
KONKURS RECYTACJI POEZJI ROSYJSKIEJ 
 
 

 Dnia 19 maja 2014 roku w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana  
Pawła II w Lublinie odbył się Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej. 
 Organizatorem konkursu był Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 
KUL. 
 Celem Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej jest popularyzacja kultury rosyjskiej wśród 
uczniów szkół średnich oraz rozwijanie zainteresowania językiem rosyjskim. Ponadto konkurs 
stwarza możliwość uczniom zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych. 
 W konkursie wzięło udział 4 uczniów naszej szkoły: 

 Anna Ksiądz z klasy Id 
 Monika Siembida z klasy Ii 
 Magdalena Harasiuk z klasy IIk 
 Dominika Polak z klasy IIk 

 
 Eliminacje rozpoczęły się o godz. 10.00. Wszystkich uczestników, opiekunów, nauczycieli   
i gości serdecznie przywitała dyrektor instytutu P. dr hab. Maria Mocarz. 
  Każdy uczestnik zaprezentował wybrany utwór w języku rosyjskim.  
 Jury w składzie: 

 dr hab. Beata Siwek – przewodnicząca jury 
 dr Monika Sidor 
 mgr Olga Lewicka 

oceniało poprawność językową uczestników, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. 
 Po wszystkich występach uczestników jury udało się na naradę. W tym czasie nasza grupa 
udała się pod opieką p. Doroty Marczak na krótką wycieczkę ulicami Lublina. 
 Komisja konkursowa po przerwie ogłosiła wyniki. Jury podkreśliło wysoki poziom 
językowy i artystyczny uczestników. 
 Konkurs zakończył się sukcesem dla 2 uczestników z naszej szkoły. 
 Dominika Polak z klasy II k zajęła II miejsce, a Anna Ksiądz zdobyła wyróżnienie. 
 Obie uczennice do konkursu przygotowała pani prof. Barbara Borowy. 
 Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy,  
a zwycięzcy i wyróżnieni nagrody książkowe. 
 Wysoki poziom językowy i artystyczny uczestników konkursu oraz miła atmosfera na długo 
pozostaną w pamięci wszystkich zebranych. 
 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym! 
 
 

Dorota Marczak 
nauczyciel języka rosyjskiego 

 
 



 
                            Laureaci konkursu: II miejsce Dominika Polak z LO im. ONZ   

  
      Uczniowie wyróżnieni: Anna Ksiądz z Liceum im. ONZ (druga z lewej) 



 
Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i jury 


