
PIERWSZY MIEDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL W JEZYKU 
ROSYJSKIM (BIŁGORAJ, POLSKA) 

 
 

W piękne, słoneczne, wiosenne dni 17 – 20 kwietnia 2013 roku w Biłgoraju odbył się 

Pierwszy Międzynarodowy Dziecięcy Teatralny Festiwal w języku rosyjskim, poświęcony 

100-leciu urodzin Siergieja Michałkowa. Festiwal był jednym z punktów obchodów  

100–lecia. Dlaczego Michałkow i dlaczego Biłgoraj? 

W 2012 roku właśnie tutaj została otwarta Rosyjska Biblioteka im. S. Michałkowa. Prezes 

Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.Pani Ludmiła 

Szypielewicz była pomysłodawcą Festiwalu, a dyrekcja szkoły tę ideę podchwyciła.  

Do tego pomysłu przyłączyła się Rosyjska Fundacja Kultury, a Fundacja Russkij Mir poparła 

projekt finansowo. 

17 kwietnia dziecięce teatry zaczęły przyjeżdżać do Biłgoraja z kilku krajów Europy. Na 

festiwal przyjechały teatry Bułgarii, Rosji, Ukrainy, Francji i oczywiście z Polski. 

 

W sumie było 11 teatrów z uczestnikami od 8 do 18 lat. Teatry oceniało międzynarodowe 

jury w składzie:   

Ludmiła Szypielewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców 

Języka Rosyjskiego, Członek Zarządu MAPRYAŁ, profesor Uniwersytetu Warszawskiego - 

Przewodnicząca jury Festiwalu. 

Swietłana Aleksandrowna Wragowa – kierownik artystyczny teatru „Modern”, narodowa 

artystka Rosji (Moskwa, Rosja). 

Janusz Opryński – reżyser teatralny, menadżer kultury, dyrektor Międzynarodowego 

Festiwalu Teatralnego „Konfrontacje” (Lublin, Polska). 

Siergiej Walentynowicz Kolesnikow _ radziecki i rosyjski aktor teatralny i filmowy, 

prezenter telewizyjny, zasłużony artysta Rosji (Moskwa, Rosja). 

Jerzy Smoliński – wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy „Polska – Wschód” (Warszawa, 

Polska). 



Jury przyznawało nagrody i wyróżnienia w 9 nominacjach kategoriach: niestandardowość, 

najlepszy aktor, najlepsza aktorka, kostiumy, najlepsza muzyczna oprawa, najlepsze 

dekoracje, posługiwanie się językiem rosyjskim oraz nagroda dla najmłodszego aktora. 

Od razu po przyjeździe młodzi artyści zaczęli próby we współczesnym budynku 

Biłgorajskiego Centrum Kultury, w którym odbywał się Festiwal. Pomimo zmęczenia 

młodych aktorów, próby trwały do późnego wieczora.  

Nadszedł 18 kwietnia – pierwszy dzień konkursowych zmagań. Wszystko było gotowe. Dom 

Kultury odświętnie przystrojony przez wolontariuszy – uczniów z LO im. ONZ  

i Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju.  

Wszędzie plakaty, flagi, balony i oczywiście afisze występujących teatrów. 

U wejścia wszystkich witała fotografia Siergieja Michałkowa. 

W końcu kurtyna podnosi się i zaczyna się Festiwal. W czasie uroczystego otwarcia dźwięczą 

słowa powitania, życzenia udanego festiwalu i najważniejsze słowa wygłoszone przez pana 

Starostę: Festiwal Teatralny uważam za otwarty. 

Pierwszy występuje teatr Obraz z Pietrozawodska z Rosji z poetycznym wyborem wierszy 

Michałkowa «Дело было вечером...». I od razu burza oklasków i od razu staje się jasne, że 

jury będzie miało duże problemy z wyborem najlepszych. 

 Następnie wystąpił teatr Aprielik z Paryża, teatr Raduga z Szumen w Bułgarii, teatr Biełaja 

Worona z Kijowa z Ukrainy, młody teatr Nieizwiestnyj z Chynowa z Polski, teatr Siniaj Ptica 

z Warny z Bułgarii, teatr Gorodskaja Szkoła z Pietrozawodska z Rosji, teatr Oduwanczik  

z Biłgoraja i na koniec teatr Montes z Pietrozawodska z Rosji. 

Po zakończeniu występów konkursowych odbyły się warsztaty teatralne przeprowadzone 

przez naszych wspaniałych gości. 

Pierwsze warsztaty poprowadził Siergiej Kolesnikow. Opowiedział on o tym jakie znaczenia 

ma „Muzyka w teatrze”. Swoje opowiadanie urozmaicił piosenkami, które zaśpiewał 

akompaniując sobie na gitarze, co wywołało burzliwe oklaski widzów. 

Następnie wybitna reżyserka Swietłana Wragowa podczas warsztatów ”Spektakl – widz” 

opowiedzała o osobliwościach wzajemnego wpływu reżysera, aktora, widza  

i zademonstrowała to z najmłodszymi uczestnikami Festiwalu. Wieczorem opiekunowie grup 

i nauczyciele języka rosyjskiego zebrali się przy okrągłym stole w Bibliotece im. Siergieja 

Michałkowa i wymieniali się swoim doświadczeniem w pracy przy przygotowywaniu 

spektakli, swoimi poglądami na teatr, język i kulturę. Opowiedzieli, jak techniki teatralne 

pomagają w nauczaniu języka rosyjskiego w różnych krajach. W tym czasie młodzi artyści 

uczestniczyli w Wieczorku powitalnym w LO im. ONZ i nikt nie mógłby powiedzieć że za 



nimi był męczący dzień występów pełen przeżyć i nerwów. Wszyscy chętnie brali udział  

w konkursach i zabawach przygotowanych przez uczniów liceum.  

Drugi dzień konkursowy przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Wszyscy uczestnicy  

z zadowoleniem obejrzeli występ teatru Prolisok z Kijowa z Ukrainy, teatru Poka Czto  

z Biłgoraja, a także teatru Biełaja Worona z Kijowa z Ukrainy. Na tym skończyły się występy 

konkursowe. Jury zaczęło swoją nielekką pracę, żeby wybrać z bardzo dobrych teatrów ten 

najlepszy. 

W tym czasie chętni uczestniczyli w warsztatach teatralnych, które prowadzili opiekunowie 

grup teatralnych, które przyjechały na Festiwal. Wśród nich byli profesjonalni reżyserzy, 

aktorzy i nauczyciele języka rosyjskiego. Pokazali oni wiele interesujących technik  

i systemów teatralnej pracy. Również w czasie obrad jury chętni uczestnicy poszli na 

wycieczkę po Biłgoraju i do Muzeum – skansenu Zagroda Sitarska. 

Szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na olbrzymią i nieocenioną pracę uczniów – 

wolontariuszy, którzy byli wszędzie i cały czas. Oni przywitali grupy już w hotelach, 

pomagali grupom poruszać się po mieście, pomagali w teatrze i okazywali nieocenioną 

pomoc wszystkim uczestnikom i opiekunom grup i organizatorom Festiwalu. Grupy 

wolontariuszy pomagali przy ustawianiu dekoracji, przy obsłudze światła i dźwięku. Wielkie 

im za to dzięki. Żaden teatr nie czuł się samotny, zawsze z nimi byli wolontariusze, gotowi 

służyć pomocą Również chcę podziękować uczniom, którzy śpiewali podczas przerw 

technicznych, kiedy za kulisami zmieniano dekoracje. Ze sceny słyszeliśmy piosenki  

w języku polskim i rosyjskim.  

Również wystąpił ze wspaniałym przedstawieniem zespół taneczny „Tanew” z Biłgorajskiego 

Młodzieżowego Domu Kultury. Występ spotkał się z niezwykłym aplauzem widowni. 

 
W końcu nastała najbardziej oczekiwana i wywołująca najwięcej emocji chwila – ogłoszenie 

wyników. Jury na scenie. Nagrody, które zafundowała Rosyjska Fundacja Kultury,  

a szczególnie figurka Wujka Stiopy oczekują na swoich właścicieli. 

Przewodnicząca jury ogłasza wyniki. 

I tak: 

Teatr „Montes” z Pietrozawodska (Rosja) zwyciężył w nominacji najlepszy występ w grupie 

młodszych uczniów, biłgorajski teatr „Poka Szto” w nominacji najlepszy występ w grupie 

starszych uczniów.  



 

Teatr „Nieizwiestnyj” z Chynowa (Polska) to zwycięzca w nominacji niestandardowe 

przedstawienie utworu Siergieja Michałkowa. 

Teatr "Siniaja ptica", który do Biłgoraja przyjechał z Bułgarii został laureatem w kategorii 

oryginalne kostiumy, zaś teatr Prolisok reprezentujący Ukrainę otrzymał nagrodę za najlepszą 

oprawę muzyczną. Jury zwycięzcą w nominacji najlepsze dekoracje wskazało teatr "Raduga" 

z Szumen (Bułgaria). Teatr „Oduwanczik” z Biłgoraja to zwycięzca w nominacji władanie 

językiem rosyjskim. 

 



Najlepsza rola męska to kreacja Denisa Frołowa, aktora teatru „Prolisok” z Kijowa, a Anna 

Dmitrijewna z rosyjskiego teatru „Montes” to najlepsza aktorka. Sofija Andriejewa 

reprezentująca teatr „Obraz” Pietrozawodsk (Rosja) zachwyciła jury jako najmłodsza aktorka. 

Nagrodę publiczności otrzymał teatr Prolisok z Kijowa (Ukraina). Teatr Aprielik z Paryża 

(Francja) został zwycięzcą w nominacji najładniejszy plakat teatralny. 

 
Po wręczeniu nagród organizatorzy ogłosili zakończenie Festiwalu i zaprosili wszystkich na 

następny Festiwal i mam nadzieję, że on się odbędzie. 

Zamkniecie Festiwalu nie ostudziło emocji. Jeszcze długo wszyscy byli pod wrażeniem 

Festiwalu, dziękowali organizatorom za podarowanych kilka dni interesującego i pięknego 

święta. Wiele osób mówiło, że podczas Festiwalu była wspaniała atmosfera, nie tylko 

współzawodnictwa, ale również wspólnej zabawy i wzajemnej życzliwości. Wiele słów 

życzliwości zwróconych było do jury, które miało naprawdę bardzo trudne zadanie. 

Na tym zakończył się Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Teatrów w języku 

rosyjskim, poświęcony 100-leciu urodzin Siergieja Michałkowa. 

Jeszcze wieczór pożegnalny dla uczestników w liceum, wspólne zabawy, wymiana adresów  

i obietnice, że spotkają się na następnym Festiwalu. 

Organizatorzy, władze starostwa i miasta chciałyby ten Festiwal kontynuować i mam 

nadzieję, że te życzenia się spełnią. 

 

 
Barbara Borowy 

Członek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu 

Nauczyciel języka rosyjskiego LO im.ONZ w Biłgoraju 

 


