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MÓWIMY I ŚPIEWAMY O POLSCE –
KONKURS „POLSKA JAKĄ ZNAM” ROZSTRZYGNIĘTY

W sobotę  26 kwietnia  w
Czerniachowsku odbył się finał
przeglądu twórczości studenckiej
«Polska jaką  znam». Konkurs ten
przeprowadzono już  po raz drugi
(pierwsza edycja miała miejsce rok
temu) z inicjatywy nauczycieli języka
polskiego Kolegium Pedagogicznego w
Czerniachowsku - Dagmary i
Arkadiusza Muszyńskich oraz
wykładowcy języka polskiego na
Państwowym Uniwersytecie
Kaliningradzkim Wirginii
Mirosławskiej. W finale brały udział
studentki polonistki I roku
Uniwersytetu Kaliningradzkiego i
studentki Kolegium Pedagogicznego:
poloniści oraz ci, którzy uczą się
polskiego dodatkowo. Warto nadmienić,
że w marcu dla uczestników z
Kaliningradu zorganizowane zostały
też eliminacje w gmachu Konsulatu
Generalnego RP. Właśnie wybrane
przez komisję  eliminacyjną osoby
pojechały do Czerniachowska. W dniu
finału jeszcze na długo przed
rozpoczęciem przeglądu budynek
Wydziału Muzycznego Kolegium
Pedagogicznego zapełnił się ludźmi: byli
to uczestnicy, którzy urządzili próbę,
pomagający im nauczyciele, liczni
goście. Wkrótce w auli nie było żadnego
wolnego miejsca. Wszyscy niecierpliwie
czekali na rozpoczęcie. O godzinie 11:30
na scenę wyszli prowadzący program –
studenci Kolegium Pedagogicznego.
Przywitali wszystkich i przedstawili
jury, w którego skład wchodziły panie:
wicekonsul Konsulatu Generalnego RP
Wioletta Sokó ł, studentka V roku
Uniwersytetu Kaliningradzkiego Irina
Gierasimienko, nauczyciel języka
polskiego w Oziorsku Magdalena Putra,
przedstawiciele Polonii Obwodu
Kaliningradzkiego Irina Korol i
Walentyna Święcicka. W pierwszej
części konkursu uczestnicy
zainscenizowali polskie utwory
literackie, w drugiej zaś wykonali
piosenki. Każdą z tych części
poprzedzały występy gościnne
zwycięzców pierwszej edycji konkursu,
którzy przedstawili swój nowy
repertuar.

Wystąpienia bardzo podobały się
widzom, wszyscy uczestnicy zebrali
rzęsiste oklaski. Jury oceniało wymowę,
interpretację oraz walory artystyczne
utworów. Po długich rozważaniach
ogłoszono nareszcie wyniki. Pierwszą
nagrodę w inscenizacji tekstu
literackiego zdobyły studentki
Uniwersytetu Kaliningradzkiego Irina
Lebiediewa i Anna Didenko, które

zaprezentowały utwór Marka
Wasilewskiego «Piestrzenica
siostrzenicy czyli trudny język». Drugie
miejsce przypadło w udziale
studentkom z Kaliningradu Wiktorii
Dawidowej, Irinie Gabowdzie i
Świetlane Czurbanowej; dziewczyny
zainscenizowały wiersz Jana Brzechwy
«Żuraw i Czapla». Trzecią nagrodę
podzielono między studentki
Uniwersytetu Kaliningradzkiego
Anżelę Mugbiłową , Darię
Pokojową, Natalią Bumastro za
scenkę  «Małżeństwo doskonałe»
Magdaleny Samozwaniec, a Świetlane
Tiulową  i Annę Undrajtis  z
Czerniachowska za scenkę «Fachowcy»
Stefana Friedmana i Jozasza Kofty.

W kategorii «piosenka» przyznano
grand prix i dwie pierwsze nagrody.
Specjalne wyróżnienie uzyskała
studentka z Czerniachowska Irina
Sidorowicz za liryczną piosenkę «Chcę
być Kopciuszkiem». Irina śpiewa
wspaniale, próbowała już swoich sił na
różnych festiwalach.

Jedną z pierwszych nagród zdobyły
dziewczyny z Kaliningradu Natalia
Swintickaja, Polina Makatowa,
Sofia Tichowa i Olga Szerszeniowa,
które wykonały piosenkę z repertuaru
Maryli Rodowicz «Jadą wozy kolorowe»

i podbiły serca widzów cygańskimi
strojami i tańcem. Pierwszą nagrodę
przyznano też Tatianie Priszczepowej
z Czerniachowska za «Małe tęsknoty» z
repertuaru Krystyny Prońko.

Drugą nagrodą otrzymał Jewgienij
Makarewicz , który razem z
koleżankami zaśpiewał utwór Jerzego
Połomskiego i zespołu «Alibabki» «Bo z
dziewczynami». Trzecie miejsce zajęła
Aleksandra Marzenko z Kolegium
Pedagogicznego z piosenką «Windą do
nieba».

Laureaci dostali dyplomy i bardzo
przydatne dla studentów prezenty –
słowniki języka polskiego.

Po konkursie na uczestników czekał
stół ze słodyczami. Członek jury pani
wicekonsul Konsulatu Generalnego RP
Wioletta Sokół powiedziała:

«W porównaniu z pierwszą

edycją  konkurs odbył się na
wyższym poziomie, tematyka była
bardziej skomplikowana,
uczestniczki z Kaliningradu miały
bardzo trudne teksty pieśni i
scenek. Warto też zwrócić uwagę na
większe zainteresowanie
konkursem zarówno uczestników,
jaki gości. Mam nadzieję, że to nie
ostatnia edycja przeglądu
twórczości studenckiej „Polska
jaką znam”, ponieważ dzięki niemu
młodzież ma możliwość
zaprezentować nie tylko znajomość
gramatyki polskiej, ale też kultury
i obyczajów.»

Zwyciężczynie też podzieliły się
swoimi wrażeniami. Anna Didenko:
„Trudność tekstu naszej scenki polegała
na szybkim mówieniu z mnóstwem
trudnych dla Rosjan połączeń
dźwiękowych. Przed występem i podczas
niego bardzo się denerwowałam: po
pierwsze bałam się, że zapomnę tekst, po
drugie w auli było wielu nieznajomych
ludzi. Ale na szczęście poradziłam sobie
ze zdenerwowaniem, wszystko więc
wypadło dobrze.” Natalia Swinticka:
„Nie poświęciłyśmy wiele czasu na próby.
Nikt z nas nie liczył na zwycięstwo w tym
konkursie. Wykonanie pieśni «Jadą wozy
kolorowe» było całkowitą improwizacją.
Mamy nadzieję, że potrafiłyśmy
otworzyć atmosferę cygańskiego zapału.
Chciałybyśmy ogromnie podziękować
panu nauczycielowi z Czerniachowska
Arkowi Muszyńskiemu za
akompaniament na syntezatorze. Bez
jego pomocy nasz występ byłby na pewno
mniej udany.” Olga Szerszeniowa i
Sofja Tichowa: „Bardzo się spodobały
nam nagrody. Od dawna marzyłyśmy o
wielkim słowniku języka polskiego, ale
nie mogłyśmy go znaleźć w księgarniach
kaliningradzkich.”

Nagrody ufundował Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie i
Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. DZIĘKUJEMY!
     Lena Żeleźniak, Marina Kiwola
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„Wybudujemy wierzę” – piosenkę z musicalu
„Metro”  śpiewają studenci


