
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTACJI POŚWIĘCONY 
TWÓRCZOŚCI SIERGIEJA MICHAŁKOWA POD HASŁEM 

”W DALEKĄ DROGĘ BIERZ ZE SOBĄ PRZYJACIÓŁ… 
 
 

21 marca 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju odbył się 
I Ogólnopolski Konkurs Recytacji utworów Siergieja Michałkowa. 

Organizatorami konkursu byli: 
• Biblioteka Literatury Rosyjskiej im. S. Michałkowa w Biłgoraju 
• Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego 
•  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju. 
 
Stroną organizacyjną całego przedsięwzięcia w Biłgoraju zajmowała się 
 P. BarbaraBorowy – członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
 i Wykładowców Języka Rosyjskiego, nauczyciel języka rosyjskiego w LO 
 im. ONZ. 

Konkurs rozpoczął się o godzinie 10-tej w Bibliotece Literatury Rosyjskiej w 
Biłgoraju. Wszystkich uczestników, opiekunów i zebranych gości serdecznie przywitała Pani 
wicedyrektor szkoły Jolanta Rycyk. W konkursie udział wzięło 31 uczniów szkół 
ponadpodstawowych z całej Polski. Każdy uczestnik konkursu zaprezentował wybrany przez 
siebie utwór S. Michałkowa. 
Jury w składzie: 

• p. Alicja Jachiewicz-Szmidt – aktorka teatralna i filmowa 
• p. Anna Furmanek – nauczyciel języka polskiego 
• p. Dorota Marczak – nauczyciel języka rosyjskiego  

oceniało poprawność językową uczestników, dostosowanie tekstu do możliwości recytatora, 
interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.  
Jury wyłoniło 11 uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału. Finał odbył się po przerwie 
w tym samym dniu. Finalistów oceniała komisja konkursowa w składzie: 

• Ludmiła Szypielewicz  - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli  
i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Polska) 

• Alicja Jachiewicz-Szmidt – aktorka teatralna i filmowa (Polska) 
• Lubow Sielutina – zasłużona aktorka Rosji; aktorka Teatru na Tagance (Rosja) 
• Natalia Szemiakina – dyrektor Międzynarodowej Szkoły Języka Rosyjskiego 

 i Kultury Rosyjskiej „В Даль”(Rosja) 
• Michaił Błyszczik – artysta, specjalista w dziedzinie muzyki wokalno-chóralnej  

 (Rosja) 
 
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników etapu finałowego jury wyłoniło zwycięzców: 
Grand-prix i awans do międzynarodowego etapu konkursu, który odbędzie się w 
Uljanowsku w Rosji uzyskali: 

• Artur Margielewski  z Publicznego  LO PŁ w Łodzi (opiekun: p. Małgorzata 
Pawłowska) 

• Karolina Chmielowiec Zespołu Szkół im. Dr J. Zwierza w Ropczycach (opiekun: 
p. Anna Bieniasz). 
Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce Anastazja Puzina z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach (opiekun: p. Ewa 
Stecka),  



II miejsce Marta Kulychenko z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek 
z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie (opiekun p. Anna Tomasik) 
III miejsce Anzhelika Soma z Liceum Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi 
w Warszawie (opiekun: Anna Tomasik). 

 
Wyróżnienia uzyskali: 

• Natalia Turowska z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 
(opiekun: p. Barbara Dziurzyńska) 

• Anna Ksiądz z Liceum im. ONZ (opiekun: p. Barbara Borowy) 
• Magdalena Harasiuk z Liceum im. ONZ (opiekun: p. Barbara Borowy) 
• Jakub Adamski z I LO im. St. Konarskiego w Mielcu (opiekun: p. Ewa Basiak) 
• Weronika Al.-Khuri z  Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie  
      (opiekun: p. Edyta Trębaczyk-Kowalska) 
• Aleksandra Stańczyk z Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu  

           (opiekun: p. Alfreda Saj). 
 

 Ponadto jury wręczyło nagrodę specjalną Weronice Al.-Khouri z Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 1 w Opocznie, za interesująca interpretację wiersza „Заяц-симулянт”. 
 W czasie przerw na obrady komisji konkursowych wszyscy uczestnicy i ich 
opiekunowie mogli spędzić miło czas przy herbacie i słodkim poczęstunku. Ponadto szkoła 
ufundowała wszystkim gościom obiad w szkolnej stołówce. Tego dnia także w liceum odbyły 
się Dni Otwarte i dzięki wolontariuszom przybyli uczniowie na konkurs recytacji wierszy 
S. Michałkowa mogli obejrzeć szkołę, poznać jej historię, obserwować prowadzone zajęcia i 
uzyskać informacje o różnych organizacjach i kołach zainteresować, działających w liceum i 
gimnazjum. Wolontariusze po konkursie pokazali naszym gościom nasze miasto. Bardzo im 
dziękujemy za poświęcony czas. 

Dla wszystkich finalistów konkursu Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i 
Wykładowców Języka Rosyjskiego ufundowało nagrody książkowe i czasopisma. 
Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.  

Konkurs był okazją do zaprezentowania przez uczniów umiejętności językowych  i 
artystycznych, , popularyzacją poezji rosyjskiej. i języka rosyjskiego. 
 Wysoki poziom artystyczny uczestników konkursu oraz miła atmosfera na długo 
pozostaną w pamięci wszystkich zebranych. 
 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom! 
 
 
 

Dorota Marczak 
nauczyciel języka rosyjskiego 

w LO im. ONZ w Biłgoraju 


