
 
IV POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 
 28 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył się IV Powiatowy 
Konkurs Ortograficzny dla uczniów gimnazjum z naszego powiatu. 
 Patronat naukowy nad konkursem objął Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie. 
 Zmagania konkursowe rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali języka rosyjskiego.  
 Uczestników serdecznie przywitał Pan Dyrektor Jerzy Mazurek i przewodnicząca jury Pani 
dr Regina Rybicka – pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.  
 Uczniowie zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi znajomość ortografii rosyjskiej 
przygotowanymi przez pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS. 
 W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy konkursu, ich opiekunowie obejrzeli wystąpienia 
uczniów naszej szkoły, którzy zaprezentowali wiersze i piosenki w języku rosyjskim. 
 Ponadto w tym dniu w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty Szkoły i dzięki temu przybyli 
na konkurs uczniowie mogli zapoznać się z ofertą naszej placówki.  
 Wolontariusze pokazali im szkołę, opowiedzieli o jej historii, kołach zainteresowań, 
osiągnięciach i ofercie edukacyjnej.  
 W sali języka rosyjskiego uczniowie mogli obejrzeć tradycyjne rosyjskie pamiątki 
(matrioszki, samowar, chochłomę), rosyjskie książki, czasopisma, zdjęcia z różnych konkursów, 
olimpiad, festiwali, wyjazdów uczniów.  
 Oprócz tego, wszyscy mogli obejrzeć spektakl teatru „Poka szto” z II Międzynarodowego 
Festiwalu Dziecięcego w języku rosyjskim, który odbył się na początku kwietnia w Biłgoraju oraz 
prezentację multimedialną o przedsięwzięciach, które są organizowane z języka rosyjskiego  
w naszej szkole (wyjazdy uczniów do Rosji, konkursy, olimpiady, festiwal). 
 Chętni uczniowie odwiedzili również Bibliotekę im. S. Michałkowa, która znajduje się  
w naszej szkole. Wszystkim się podobały pięknie ilustrowane książki, słowniki i encyklopedie. 
 W sali języka rosyjskiego dla wszystkich gości został przygotowany słodki poczęstunek. 
Uczniowie naszej szkoły przygotowali na tę okazję tradycyjne rosyjskie bliny i różnorodne ciasta. 
 Po przerwie przewodnicząca jury Pani dr Regina Rybicka ogłosiła wyniki i wręczyła 
nagrody zwycięzcom konkursu, a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dyplomy.  
 
            Laureatami konkursu zostali: 
 

I miejsce – Dominika Kość z Zespołu Szkół we Frampolu (opiekun: p. Alfreda Saj) 
       II miejsce – Jakub Kowal z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju  

(opiekun:p. Barbara Borowy) 
III miejsce – Monika Gąbka z Zespołu Szkół we Frampolu (opiekun: p. Alfreda Saj) 

 
 
            Wyróżnienia otrzymali: 
 

− Dominika Zarzycka z Zespołu Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym 
(opiekun: Irena Szmołda) 

 
− Paweł Tutka z Gimnazjum w Soli (opiekun: Marzanna Wojdyła) 

 
 Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów! 
 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii szkoły! 
 
 

 
Dorota Marczak 


