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uroczyste otwarcie DKR przez prodziekana prof. dr
hab. Sławomira Kufla oraz dyrektora Instytutu Neofilologii prof. dr hab. Andrzeja Ksenicza, w tle Andriej
Kotin Pozdrawiam i z góry dziękuję, Nel Bielniak Instytut
Neofilologii

Dni Kultury Rosyjskiej

studenci III FR i przygotowane przez nich stoisko
z potrawami

Z kulturą
rosyjską za
pan brat
Co można zrobić w ciągu 3 dni? Można przemierzyć
Koleją Transsyberyjską trasę z Moskwy do Irkucka. Nie
masz na to pieniędzy? Nic straconego!
Proponujemy Ci trzydniową podróż po Rosji. Poznasz
język i kulturę tego kraju, posmakujesz rosyjskiej
kuchni i… wpadniesz po uszy. Zapewniamy 3 dni pełne
różnorodnych rozrywek, w myśl zasady: dla każdego
coś dobrego. Z nami nie stracisz czasu!
Nie zwlekaj, daj się porwać!

Tymi słowami Koło Naukowe Rusycystów pod opieką
dr Nel Bielniak oraz studenci filologii rosyjskiej zachęcali
do wzięcia udziału w VII edycji Dni Kultury Rosyjskiej,
które odbyły się 23-25 maja 2011 roku w holu budynku
Neofilologii UZ.
Wielka kulturalna podróż rozpoczęła się 23 maja
o godzinie 10.00. W uroczystym otwarciu, uświetnionym
występem barda Andrieja Kotina, wzięli udział prodziekan
ds nauki prof. Sławomir Kufel oraz dyrektor Instytutu
Neofilologii prof. Andrzej Ksenicz. Tuż po zakończeniu
części oficjalnej tłumnie zaczęto gromadzić się przy stołach
ze specjałami kuchni rosyjskiej. Rarytasów zza wschodniej
granicy można było próbować od poniedziałku do środy.
Codziennie pojawiało się coś innego. Na stoiskach znaleźć
można było m. in. „słodką kiełbasę” (herbatniki i orzechy
zatopione w masie kakaowej) oraz różnorakie ciasta
(w Rosji nazywane pirogami). Kusił więc pirog z kapustą
i jabłkiem oraz na słodko z twarogiem. Oprócz drożdżówek
własnego wypieku, zwanych watruszkami, można było
skosztować także blinów, śledzi, kwasu chlebowego
i pielemieni. Do wyboru było mnóstwo różnorodnych
sałatek oraz ciasteczek z kremem. Pomiędzy potrawami
wyeksponowane były matrioszki, samowary, gżel (białoniebieska porcelana), książki i przewodniki rosyjskie
przybliżające nam kulturę tego pięknego kraju.
Drugiego dnia w ramach corocznej akcji „Dzieciaki na
UZecie”, na naszej uczelni gościły dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 21 w Zielonej Górze. Oprócz malowania flagi
rosyjskiej oraz tańców przy rosyjskiej muzyce dziecięcej,
najmłodsi obejrzeli także znaną nam wszystkim bajkę Wilk
i zając. Wielką radość sprawiła przedszkolakom możliwość
uczestniczenia w zajęciach ze studentami.
Nie pominięto także wielbicieli rosyjskiego kina. Wieczorem tego samego dnia można było wybrać się na pokaz
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filmu wojennego 9 kompania w oryginalnej wersji językowej z napisami w języku polskim.
W środę przed południem odbył się wykład prof. Olgi
Szczitowej z Tomska, która opowiadała o aktualnych
problemach kultury języka rosyjskiego. Wykład w całości przeprowadzony został w języku naszych wschodnich
przyjaciół.
Zakończenie trzydniowego maratonu kulturalnego świętowano w klubie „U Ojca”, gdzie odbyła się impreza z muzyką rosyjską w tle. Wszyscy chętni mogli sprawdzić swój
wokalny talent, biorąc udział w karaoke.
Ponadto podczas Dni Kultury Rosyjskiej w holu można
było podziwiać wystawę zdjęć z Petersburga i Moskwy,
które zostały zrobione przez studentów Filologii Rosyjskiej.
Wszystkich chcących poznać kulturę rosyjską, którym
nie udało się wziąć udziału w tegorocznej trzydniowej podróży, organizatorzy zapraszają za rok.
Agata Gonciarz

