
W dniach od 13 do 17 listopada 2012 roku odbył się w Moskwie finał VII 

Międzynarodowego Konkursu Projektów „Dialog – droga do zrozumienia” połączony  

z Międzynarodowym obozem klubów przyjaźni.  

Dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego z Polski 

brało udział w tym obozie 6 uczniów, w tym 2 z naszej szkoły: Monika Gierula z klasy IIIb  

i Andrzej Bogdan z klasy IIb. 

Podczas zajęć uczniowie przygotowywali prezentacje swoich państw, regionów i szkół. 

Uczestniczyli w treningach prowadzonych przez studentów (m.in. Nawyki samo prezentacji, 

Komunikacja wielokulturowa), w konferencjach (m.in. Dialog, jako sposób formowania 

tolerancyjnej osobowości), imprezach kulturalnych. 

 

 
 

 

Oto relacja Andrzeja z tego wyjazdu:  

 Moskwa - jedna z największych stolic świata, serce Rosji, marzenie podróżnicze 

każdego licealisty uczącego się języka rosyjskiego. Marzenie, które udało mi się spełnić  

13 listopada, po 8 latach nauki języka naszych wschodnich sąsiadów.  

 



 
 

 Wyprawę mojej młodości rozpocząłem w 13 listopada Warszawie. Tutaj na lotnisku 

poznałem grupę rówieśników z całej Polski oraz naszą opiekunkę, z którą lecieliśmy na 

wschód, do Moskwy. Późnym wieczorem byliśmy na miejscu. Wchodząc do naszego miejsca 

zakwaterowania zostaliśmy powitani ciepłymi słowami właścicielki sanatorium, oraz 

recepcjonisty, któremu nie obce były niektóre zwrotki polskich kolęd czy hymnu. Czuliśmy 

się jak w domu, ale to był dopiero początek. Następnego dnia czekały nas prezentacje 

przygotowane przez uczniów, ze szkól z najdalszych zakątków Rosji, a także obcokrajowców. 

Wśród łotewskiej, litewskiej, białoruskiej oraz niemieckiej, znalazła się nasza. Mimo to, iż 

cała młodzież uważnie słuchała informacji o Polsce i sławnych Polakach, to prawdziwą furorę 

zrobiła Magda (zwyciężczyni Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi) 

śpiewając dwa utwory, plus jeden bisowy, bez którego nasi wschodni przyjaciele nie mogli 

się obejść.  

 Następne dni upływały bardzo szybko. Codziennie po śniadaniu kadra obozu 

organizowała najróżniejsze zabawy i projekty. Razem z młodzieżą z zagranicy, podzieleni na 

grupy mieliśmy za zadanie opracować "biznes plan" na zagospodarowanie bezludnej wyspy, 

obliczyć koszty, plan dalszego rozwoju. W inne dni prowadziliśmy niezwykle intensywne 

dyskusje na tematy rozwoju grup społecznych, czy też przyszłego życia młodzieży, w których 

nie obyło się bez kłótni. Niewątpliwie, każdy z nas spędził niezwykle pożytecznie czas, 



słuchając wykładu jednej ze studentek dziennikarstwa w Moskwie, na temat jej przyszłego 

zawodu, postępu dziennikarstwa, a także jego rodzajów.  

 

 
 

 Wolny czas między nam długie rozmowy z przyjaciółmi z zagranicy. Warto 

podkreślić, że nie były to jedynie towarzyskie pogawędki. Rozmawiając jedynie po rosyjsku 

uczyliśmy się nowego słownictwa, wyrażeń, przysłów, oraz akcentowania. Mimo to, iż z tym 

ostatnim radziliśmy sobie najgorzej, to co chwilę słyszeliśmy pochwały od naszych 

rówieśników z Rosji.  

 Oprócz intensywnej pracy, nie obyło się bez przyjemności. Ostatni dzień pobytu, po 

pożegnaniu się z nowopoznanymi przyjaciółmi, spędziliśmy z grupą z Niemiec na zwiedzaniu 

miasta. Zobaczyliśmy przepiękne stacje rosyjskiego metra, Teatr Balszoj, pomniki Jurija 

Dolgorukiego, czy Puszkina. Nie obyło się także, bez wizyty na Placu Czerwonym, gdzie 

podziwialiśmy piękno cerkwi Wasyla Błogosławionego. Niestety wkrótce musieliśmy się 

także pożegnać z Niemcami zostając sami, jadąc na lotnisko Szeremietiewo. 

 Po powrocie do Polski czujemy się, jak ludzie rozbudzeni z tygodniowego snu, którzy 

nie mogą zasnąć po raz drugi. Wyjazd do stolicy Rosji był dla nas niczym sen, marzenie, 

któro kiełkowało w naszych sercach, aby w końcu zakwitnąć niczym kwiat na wiosnę. Mamy 

tylko nadzieję, że na kolejną podróż nie będziemy musieli, aż tak długo czekać. 



 

 
 

Andrzej Bogdan 


