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W dniach od 1 czerwca  do 10 czerwca 2016roku  ośmiu uczniów Powiatowego 
Gimnazjum w Biłgoraju wzięło udział w Międzynarodowym Festiwalu Języka 
Rosyjskiego „Глагол”, który odbył się w Pietrozawodsku w Rosji. 

Na lotnisku w Sankt-Petersburgu serdecznie przywitała wszystkich uczestników Pani 
Elena Sonceva – główny organizator Festiwalu. Po przylocie czekała nas jeszcze  
7-godzinna podróż autokarem do bazy odpoczynku „Урозеро”. Po drodze zwiedziliśmy 
kamienną twierdzę w Starej Ładodze i 2 cerkwie, które znajdują się wewnątrz twierdzy. 
Ok. godz. 24 dotarliśmy na miejsce, zakwaterowaliśmy się i zmęczeni poszliśmy spać. 

Drugiego dnia rozpoczęły się warsztaty językowe i taneczne. Uczniowie 
przygotowywali utwór Aleksandra Puszkina „Bajkę o carze Sałtanie”.  Tego dnia odbył 
się również „wieczorek zapoznawczy” wszystkich uczestników, nauczycieli  
i organizatorów Festiwalu. Uczniowie poznali uczestników z Moskwy, Pietrozawodska, 
Chin, Brazylii, Serbii, Czadu i Korei. Każde państwo przygotowało występ w swoim 
języku – uczestnicy śpiewali piosenki, recytowali wiersze, tańczyli, opowiadali o 
zwyczajach i tradycjach panujących w ich krajach. Po części artystycznej każdej grupy 
odbyła się dyskoteka. 

Trzeciego dnia uczniowie w dalszym ciągu przygotowywali się do przedstawienia – 
ćwiczyli taniec, wymowę, intonację i gesty. W wolnym czasie można było pójść nad 
jezioro, pograć w piłkę, poopalać się, pospacerować po lesie i spędzić czas z nowymi 
znajomymi z innych krajów. Wieczorami w sali konferencyjnej można było pooglądać 
filmy i bajki w języku rosyjskim. Na podstawie obejrzanych filmów były organizowane 
różne konkursy i quizy na wesoło.  

Czwartego dnia po obiedzie pojechaliśmy do Pietrozawodska, gdzie 
zakwaterowaliśmy się w hotelu „Pietrozawodsk”. Tego dnia odbyła się generalna próba 
balu w teatrze oraz zwiedzanie miasta. Spacerowaliśmy brzegiem jeziora Onega.  

W mieście jest kilka większych i mniejszych parków, gdzie można odpocząć i oddać 
się szumowi rzeki Łososinki. Do przechadzek zachęca prospekt Lenina i równolegle 
położony prospekt Aleksandra Newskiego, który to mieszkańcy miasta żartobliwie 
porównują do głównej ulicy Petersburga. Mnóstwo knajpek zachęca do przekroczenia ich 
progów, a centra targowe kipią od spotykających się tutaj i spacerujących 
Pietrozawodczan.  

W niedzielę odbył się bal – uczniowie podczas 3 dni nauczyli się aż 6 tańców. 
Wieczorem uczestnicy spacerowali po Pietrozawodsku, kupowali pamiątki, robili zdjęcia. 

W poniedziałek, w dzień urodzin Aleksandra Puszkina, wszyscy udaliśmy się pod jego 
pomnik w Pietrozawodsku, aby złożyć kwiaty. W południe odbył się spektakl „Bajki o 
carze Sałtanie” w wykonaniu wszystkich uczestników Festiwalu. Widzami przedstawienia 
byli uczniowie 5-7 klas Szkoły Nr 10 w Pietrozawodku. Spektakl wszystkim bardzo się 
spodobał i aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.  

Po spektaklu uczniowie recytowali wiersze poświęcone „białym nocom”.  
Wszyscy mieli również możliwość zwiedzenia Państwowej Biblioteki w 

Pietrozawodsku, zapoznania się z jej księgozbiorem i ofertą. 
Po południu odbył się okragły stół dla wszystkich uczestników Festiwalu i ich 

opiekunów. Młodzież z Pietrozawodska, która prowadziła spotkanie, zadawała 



uczestnikom różne pytania np. jak długo uczą się języka rosyjskiego, co im się podoba w 
tym języku, jak im się podoba w Rosji. Wypowiedzi niektórych uczniów pojawiły się  

     w regionalnym radio.  
Siódmego dnia uczniowie popłynęli na Kiży - wyspę na jeziorze Onega, na której 

znajduje się kompleks drewnianych cerkwi, kaplic i domów. Kiży to jedno  
     z najpopularniejszych wśród turystów miejsc Rosji. 

Ósmego dnia wczesnym rankiem pojechaliśmy do Sankt-Petersburga, gdzie 
spędziliśmy 2 dni. Pomimo deszczowej pogody udało się nam zwiedzić miasto. 
Zobaczyliśmy m.in. największe muzeum na świecie – Ermitaż, Pałac Zimowy, Sobór 
Zmartwychwstania Pańskiego, Sobór św. Izaaka, Pałacowe Wybrzeże, Newski Prospekt, 
Marsowe Pole. Na wszystkich uczestnikach wycieczki miasto wywarło ogromne 
wrażenie. 

Po 9 dniach wycieczki wszyscy zadowoleni wróciliśmy do Biłgoraja. 
Niezapomniane widoki Rosji na długo pozostaną w naszej pamięci. 
Trudno się również było rozstać z naszymi rówieśnikami, których poznaliśmy podczas 

wyjazdu i bardzo się zżyliśmy.  Dzięki temu, że podszkoliliśmy język rosyjski, możemy  
      z nimi podtrzymywać kontakt przez media społecznościowe.  
 Wyjazd było bardzo udany i już czekamy na następny Festiwal.  

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia galerii zdjęć z wycieczki! 
 
 
 
 

Uczniowie Powiatowego Gimnazjum, którzy wzięli udział w Festiwalu: 
1. Kaja Blacha   klasa IIaG 
2. Katarzyna Borowy klasa IIaG 
3. Michał Litwiniuk klasa IIIbG 
4. Jakub Leszczyński klasa IIIbG 
5. Paweł Obszański klasa IIIbG 
6. Paweł Ożga klasa IIIbG 
7. Julia Błaszkiewicz klasa IIIbG 

Opiekun grupy: Pani Dorota Marczak 

 



    Uczestnicy Festiwalu pod pomnikiem  Aleksandra Puszkina w Pietrozawodsku 
 
 

 
                   Uczniowie naszej szkoły przed Soborem Zmartwychwstania Pańskiego  
                                                        w Sankt-Petersburgu 


