
III POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
 
 

 27 marca 2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył się III Powiatowy 
Konkurs Ortograficzny dla uczniów gimnazjum z naszego powiatu. 
 Patronat naukowy nad tym konkursem sprawuje  Instytut Filologii Słowiańskej UMCS 
w Lublinie. Pracownicy naukowi Instytutu przygotowują test przeprowadzają konkurs. 
 Organizacją konkursu w naszej szkole zajęła się Pani prof. Barbara Borowy. 
 Zmagania konkursowe rozpoczęły się o godz. 10-tej w Bibliotece im. S. Michałkowa 
w Liceum im. ONZ. Uczestników serdecznie przywitał Pan Dyrektor Jerzy Mazurek 
i przewodnicząca jury Pani mgr Małgorzta. Nakonieczna – pracownik naukowy UMCS w Lublinie. 
Członkiem komisji była także Pani dr Katarzyna Oszust – wykładowca w Instytucie Filologii 
Słowiańskiej. 
 Uczniowie zmierzyli się z dyktandem i zadaniami sprawdzającymi znajomość ortografii 
rosyjskiej przygotowanymi przez Panią mgr M. Nakonieczną. 
 W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy konkursu, ich opiekunowie i uczniowie naszej szkoły 
obejrzeli występ studentów z Koła Rusycystów UMCS, którzy przygotowali program słowno-
muzyczny pt. „Tiewnaja piewunnica” czyli o związkach Juliana Tuwima z kulturą rosyjską. 
 Zebrani goście i uczniowie szkoły mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji 
o Julianie Tuwimie i jego związkach z kulturą rosyjską, a także wysłuchać recytacji wierszy 
i posłuchać piosenek w języku rosyjskim, które przedstawili studenci filologii słowiańskiej.  
 Uczniowie naszej szkoły również mieli możliwość obejrzeć prezentację multimedialną 
przedstawiającą Instytut Filologii Słowiańskiej w Lublinie. 
 Swoje umiejętności językowe i artystyczne zaprezentowali także uczniowie naszej szkoły: 
Anna Ksiądz, Magdalena Harasiuk, Monika Siembida. recytowali wiersze rosyjskich poetów, 
a Magdalena Koman i Kamil Piastowicz śpiewali rosyjskie piosenki. 
 Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwały konferansjerki uczennice klasy II g – 
Emilia Tłuczek i Aleksandra Styk. 

Wszystkim uczniom występy studentów z UMCS i uczniów naszej szkoły bardzo się 
podobały. 
 Ponadto w czasie przerwy wszyscy uczestnicy konkursu i zaproszeni goście mogli miło 
spędzić czas przy herbacie i rosyjskich potrawach, które przygotowali uczniowie naszej szkoły 
z pomocą Pani Doroty Marczak 
 Po części artystycznej przewodnicząca jury Pani mgr M. Nakonieczna ogłosiła wyniki 
i wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu, a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dyplomy.  
 
            Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce – Aleksandra Stańczyk z Zespołu Szkół we Frampolu (opiekun: p. Alfreda Saj) 
II miejsce – Karolina Maciocha z Zespołu Szkół we Frampolu (opiekun: p. Alfreda Saj) 
III miejsce – Dominika Kość z Zespołu Szkół we Frampolu (opekun: p. Alfreda Saj) 
 
            Wyróżnienia otrzymali: 

− Oskar Furlepa z Zespołu Szkół we Frampolu (opiekun: p. Alfreda Saj) 
− Katarzyna Adamek z Zespołu Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym 

(opiekun: p. Joanna Ferens) 
 
 Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów! 
 

Dorota Marczak 
nauczyciel języka rosyjskiego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w Biłgoraju 


