
Dzie  Rosji w LO im. ONZ w Bi goraju 

 

15 czerwca w LO im. ONZ w Bi goraju odby a si  niecodzienna uroczysto  „Dzie  Rosji”. Tak  
uroczysto  uczniowie razem z nauczycielkami j zyka rosyjskiego organizuj  corocznie, ale w tym roku ta 
uroczysto  nabra a szczególnego znaczenia. 

Uroczysto  w szkole zaszczyci a prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wyk adowców 
zyka Rosyjskiego pani profesor Ludmi a Szypielewicz, która wr czy a Panu dyrektorowi Marianowi 

Klecha i nauczycielkom Barbarze Borowy i Krystynie Ma ysz listy gratulacyjne za zaj cie I miejsca 
w I Ogólnopolskim Konkursie na najlepsz  szko  w dziedzinie nauczania j zyka rosyjskiego. Nagrod  jest 
tygodniowy wyjazd do Sankt-Petersburga dla pana dyrektora i wyposa enie pracowni j zyka rosyjskiego dla 
nas i pa  nauczycielek. 

Pani profesor mia a jeszcze jedn  niespodziank . Dzisiaj og oszono wyniki konkursu dla uczniów 
„Putiewoditiel po Sankt-Petersburgu”. Okaza o si , e laureatem zosta  nasz kolega Wojtek Kasprzak  
z klasy Ig (opiekun Barbara Borowy). Nagrod  jest tygodniowy wyjazd do Sankt-Peresburga. 

Po oficjalnej cz ci zacz a si  wspólna zabawa. Nasze kole anki i koledzy przygotowali wspania  
cz  artystyczn  przypominaj  nam kultur  Rosji. Us yszeli my piosenki rosyjskiej, recytacje rosyjskich 
wierszy, obejrzeli my taniec rosyjski. Scenariusz przygotowany przez uczennic  kl. II h Martyn  Szeniak 
zachwyci  wszystkich. Po cz ci artystycznej poszli my do „Kafe-zakusocznoj:, gdzie mogli my spróbowa  
smako yków kuchni rosyjskiej i polskiej przygotowane przez nasze kole anki. Wspólnymi si ami nasze 
liceum sta o si  prawdziwym centrum j zyka rosyjskiego. Przechodz c korytarzami mogli my obejrze  
zdj cia wielu interesuj cych miejsc w Rosji, poczyta  o historii Rosji. Klimat ca ej imprezy z poczu y 
równie  uczniowie nie ucz cy si  j zyka rosyjskiego, poniewa  ca a szko a by a od wi tnie udekorowana 
(rosyjskie flagi, gazetki o Rosji, Rosyjskie suweniry), a na ka dej przerwie mieli my okazj  wys ucha  
wspó czesnych piosenek rosyjskich (zespo u Lube, Maksim, Zamfiry), których s uchaj  nasi rówie nicy  
w Rosji. 

         Natalia Borowa klasa Id 



 
 

 

 

 

 


