
W lipcu 2011 roku dwie nasze uczennice były na międzynarodowym młodzieżowym obozie pod 
Moskwą. 
Oto ich wspomnienia: 
 

Kiedy dowiedziałam się o Moskowii, nie bardzo wiedziałam co mnie czeka, wiedziałam, że 
jadę do Rosji na 3 tygodnie. Było to dla mnie trudne, bo miałam plan na całe wakacje i w jednej chwili 
musiałam wszystko zmienić, ale to była wielka szansa, więc musiałam skorzystać. Pojechaliśmy... 
pierwszy dzień wspominam niezbyt miło. Języka rosyjskiego nigdy nie lubiłam, może dlatego, że nigdy 
nie miałam dobrej motywacji, żeby się go uczyć, nie umiałam zbyt wiele, więc początki pamiętam 
przez łzy. Później poznałam koleżanki, kolegów, dogadywaliśmy się fantastycznie.   

Początkowo mówiliśmy po angielsku, bo żadne z nas nie umiało zbyt dobrze rosyjskiego, 
jednak z czasem to się zmieniło i rosyjski z dnia na dzień wydawał się coraz mniej straszny, podobało 
mi się coraz bardziej. Pani Dorota powiedziała żegnając się z nami: "Pamiętajcie tylko dobre chwile",  
a ja nie potrafiłam sobie przypomnieć tych niedobrych . Piszę pamiętnik i kilka dni temu czytałam  
o Moskowi. Co najmniej 4 razy użyłam słów: "To był najlepszy dzień w moim życiu". Tak.. to  
z pewnością były najlepsze 3 tygodnie w moim życiu i nigdy o nich nie zapomnę. Zaczęłam płakać już 
3 dni przed odjazdem. Wydaje mi się, że ciężko zrozumieć piękno Moskowii jeśli się tam nie pojedzie. 
Chodzi o ludzi.. 

 Moja grupa wygrała Moskowidienie, śpiewałam solo całą piosenkę, mieliśmy do tego układ 
taneczny. W Polsce ludzie by zazdrościli a tam.. wszyscy wspieraliśmy się. Kiedy ogłosili wynik nasi 
opiekunowie wbiegli na scenę i po prostu cieszyli się jak małe dzieci, śpiewałam już wiele razy na 
scenie, ale to był najbardziej satysfakcjonujący występ w moim życiu, przed którym umierałam ze 
strachu.  

W Polsce słyszę tylko o tym, co robię źle, jaka powinnam być, że źle się zachowałam. 
Moskowia to miejsce, gdzie ludzie mówią sobie dobre rzeczy, wspierają się. Weźmy na przykład 
obnimaszki, to były piękne chwile. Nie chodziło o to by odklepać formułkę z życzeniami. Tam każdy 
dla każdego był unikatowy i ludzie patrzyli na każdego indywidualnie. Pierwszy raz usłyszałam: "Nie 
zmieniaj się! Jesteś wspaniała." Na samo wspomnienie o tym mam łzy w oczach. Te 3 tygodnie będę 
wspominała latami. Jestem w domu pół miesiąca a wciąż żyję obozem. Mój pokój jest pełen pamiątek 
po moich przyjaciołach, z którymi wciąż rozmawiam. Oprócz przyjaciół spotkałam chłopaka, który 
bardzo mi się spodobał, szczęśliwie dla nas obojga ja jemu także, więc na obozie przeżyłam moje 
pierwsze prawdziwe zauroczenie. 

 Nauczyłam się tam tak wielu rzeczy, na przykład jak i po co być spontanicznym. Kiedyś 
planowałam wszystko i zakładałam najgorsze, żeby się nie rozczarować, teraz chcę po prostu być 
szczęśliwa. Nauczyłam się ufać ludziom, oczywiście nie bezgranicznie, ale na tyle by najpierw ich 
poznać a potem dopiero ewentualnie ich odtrącać. Nie boję się już matury, studiów, życia, bo wiem, że 
mnie to nie minie. Trudno w to uwierzyć, ale to wszystko dzięki Moskowii, dzięki ludziom tam 
poznanym, tam zobaczyłam, co znaczy "szczęście". Jestem jeszcze bardzo młoda, ale mam ogromną 
nadzieję, że w moim życiu zdarzy się jeszcze coś tak wspaniałego jak ten obóz, bo teraz jestem 
szczęśliwszym człowiekiem.  

To nie był zwykły letni obóz, to był naprawdę najlepszy czas w moim dotychczasowym życiu  
i z pewnością dużo dużo więcej niż letni wyjazd, tam po prostu kręciło się nowe życie. A nasza 
delegacja- najlepsza. Szczerze mówiąc najbardziej bałam się o Panią Dorotę, ale kiedy ją poznałam 
wiedziałam, ze z nią nie zginiemy. Ze świecą szukać drugiej takiej. Jestem pewna, że trafiliśmy na 
najlepszą nauczycielkę języka rosyjskiego w kraju. Była bardzo pomocna, bardzo zaangażowana  
i zawsze gotowa na wszystko. Podziwiam ją i bardzo cieszę się, że byłam akurat w tym roku, że 
mogłam ją poznać. Nie umiem wyrazić słowami jak ogromnie wdzięczna jestem za to, ze mogłam tam 
pojechać i przy okazji pokochałam język rosyjski :). 
 
Pozdrawiam i dziękuję, 
 Magdalena Krzeszycha 
 Klasa IIIb 
 



 
 
 
 

 


