
KONKURS MŁODYCH RECYTATORÓW „ ŻYWA KLASYKA” 
 

 27 marca 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju odbył 
się Konkurs młodych recytatorów „Żywa klasyka”.  

Organizatorami konkursu byli: 
• Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, 
• Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, 
• Biblioteka Rosyjskiej Literatury im. S. Michałkowa w Biłgoraju. 

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z 6 szkół województwa lubelskiego. Każdy 
uczestnik zaprezentował wybrany przez siebie fragment prozy rosyjskich lub zagranicznych 
pisarzy w języku rosyjskim.  
 Konkurs rozpoczął się o godz. 10.00 w Bibliotece Rosyjskiej Literatury Rosyjskiej  
im. S. Michałkowa. Wszystkich uczestników, nauczycieli, opiekunów i zebranych gości 
serdecznie przywitał wicedyrektor szkoły Pan Jerzy Mazurek.  
 Jury w składzie: 

• Pani Alicja Jachiewicz – Szmidt – aktorka teatru i kino, 
• Pani Anna Furmanek – nauczyciel języka polskiego, 
• Pani Dorota Marczak – nauczyciel języka rosyjskiego 

oceniało poprawność językową uczestników, interpretację utworu oraz ogólny wyraz 
artystyczny. 
 Po wszystkich występach uczestników jury udało się na naradę. W tym czasie 
uczestnicy konkursu i ich nauczyciele mogli odpocząć po zmaganiach konkursowych przy 
herbacie i słodkim poczęstunku. Ponadto uczniowie mieli także możliwość skorzystania  
z księgozbioru Biblioteki Rosyjskiej Literatury im. S. Michałkowa. Wszystkim uczestnikom  
i zebranym gościom spodobały się pięknie ilustrowane książki rosyjskich pisarzy. 
 Jury po przerwie ogłosiło wyniki. Komisja podkreśliła wysoki poziom językowy  
i artystyczny uczestników. 

Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce – Aleksandra Wesołek z Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w 
Hrubieszowie (opiekun p. Neonila Pawluk). 
II miejsce – Anna Najczuk z Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie 
(opiekun p. Neonila Pawluk). 
III miejsce ex-aeqo zajęli: Katarzyna Borowy z Powiatowego Gimnazjum w 
Biłgoraju (opiekun p. Barbara Borowy) i Ignacy Grabowski z Gimnazjum im. 
Stanisława Kostki w Lublinie (opiekun p. Anna Janecka). 
IV miejsce – Zuzanna Marczak z Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci 
Zamojszczyzny w Biszczy (opiekun p. Regina Szabat). 

 Laureaci konkursu będą reprezentować nasz rejon na ogólnopolskim etapie konkursu, 
który odbędzie się 25 kwietnia w Warszawie. 
 Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a 
laureaci nagrody. 
 Konkurs był okazją do zaprezentowania przez uczniów umiejętności językowych  
i artystycznych, propagowaniem kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego, popularyzacją 
literatury rosyjskiej. 
 Wysoki poziom artystyczny uczestników konkursu oraz miła atmosfera na długo 
pozostaną w pamięci wszystkich zebranych. 
 Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów! 


