
 

 

 
„LADY IN RED” 

 

Dzień Kobiet w naszej szkole był w tym roku szczególnie uroczysty a to za sprawą Komisji 

Języków Obcych, która przygotowała i zorganizowała konkurs muzyczno-literacki w przededniu tego 

święta czyli 7 marca 2022. Motywem przewodnim tego konkursu miała być kobieta,  tytułowa kobieta 

z piosenki „Lady in Red” Chrisa de Burgh. A jeśli kobieta, kobiety to oczywiście takie tematy jak miłość, 

marzenia, rozstanie, smutek i nagle pośród tego wszystkiego pojawia się też obraz kobiety - matki 

żegnającej się z synami idącymi na wojnę walczyć o niepodległość Ukrainy.   

Rano dokończyliśmy dekoracje, szczególny podziw składamy dla talentu Oli Goździewskiej za 

wykonanie tytułowego plakatu, czyli „Lady in Red”, która zapraszała uczestników do wzięcia udziału w 

konkursie, z wiosennym wiankiem na głowie, pełnym różnokolorowych kwiatów, z nadzieją rychłego 

nadejścia wiosny. Hej, wiosna ach to Ty…. zdało się szeptać! Kolejnym punktem dekoracji było 

przygotowanie tulipanów przez 3 BLO i 2 CLO  a następnie dekorowanie przez  1 CLO.   

I tak o 12:00 pani Kamila Jagodzińska rozpoczęła konkurs „Lady in Red”. Pani Jagodzińska 

przedstawiła komisję konkursową w składzie: pani wicedyrektor Małgorzata Sass, pani Małgorzata 

Pilawka opiekun Samorządu Szkolnego i pani Teresa Kutałowska nauczycielka języka angielskiego oraz 

wszystkich uczestników biorących udział w konkursie. Po krótkiej prezentacji rozpoczęły się pokazy 

wykonawców. 

 



 Jako pierwsi wystąpili uczestnicy z klasy 3 BLO:                                                                                                          

 Julia Rymarska, Karolina Bystrzak, Grzegorz Pawluś oraz Jan Lipiński, wykonali utwór Sylwii 

Grzeszczak „Małe rzeczy”. Tak jak słowa piosenki: „ Cieszmy się z małych rzeczy bo wzór na 

szczęście w nich zapisany jest”, dziękujemy wykonawcom za przypomnienie tego co może w 

życiu być najważniejsze czyli pochwały codziennych trudów i starań. Bądźmy szczęśliwi! Na 

szczególną uwagę zasługuje duet Janka i Karoliny, za piękną choreografię dobraną do słów 

piosenki. Co więcej, każdy z nas mógł zaobserwować jeszcze jedno pozytywne użycie telefonu 

komórkowego jako latarki, co świetnie komponowało się z emocjami zaprezentowanymi przez 

wykonawców. 

 Jako kolejna wystąpiła solistka Hania Juszczak z piosenką  „Kiedy nie śpią sny” piosenkę z filmu 

„Merida waleczna” w wspaniałym wokalnym wykonaniu. Któż z nas nie chciałby tak walczyć i 

marzyć jak tytułowa waleczna Merida. Zwyciężajmy, nie upadajmy! 

 Następnie wystąpiła uczestniczka z klasy 3 ALO. Daria Świst wyrecytowała piosenkę „Fiołkowe 

Pole”  autorstwa Sobla. Piękne słowa piosenki pełne uczuć: „Dobrze wiem co pani czuje…” i tak 

też się zdarza. Miłość, odrzucenie, smutek, żal. Piękna recytacja. 

 Po Darii, wystąpiła Klaudia Stobiecka. Uczestniczka z klasy 2C wykonała kultowy numer Elvisa 

Presleya „Can’t help falling in love with you”. Wykonanie było przepiękne, niezwykle 

romantyczne. Tak jak słowa piosenki: „ Like a river flows surely into the sea… I can’t help falling 

in love with you”, czasami na rodzące się uczucie nic nie możemy poradzić. Miłość jest piękna! 

Podziwiamy skalę głosu wykonawczyni. 

 Jako następny zaprezentował się duet z klasy 1 BLO. Veronika oraz Rienat wyrecytowali wiersz 

w ojczystym języku. Przepiękny niezwykle dźwięczny utwór. 

 W swoim języku ojczystym czyli ukraińskim wystąpiła Liza Poplavska. Uczestniczka z klasy 3B 

zaśpiewała piosenkę „Nie twoja wojna” („не твоя війна”). Piosenka ta opowiada że wojna to nic 

dobrego,  co więcej nic dobrego nie przyniesie. A szczególnie o tym że matki wysyłają dzieci na 

wojnę, a nie do pracy, szkoły czy innych „normalnych” codziennych zajęć. Liza w sposób 

szczególnie emocjonalny zaśpiewała swoją interpretację tej piosenki. Każdy z nas był 

wzruszony.  Bardzo współczujemy mieszkańcom Ukrainy. 

 Po fenomenalnym występnie Lizy, przyszedł czas na występ kolejnego duetu z klasy 3 BLO. 

Małgosia i Milena zaśpiewały piosenkę „Pożyczony” autorstwa Sylwii Grzeszczak.  Dziewczyny 

w sposób humorystyczny przedstawiły pomysł pożyczenia chłopaka, aczkolwiek nie spotkał się 

on z aprobatą dziewczyny chłopaka. 

 

Po wystąpieniu ostatnich uczestników jury udało się na obradę aby wyłonić zwycięzców. 

 

Pierwsze miejsce zajęła Yelyzaveta Poplavska 

Drugie miejsce zajęła  Klaudia Stobiecka 

Trzecie miejsce Hania Juszczak 

Komisja postanowiła wyróżnić Darię Świst 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się fenomenalnie. Konkurs przebiegł bez zarzutu oraz  zakończył się 

uroczystym rozdaniem nagród. Dziękujemy wykonawcom, organizatorom oraz każdemu z osobna za 

przygotowanie tej imprezy. 

 

Sprawozdanie spisali Julia Rymarska i Grzegorz Pawluś 


