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Janek idzie w ślady Kamila
17.03.2018.

CHOSZCZNO. W piątek (16 marca) w Choszczeńskim Domu Kultury odbyły się powiatowe eliminacje
Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Tym razem
wśród laureatów znaleźli się tylko choszcznianie: JUSTYNA GWOŹDZIK, BARTOSZ KACPRZAK, ŁUKASZ
SIEKLUCKI i JAN ŻOŁNIERZÓW (na zdjęciu). Ten ostatni dokonał tego wyczynu po raz piąty.

Tym razem w powiatowych eliminacjach wystartowało 27 recytatorów
reprezentujących szkoły z terenu powiatu choszczeńskiego. Od kilku już
lat, a dokładniej od 2013 roku powtarzamy stwierdzenie, że recytatorskie
Choszczno zdominowane zostało przez chłopców. Faktem jest, że właśnie
od tamtego podsumowania zdecydowana większość tytułów laureata trafiła w
męskie ręce. Ten trend zachowany został także i teraz, bo jurorki, którym
przewodniczyła aktorka KARINA KRZYWICKA zdecydowały, że w 2018 roku przepustki do finału
wojewódzkiego otrzymają JAN ŻOŁNIERZÓW i BARTOSZ KACPRZAK (obydwaj reprezentują SP nr 3 w
Choszcznie i przygotowani zostali przez ANETTĘ BIKOWSKĄ), ŁUKASZ SIEKLUCKI (ZS nr 2 w Choszcznie
&ndash; LILLA RYBKA) oraz jedyna w tej stawce dziewczyna JUSTYNA GWOŹDZIK (na zdjęciu z prawej,
PG w Choszcznie &ndash; ELŻBIETA OLCZAK).
Ta czwórka pojedzie do Szczecina, ale warto dodać, że w grupie wyróżnionych znaleźli się również inni
choszcznianie: ANNA NATKANIEC, EWA PLISZKA i FILIP FRANAS (wszyscy SP nr 1 w Choszcznie,
przygotowani przez ELŻBIETĘ OLCZAK i CELINĘ SŁUPECKĄ) &ndash; SP nr 1 w Choszcznie) oraz OLIWIA
SADOWSKA (SP nr 3 &ndash; A. Bikowska).

Niewątpliwym ewenementem w tej grupie jest Janek, który w recytacji staje się bezkonkurencyjnym,
niczym KAMIL STOCH
w skokach narciarskich. Podkreślmy, że ten młody choszcznianin wygrał
powiatowe eliminacje już po raz piąty. W ubiegłym roku, m.in. za to
osiągnięcia wyróżnił go burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
To także podczas
tamtego wydarzenia Janek zdradził, że marzy mu się gra w filmach. Lubi
też grać na skrzypcach i w&hellip; piłkę nożną. Jako ciekawostkę dodajmy, że w
ubiegłym roku J. Żołnierzów opisany został w najnowszym wydaniu książki
&bdquo;Młodzież jakiej nie znacie&rdquo;, a konkretnie w 24-stronicowym rozdziale
zatytułowanym &bdquo;Jan Piotr Żołnierzów &ndash; nastolatek o wielu talentach&rdquo;.
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