II ŚWIATOWY FESTIWAL JĘZYKA ROSYJSKIEGO
W dniach 19 – 23 listopada 2014 roku w Sankt- Petersburgu odbył się II Światowy
Festiwal Języka Rosyjskiego.
Polskę reprezentowało 2 nauczycieli i 4 uczniów, w tym p. Dorota Marczak z naszej szkoły,
której wyjazd był nagrodą za zwycięstwo w konkursie na najlepszy konspekt lekcji języka
rosyjskiego o tematyce sportowej. Polskę również reprezentowała uczennica klasy Ia Powiatowego
Gimnazjum – Katarzyna Borowy za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Organizatorami Festiwalu byli: Międzynarodowa Organizacja Wykładowców Języka
Rosyjskiego i Literatury „Maprial”, Fundacja „Russkij mir” i Państwowy Uniwersytet w SanktPetersburgu. Patronat honorowy nad imprezą objęły również władze miasta.
Uczestnikami festiwalu byli laureaci dwuetapowego konkursu, którzy zostali podzieleni na
5 grup: uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy, miłośnicy języka rosyjskiego, uczestnicy
konkursu piosenki. Do Sankt – Petersburga na finał przyjechało ponad 300 osób z 60 krajów.
Uczestnikom festiwalu organizatorzy zapewnili dość napięty harmonogram dnia.
Pierwszego dnia po 2- godzinnym locie wylądowaliśmy na lotnisku Pułkowo w SanktPetersburgu. Wolontariusze odebrali nas z lotniska i wspólnie pojechaliśmy zakwaterować się
w hotelu „Holiday Inn”, który znajdował się na Moskiewskim Prospekcie. Wieczorem, po kolacji,
udaliśmy się na spacer ulicami miasta. Mimo zmęczenia podróżą i późną porą (w SanktPetersburgu jest 2 godz. różnicy czasu) uczestnikom dopisywał humor i miasto wywarło na
wszystkich ogromne wrażenie.
Drugiego dnia o godz. 9.00 wszyscy uczestnicy pojechali na wycieczkę objazdową po
mieście. Pani przewodnik ciekawie opowiedziała historię miasta, różne ciekawostki i legendy
dotyczące miasta. Zwiedziliśmy m.in. największą świątynię - Sobór Izaaka, Plac Pałacowy, Pałac
Zimowy, największe muzeum na świecie – Ermitaż, główną ulicę miasta - Newski Prospekt,
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Pałac Admiralicji i pomnik Piotra I.
Wszyscy mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia.
Po wycieczce i obiedzie, pojechaliśmy metrem na Newski Prospekt do „Domu książki”, aby
kupić pamiątki, pocztówki i obejrzeć książki. Zwiedziliśmy także Cerkiew Zmartwychwstania
Pańskiego.
O godz. 18. 30 wyjechaliśmy do Maryjskiego Teatru na spektakl „Bachczysarajskij fontan”.
Mogliśmy zwiedzić teatr, zrobić zdjęcia i obejrzeć przepiękny balet. Wróciliśmy do hotelu ok.
godz. 23.
Następnego dnia odbywały się konkursy. O godz. 8.00 rozpoczęła się część pisemna, w
której każdy uczestnik festiwalu musiał wziąć udział. Każdy został przydzielony do danej grupy
i dostał temat na który musiał napisać wypowiedź.
Po części pisemnej uczestnicy przystąpili do części ustnej. Każdy losował jeden temat, na
który trzeba było się wypowiedzieć w ciągu minuty. Jury zadawało również dodatkowe pytania.
Po zmaganiach konkursowych odbył się półfinał konkursu piosenki, w którym wzięło udział
2 uczniów z Polski. Piosenki zaprezentowało 23 reprezentantów z różnych krajów. Do ścisłego
finału zakwalifikowało się 6 wykonawców, w tym Patryk Krawczyk, który zaśpiewał piosenkę „Ja
swobodien”z repertuaru Kipelowa.
Wszyscy bardzo mocno kibicowaliśmy Patrykowi i cieszyliśmy się z tego, że udało mu się
dostać do finału.
Wieczorem udaliśmy się na zakupy do centrum handlowego i supermarketu.
Pospacerowaliśmy ulicami miasta i wróciliśmy do hotelu.
W przedostatni dzień pobytu rano uczestniczyliśmy z obradach okrągłego stołu na temat
języka rosyjskiego i jego kultury we współczesnym świecie. O godz. 13. 30. w Maryjskim Teatrze
odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia festiwalu i finał konkursu piosenki. Zostały również
wręczone nagrody laureatom poszczególnych konkursów. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że laureatem
Konkursu Piosenki został Patryk Krawczyk, któremu jury przyznało największe noty.

Po ceremonii odbyła się uroczysta pożegnalna kolacja dla wszystkich gości i uczestników
festiwalu. Mogliśmy w czasie kolacji porozmawiać z reprezentantami innych krajów,
m.in. Argentyny, Korei Płn, Chin, Włoch, Hiszpanii, Armenii, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, USA.
Ostatniego dnia przed wyjazdem pojeździliśmy metrem, aby zobaczyć piękne stacje,
udaliśmy się także do restauracji „Stolle” na tradycyjne rosyjskie pierogi, pospacerowaliśmy
brzegiem Newy, kupiliśmy pamiątki i pożegnaliśmy się z pięknym miastem.
Zaledwie 4-dniowe spotkanie zaowocowało mnóstwem niezapomnianych wrażeń oraz
nawiązaniem niezwykłych znajomości z reprezentantami całkowicie odmiennych kultur z odległych
krańców świata.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat tradycji, obyczajów i kultury różnych
krajów. Ponadto w czasie festiwalu wszyscy uczestnicy mieli się porozumiewać tylko w języku
rosyjskim, dzięki czemu można było doskonalić swoje umiejętności językowe.
Wyjazd wszystkim bardzo się podobał i żal było odjeżdżać.
Zachęcamy wszystkich miłośników języka rosyjskiego do udziału w 2 etapach konkursu,
które rozpoczynają się od kwietnia i obywają się przez internet. Najlepsi zostaną zaproszeni na
finał, który odbędzie się w Sankt – Petersburgu już za rok.
Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z wyjazdu w galerii szkoły.

Dorota Marczak
n-l języka rosyjskiego

