KONKURS POEZJI I PIEŚNI BUŁATA OKUDŻAWY

Dnia 15. 12. 2014 roku w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie odbył się
Konkurs Poezji i Pieśni Bułata Okudżawy pod hasłem: „Ach, to nieważne, co będzie,
a zresztą...”.
Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Slawistyki PWSZ w Chełmie z okazji
90 rocznicy urodzin rosyjskiego barda B.Okudżawy.
W konkursie wzięło udział 20 uczniów z 6 szkół. Naszą szkołę reprezentowała grupa
3 uczennic w składzie:
− Magda Koman z klasy II e,
− Anna Ksiądz z klasy II d,
− Aleksandra Stańczyk – uczennica klasy I i.
Uczniów do konkursu przygotowała Pani Barbara Borowy.
Każdy uczestnik konkursu wykonał (recytacja lub śpiew) jeden wybrany przez siebie
utwór poetycki Bułata Okudżawy w języku polskim lub rosyjskim.
Wykonawców oceniało jury w składzie:
- Pani dr Teresa Giedz-Topolewska,
− Pani dr Olga Osadczy,
− Pani mgr Anna Jakubczyk.
Po wysłuchaniu występów wszystkich uczestników, komisja konkursowa udała się na
obrady. W tym czasie uczestnicy i ich opiekunowie mogli wysłuchać bardzo interesującego
wykładu o życiu i twórczości B. Okudżawy. Prezentację multimedialną o rosyjskim bardzie
zaprezentowała Pani dr Monika Sydor – pracownik naukowy KUL w Lublinie.
Po przerwie przewodnicząca jury Pani dr Teresa Giedz-Topolewska ogłosiła wyniki.
Pani doktor zwróciła uwagę na wysoki poziom językowy i artystyczny wszystkich
wykonawców. Pani doktor stwierdziła, że obrady jury były bardzo burzliwe.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach: recytacji
i wykonań wokalnych.
Niestety uczennicom z naszej szkoły nie udało się zdobyć żadnej nagrody, ale godnie
reprezentowały naszą szkołę. Ich wykonania były na bardzo wysokim poziomie zarówno
językowym, jak i artystycznym.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a nagrodzeni
upominki.
Celem konkursu była popularyzacja twórczości rosyjskiego barda Bułata Okudżawy,
rozwijanie wiedzy uczniów szkół średnich z zakresu kultury, a także promowanie nauki
języków obcych wśród młodzieży.
Dla wszystkich konkurs okazał się ciekawą przygodą i na pewno każdy będzie go
miło wspominać.
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