświadczył
zebranym Z. Lewicki.

Pierwsze trzy miejsca – a w sumie dwa, bo jury postanowiło nagrodzić pierwsze miejsce oraz dwa drugie –
od organizatorów otrzymały nagrody w postaci tabletów. „Bardzo mnie zdziwiła decyzja jury, bo większość
uczestników mogła pretendować na pierwsze miejsce. Ale jestem bardzo zadowolona z wygranej” –
powiedziała zw.lt zwyciężczyni konkursu Elżbieta Oleszkiewicz. Laureatka zaznaczyła również, że chciałaby
kontynuować karierę muzyczną.

Dwa drugie miejsca zajęły Paulina Anisimowa oraz Elana Galin. „Bardzo się cieszę, że pierwsze miejsce
zajęła moja koleżanka. Jednak nadal chcę działać w muzyce” – poinf ormowała zw.lt Paulina Anisimowa.
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