
,, ladami kultury rosyjskiej”

28 maja 2010 roku w Liceum Ogólnokszta cym im. Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Bi goraju odby  si  Dzie  Kultury Rosyjskiej. Inicjatorkami tego wi ta s
pani Barbara Borowy i pani Krystyna Ma ysz. W przygotowanie tej uroczysto ci byli
zaanga owani uczniowie liceum oraz gimnazjum. Celem tego przedsi wzi cia jest
propagowanie kultury Rosji i nauki j zyka rosyjskiego.

Tegorocznym obchodom towarzyszy o wiele atrakcji. W jednej z sal lekcyjnych
wy wietlane by y oryginalne rosyjskie filmy m.in. ,, ec e pe a”, ,, oc a c e
ep ”, które ogl dali wszyscy ch tni uczniowie. W specjalnie wyznaczonym miejscu

,, e- ape” sprzedawane by y tradycyjne przysmaki kuchni rosyjskiej, takie jak: pierogi
z kapust , bliny, kwas chlebowy czy babka z kasz  gryczan . Rosja powinna nam si  kojarzy
nie tylko z pysznym jedzeniem, ale równie  z pi kn  architektur , zabytkami i dzie ami
sztuki.  Prezentacja multimedialna i galeria obrazów pozwoli y ukaza  bogactwo kulturowe
naszego wschodniego s siada.

ówne uroczysto ci rozpocz y si  o godzinie 10:00 w auli szko y. Pan dyrektor
Marian Klecha przywita  wszystkich uczniów, nauczycieli i go ci z Instytutu Filologii

owia skich Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. Uroczysto ci w szkole
odbywa y si  w ramach programu wspó pracy z UMCS, poniewa  LO im. ONZ jest szko
partnersk  tej uczelni. Nast pnie uczniowie naszego liceum oraz gimnazjum przedstawili
cz  artystyczn . Po czyli taniec, piew, recytacj  i gr  aktorsk , dzi ki czemu widzowie
mogli zobaczy  ,,ró ne oblicza Rosji i jej stolicy Moskwy”. Najbardziej podoba  si
humorystyczny wyst p ch opców, którzy przedstawili balet z ,,Jeziora ab dziego”. W czasie
uroczysto ci og oszono tak e wyniki konkursu plastycznego. Uczestnikom wr czono nagrody
i pami tkowe dyplomy.

Uroczysto  by a prowadzona w dwóch j zykach: polskim i rosyjskim. Autorami
scenariusza byli Magdalena Krzeszycha, Anna Roszkowska i Jacek Osmólski. Wszyscy
z niecierpliwo ci  czekali n wyst p go ci. Cz onkowie Ko a Rusycystów z UMCS-u pod
kierownictwem dr Aliny Or owskiej przedstawili tradycyjny ,,Teatr Pietruszki”, w którym
aktorami s  lalki. Spektakl by  humorystyczny i spotka  si  z ciep ym przyj ciem przez
publiczno .

Tego dnia w ca ej szkole by o wida lady kultury rosyjskiej. Obrazowa y to plakaty,
gazetki i oczywi cie flagi rosyjskie. By o to wyj tkowe prze ycie nie tylko dla osób ucz cych
si  j zyka rosyjskiego, ale dla wszystkich uczniów naszej szko y. Takie projekty s  bez

tpienia bardzo przydatne – przybli aj  tradycj  innych narodów, rozbudzaj
zainteresowanie wiatem, a przede wszystkim, ucz  tolerancji.
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