
WYCIECZKA DO 
MOSKWY



W SIERPNIU, DELEGACJA MŁODZIEŻY Z POLSKI, 
W SKŁADZIE:MARTA KURASZKO Z HRUBIESZOWA , SOFIA
BORODINA Z WARSZAWY, KRISTINA GOROSZKO
Z TERESPOLA, WIKTOR NOWASZCZUK Z BIELSKO-BIAŁEJ
I MICHAŁ SYDORENKO Z RZESZOWA, POD OPIEKĄ
NEONILI PAWLUK, UCZESTNICZYŁAW PROGRAMIE
„WITAJ ROSJO! 2019”. BYŁTOTYGODNIOWY POBYT
W MOSKWIE, A PROPOZYCJĘWYJAZDU OTRZYMALI
UCZNIOWIE, KTÓRZY ZOSTALITEGOROCZNYMI
LAUREATAMI LUB FINALISTAMI RÓŻNYCH KONKURSÓW
ZWIĄZANYCH Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM.

Udział w programie "Witaj Rosjo! 

2019"



Przygoda rozpoczęła się od dwugodzinnego lotu z Warszawy do

Moskwy. Na lotnisku „Szeremietiewo” ciepło i z uśmiechem

powitali nas DariaTsuprik i Jewgenij Sabitov. Razem z grupą

młodzieży z Kanady i Mongolii zostaliśmy przywiezieni do

czterogwiazdkowego hotelu „Astrus”, który na tydzień stał naszym

domem. Ogółem uczestników było 350 z 40 państw.



Każdy dzień był szczegółowo, co do minuty, zaplanowany i przemyślany. Byliśmy pod ogromnym

wrażeniem wiedzy, energii i siły naszych przewodników i opiekunów grup. Codziennie, po

pysznym śniadaniu, wsiadaliśmy do autokarów i wyruszaliśmy w trasę. Zwiedzaliśmy

i poznawaliśmy historię danego miejsca lub obiektu, różne wydarzenia związane z nim.

Dowiedzieliśmy się o życiu władców tego ogromnego kraju, jak i o zwykłych jego mieszkańcach,

ich tradycjach i obyczajach.

Jeździliśmy również do pobliskich miejscowości taki jak Sergijew Posad i Kołomieńskie. Podczas

tygodniowego pobytu zobaczyliśmy: Kreml, Plac Czerwony, Sobór Wasyla Błogosławionego,

rezydencje ostatniego cara z rodu Romanowych, Zbrojownie, świątynie Kremlowskie, Ławrę

Troicko - Sergiejewską, Muzeum Kosmonautyki, Galerię Tretiakowską, Uniwersytet Przyjaźni

Narodów, Muzeum Zwycięstwa... Dowiedzieliśmy się o faktach, związanych z nimi, liczbach,

warunkach powstania i funkcjonowania wyżej wymieniowych obiektów.



Każdego wieczoru spotykaliśmy się w sali konferencyjnej hotelu, na przygotowane zajęcia,

warsztaty praktyczne, gry, zabawy kreatywne.

Nie zabrakło również spotkań z słynnymi i ciekawymi ludźmi, były projekcje filmów

i dyskoteka. Zawiązały się przyjaźnie i znajomości – panowała atmosfera otwartości

i życzliwości. Młodzież, nawet po intensywnym dniu zajęć, wciąż miała ochotę na rozmowy,

żarty, wspólną imprezę. Mieszanka kulturowa była niczym siła napędowa do konwersacji

i dyskusji na różne interesujące tematy i zagadnienia.

Wspólnym czynnikiem był język rosyjski. Nikt nie bał się popełnić błędu, poćwiczyć,

udoskonalić „swój” rosyjski, wyrażając poglądy i emocje. Nie było tu miejsca na nudę

i przysłowiową „rutynę”. Tym trudniej było się żegnać. Łez wzruszenia na twarzy wielu

uczestników nie sposób było nie zauważyć. Zgodnie stwierdziliśmy, że pobyt w Rosji

i wspaniali Gospodarze zostaną w naszej miłej pamięci na zawsze.



Pierwszy dzień wyglądał właśnie tak :)

Każdy dzień ciągnie za sobą wiele wspomnień



DRUGI DZIEŃ MOSKIEWSKIEJ PRZYGODY

Kreml, Plac Czerwony, Sobór Wasyla Błogosławionego



Trzeci dzień

w Moskwie pełen wrażeń i pozytywnych emocji.

Ulubiona rezydencja ostatniego cara z rodu Romanowych, zbrojownia, świątynie

Kremlowskie....Gry interaktywne, zadania na kreatywność to tylko kropelka w morzu

atrakcji tego dnia

Dla uczestników 6 autobusu był przewidziany konkurs z nagrodami ;)



Dzień czwarty

Wyjazd do miasta Sergijew Posad. Zwiedzanie Lawry Troicko-Sergiejewskiej miejsca

pielgrzymów z całego świata. Zachwyciły nas freski, ikonostasy i ikony prawosławne. 

Dowiedzieliśmy się o historii i roli tego miejsca w życiu Rosjan. Następnie zjedliśmy

obiad w stołówce w murach klasztoru.

Nauczyliśmy się robić tradycyjne laleczki ludowe, które w tradycji rosyjskiej były robione

aby chronić dzieci przed złymi duchami.
Wieczorem uczestniczyliśmyw warsztatach teatralnych



Dzień 5.

Bardzo intensywny i interesujący program dnia: Muzeum Kosmonautyki, Galeria Tretiakowska. 

Obiad w rosyjskiej restauracji "Mu-mu". Spacer po StarymArbacie pełnym ulicznych artystów, 

zespołów muzycznych i ciekawych ludzi Przejażdżka Metrem rosyjskim, gdzie stacje są niczym

ściany pałacu bogate w obrazy mistrzów



Dzień 6 Wizyta młodzieży z 40 państw na Uniwersytecie Przyjaźni Narodów. Poznaliśmy

wydziały i kierunki, które można tu studiować . Dowiedzieliśmy się wiele o funkcjonowaniu

uczelni. Po pysznym obiedzie pojechaliśmy do Muzeum Zwycięstwa w Moskwie. Mieliśmy lekcje

o sześciu najważniejszych bitwach II Wojny Światowej. Wieczorem było podsumowanie różnych

konkursów, wręczenie nagród i podziękowania od organizatorów.



Dzień 7.

Czas pożegnania z przyjaciółmi, opiekunami grup i Moskwą. Chwile podziękowań i obietnic, 

żeby znowu się spotkać, na pewno pisać i pamiętać o cudownych chwilach spędzonych razem

Pod koniec 6 dnia polało sie dużo łez, te chwile spędzone ze wszystkimi były

cudowne, wspomnienia zostaną oczywiscie te najlepsze :))


