
Dnia 15 pa dziernika nasi uczniowie brali udzia  w I Konkursie Piosenki Rosyjskiej

organizowanym przez Instytut Filologii S owia skiej UMCS w Lublinie oraz Centrum J zyka

i Kultury Rosyjskiej UMCS. Konkurs odbywa  si  w Instytucie Filologii S owia skiej

w Lublinie. Przebiega  w kilku kategoriach: wyst p solowy, duet, zespó  z uwzgl dnieniem

gatunku muzycznego. W jury konkursu zasiada y: dr Alina Or owska – przewodnicz ca,

dr Teresa Giedz-Topolewska i dr Swiet ana Szaszkowa. Nagrody dla uczestników ufundowa

Dziekan Wydzia u Humanistycznego, Lubelskie Kuratorium O wiaty oraz Centrum J zyka

i Kultury Rosyjskiej UMCS.

W wyst pach solowych, duetach i zespo ach wyst pi o ponad 40-u uczniów, przede

wszystkim licealistów, ale byli w ród uczestników i gimnazjali ci. W przygotowania uczniów

do wyst pu zaanga owa o si  15 nauczycieli ze szkó  patronackich (Lublin, Bi goraj, Che m,

widnik, Lubartów, Wola Uhruska, Wisznice). Naszych uczniów przygotowywa y panie:

mgr Barbara Borowy i mgr Krystyna Ma ysz.

Mi o nam poinformowa , e nagrodzeni zostali nast puj cy uczniowie naszej szko y:

w kategorii Duet, zespó  – piosenka pop, rock, piosenka ludowa

I miejsce zaj y: Karolina Kaw cka, Martyna

Szeniak, Ewelina Zwolak  z piosenk ”

),Opiekun: mgr Barbara Borowy.

II miejsce zaj li: Justyna Braniewska, Michalina

Garbacka, Mateusz Skrok z piosenk  „

” (musical „Metro”,

Teona Dolnikowa i Swiet ana Swietlikowa),

Opiekun: mgr Barbara Borowy.

III miejsce zaj li: Kamil Mach, Pawe  Mielech,

Kasjan Kucharski z piosenk

” ( ),

Opiekun mgr Krystyna Ma ysz.



W kategorii Wyst p solowy – piosenka pop

 II miejsce zaj a Magdalena Krzeszycha z piosenk

” ), Opiekun mgr Barbara Borowy

W konkursie brali równie  udzia : Angelika Macioch,

Ilona Matuszak, Kinga Kulanin, Sylwia Polak, Marta

Ko odziejczyk, Agnieszka Paczos, Micha  Fedec i Aleksandra

Za .

Wszyscy uczniowie oprócz gromkich braw otrzymali dyplomy uczestnictwa.


