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WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WSZYSTKO,  
CO CHCIAŁBYŚ WIEDZIEĆ  

O SYBERII, 
 CZYLI XVI DNI KULTURY  
SŁOWIAN WSCHODNICH

20 i 21 kwietnia 2021 r. odbyły się XVI Dni Kultury 
Słowian Wschodnich pod hasłem Wszystko, co chciałbyś 
wiedzieć o Syberii. Ze względu na obecną sytuację pan-
demiczną, wydarzenie to po raz pierwszy zostało zorga-
nizowane przez Koło Naukowe Rusycystów w formie on-
-line, co nie wpłynęło na zmniejszenie zainteresowania 
tą cykliczną imprezą. Studenci filologii rosyjskiej I i II 
stopnia wraz z opiekunami: dr Nel Bielniak i dr Jolantą 
Fainstein-Pasternak przygotowali wiele atrakcji na 2 dni 
świętowania.

Tematem przewodnim tegorocznych XVI DKSW była Sy-
beria, dlatego też pierwszy dzień obchodów zainauguro-
wała prelekcja Pauliny Silwończyk (studentki III roku), 
opowiadająca o podróżniku Romualdzie Koperskim i jego 
wędrówkach po Syberii pt. Leną przez Syberię. Śladami 
Romualda Koperskiego. Podróżnik wrażenia z wyjazdów 
i zwyczaje ludzi, których spotykał na swej trasie, opisy-
wał w książkach, dlatego prelegentka swoje wystąpienie 
oparła głównie na książce Przez Syberię na gapę (2001). 
Chciała bowiem tą prelekcją przybliżyć uczestnikom 
spotkania nie tylko sylwetkę znakomitego podróżnika, 
lecz również niesamowitą krainę, jaką jest Syberia. 
Oczywiście, jak podkreśliła autorka, nie sposób opisać 
Syberii w czasie jednego wystąpienia, dlatego skupiła się 
na tym, co ją samą w Syberii urzekło: niesamowitej go-
ścinności Sybiraków oraz kulturze ludów Syberii, takich 
jak Czukcze.

Po tym odczycie odbył się quiz z wiedzy o krajach wschod-
niosłowiańskich z drobnymi nagrodami, w którym wzięli 
udział wszyscy chętni studenci filologii rosyjskiej. Z uwagi 
na wyrównany poziom konieczne było zorganizowanie do-
grywki, która miała miejsce kolejnego dnia. Dzięki temu 
można było wyłonić grono zwycięzców, których prezentu-
jemy w kolejności alfabetycznej: Jakub Bieliński, Beata 
Bień-Pijanowska, Agata Czarna, Sylwia Dubicka, Valeriia 
Misinkevych, Valeriia Nepomniashcha, Daria Tymoshevska, 
Sylwia Zajma.

Wieczorem pierwszego dnia odbyła się kolejna prelek-
cja pt. 7 faktów o Mińsku, którą poprowadziła pochodzą-
ca z Białorusi Inha Nestsiaruk (studentka I roku II stopnia). 
Z jej opowieści o rodzinnym mieście mogliśmy dowiedzieć 
się m.in. o najbardziej charakterystycznej budowli w Miń-
sku, czyli Bibliotece Narodowej Białorusi, będącej jed-
ną z najnowocześniejszych w Europie i nazywanej przez 
mieszkańców „Chupa-Chups”. Inną zaskakują informacją 
była ta, że Mińsku w ciągu roku jest więcej dni niż w Lon-
dynie, gdy miasto spowija mgła (w Mińsku – 67, w Londy-
nie – 45).

Pierwszego dnia XVI DKSW zostały ponadto udostępnione 
na stronie Facebook Koła Naukowego Rusycystów dwa do-
datkowe materiały. Pierwszym z nich był filmik zatytuło-
wany Игрушка – historia rosyjskiej zabawki, przygotowany 
przez Annę Nalewajko (studentka II roku I stopnia), przybli-
żający dzieje zabawki dymkowskiej i filimonowskiej. Co cie-
kawe, w filmie zostały zaprezentowane zabawki (игрушки) 
wykonane przez autorkę i jej koleżanki z roku (Karolina Ma-
zurek, Valeriia Musiienko, Olena Voronina, Sylwia Zajma). 
Drugim natomiast była prezentacja pt. Tajga syberyjska zre-
alizowana przez Angelę Grabke (III rok) i przedstawiająca tę 
nieprzyjazną ludziom, ale obfitującą w bogactwa naturalne 
krainę, która jest tak ogromna i jeszcze tak słabo poznana, 
że do dzisiaj znajdują się tam miejsca, w których nigdy jesz-
cze nie stanęła stopa człowieka. Stąd zapewne powszechne 
przekonanie, jakoby w rosyjskiej i chińskiej części tajgi żył 
legendarny człowiek śniegu zwany Yeti.

Drugi dzień obchodów XVI DKSW rozpoczęła prelekcja pt. 
Miejsca, które musisz odwiedzić na Ukrainie, którą przygo-
towały pochodzące z tego kraju studentki I roku I stopnia. 
Daria Tymoshevska i Valeriia Misinkevych z pasją opowia-
dały o swojej różnorodnej ojczyźnie, po kolei prezentując 
poszczególne obwody i znajdujące się na ich terytorium 
najciekawsze miasta, zabytki, muzea i parki rozrywki, któ-
rych nie można pominąć podczas pobytu na Ukrainie.

Oficjalną część obchodów XVI DKSW zamknęła prelekcja 
nawiązująca do tematu przewodniego i choć nosiła nazwę 
Flora i fauna Syberii, jej autorki: Julia Hasiuk-Zabłocka, 
Michalina Kuczerska, Agata Czarna i Elżbieta Jakacka (I rok 
I stopnia), wyszły poza tytułowe ramy, przybliżając m.in. 
etymologię słowa „Syberia” oraz historię, gospodarkę czy 
klimat tamtych stron.

Dla wszystkich spragnionych dodatkowych wrażeń zo-
stało przewidziane również wspólne wieczorne ogląda-
nie rosyjskiego filmu Windykator (Коллектор) z 2016 r. 

ze znanym i utalentowa-
nym aktorem Konstantinem 
Chabieńskim w oryginalnej 
wersji językowej. Ponadto 
na stronie Facebook KNR 
można było obejrzeć Fo-
torelację z Petersburga 
ilustrującą ostatni wyjazd 
studentów filologii rosyj-
skiej do tego miasta w lu-
tym 2020 r., którą przygo-
towała jedna z uczestniczek 
(Angela Grabke, III rok). 
Wyjazd odbył się w ramach 
wymiany międzyuczelnianej 
z Rosyjskim Państwowym 
Uniwersytetem Pedagogicz-
nym im. A. Herzena w Sankt 
Petersburgu, a jego celem 
była nauka i poznanie kra-
ju, w którym język rosyjski 
jest językiem urzędowym. 
W ciągu dwutygodniowego 
pobytu studenci zwiedzi-
li najważniejsze zabytki 
(m.in. Ermitaż, Cerkiew na 
Krwi, Sobór Kazański, Sobór 
św. Izaaka i wiele innych pe-
reł rosyjskiej architektury) 
oraz podziwiali w Teatrze 
Maryjskim balet Igora Stra-
wińskiego pt. Święto Wiosny 
i operę pt. Sadko Nikołaja 
Rimskiego-Korsakowa, co 
uwiecznili na zdjęciach.

Pomimo nieco innej for-
my tegorocznych XVI DKSW 
frekwencja była wysoka. 
Oprócz studentów i wykła-
dowców filologii rosyjskiej 
swoją obecnością zaszczy-
ciły nas władze Wydziału 
Humanistycznego: Dziekan 
WH prof. dr hab. Małgorza-
ta Łuczyk i Prodziekan ds. 
Studenckich dr Agnieszka 
Szczap. Prelekcje przycią-
gnęły również słuchaczy 

spoza UZ. Dziękujemy wszystkim za udział i wyrażamy na-
dzieję, że na kolejnych Dniach Kultury Słowian Wschodnich 
będziemy mogli spotkać się już w murach naszej uczelni.

Karolina Mazurek
Przewodnicząca KNR
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RUSYCYŚCI  
PODBIJAJĄ PETERSBURG

W lutym br. studenci drugiego i trzeciego roku filologii 
rosyjskiej, pod opieką dr Agnieszki Łazar, udali się na dwu-
tygodniową wyprawę do Rosji. Wyjazd odbył się w ramach 
wymiany międzyuczelnianej z Rosyjskim Państwowym Uni-
wersytetem Pedagogicznym im. A. Herzena w Sankt Pe-
tersburgu, a jego celem była nauka i zapoznanie z krajem, 
w którym język rosyjski jest językiem urzędowym. Przyszli 
rusycyści zostali bardzo miło przywitani przez koleżan-
ki z Rosji, z którymi już pierwszego dnia mogli sprawdzić 
się w rozmowie. W ciągu dwutygodniowego pobytu zdo-
łali zwiedzić najważniejsze zabytki w mieście – Ermitaż, 
Cerkiew na Krwi, Sobór Kazański, Sobór św. Izaaka i wie-
le innych pereł rosyjskiej architektury. Ogromne wraże-
nie zrobiło na wszystkich Carskie Sioło z pięknymi salami 
pałacowymi i repliką osławionej bursztynowej komnaty. 
Architektoniczne dzieła zachwycały swoimi majestatem 
i przepychem. Studenci mieli również okazję wybrać się na 
przepiękne spektakle. W Teatrze Maryjskim podziwiali ba-
let Igora Strawińskiego pt. Święto Wiosny i operę pt. Sadko 
Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, natomiast w Petersburskiej 
Filharmonii wysłuchali koncertu Siergieja Prokofiewa pt. 
Kopciuszek. Mimo, że harmonogram był bardzo napięty, to 
udało się również pojechać na jeden dzień do stolicy kraju 
– Moskwy. Wybierając pociąg sypialny do podróży studenci 
nabyli nowych doświadczeń i dotarli wypoczęci. Dzielnie 
maszerowali w panującym tam mrozie i zaszli aż na Plac 
Czerwony i Kreml, gdzie udało im się zobaczyć największą 
na świecie armatę Car-puszkę i ważący 202 tony dzwon 
Car-kołokoł, a także zabytki sakralne – sobory i cerkwie. 
Również tam był czas na ucztę kulturalną i zapoznanie 

się z wielkimi dziełami rosyjskich malarzy 
w Państwowej Galerii Tretiakowskiej. Ale 
nie tylko samym zwiedzaniem człowiek 
żyje, zatem nie obyło się bez zakoszto-
wania tradycyjnej rosyjskiej kuchni. Na 
stół trafiły czeburieki, pielmieni, bliny 
i koniecznie – barszcz. W trakcie pobytu 
nasi studenci uczęszczali na zajęcia pro-
wadzone przez koleżanki z Rosji, gdzie za-
czerpnęli trochę cennej wiedzy. Cały pobyt 
zwieńczyli wspólną herbatką i z mnóstwem 
wspomnień i pamiątek wrócili do Polski.

Angela Grabke
II rok filologii rosyjskiej I stopnia

FO
T.

 Z
 W

Y
D

Z
IA

ŁU


