
W dniach 14-21 września 2013 roku w Pietrozawodsku (Rosja) odbył się Międzynarodowy 
Festiwal Języka Rosyjskiego „Глагол”. Uczestniczyli w nim laureaci i finaliści konkursów 
języka rosyjskiego z pięciu krajów: Francji, Finlandii, Czech, Polski i Rosji. Grupa z Polski 
liczyła dziewiętnaście osób. Dużą część tej grupy stanowili uczniowie ze szkoły w Biłgoraju, 
a były to: Emilia Tłuczek, Karolina Grzywna, Agata Hułas, Katarzyna Maciocha, Natalia 
Klecha, Katarzyna Borowy, Angelika Oleszczak, Dominika Tymicka i Dominika Polak.  
 
PAMIĘTNIK Z ROSJI 
 
14 września, Sobota – Dzień Pierwszy 
Biłgoraj opuściliśmy o 03:30 rano. Jechaliśmy busem i przez większą część drogi na lotnisko 
Fryderyka Chopina w Warszawie spaliśmy. Gdy dotarliśmy na miejsce dołączyli do nas 
uczniowie z innych szkół w Polsce, zapoznaliśmy się ze sobą i ruszyliśmy wszyscy na 
kontrole przedodlotową. Lot trwał godzinę i był spokojny, a osoby które leciały samolotem po 
raz pierwszy były zachwycone. Gdy wylądowaliśmy w Petersburgu przywitała nas 
uśmiechnięta Pani Elena, szefowa całego festiwalu i zaprosiła do autobusu, którym potem 
odbyliśmy wycieczkę po mieście. Pani przewodnik, która z nami jechała opowiadająca  
o byłej stolicy Rosji (oczywiście po rosyjsku), wprowadziła nas w nastrój wcześniejszych 
epok. Petersburg nas oczarował, to wielkie miasto, tętniące życiem i pełne zabytków okazało 
się czymś niesamowitym. Zrobiliśmy tam mnóstwo zdjęć. Tego dnia także dołączyło do nas 
pięciu Czechów, którzy okazali się bardzo zabawni, już w czasie wycieczki autokarowej 
zaczęli śpiewać nieznane nam przeboje czeskie. Wszyscy pojechaliśmy na stację kolejową, 
skąd o 22:00 miał odjechać pociąg. Tam także przeszliśmy kontrolę paszportową i wszyscy 
bardzo zmęczeni zajęliśmy swoje miejsca z wagonach sypialnych pociągu, którym jechaliśmy 
całą noc. 
 
15 września, Niedziela – Dzień Drugi 
Obudził nas szum pociągu i jakieś rozmowy po rosyjsku, informujące że czas wstawać. 
Dojechaliśmy do Pietrozawodska, pogoda była zimna, ale na szczęście pod „Вокзалoм” 
czekał na nas autobus, który zawiózł nas do hotelu. Zakwaterowaliśmy się i udaliśmy na 
śniadanie. Jedzenia było dużo i było bardzo smaczne, chociaż wyglądało dość niespotykanie. 
Na początku myślałyśmy, że to sernik ale okazało się, że jednak jemy omlet, bardzo ciekawie 
przyrządzony i smaczny. Po południu byliśmy na wycieczce autobusowej po Pietrozawodsku. 
Zwiedziliśmy m.in. muzeum lalek i wybrzeże jeziora. Późnym popołudniem udaliśmy się do 
szkoły teatralnej na otwarcie festiwalu. Przez organizatorów zostaliśmy przyjęci bardzo 
ciepło. Przedstawiono idee festiwalu, gości i uroczyście otwarto nasze spotkanie. Potem była 
kolacja, warto zauważyć, że głodni to tam nie byliśmy. Wieczorem odbył się „Вечер 
знакомства” na którym każda grupa miała zaprezentować swój kraj. Nasza grupa ubrana była 
w charakterystyczne czerwone koszulki z białym orzełkiem z przodu i takich samych 
czapkach. Niektóre grupy przedstawiały scenki teatralne, a niektóre śpiewały piosenki. 
„Czerwone korale, czerwone niczym wino...” - ten tekst brzmiał w uszach naszych słuchaczy. 
W międzyczasie mieliśmy przyjemność oglądać tradycyjne rosyjskie tańce, a później wszyscy 
je tańczyliśmy. Był także quiz o znajomości położenia kontynentów, także ludzie uczcie się 
geografii! A już na koniec wszyscy „kiełbasiliśmy” (bo właśnie tak mówią na „tańczenie” 
Rosjanie) przy współczesnej muzyce. 
 
16 września, Poniedziałek – Dzień Trzeci 
Wraz z pierwszym dniem roboczym, przyszła praca. Czas tego dnia spędziliśmy głównie  
w Collegu, w którym odbywały się próby. Zostaliśmy podzieleni na grupy. W czasie gdy 
jedna grupa udała się na tańce, druga czytała fragmenty powieści Puszkina. Czytanie wierszy 



poprzedzały teatralne ćwiczenia głosowe, wyraźnej wymowy i eskpresji tekstu. Natomiast na 
tańcach, wytrwale ćwiczyliśmy skomplikowane układy. Było dość zabawnie, bo nie wszyscy 
wszystko rozumieli. Był taki wymóg, że pary powinny być mieszane (osoby z dwóch różnych 
krajów). W tym miejscu dziękujemy organizatorom, bo bardziej dzięki temu się 
zintegrowaliśmy. Po południu mieliśmy trochę czasu wolnego, w czasie którego mogliśmy 
choć na chwilkę odetchnąć. Wieczorem była dyskoteka-karaoke. Odbyła się w klubie. Nasz 
kolega Sjergiej z Czech urzekł wszystkich piękną interpretacją piosenki. Tańczyliśmy, 
bawiliśmy się i zawieraliśmy nowe znajomości. W tle leciały piosenki z różnych krajów. 
Najlepiej jednak bawiliśmy się przy polskim disco-polo, furorę zrobiła piosenka „Ja 
uwielbiam ją”. której słów, uczyliśmy naszych nowych znajomych w drodze powrotnej do 
hotelu.  
 
17 września, Wtorek – Dzień Czwarty 
Tego dnia także zostaliśmy podzieleni na grupy ale nieco mniejsze. W parach z uczniami z 
Pietrozawodska szlifowaliśmy nasze teksty. Pomagaliśmy sobie nawzajem, a później była 
prezentacja tych fragmentów, takie ostatnie poprawki. Po południu poszliśmy do szkoły 
podstawowej gdzie mieliśmy spotkanie pt. „Okrągły stół”. Przyjechało radio i telewizja. 
Przedstawiciele każdego kraju mieli udzielić krótkiego wywiadu. To była taka chwila dla 
fotoreporterów. Grupa z Francji przygotowała krótki spektakl, w którym brali udział także 
inni uczestnicy. Wieczorem udaliśmy się wszyscy na generalną próbę taneczną już w miejscu 
gdzie miał się odbyć festiwal. 
 
18 września, Środa – Dzień Piąty 
Wreszcie nadszedł oczekiwany moment. Rzecz działa się w Teatrze Narodowym. Wszyscy 
uczestnicy ubrani byli na galowo i byli pełni entuzjazmu, choć troszkę zestresowani. 
Recytacje przebiegały sprawnie, z przerwami na obiad i odpoczynek. By wszystko 
przebiegało płynnie nad wszystkim czuwała Pani Elena, która dbała o kolejność i każdemu 
dodawała otuchy swoim serdecznym uśmiechem. Wszyscy wkładali w to swoje serca  
i skupienie. Było widać efekty. Wieczorem miał miejsce „Bal z XVIII wieku”. Dziewczyny 
miały piękne, kolorowe, długie suknie, wysokie buty i fikuśne fryzury. Chłopcy mieli 
natomiast garnitury i co ciekawe rękawiczki, gdy spytałam swojego partnera po co, 
odpowiedział- ”By nie pobrudzić dziewczętom dłoni”. Bal rozpoczęli wszyscy uczestnicy. 
Schodziliśmy po długich schodach krokiem pierwszego tańca - poloneza. Bezpośrednio po 
nim została przedstawiona „Хозяйка балa,” która przewodniczyła balowi. Można było 
poczuć się naprawdę po królewsku. Jest tam taki bardzo przyjemny zwyczaj, że chłopak po 
tańcu z dziewczyną odprowadza ją by sobie usiadła. Tańczyliśmy wiele tańców i naprawdę 
można było się dobrze bawić. W czasie balu odbył się także pokaz mody. Pod koniec 
natomiast, nagrodzono wszystkich uczestników, nauczycieli i organizatorów. Tak się złożyło, 
że Natalia (od nas z Polski) miała mieć na następny dzień urodziny. Niczego się nie 
spodziewając, została zaproszona na środek i wręczono jej pyszny tort urodzinowy. Po 
długim wykańczającym, ale pełnym wrażeń dniu, wróciliśmy do hotelu.  
 
19 września, Czwartek – Dzień Szósty 
Dzień wycieczki na Kiży. Mieliśmy przyjemność zwiedzić zamieszkałą tylko przez 2os. na 
stałe wyspę Kiży na jeziorze Onega. W jedną stronę płynęliśmy statkiem godzinę. Na wyspie 
tej panuje mikroklimat, ale na szczęście pogoda nam dopisała. Zwiedziliśmy tam m.in. letnią 
 i zimową cerkiew. Najbardziej jednak spodobały nam się zjawiska przyrody. Małe wysepki 
które mijaliśmy wpływając na wyspę są po prostu cudowne. Stare domki, podwórza oddają 
doskonale klimat wcześniejszych wieków. Gdy wróciliśmy, trzeba było zacząć się pakować. 
Do hotelu przyszli do nas, pożegnać się Rosjanie. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć. Autobus 



przetransportował nas na stacje kolejową. Staliśmy tam razem z nimi nie mogąc się rozstać. 
Śpiewaliśmy piosenkę „Halleluja”. Nie chcieliśmy stamtąd jechać. Najgorszy był moment jak 
siedzieliśmy w pociągu, machaliśmy im przez okno, a oni zaczęli biec za pociągiem. Nawet 
pieróg bez uczuć by się popłakał. 
 
20 września, Piątek – Dzień Siódmy 
Sankt-Petrsburgu witamy! Rano wrzuciliśmy tylko torby do hostelu i zaczęło się zwiedzanie 
pełną parą. Byliśmy w Carskim Siole, Ermitażu, Kazanskim Soborze, muzeum z bardzo 
dziwnymi eksponatami i byliśmy na targu gdzie mogliśmy kupić pamiątki. Podziwialiśmy 
także Isaakiewskij Sobór. W międzyczasie wpadliśmy na obiad do „Makburgera”. 
Sankt Petersburg to piękne miasto, ale też bardzo duże, dlatego musieliśmy jeździć 
autobusami i metrem. 
 
21 września, Sobota, Dzień Ósmy 
Rano zwiedzaliśmy jeszcze „Спас на крови”. Byli śmy pod wrażeniem. Wnętrze tej cerkwi 
pokryte jest w całości mozaikami. Z zewnątrz natomiast zdobią ją przepiękne kolorowe 
kopuły. W południe mieliśmy już autobus na lotnisko. Przeszliśmy znowu wszystkie odprawy 
i wylecieliśmy, obiecując sobie, że na pewno kiedyś tutaj wrócimy. Wylądowaliśmy.  
Tutaj jest Polska! 

 
Dominika Polak 
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