
Dnia 21 maja 2013r. w naszej szkole odbył się II Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
z  języka rosyjskiego dla gimnazjum pod patronatem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS 
w Lublinie. Wzięło w nim udział 19 uczniów szkół powiatu biłgorajskiego.	  

W skład jury wchodziły: dr Ewa Białek, mgr Weronika Markowska z Instytutu 
Filologii Słowiańskiej i Krystyna Małysz. Uczestników przywitał dyrektor Marian Klecha 
życząc połamania piór i owocnej pracy. Uczniowie zmierzyli się z dyktandem oraz innymi 
zadaniami sprawdzającymi znajomość ortografii rosyjskiej przygotowanymi przez panią 
dr Ewę Białek. 

W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy konkursu, ich opiekunowie i uczniowie naszej 
szkoły obejrzeli spektakle przygotowane przez teatry „Пока что” i „Одуванчик”. 
Wystawiono dwie sztuki teatralne wyreżyserowane przez panią Alicję Jachiewicz-Szmidt. 
Spektakle „Ссора” i  „Заяц-симулянт” zajęły czołowe miejsca na Pierwszym 
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dziecięcych w języku rosyjskim. Spektakle 
publiczności bardzo się podobały, jak również wspaniałe stroje aktorów i dekoracje 
zaprojektowane przez panią Alinę Dzido i przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod jej 
kierownictwem. 	  

W przerwie miedzy występami teatrów Tomasz Nicpoń, Magda Koman oraz 
Anna  Rymarz zabawiali publiczność piosenkami w języku rosyjskim.	  

Po części artystycznej przewodnicząca jury pani dr Ewa Białek ogłosiła wyniki i 
wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu, a wszystkim uczestnikom dyplomy.	  

	  

Wyniki konkursu są następujące:	  

I miejsce: Dominika Błaszczak z Zespołu Szkół we Frampolu	  

II miejsce: Aleksandra Stańczyk z Zespołu Szkół we Frampolu i Katarzyna Iwańczyk 
również z Zespołu Szkół we Frampolu. Wszystkie trzy uczennice przygotowywała pani 
Alfreda Saj.	  

III miejsce: Katarzyna Żółw i Angelika Oleszczak z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju 
(przygotowane przez panią Barbarę Borowy)	  

WYRÓŻNIENIE: Paulina Paluch z Zespołu Szkół w Soli (przygotowana przez panią 
Marzannę Wojdyłę) i  Karolina Grzywna z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju 
(przygotowana przez panią Barbarę Borowy). 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!	  

 Opracowały: 	  

Aleksandra Styk i Emilia Tłuczek, 

uczennice kl. I „G” LO im. ONZ	  


