Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" - znamy
zwycięzców eliminacji!
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W ursynowskich eliminacjach "Warszawskiej Syrenki" wzięło udział 126 młodych
recytatorów. Komisja wybrała najlepszą szóstkę, która będzie reprezentować dzielnicę w
konkursie ogólnomiejskim. Organizatorzy podkreślają, że poziom był wyrównany a dzieci są
świadome swoich umiejętności - rozsądnie dobierają teksty, pracują nad dykcją i barwą
głosu.
Sala im. Juliana Ursyna-Niemcewicza pękała w sobotnie popołudnie w szwach - nic dziwnego młodzi recytatorzy chcieli dowiedzieć się, kto wygrał eliminacje konkursu "Warszawska Syrenka".
Przesłuchania odbyły się 16 i 17 marca, wzięła w nich udział ponad setka dzieci z ursynowskich
podstawówek i gimnazjów. Najlepsi według jury byli:
Antonina Jastrzębowska ze Szkoły Podstawowej nr 319
Cyprian Grabowski ze Szkoły Podstawowej nr 100
Marianna Pawlisz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47
Urszula Słowik ze Szkoły Podstawowej nr 100
Zofia Łaska ze Szkoły Międzynarodowej The International School
Jakub Strach ze Szkoły Podstawowej nr 343
Jury podkreśliło, że wśród zwycięskiej szóstki nie ma stopniowania i podziału na miejsca - wszyscy
byli świetni i wygrali wspólnie. W skład komisji weszli aktorzy, instruktorzy teatralni i pedagodzy Wojciech Sanejko, Maria Reif, Michał Muskat-Zgondek oraz Hanna Ochremiak-Sadowska.
- W porównaniu z roku ubiegłym jest ciekawiej. Dzieciaki są przygotowane, brzmią naturalnie,
problemy dykcyjne niemal nie występują. Musimy jednak być tolerancyjni - dzieci często mają

aparaty na zębach, co nie pozostaje bez wpływy na wymowę oczywiście - komentuje Maria Reif z
jury.
- One się dopiero uczą, my jako jurorzy chcemy im pomóc, a nie zniechęcać. Czasem jest problem z
głośnością mówienia, ale to stres i inne czynniki, na które odporności dopiero nabierają. Zawodowi
aktorzy też miewają z tym kłopoty - dodaje Wojciech Sanejko, przewodniczący jury.
Oprócz zwycięskiej szóstki jury przyznało 19 wyróżnień a pozostali recytatorzy otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Dzieciaki dostały nagrody książkowe.
Przesłuchania wojewódzkie 40. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka" dla uczestników z
Ursynowa odbędą się 22 i 23 kwietnia w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12.
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