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28 lutego odbędzie się
Dyktando Narodowe

Krzysztof Subocz
Budynek Filharmonii Narodowej
w Szczecinie zyskał swego czasu miano Mistera Architektury, natomiast
sala koncertowa pod względem
wspaniałej akustyki jest najlepszą w
Polsce. I to właśnie w takich warunkach przed melomanami Szczecina
wystąpiła europejska perła muzyki
poważnej – Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Wilna, pod
batutą Modestasa Pitrėnasa.
Na widowni wypełnionej do ostatniego miejsca, zebrali się dobrodzieje szczecińskiej wysokiej kultury:
wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, prezes Zarządu Portu
Szczecin Krzysztof Urbaś, prezes
Unity Line Jarosław Kotarski, tymczasowy kierownik Polskiej Żeglugi
Morskiej Maria Skubniewska, prezes Bulk Cargo Bogusław Trzciński,
prezes C. Hartwig Jerzy Wójtowicz,
biskup senior jubilat Marian Kruszyłowicz, przedstawiciele samorządów
i dosłownie setki melomanów.
„To wspaniałe miejsce, wspaniała
atmosfera, piękne miasto” – powiedziała Ruta Prusevičienė, dyrektor
generalna Litewskiej Filharmonii
Narodowej.
Zachwytów nie krył ambasador

RL w Warszawie Eduardas Borisovas. Koncert to prezent litewskich
muzyków z okazji przypadających
w tym roku kilku ważnych rocznic
– 450-lecia Unii Lubelskiej, 100-lecia Restytucji Republiki Litewskiej
i 30-lecia Niepodległej, Suwerennej
Litwy. Szczecińscy koneserzy muzyki
poważnej usłyszeli Symfonię Pastoralną Ludwiga van Bethovena, brawurowo wykonany koncert fortepianowy nr.2 Sergieja Rachmaninowa w
wykonaniu Lukasa Geniušasa, laureata II nagrody konkursu chopinowskiego z 2010 r. Owacje na stojąco.
Muzycy z Wilna obiecali w przyszłości powrócić do Szczecina, a to właśnie za sprawą klimatu, wyrobienia
estetycznego słuchaczy i atmosfery
wytworzonej także przez gospodarzy, organizatorów tego muzycznego
wydarzenia.
„Konsulat Republiki Litewskiej
w Szczecinie koncert objął mecenatem. Ogromnie jestem dumny z
poziomu wykonawców, wsparcia dobrodziejów, niezapomnianych wrażeń pozostawionych melomanom” –
powiedział „Kurierowi Wileskiemu“
Wiesław Wierzchoś, konsul RL w
Szczecinie.

Przed melomanami Szczecina wystąpiła europejska perła muzyki poważnej
– Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Wilna, pod batutą Modestasa
Pitrėnasa Fot. autor

Już po raz trzynasty organizatorzy
dyktanda narodowego i partnerzy
projektu zapraszają miłośników
języka litewskiego do napisania Dyktanda Narodowego.
Umiejętności językowe z języka
litewskiego będzie mógł sprawdzić
każdy. Dyktando odbędzie się 28
lutego o godz. 11.00 w samorządzie
stołecznym (al. Konstitucijos 3, II
piętro).
Tradycyjnie Dyktando będzie można
pisać również w kilku szkołach
ogólnokształcących w Wilnie (w
momencie rejestracji należy wybrać,
w której szkole będziesz pisać).
Uczestnicy po napisaniu dyktanda
będą mogli zrobić zdjęcia swoich
prac i następnie sprawdzić swoje
błędy, gdy tekst pojawi się na stronach www.diktantas.lt i www.vlkk.lt.
Finał Dyktanda Narodowego odbędzie się w Wilnie. Zwycięzcy zostaną
powiadomieni osobiście.
Dyktando Narodowe organizowane
jest przez Instytut Myśli Obywatelskiej wraz z wieloletnimi partnerami
projektu – DELFI, LRT, AB Poczta
Litewska, Ministerstwem Oświaty i
Nauki RL, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RL, Państwową Komisją
Języka Litewskiego. Dyktando będzie
transmitowane w radiu LRT. Projekt
realizowany jest pod patronatem
Dalii Grybauskaitė.
L24.lt
Fot. diktantas.lt

