
 

W dniach 30. 10 – 05.11. 2011 r. w Sankt – Petersburgu odbył się I Światowy 

Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych , w tym pan dyrektor Marian Klecha, którego wyjazd był nagrodą 

za zwycięstwo Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju w ogólnopolskim 

konkursie na najlepszą szkołę w dziedzinie nauczania z j. rosyjskiego. Było również 

czterech nauczycieli, w tym pani prof. Barbara Borowy za zwycięstwo w konkursie na 

scenariusz lekcji języka rosyjskiego.  

W grupie uczniów znalazł się Wojciech Kasprzak za zajęcie I miejsca  

w konkursie na „Przewodnik po Sankt – Petersburgu”.  

Pobyt w rosyjskim mieście składał się z dwóch części: I Światowego Festiwalu 

Języka Rosyjskiego dla wszystkich uczestników oraz V Zjazdu MAPRIAŁU dla 

dyrektorów i nauczycieli. Wszyscy uczniowie i dyrektorzy, którzy mieli okazję 

uczestniczyć w wyjeździe brali udział w wycieczkach i różnych imprezach 

kulturalnych, natomiast nauczyciele w seminariach i zajęciach metodycznych. 

Uczestnicy mieli zapewnione miejsca noclegowe oraz ciepłe posiłki. 

Siedmiodniowy pobyt w Sankt – Petersburgu pozostawił niezapomniane wrażenia 

w pamięci pana dyrektora Klechy, pani prof. Borowy oraz Wojtka Kasprzaka. Wszyscy 

byli pod wrażeniem ilością ludzi i znakomitą organizacją, bowiem możliwość spotkania  

700 osób z 73 krajów nie zdarza się codziennie. Ponadto nasza delegacja chwaliła 

świetną atmosferę i piękną, jesienną panoramę rosyjskiego miasta. Światowy Festiwal 

Języka Rosyjskiego to czas, w którym cały świat posługiwał się językiem rosyjskim.  

 

Martyna Szeniak III „h” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy relację z wyjazdu ucznia – Wojtka Kasprzaka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JA I PETERSBURG  

(relacja ucznia LO im. ONZ w Biłgoraju z pobytu w Sankt-Petersburgu na  
I Międzynarodowego Festiwalu Języka Rosyjskiego) 

Od 29 października do 3 listopada miałem przyjemność odwiedzić jedno  
z najpiękniejszych miast w Rosji, jakim jest Petersburg. Dzięki wygranej w konkursie 
mogłem zobaczyć tak wiele wspaniałych zabytków oraz przyjrzeć się miejscowej 
kulturze. 

 Na początku gdy dowiedziałem się o wyjeździe byłem lekko podenerwowany, nie 
wiedziałem co mnie dokładnie czeka. Na szczęście ten stan trwał tylko do przyjazdu 
na lotnisko. Aby wyjaśnić dlaczego zmieniłem swoje zdanie przygotowałem dla was 
streszczenie całego wyjazdu. 

 

29.10.2011 r. (sobota) 

Moja przygoda życia zaczęła się przyjazdem na lotnisko w Warszawie oraz poznaniem 
pozostałej części grupy z Polski i opiekunki – P. Małgorzaty Makarewicz. Następnie  
o 10:45 wylecieliśmy samolotem do Petersburga z przesiadką w Moskwie. 
 

 
 
Około 18:00 czasu rosyjskiego zameldowaliśmy się w 4-gwiadkowym hotelu – Park Inn. 
 



 

 

30.10.2011 r. (niedziela) 

 

 

 

 

Korzystając z dnia wolnego od harmonogramu, postanowiliśmy już z samego rana 
wyruszyć w podróż aby pogłębić naszą wiedzę na temat Petersburga. Dlatego udaliśmy 
się do metra i pojechaliśmy na główną ulicę miasta – Newski Prospekt, gdzie 
zobaczyliśmy wiele zabytków oraz wspaniały charakter miasta. 

 



 

 

Jako że Petersburg nazywany jest „Wenecją Północy” udaliśmy się na godzinną 
wyprawę łódką przez kanały miasta. 

 

 

 



31.09.2011 r. (poniedziałek) 

Po śniadaniu o godzinie 8:00 udaliśmy się do Puszkina na rozpoczęcie I – go 
Międzynarodowego Festiwalu Języka Rosyjskiego w którym wzięło udział około 400 
osób z ponad 70 różnych krajów. Następnie napisaliśmy test sprawdzający naszą 
wiedzę z języka rosyjskiego na podstawie wcześniej obejrzanego filmu. 

 

 

 

Później pojechaliśmy zwiedzić pałac w Pawłowsku, zaś wieczorem posłuchać piękna 
operowego śpiewu. 

 



 

01.11.2011 r. (wtorek) 

 

Udaliśmy się na Festiwal Piosenki Rosyjskiej, gdzie swoim głosem mogli pochwalić się 
uczestnicy  z ponad 10 różnych krajów świata.  

 

 

 

W ten sam dzień również mieliśmy przyjemność zwiedzić jedno z największych 
muzeów w Europie –Ermitaż 

 



 

 

 

 

 



 

02.11.2011 r. (środa) 

Kolejny dzień również zapewnił nam chwile pełne wrażeń - udaliśmy się na uroczyste 
zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Języka Rosyjskiego. Na ceremonii 
dowiedzieliśmy się kto został zwycięzcą w danym konkursie oraz z przyjemnością 
posłuchaliśmy jeszcze raz szóstki finalistów Konkursu Piosenki Rosyjskiej. 

 

 

 

Po uroczystości udaliśmy się na 3-godzinną wycieczkę autobusem po Petersburgu 
dzięki której po raz kolejny mogliśmy się zachwycać pięknem miasta. 

 



 

 

 

 



 

 

03.11.2011 r. (czwartek) 

 

Korzystając z ostatnich chwil spędzonych w Petersburgu, postanowiliśmy jeszcze raz 
udać się metrem do centrum miasta aby pożegnać się z tutejszą kulturą. Szczególne 
wrażenie zrobił na nas Spas na Krowi którego zdjęcia zamieszczam poniżej. 



 



 

 

Następnie około godziny 17:00 udaliśmy się na lotnisko skąd polecieliśmy do Polski. 
Tak więc to był koniec mojej „wielkiej przygody”. Dzięki niej zafascynowałem się 
Rosją, jej kulturą i zwyczajami. 

Wojciech Kasprzak kl II G 

 


