Szkarłatne Żagle. Uczennice z Krakowa w St. Petersburgu
2019-07-12
Liliana Trznadel i Karolina Ciejek – laureatki Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Maluję
Petersburg 2018” – znalazły się wśród specjalnych gości petersburskiego Święta Absolwenta
„Szkarłatne Żagle”. Uczennice krakowskich szkół wraz z opiekunami odwiedziły kulturalną stolicę Rosji i
miasto partnerskie Krakowa w dniach 22-25 czerwca 2019 r.

Konkurs plastyczny „Maluję Petersburg”, do udziału w którym miasto Kraków zaprosił
Gubernator St. Petersburga, odbywał się w dwóch etapach: lokalnym (krakowskim) i
międzynarodowym. Do czerwca 2018 r. uczniowie krakowskich szkół i domów kultury przesyłali
do Kancelarii Prezydenta swoje prace plastyczne inspirowane miastem nad Newą. Komisja
Konkursowa wybrała 12 najlepszych prac, które zostały przesłane do St. Petersburga. Prace
młodych artystów z miast partnerskich Petersburga były prezentowane na międzynarodowej
wystawie zorganizowanej z okazji Kongresu „St. Petersburg i Świat Słowiański”. Ogłoszenie
wyników międzynarodowego etapu konkursu miało miejsce 30 listopada 2018 r., podczas
otwarcia wystawy.
Prace dzieci z różnych zakątków świata były oceniane przez profesjonalnych rosyjskich artystów
akademików. Jury Konkursu nagrodziło aż cztery prace plastyczne z Krakowa! I miejsce w
kategorii 14-16 lat zajęła praca Liliany Trznadel, II miejsce w tej samej kategorii – praca
Aleksandry Bułat, a III miejsce w kategorii 8-10 lat – praca Nadii Łyczak. Po zakończeniu
wystawy przyznana została dodatkowa Specjalna Nagroda Publiczności, którą otrzymała
Karolina Ciejek, malująca pod kierunkiem Pani Bożeny Szuflity w Nowohuckim Centrum Kultury.
Uczennice otrzymały od miasta St. Petersburg albumy o sztuce i dyplomy. Liliana i Karolina laureatki I miejsca i Nagrody Publiczności – zostały dodatkowo zaproszone w czerwcu 2019 r. na
wyjątkową uroczystość: petersburskie Święto Absolwenta „Szkarłatne Żagle” (Алые Паруса).
Podczas pobytu w Rosji Karolinie towarzyszyła mama, a Lilianie – jej nauczycielka i opiekunka
artystyczna, Pani Ewa Bogdanowska-Spuła.
Kilkudniowy pobyt w St. Petersburgu był nie tylko okazją do udziału w wyjątkowej,
zakorzenionej w lokalnej tradycji uroczystości wypłynięcia na morze reprezentacyjnej fregaty
ozdobionej szkarłatnym żaglem – wydarzenia, któremu towarzyszył bogaty program kulturalny.
Krakowska delegacja miała także okazję zwiedzić miasto i jego atrakcje. Zagranicznych gości w
Petersburgu powitał Przewodniczący Komitetu ds. Kontaktów Zagranicznych Jewgienij
Grigoriew. „Nasz wyjazd był bardzo udany i myślę, że niezapomniany dla każdej z nas” –
komentuje Pani Bogdanowska-Spuła.

Liliana Trznadel - obecnie uczennica VI L.O. w Krakowie - wspomina: "Bardzo się cieszę, że
miałam zaszczyt zostać zaproszona na Szkarłatne Żagle, Święto Absolwentów organizowane
przez miasto Petersburg. Była to najlepsza wycieczka na jaką do tej pory pojechałam. Rosjanie
ugościli nas po królewsku. Mieszkaliśmy w znakomitym hotelu, znajdującym się w centrum
miasta. Zostaliśmy zaproszeni do wyśmienitych petersburskich restauracji, gdzie mogliśmy
nacieszyć się dobrą rosyjską kuchnią. Petersburg okazał się przepiękny. Zwiedziliśmy Ermitaż,
Carskie Sioło i wiele ciekawych miejsc. Miłym zaskoczeniem okazało się przedstawienie
cyrkowe w Wielkim Petersburskim Cyrku. Nie spodziewaliśmy się takiego spektaklu. Do tej pory,
cyrk był dla mnie obwoźnym przedstawieniem, wystawianym w namiotach. Tymczasem

siedziba cyrku Petersburga to piękna zabytkowa budowla, a sam spektakl to prawdziwa sztuka,
byliśmy oczarowani jego przepychem i rozmachem. Same Szkarłatne Żagle to wyjątkowe,
zapierające dech w piersiach widowisko. Wieczorem na Newie pojawił się piękny, ogromny
statek z czerwonymi żaglami. Niesamowicie wyglądał na tle miasta o bardzo bogatej
architekturze jak z bajki, rozświetlonego różową poświatą. To są słynne białe noce, przez kilka
dni słońce nie zachodzi całkowicie. Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Święto przyciąga
do Petersburga turystów z całego świata i jestem bardzo szczęśliwa że mogłam tam być. Bardzo
dziękuję za to organizatorom konkursu, polskim i rosyjskim, oraz Pani dr. Ewie
Bogdanowskiej-Spule, mojej nauczycielce zajęć artystycznych z gimnazjum, dzięki której udało
mi się wygrać konkurs".
(Na zdjęciu: Liliana z J. Grigoriewem, fot. E. Bogdanowska-Spuła)

Karolina Ciejek - absolwentka Szkoły Podstawowej nr 86 w Krakowie: "Wyjazd do Petersburga,
stolicy kulturalnej Rosji, był niepowtarzalną okazją do bliższego poznania kraju o bogatej historii
i kulturze. Władze Petersburga przyjęły nas - laureatów konkursu - wraz z opiekunami
serdecznie, ugościły w ekskluzywnym hotelu i zapewniły ciekawy program zwiedzania miasta.
Na spotkaniu z przedstawicielem Zarządu Miasta, które odbyło się w soborze Smolny,
otrzymaliśmy pamiątkowe upominki. Odwiedziliśmy w Petersburgu ciekawe miejsca, jednak
największe wrażenie zrobił na mnie Ermitraż, jedno z największych muzeów sztuki i malarstwa
na świecie. Kolekcje dzieł sztuki m.in. obrazów najbardziej znanych malarzy zapierały dech.
Głównym celem naszego wyjazdu był udział w święcie absolwenta "Szkarłatne Żagle". Impreza
ta była zorganizowana z wielkim rozmachem i robiła duże wrażenie. Trzeba też wspomnieć o
pysznych daniach kuchni rosyjskiej, które dane nam było degustować w wyśmienitych
restauracjach i hotelu. Cieszę się, że mogłam zwiedzić to piękne miasto".
Karolina dziękuje dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 86, której jest absolwentką, za
sfinansowanie kosztów podróży do Petersburga oraz Pani Bożenie Szuflicie z NCK, za opiekę
artystyczną i zachęcenie do udziału w konkursie.
(Na zdjęciu: Karolina w Ermitażu, fot. A. Ciejek)
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