OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTACJI POEZJI I PROZY
ALEKSANDRA PUSZKINA I ADAMA MICKIEWICZA
„PUSZKINIANA 2015”

Dnia 30 marca 2015 roku w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Współpracy
Polska-Wschód odbył się XXX Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra
Puszkina i Adama Mickiewicza „Puszkiniana 2015”.
Organizatorami konkursu byli:
• Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Oddział Mazowiecki,
• Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie,
• Stowarzyszenie Polska-Rosja.
W konkursie wzięło udział 4 uczniów naszej szkoły:
• Dominika Polak z klasy IIIk,
• Oskar Furlepa z klasy Ib,
• Paweł Ożga z klasy IIb gimnazjum,
• Monika Siembida z klasy IIi.
Eliminacje rozpoczęły się o godz. 10.00. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali
przydzieleni do jednej z czterech komisji.
Każdy uczestnik konkursu zaprezentował dwa utwory w języku rosyjskim – jeden
utwór Aleksandra Puszkina i jeden utwór Adama Mickiewicza.
W skład jury weszli nauczyciele rusycyści oraz specjaliści z Rosji.
Komisja konkursowa oceniała rozumienie recytowanego tekstu, poprawność wymowy
i intonacji, artyzm wykonania oraz pomysłowość interpretacji utworu.
Po eliminacjach jury udało się na naradę w celu wyłonienia finalistów.
Po przerwie jury ogłosiło nazwiska osób, które zakwalifikowały się do finału.
Do finału z naszej szkoły zakwalifikowało się 3 uczniów:
• Dominika Polak z klasy IIIk (opiekun p. Barbara Borowy),
• Paweł Ożga z klasy IIb gimnazjum (opiekun p. Dorota Marczak),
• Oskar Furlepa z klasy Ib (opiekun p. Dorota Marczak).
Przesłuchania finałowe odbyły się tego samego dnia. Każdy uczestnik zaprezentował
jeden wybrany utwór. Komisja konkursowa przyznała uczniom naszej szkoły wyróżnienia.
Jest to duży sukces, ponieważ poziom konkursu był wysoki, gdyż w zmaganiach
konkursowych wzięli udział uczniowie pochodzenia rosyjskiego.
Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Konkurs był okazją do zaprezentowania przez uczniów umiejętności językowych
i artystycznych przed dużą publicznością. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali wysoki
poziom recytacji. Pomimo zmęczenia wszystkim uczestnikom dopisywał dobry humor.
Celem Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina
i Adama Mickiewicza jest „upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej najbardziej
wartościowych utworów tych wspaniałych wieszczów, będących synonimem przyjaźni
naszych narodów”.
Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za reprezentowanie szkoły w konkursie
„Puszkiniana 2015” oraz gratulujemy finalistom!

Dorota Marczak – n-l języka rosyjskiego

