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Sprawozdanie z XIV Podlaskiego festiwalu Nauki i Sztuki

W dniach 17-18 maja 2016 roku na Uniwersytecie w Białymstoku odbył 
się XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. To największa w regionie północno- 
-wschodniej Polski, cykliczna impreza popularnonaukowa organizowana od 2002 
roku. Tegoroczna edycja była już czternastą odsłoną tego wydarzenia.

Festiwal Nauki i Sztuki jest ważnym wydarzeniem w środowisku akademic-
kim oraz środowiskach pozauczelnianych związanych z nauką. W organizacji 
przedsięwzięcia wzięło udział łącznie 10 uczelni, w tym Uniwersytet w Białymsto-
ku, tegoroczny koordynator.

Łącznie w ramach festiwalu odnotowano ponad 400 wydarzeń. Wśród nich 
były wykłady, warsztaty, pokazy, panele dyskusyjne ze wszystkich dziedzin nauki, 
ale także wydarzenia związane z muzyką czy teatrem. Imprezy skierowano do 
różnych grup wiekowych – od przedszkolaków, przez młodzież szkolną, do ludzi 
dorosłych. 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku również czynnie włączył 
się w przedsięwzięcie. Na wydziale przygotowane zostały takie imprezy, jak: 
występ kabaretu ,,Urwani”, ,,Zabawy literackie i językowe”, ,,Jak i dlaczego Fran-
cuzi i Anglicy ‘wkurzają się’ nawzajem?”, wykład ,,Kobiety w tyglu latynoskich 
rzeczywistości: o literaturze i nie tylko” oraz wiele innych.
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Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB zorganizował z tej okazji 
specjalne spotkanie. Studentki filologii rosyjskiej: Izabela Gajko, Sylwia Jechna, 
Lizaveta Vashkevich, Diana Gałkowska, pod opieką dr Marzanny Karolczuk, przy-
gotowały dla uczniów szkół średnich prezentację pt. „Podróże kształcą, ale tylko 
wykształconych – poznaj różne oblicza Rosji”. Spotkanie, które odbyło się 18 maja 
o godz. 10.00 w jednej z sal wykładowych Wydziału Filologicznego UwB, miało 
na celu przybliżenie ciekawych obszarów Rosji. Udział w ,,wirtualnej wycieczce” 
okazał się ciekawą propozycją skierowaną do przybyłych zaproszonych. 

Prezentacja została podzielona na dwie części, po których uczniowie brali 
udział w konkursach z nagrodami. W pierwszej części przedstawiono trzy intere-
sujące miasta naszych wschodnich sąsiadów: Tułę, Kaliningrad i Jekaterynburg. 
Studentki wybrały, najciekawsze ich zdaniem, informacje o miastach i przedsta-
wiły je publiczności przy jednoczesnym użyciu środków wizualnych. Publiczność 
dowiedziała się między innymi: o zawiłej, ale jakże ciekawej historii Kaliningradu, 
o symbolach Tuły oraz o ciekawostkach związanych z Jekaterynburgiem. Przed-
stawione zostały fotografie z głównymi zabytkami i budynkami miast, a następnie 
omówiono pokrótce najważniejsze z nich.

W części drugiej studentki zaprezentowały zebrany materiał na temat nie-
zwykłych miejsc i obszarów Rosji. Studentki wybrały: Jezioro Bajkał, Jaskinię 
Ordyńską, Rezerwat „Stołby”, Góry Ałtaj, Siny Kamień. Zaprezentowane zostały 
istotne informacje geograficzne wraz z cennymi naukowo ciekawostkami. Za 
cel studentki postawiły sobie ambitne zadanie, a mianowicie ukazanie piękna  
i niezwykłości przyrody rosyjskiej ziemi. Znaczącym walorem poznawczym pre-
zentacji było opowiadanie o historii i legendach związanych z Sinym Kamieniem. 
Nie mniej zaciekawiły zebranych ,,śpiewające piaski” bajkalskich wybrzeży czy 
największa na świecie podwodna, gipsowa Jaskinia Ordyńska.

Okazało się, że uczniowie świetnie poradzili sobie z pytaniami konkursowy-
mi. Dało się zauważyć ogólne zainteresowanie słuchaczy. 

W trakcie prezentacji uczniom szkół średnich wręczono „materiały eduka-
cyjne” z mapą Rosji wraz z zaznaczonymi na niej omawianymi na spotkaniu miej-
scami (zob. niżej). Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wystąpienia studentek 
oraz wyrazili chęć ponownego uczestnictwa w podobnej imprezie w przyszłym 
roku. Możliwe, że dzięki tej imprezie festiwalowej, jakaś część publiczności została 
zainspirowana do podróżowania po Rosji, do odkrywania informacji o niej czy 
nawet studiowania kultury i języka rosyjskiego. 

Osiągnięte zostało również jedno z założeń Festiwalu Nauki i Sztuki – udo-
wodniono, że nauka nie zamyka się jedynie w mądrych księgach, a można ją po-
łączyć z ciekawym spędzaniem czasu.
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Opracowanie merytoryczno-organizacyjne: 

pracownik IFW dr Marzanna Karolczuk oraz studentki filologii rosyjskiej: 
Diana Gałkowska, Izabela Gajko, Sylwia Jechna, Lizaveta Vashkevich

XIV PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

18 maja 2016
,,Podróże kształcą, ale tylko wykształconych” – poznaj różne oblicza Rosji
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