Finał Konkursu Slawistycznego
17 kwietnia 2015 r. w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS odbył się finał VII Konkursu
Slawistycznego, organizowanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej i CJiKR UMCS.

Celem konkursu, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lublina i Lubelszczyzny, jest
popularyzacja wiedzy o krajach słowiańskich: Rosji, Ukrainie, Bułgarii, Czechach i Białorusi oraz
promocja studiów slawistycznych. Projekt wpisuje się w tradycje wielokulturowości Lublina i
Lubelszczyzny, kreuje postawy tolerancji i poszanowania dziedzictwa kulturowego narodów
słowiańskich.
Tegoroczną edycję Konkursu Slawistycznego objęli honorowym patronatem Pan Krzysztof Babisz –
Lubelski Kurator Oświaty oraz Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego.
Od lat Konkurs Slawistyczny cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, na trwałe wpisując się
w program współpracy IFS UMCS ze szkołami Lublina i regionu. Pomimo młodego wieku, impreza
jest rozpoznawalna zarówno w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej, jak i nauczycieli uczących
nie tylko języka rosyjskiego, ale także innych przedmiotów, między innymi języka polskiego, historii
czy geografii. Swoją popularność konkurs zawdzięcza jego inicjatorom: prof. Feliksowi
Czyżewskiemu, wieloletniemu dyrektorowi IFS, dr Agnieszce Dudek-Szumigaj, wielokrotnej przewodniczącej Komisji Konkursowej.
Nagrody w tegorocznym konkursie ufundowali
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;
 Prorektor ds. Kształcenia UMCS,
 Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS,
 Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS,
 Dział Promocji UMCS,
 Wydawnictwo UMCS,
 Muzeum na Zamku w Lublinie,
 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,



Restauracja Sitarska w Biłgoraju

Laureatami Konkursu zostali:
Kategoria: prezentacja grupowa:
 I miejsce: Natalia Galewska, Martyna Michalska, Kacper Kuśmirek ((II LO im. A. Frycza
Modrzewskiego we Włodawie), opiekun: mgr Renata Holaczuk, mgr Urszula Kalenik, tytuł
prezentacji: Podróż w krainę smaku - nagroda za spektakularną realizację obranego tematu,
lekkość i teatralność przekazu, umiejętność wzbudzenia zainteresowania tematem, świetny
kontakt z publicznością.
 II miejsce: Konrad Koman, Kristian Koman (Technikum Budowlane w Zespole Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju), opiekun: mgr Piotr Grzywna, tytuł
prezentacji: Tradycja wpisana w herby - nagroda za wysoki poziom merytoryczny
prezentacji, wybór ciekawego tematu, przemyślaną kompozycję prezentacji i harmonijny
przekaz.
 III miejsce: nie przyznano
Kategoria: prezentacja indywidualna
 I miejsce: Natalia Turowska (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Biłgoraju), opiekun: mgr Barbara Dziurzyńska, tytuł prezentacji: Odzież w rosyjskiej kulturze
ludowej - nagroda za wnikliwą prezentację tematu, spójny przekaz, umiejętny dobór
materiału ilustracyjnego oraz osobisty wkład w przygotowanie strojów.
 II miejsce: Aleksandra Anna Nowosad (LO im. S. Staszica w Zespole Szkół nr 2 w
Hrubieszowie), opiekun: mgr Neonila Pawluk, tytuł prezentacji: Wędrówka po Rosji, jakiej
nie znamy - nagroda za prezentację miejsc, które często umykają uwadze turystów,
przemyślaną oprawę graficzną oraz przestawienie wybranego tematu z osobistym wdziękiem.
 III miejsce: Karolian Miksza (LO w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w
Biłgoraju), opiekun: mgr Piotr Grzywna, tytuł prezentacji: Rosyjska literatura ludowa jako
inspiracja dla kompozytorów - nagroda za wybór oryginalnego tematu oraz popularyzację
rosyjskiej muzyki poważnej.
 Wyróżnienie: Magdalena Wilczyńska (II LO we Włodawie), opiekun: mgr Renata Holaczuk,
mgr Urszula Kalenik, tytuł prezentacji: Symbolika ciasta weselnego - nagroda za dobre
przygotowanie merytoryczne, przemyślaną szatę graficzną prezentacji, a także szczególne
zaangażowanie przy realizacji tematu.
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