STUDENKI III FR I PRZYGOTOWANE PRZEZ NIE POTRAWY KUCHNI ROSYJSKIEJ

D N I K U LT U RY R O S Y J S K I E J

DNI KULTURY
ROSYJSKIEJ

studenci II FR. Jako współgospodarze Dni Konsumpcji Filmowych zorganizowali 18.05.2010 r. w klubie „4 Róże dla
Lucienne” pokaz specjalny kina rosyjskiego. Na wieczorze
ﬁlmowym można było obejrzeć cztery ﬁlmy młodego pokolenia (The Promised Land reż. Lena Geller, Little Love
Song reż. Lena Geller, Za Svabodu reż. Ireneusz Prokopiuk
oraz Muzyczna partyzantka reż. Mirosław Dembiński).
Dzięki zaangażowaniu studentów I FR 20.05.2010 r.odbyła
się prelekcja znanego podróżnika Romualda Koperskiego
pt. Syberia wzdłuż i wszerz. Fascynująca opowieść o Sybei jej mieszkańcach (m.in. o Polakach) bogato ilustrowadr Nel Bielniak rii
na slajdami pozwoliła wszystkim obecnym poczuć ducha
Aleksandra Łobodzińska, II FR przygody.
A wszystkich, którzy mimo tak bogatej oferty kulturalnej
poczuli niedosyt, 05.06.2010 r. w klubie „4 Róże dla LuKoło Naukowe Rusycystów pod opieką dr Nel Bielniak cienne” zaprosiliśmy na „Soviet party” – imprezę z muzyką
wprowadziło zwyczaj świętowania w maju Dni Kultury rosyjską gatunków wszelakich.
Rosyjskiej. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 1720.05.2010, a w jej organizację włączyli się także studenci Filologii Rosyjskiej nie zrzeszeni w Kole. Ta cykliczna
impreza ma na celu propagowanie bogatej i różnorodnej
kultury rosyjskiej zarówno wśród studentów innych kierunków, jak i mieszkańców naszego miasta.
Tradycyjnie już od poniedziałku do czwartku w holu budynku Neoﬁlologii można było skosztować potraw kuchni
rosyjskiej, które, jak co roku, zostały przygotowane przez
naszych studentów i niezmiennie cieszyły się ogromnym
powodzeniem. Odwiedzający z zaciekawieniem oglądali
wystawę zdjęć, dokumentującą pobyt studentów III FR w
Petersburgu, Moskwie oraz nad jeziorem Bajkał.
W naszych planach nie pominęliśmy najmłodszych.
Studenci III FR zaprosili uczniów klas drugich i trzecich
Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon”. Dzieci
przeszły mini-kurs języka rosyjskiego i realioznawstwa,
zapoznały się z popularnymi rosyjskimi bajkami i piosenkami. Ogromne wrażenie na naszych gościach zrobiła wizyta
w sali wykładowej oraz zabawa matrioszkami. Uczniowie
zostali poczęstowani słodyczami i napojami ufundowanymi przez pana Dymitra Starovoitova, prezesa Związku Rosjan w Polsce.
Natomiast naprzeciw oczekiwaniom kinomanów wyszli
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