
VI  SZKOLNY KONKURS PIOSENKI ROSYJSKIEJ 
 

 8 grudnia  2016 roku w naszej szkole odbył się VI Szkolny Konkurs Piosenki Rosyjskiej.  
 W konkursie wystąpiło 7  i zespół. Repertuar był zróżnicowany.  
 Zmagania konkursowe  rozpoczęły się o godz. 11.40 w auli naszej szkoły. Wszystkich 
zebranych uczniów na widowni, jury i nauczycieli serdecznie powitał Pani wicedyrektor szkoły 
Jolanta Rycyk. 
 Jury w składzie: 

− Przewodniczący  jury Pan Andrzej Czernik – nauczyciel śpiewu z Miejskiego Domu 
Kultury w Biłgoraju; 

− Pani dr Katarzyna Oszust-Polak – pracownik naukowy UMCS w Lublinie; 
− Pani Alina Dzido – nauczyciel przedmiotów artystycznych w ZSO; 

oceniało poprawność językową uczestników konkursu, dobór repertuaru i poprawność 
wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 Po wysłuchaniu wszystkich występów jury udało się na obrady. W tym czasie uczniowie 
zgromadzeni na widowni mieli okazję obejrzeć bajki i filmy rosyjskie. 
 Po przerwie przewodniczący jury Pan Andrzej Czernik ogłosił wyniki. Pan Czernik zwrócił 
uwagę na wysoki poziom wszystkich wystąpień i podziękował uczestnikom za udział w konkursie. 
 Jury postanowiło nagrodzić zwycięzców w 2 kategoriach: gimnazjum i liceum. 
 
 W kategorii gimnazjum: 
 I miejsce zajęła Martyna Koman z piosenką „Вы помните”; 
 II miejsce zdobyła Karolina Monastyrska, która zaśpiewała piosenkę pt. „Катюша”; 
 III miejsce jury przyznało Agnieszce Patro za piękne wykonanie piosenki pt. „Шопен”. 
 
 W kategorii liceum: 
 I miejsce wyśpiewała Olga Różańska, która pięknie zaśpiewała utwór  
            pt. „Кукушка”; 
 II miejsce za wykonanie piosenki „Очи чёрные” zajęła Maria Duma;   
        III miesce jury przyznało zespołowi w składzie: Paweł Ożga, Jakub Leszczyński i 
Kajetan Larwa , którzy zaprezentowali utwór „Катюша”. 
 Wyróżnienia otrzymali: Magda Rudy, która zaśpiewała piosenkę „Колыбельная”  
i Grzegorz Woźnica śpiewający piosenkę „Комбат”. 
  
 Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody. 
 Pani wicedyrektor Jolanta Rycyk podziękowała członkom jury za przybycie i udział  
w konkursie oraz wręczyła podziękowania.  
 Na koniec uczniowie, którzy zajęli I miejsca mogli jeszcze raz zaśpiewać swoje utwory.  
 Miła atmosfera, wysoki poziom występów na pewno pozostaną w pamięci wszystkich 
zebranych. 
 Uczniów do konkursu przygotowały nauczycieli języka rosyjskiego Pani Barbara Borowy 
 i Pani Dorota Marczak. 
 Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii szkoły! 
 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do wzięcia udziału za rok. 
 
                                                                                                                   



 
Zwyciężczyni w kategorii liceum – Olga Różańska 

 
 

 
Wr ęczenie nagrody dla Martyny Koman, która zajęła I miejsce w kategorii gimnazjum 


