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W niedzielę 18 października w pomieszczeniu biblioteki parafialnej parafii św. Wojciecha odbyło się wstępne
przesłuchanie uczestników corocznego Konkursu Recytatorskiego „Kresy” z ramienia Kaliningradzkiej Wspólnoty Kultury
Polskiej. Do przeglądu eliminacyjnego zgłosiło się 9 uczestników.

Konkurs Recytatorski „Kresy 2009”

Oprócz stale biorących
udział w takich imprezach
sióstr Misiuwianiec (10 lat) i
równie z powodzeniem wy-
stępującego Daniiła Penczu-

kowa (5 lat), stanęły w szran-
ki konkursowe po raz pierw-
szy w grupie m łodszej
Katarzyna Gałuszka (6 lat),

Ewelina Gnatenko (8 lat),
Irena Dmitrenok (13 lat). W
grupie uczestników od 16 lat
i  wyżej wystąpi ły Franc
Makarow (16 lat), W łada

Kozłowska (16 lat), pani
Janina Bondarik (69 lat).

Wszystkie miejsca sie-
dzące w bibl iotece były
zajęte przez rodziców ucze-
stników i innych członków
Wspólnoty Polskiej, którzy
wraz z Jury Konkursowym w
składzie: Ałła Kuczyńska
oraz Natal ia Dani łowa i

Wiera Andrejczuk przyglą-
dal i  się uczestnikom i
wsłuchiwali się w recyto-
wane strofy, żeby wyróżnić
tych, którzy godnie niosą
świat ło polskiego słowa
poetyckiego. Zaś uczestnicy

zmagań twór-
czych niewątpli-
wie odczuwali
wielką tremę,
szczególnie ci
występujący po
raz pierwszy.

Czasem ktoś
z młodszych re-
cytatorów na
chwilę zapominał
słowa wiersza,
ależ inni nato-
miast wywoływali
poczucie zdumienia swoją
umiejętnością (pomimo mło-

dego wieku) pokonywania
trudności fonetycznych języ-
ka polskiego i odpowiednie-
go przekazywania treści i
nastroju utworu poetyckiego.

Decyzja Jury Konkurso-
wego przeglądu elimina-
cyjnego „Kresy 2009” we
Wspólnocie Kultury Polskiej
Kaliningradu była nastę-

pująca:
w najm łodszej grupie

wiekowej miejsce I – Daniił
Penczukow, 5 lat;

równoznaczne miejsce I
– Katarzyna Gałuszka, 6 lat,
Ewelina Gnatenko, 8 lat;

w grupie wiekowej od 10
do 13 lat – Danuta Misiu-
wianiec miejsce I, 10 lat,
Jana Misiuwianiec – miejsce
II, 10 lat; Irena Dmitrenok –
miejsce III, 13 lat;

w grupie od 16 lat i wyżej
– Włada Kozłowska (16 lat)
miejsce I, Janina Bondarik

(69 lat) miejsce II, Franc
Makarow (16 lat) miejsce III.

I niech nie zniechęca się
ten, kto w tym roku wysokie-
go miejsca nie zajmuje, albo
w tym roku nie dołączył do
grona uczestników. Bo w
tym konkursie ważniejsze
jest poznawanie piękna ro-
dzimego języka poetyckie-
go, przez to również pozna-
wanie tego co my polskością
nazywamy.
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