
Warto było posłuchać… 

 

20 grudnia 2011 r. w auli LO im. ONZ odbył się II Szkolny Konkurs Recytacji 

Poezji Rosyjskiej. Wzięli w nim udział uczniowie liceum jak i gimnazjum.  

W sumie było 16-tu uczestników, którzy na wysokim poziomie recytowali 

wiersze Puszkina, Lermontowa, Pasternaka, Achmatowej i innych poetów 

rosyjskich. 

 Widownię stanowili uczniowie, którzy uczą się języka rosyjskiego. 

Wszyscy byli pod dużym wrażeniem sztuki recytowania, umiejętności 

interpretacji utworu i intonacji, występujących koleżanek i kolegów, którym 

w przygotowaniu się do konkursu pomogły Pani rusycystki: Barbara Borowy 

i Krystyna Małysz. 

 Szczególnie recytacji przysłuchiwały się dwie Panie: mgr Katarzyna 

Oszust – nauczyciel akademicki Filologii Słowiańskiej UMCS i mgr Jolanta 

Rycyk – Zastępca Dyrektora szkoły. Wymienione Panie stanowiły Komisję 

oceniającą poszczególnych uczniów.  

 Po wysłuchaniu i długiej naradzie Komisja dokonała analizy i oceny 

konkursu, a przede wszystkim wyłoniła laureatów. Podczas tej, jak i innych 

przerw słuchano kolęd i piosenek rosyjskich oraz obejrzano krótką bajkę.  

 Następnie ogłoszono wyniki konkursu, wręczono książki oraz dyplomy 

wszystkim uczestnikom. Nagrody te były sponsorowane przez Polskie 

Stowarzyszenie Nauczycieli  i Wykładowców Języka Rosyjskiego. 

 Konkurs był jedną z okazji stworzenia uczniom możliwości 

zaprezentowania swoich umiejętności językowych, propagowaniem kultury 

i języka rosyjskiego, popularyzacją poezji rosyjskiej oraz ucztą duchową dla 

uczących się tego języka. Podkreślono wysoki poziom konkursu, poprawną 



wymowę, odpowiedni dobór utworu i dobre ”wczucie się” w słowo, jak również 

przyjazną atmosferę całej imprezy. Właściwy nastrój, tło, dekoracje i hasło 

przewodnie „Мои стихи текут…” były fascynującą wyprawą do krainy języka 

rosyjskiego, jego przeszłości i teraźniejszości. 

 

Oto wyniki konkursu: 

Gimnazjum 
I miejsce – Lewandowski Paweł 
II miejsce – Król Benedykt 
III miejsce – Grzywna Karolina 
Pozostali uczestnicy: Kapica Kamil 
    Larwa Szymon 
    Koman Magda 
 
Liceum 
I miejsce – Roszkowska Anna 
II miejsce – Bednarz Ewelina 
III miejsce – Skwarek Paulina 
Pozostali uczestnicy: Pietryszak Izabela 
    Blacha Patrycja 
    Okapiec Beata 
    Paluch Katarzyna 
    Charkot Piotr 
    Gaik Izabela 
    Żak Justyna 
 
Prowadząca konkurs:  Paulina Paluch 
 

Krystyna Małysz 


