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Festiwal dla dzieci po rosyjsku w Biłgoraju 

17 kwi, 07:35  

12 dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, grających w języku 
rosyjskim, zapowiedziało swój udział w międzynarodowym festiwalu, który 
rozpocznie się w czwartek w Biłgoraju. Przyjadą teatry z Francji, Bułgarii, 
Ukrainy, Rosji i Polski.  

Festiwal poświęcony jest setnej rocznicy urodzin rosyjskiego poety  
i bajkopisarza Siergieja Michałkowa - spektakle będą oparte na jego 
twórczości. Celem spotkania jest zwiększenie zainteresowania językiem 
i kulturą rosyjską oraz nawiązanie kontaktów młodzieży z różnych krajów. 

Program dwudniowego I Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu 
Teatralnego w Języku Rosyjskim wypełnią pokazy spektakli oraz warsztaty 
teatralne. Z młodzieżą spotka się rosyjski aktor i prezenter telewizyjny 
Siergiej Kolesnikow oraz kierownik artystyczny teatru „Modern” w Moskwie 
Swietłana Wragowa. 

- Nasi uczniowie chętnie uczą się języka rosyjskiego, jako drugiego języka 
obcego, po angielskim. Biorą udział w konkursach recytatorskich po 
rosyjsku, wyjeżdżają do Rosji na obozy, stąd wziął się pomysł tego 
festiwalu – powiedziała nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ 
w Biłgoraju Barbara Borowy. 

- Jeśli wszystko dobrze się uda będziemy chcieli ten festiwal organizować 
cyklicznie, co dwa lata – dodała Borowy. 

Biłgorajskie liceum im. ONZ w 2011 r. zdobyło pierwsze miejsce  
w konkursie na najlepszą szkołę uczącą języka rosyjskiego, 
organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców 
Języka Rosyjskiego. W ubiegłym roku w Biłgoraju otwarta została 
Dziecięca Biblioteka Rosyjska im. Siergieja Michałkowa. Liczy ona 1,5 tys. 
rosyjskich książek, które zostały przekazane przez Rosyjską Fundację 
Kultury, założoną przez rodzinę Michałkowa. 

  



 

Wydarzenie kulturalne na europejską skalę w 
Biłgoraju (FOTO) 
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18 kwietnia w Biłgoraju rozpoczął się I Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal 
Teatralny w Języku Rosyjskim poświęcony 100-leciu urodzin Siergieja 
Michałkowa. O zwycięstwo ubiega się 12 dziecięcych i młodzieżowych grup 
teatralnych z Francji, Bułgarii, Ukrainy, Rosji i Polski. Patronat medialny: 
bilgoraj.com.pl 

W Festiwalu wezmą udział dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne w wieku od 8 do 
18 lat z pięciu europejskich krajów. Spektakle oparte są na twórczości Siergiej 
Michałkowa. -Celem festiwalu jest zwiększenie zainteresowania językiem rosyjskim, 
poprzez spotkania teatralne, popularyzację twórczości S.Michałkowa i rosyjskiej 
kultury, wymiana twórczych doświadczeń, nawiązywanie międzynarodowych 
kontaktów oraz promocja dziecięcych bibliotek rosyjskiej literatury im. Michałkowa - 
informuje Ludmiła Szypielewicz prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
i Wychowawców Języka Rosyjskiego. 

 
 
I Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Teatralny w Języku Rosyjskim rozpoczął się 
w Biłgoraju 18 kwietnia od specjalnej konferencji, w której udział wzięli organizatorzy 
zarówno ze strony polskiej jak i rosyjskiej oraz przedstawiciele władz lokalnych. 
Obecny był także Andrej Potiomkin. Przedstawiciel ambasady Federacji Rosyjskiej 
w Polsce pozdrowił wszystkich uczestników Festiwalu w imieniu Ambasadora, który 
planował przyjazd do Biłgoraja jednak sprawy urzędowe zatrzymały go  
w Warszawie. -Jesteśmy zaszczyceni, że nasze wspólne przedsięwzięcie ma 
miejsce w Polsce, w szczególnym jej regionie jakim jest gościnna Ziemia Biłgorajska. 
W Polsce odbywa się wiele imprez promujących kulturę i sztukę rosyjską, w ten 



klimat dziś wpisuje się Biłgoraj, biorąc na siebie organizację I Międzynarodowego 
Dziecięcego Festiwalu Teatralnego w Języku Rosyjskim im. Siergieja Michałkowa, 
poety, który w dużej mierze tworzył dla dzieci, podkreślając maksymę: Dziś dzieci. 
Jutro naród - mówił Potiomkin. 

Do Biłgoraja przyjechało 12 dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych z Francji, 
Bułgarii, Ukrainy, Rosji i Polski, które przedstawią 13 spektakli. Za realizację projektu 
w Polsce odpowiada Ludmiła Szypielewicz Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego oraz Barbara Borowy nauczycielka 
języka rosyjskiego w LO im. ONZ i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
NiWJR. -Nic tak nie łączy narodów jak kultura, nic tak nie zachwyca narodów jak 
kultura, w tym duchu organizujemy międzynarodowe przedsięwzięcie, które wyrasta 
poza ramy twórczości Michałkowa niosąc uniwersalne przesłanie wzajemnego 
szacunku i poznawania się oraz umacniania w tym co piękne - podkreślała Barbara 
Borowy. 
 

 
 
-Dzisiejsza uroczystość jest dla naszej społeczności wydarzeniem szczególnym. 
Po raz kolejny zostaliśmy docenieni, pierwszy raz gdy w LO im. ONZ w Biłgoraju 
powstała w czerwcu 2012 roku Biblioteka Rosyjska Literatury Dziecięcej, z kolei 
dzisiaj jesteśmy współorganizatorami Festiwalu z okazji urodzin poety. Witam gości, 
jednak szczególne słowa powitania pragnę skierować do artystów, tworzących 
zespoły teatralne. Wierzę, że czas tutaj spędzony będzie obfitował we wrażenia 
artystyczne i stanie się w naszej wspólnej pamięci jako chwila do której będziemy 
z radością wracać. Mam nadzieję, że I Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Teatralny 
w Języku Rosyjskim im. Siergieja Michałkowa będzie początkiem twórczych spotkań 
młodzieży z różnych stron świata - przyznał Marian Klecha. 
 



 
 
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali włodarze Miasta i Powiatu, czyli Burmistrz 
Janusz Rosłan oraz Starosta Biłgorajski Marian Tokarski. Swą obecnością Festiwal 
zaszczyci m. in. Anna Szczepińska - wicekurator oświaty, prof. Feliks Czyżewski - 
dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS oraz przedstawiciele Rosyjskiego 
Ośrodka Kultury i Nauki w Warszawie, Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód 
oraz Fundacji Russkiy Mir. 

 
 
Grupy występować będą w dwóch kategoriach wiekowych – 8-14 lat oraz 14-18 lat. 
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 15 min. Przewidziano nagrody 
i wyróżnienia w kategoriach: niestandardowość, najlepszy aktor, najlepsza aktorka, 
kostiumy, najlepsza muzyczna oprawa, najlepsze dekoracje, posługiwanie się 



językiem rosyjskim oraz nagroda dla najmłodszego aktora.  

 

  



Biłgorajskie teatry zwycięzcami w I Międzynarodowym 
Dziecięcym Festiwalu Teatralnym w Języku Rosyjskim 
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Zakończył się I Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Teatralny w Języku 
Rosyjskim organizowany z okazji 100 lecia urodzin Siergieja Michałkowa. 
Sukces odnotowały teatry z Biłgoraja, które rywalizowały z uczestnikami  
z czterech europejskich krajów. 

Wyniki Festiwalowych zmagań ogłoszono 19 kwietnia br. ostatniego dnia Festiwalu. 
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 
najmłodszego aktora. Nagrodę publiczności otrzymał teatr Prolisok z Kijowa 
(Ukraina). Teatr Aprielik z Paryża (Francja) został zwycięzcą w nominacji 
najładniejszy plakat teatralny. 

	  


