
Festiwal piosenki rosyjskiej w Biłgoraju 

21 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju odbył się IV 
Szkolny Festiwal Piosenki Rosyjskiej. 

 

21 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju odbył się IV 
Szkolny Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez nauczycielki 
języka rosyjskiego Barbarę Borowy oraz Dorotę Marczak odpowiedzialne również za bardzo 
wysoki poziom przygotowania uczestników. 

Tradycyjnie do udziału w festiwalu został zaproszony Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS 
reprezentowany przez Małgorzatę Kulikowską, która przewodniczyła jury festiwalu w 
składzie: Jerzy Mazurek (dyrektor), Alina Bełz (nauczyciel muzyki) oraz Alina Dzido 
(nauczyciel przedmiotów artystycznych). 

Uczestnicy festiwalu zaprezentowali piosenki z repertuaru wykonawców muzyki popularnej 
(Maksim, Zołotoje kol’co, Ani Łorak, Aleksandr Rybak, Ziemfira i in.) oraz ludowej (piosenka 
Katiusza). W kategorii „Gimnazjum” zwyciężył duet Aleksandra Zyśko oraz Tymoteusz Bartnik 
z piosenką Moj angieł (Maksim), natomiast drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno: Agata 
Zygmunt z piosenką Wietrom stat’ (Maksim) oraz Agnieszka Patro z piosenką Wot kto-to s 
goroczki spustiłsia (Zołotoje kol’co). W kategorii „Liceum” pierwsze miejsce zajęła Magda 
Koman z piosenką Pomolimsia za roditielej, drugie – Partycja Wlizło z piosenką Sołnce (Ani 
Łorak), trzecie – Mikołaj Ważny z piosenką Strieła Amura (Aleksandr Rybak). Wszyscy 
uczestnicy festiwalu otrzymali od Dyrekcji Zespołu Szkół pamiątkowe dyplomy, zaś 
zwycięzcom wręczono nagrody rzeczowe. 

Małgorzata Kulikowska w imieniu Dyrekcji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS 
podziękowała za zaproszenie do udziału w festiwalu oraz wyraziła nadzieję na dalszą 



pomyślną współpracę między jednostkami. Reprezentantka UMCS pogratulowała 
uczestnikom festiwalu wspaniałych występów. Wręczając upominki dyrektorowi Jerzemu 
Mazurkowi oraz nauczycielkom Barbarze Borowy oraz Dorocie Marczak, podziękowała także 

za trud włożony w organizację wydarzenia oraz za promocję języka rosyjskiego w powiecie 

biłgorajskim. 

IV Szkolny Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w 

Biłgoraju jest jedną z wielu imprez rusycystycznych organizowanych w tamtejszej placówce, 

co potwierdza niesłabnący potencjał i wysoką pozycję tamtejszej rusycystyki w 

województwie lubelskim.  

[oprac. i foto: Małgorzata Kulikowska] 

 

 

 



 
 

 


