
W dniach 4-8 czerwca miałam okazję przebywać w Moskwie, stolicy 
Rosji. Wycieczka była nagrodą za zwycięstwo w Międzynarodowym 

Konkursie „Mój rosyjski”. 
 

Wygrana w konkursie zupełnie mnie zaskoczyła i może dlatego początkowo 
byłam pełna obaw co do wyjazdu. Jednak po załatwieniu wszelkich 

formalności uświadomiłam sobie, że bardzo chcę zobaczyć osobiście miejsca, 
które wcześniej znałam tylko z bogatych opisów w książkach i ilustracji. 

 
4 czerwca 2012 (poniedziałek) 

 
Wszystko zaczęło się od przyjazdu na lotnisko, gdzie spotkałam się z 

dwiema pozostałymi uczestniczkami wyjazdu. Po długim oczekiwaniu i innych 
perypetiach związanych wylotem udało się nam wystartować o godzinie 

19:40. Po blisko dwugodzinnej podróży dolecieliśmy do Moskwy. Na lotnisku 
Szeremietiewo czekała na nas jedna ze współorganizatorek konkursu. 
Następnie przejechaliśmy do budynku Uniwersytetu Moskiewskiego im. 

Łomonosowa. Zostaliśmy zakwaterowani w tamtejszym internacie. 
 

 
5 czerwca 2012 (wtorek) 

 
Po śniadaniu o godzinie 9.00 uczestnicy konkursu (z 25 krajów świata) 
zebrali się przed wejściem do Klubowej części uniwersytetu. Stamtąd 
udaliśmy się autobusami w stronę Kremla. W towarzystwie przewodnika 

zwiedziliśmy Kreml. Dowiedzieliśmy się wiele na temat znajdujących się tam 
soborów i innych godnych zainteresowania budowli. Jednak chyba największe 

wrażenie na mnie i nie tylko wywarły: największy na świecie dzwon Car-
Kołokoł z 1735 roku oraz niebagatelnych rozmiarów armata –Car-Puszka. 



 

 
 

Po zwiedzaniu Kremla nadszedł czas wolny, toteż wybrałam się na słynny 
Plac Czerwony, aby zobaczyć mauzoleum Lenina, czy ogromny „Główny 

Powszechny Dom Towarowy”. 
Następnie w drodze powrotnej do Uniwersytetu skorzystałam z 

moskiewskiego metra, które może być nie lada atrakcją. Liczy ono ponad 
300 km. Niesamowite wrażenie wywarły na mnie podziemne, przepięknie 

zdobione wnętrza stacji, przypominające pałace. 
Po powrocie, ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w pokoju nie będę już 

mieszkać sama, ponieważ dojechali laureaci konkursu z Kirgistanu. Dla mojej 
nowej koleżanki-Maliki język rosyjski był rodzimym, ale to nie utrudniło nam 

kontaktu , a nawet dało mi możliwość wzbogacenia słownictwa. 

6 czerwca 2012 (środa) 
 

Po śniadaniu o godzinie 11:00 rozpoczęła się Uroczysta ceremonia 
nagrodzenia zwycięzców. 

Przedsięwzięcie uświetnili swą obecnością m.in. Walentina Tierieszkowa, 
Witalij Kostomarow. 

Zwycięzcy otrzymali podarunki, a przede wszystkim zbiór wypracowań 
wszystkich nagrodzonych. 

Laureaci byli proszeni na scenę kolejno, w zależności od nominacji. 
 

 



Niesamowitym przeżyciem było dla mni 
 

e stanąć na wielkiej scenie, obok zwycięzców z innych państw.  
 

W wolnym czasie, po południu pojechałam do Muzeum Puszkina oraz 
przeszłam się po sławnej ulicy Arbat. 

Korzystając z faktu, że znajduje się tam mnóstwo sklepów z pamiątkami, ja 
również kupiłam kilka drobiazgów. 
 

 
 

Wieczorem, około godziny 19.00 wybraliśmy się wraz z uczestnikami 
wycieczki i organizatorami do cyrku. 

 

 
 

7 czerwca 2012 (czwartek) 
 

W południe wyjechaliśmy autobusami na 4-godzinną wycieczkę, aby 
podziwiać piękno największego miasta w Europie-Moskwy. 

Następnie po powrocie, korzystając z wolnego czasu wraz z koleżanką z 
pokoju-Maliką wybrałyśmy się na punkt widokowy, aby zobaczyć panoramę 

miasta z Worobiowych Wzgórz. 
 



 
 

8 czerwca 2012 (piątek) 
 

Nadszedł dzień wyjazdu. Wraz z moimi współtowarzyszkami z Polski 
pojechałyśmy metrem na Białoruski Dworzec, a stamtąd udałyśmy się 

bezpośrednio pociągiem podmiejskim „Aero-Ekspress” na lotnisko. 
Wieczorem byłyśmy już w Polsce. Tak moja przygoda z Rosją 

dobiegła końca. 
Jednak miłe wspomnienia pozostaną na długo. Wycieczka była dla 
mnie wspaniałą okazją do zobaczenia miejsc, o których wcześniej 

mogłam tylko czytać w książkach. Ponadto bardzo wzbogaciłam swoje 
słownictwo i przede wszystkim nawiązałam nowe znajomości. 

  Z chęcią wybiorę się tam ponownie. 
         
       
 

Monika Gierula kl II B 
	  


