
10. 01. 2013r. w naszej szkole odbyła się druga edycja szkolnego festiwalu piosenki 

rosyjskiej pt. „Песней душа растёт!” Uroczystość przygotowały pani profesor Barbara 

Borowy i pani profesor Krystyna Małysz. Mieliśmy także zaszczyt gościć panią doktor 

Katarzynę Oszust oraz panią Alicję Bełz, które uczestniczyły w obradach jury. Zasiadali  

w nim również: dyrektor Jerzy Mazurek i pani Alina Dzido. Nad prawidłowym przebiegiem 

wydarzeń czuwali prowadzący: Aleksandra Styk i Paweł Lewandowski.  

Swoje umiejętności zaprezentowało 9 solistów, duet oraz zespół „Мотив”. 

Prezentowane przez uczniów utwory były bardzo różnorodne od piosenek ludowych, przez 

romanse, ballady, aż do współczesnych przebojów. Mimo iż za kulisami panował ogromny 

stres, to na scenie nie był on zupełnie widoczny. Poziom występujących okazał się bowiem 

bardzo wysoki.  

Po przedstawieniu wszystkich utworów jury stanęło przed ciężkim zadaniem 

wytypowania wśród bardzo dobrych, tych najlepszych. W przerwie młodzież obejrzała klipy 

rosyjskiej muzyki. Artyści natomiast w napięciu czekali na ogłoszenie wyników.  Obrady 

trwały dość długo jednak w końcu poznaliśmy zwycięzców… 

 

Oto wyniki konkursu: 

I miejsce: 

• Anna Rymarz z piosenką „Подмосковные вечера” z repertuaru Василия 

Соловьёва-Седого  

• Magda Koman z piosenką „Танцующие Эвридики" z repertuaru Анны Герман 

II miejsce: 

• duet – Agata Hułas i Natalia Marzec z piosenką „Солдат” z repertuaru 5'NIZZA  

• zespół „Мотиф  z piosenką „Любовь, похожая на сон” z repertuaru Аллы 
Пугачевой 

III miejsce: 

• Paulina Pochwatka z piosenką „Опять метель” z repertuaru  Аллы Пугачевой 

•  Tomasz Nicpoń z piosenką „Я не верю в чудеса” z repertuaru Александра Рыбака 

Wyróżnienia:  

• Aneta Rączka z piosenką „Знаешь ли ты...”z repertuaru Максимы  

•  Katarzyna Rak z piosenką „Катюша” z repertuaru Михаила Исаковского 



Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Nagrody, które otrzymali 

zwycięzcy sponsorowane były przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców 

Języka Rosyjskiego. 

 Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy jeszcze raz zaprezentowali swoje utwory. Brawom 

nie było końca. 

 Wioletta Szwałek klasa Ic 

Emilia Tłuczek klasa Ig 

 

 

 


