
26 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Kultury Niderlandzkiej odbył się po raz pierwszy w historii KFN 
konkurs recytatorski dla uczniów liceów ogólnokształcących, zorganizowany przez Koło 
Naukowe Studentów Niderlandystyki pod patronatem Ambasady Królestwa Niderlandów. 
Konkurs stanowił zapowiedź Tygodnia Bredero – majowego festiwalu poświęconego 
holenderskiemu poecie i dramaturgowi G.A. Bredero w ramach międzynarodowych 
obchodów Roku Bredero.  
 
Wydarzenie otworzył Kierownik Katedry Filologii Niderlandzkiej prof. zw. dr hab. Stefan 
Kiedroń.  
 

 
 
Konkurs, w którym wzięło udział osiemnastu uczniów z siedmiu wrocławskich szkół, 
poprowadziły Hania Glapińska i Natalia Gradzik - studentki I roku studiów lic. oraz członkinie 
KN Studentów Niderlandystyki. Hania i Natalia, dbając o przyjazną atmosferę podczas 
recytatorskich zmagań, doskonale spisały się jako gospodynie konkursu. 
 

 



W jury zasiedli: dr hab. Grzegorz Kowal – prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego 
UWr. – przewodniczący jury, prof. zw. dr hab. Stefan Kiedroń - kierownik Katedry Filologii 
Niderlandzkiej, dr Joanna Skubisz - pełnomocnik Kierownika Katedry ds. Nauki i Rozwoju, lic. 
Karolina Wolska - przewodnicząca KN SN i Wiktoria Kapusta – członkini KN SN. Warto 
wspomnieć, że Karolina Wolska i Wiktoria Kapusta należą jednocześnie do studenckiej grupy 
teatralnej Tulpjes. 
 

 
 
W nawiązaniu do epoki holenderskiego Złotego Wieku, w której tworzył G.A. Bredero, 
uczestnicy deklamowali wybrane utwory poetyckie z literatury światowej XVII wieku.  
W czasie przerwy przeznaczonej na obrady jury dr Małgorzata Dowlaszewicz przedstawiła 
sylwetkę patrona konkursu i zaplanowane wydarzenia w ramach Tygodnia Bredero. 
 

 
 
Uczestnicy reprezentowali niezwykle wysoki i wyrównany poziom, toteż wybór zwycięzców 
okazał się niełatwy.  



Ostatecznie jury zdecydowało się przyznać trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia. 
Laureatką pierwszego miejsca została Zuzanna Banaś z XII LO im. Bolesława Chrobrego za  
pełne ekspresji wykonanie wiersza Do złej baby Daniela Naborowskiego.  
 

 
 
II miejsce zajęła Karolina Fedunkiw z X LO im. Stefanii Sempołowskiej za recytację wiersza 
Człowiek George Herberta, a III miejsce przypadło w udziale Szymonowi Drzazdze z XIII LO 
im. Aleksandra Fredry, który zaprezentował utwór Galeria Andrew Marvella.  
 

 
 
Równorzędne wyróżnienia otrzymały dwie uczennice z VII LO im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego:  Aarushi Chourasia  za recytację wiersza A Lecture upon the Shadow Johna 
Donne’a oraz Aleksandra Skowronek za wiersz Marność Daniela Naborowskiego. 



 
Ponadto publiczność – niezależnie od konkursowego jury - przyznała w głosowaniu swoją 
Nagrodę Specjalną. Jej laureatką została Natalia Zamorska z VII LO im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego za recytację utworu An der Krippe Angelusa Silesiusa. 

 

 
 
Laureaci otrzymali z rąk przewodniczącego jury - dr hab. Grzegorza Kowala, prodziekana ds. 
studenckich Wydziału Filologicznego UWr., dyplomy oraz nagrody książkowe. 
 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania i gratulacje uczestnikom oraz ich 
nauczycielom za znakomite przygotowanie do udziału w konkursie oraz doskonałe recytacje.  
 
Zapraszamy za rok! 
 

 
 
Kompletną fotorelację Kingi Staniszewskiej z konkursu recytatorskiego można obejrzeć tutaj:  
https://www.facebook.com/pg/Ko%C5%82o-Naukowe-Student%C3%B3w-Niderlandystyki-
846013688852521/photos/?ref=page_internal 
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