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SZKOI:A LETNIA J{ZYKA I KULTURY POLSKIEJ UJ

Szanowni Pansiwo,
To juz 44. raz obcokrajowcy z catego
swlata przyjezdzaja na wakacje do
Krakowa, aby uczyc siE;jezyka i kul-
tury polskiej. Z radoscia patrze na
to, ze z roku na rok program Szko-
ty Letniej staje sle coraz bogatszy.
W zesztym roku cleszylisrny siE;, ze
poza tradycyjnymi kursami dla os6b
powyzej 18 roku zycia, po raz pierw-
szy goscimy, w ramach obozu jezyko-
wego .Lato Odkrywc6w", mlodziez
w wieku 14-17 lat. Zainteresowanie
programem byto tak duze, ze tym
raze m zorganizowalisrny dwie tury
obozu., w lipcu i sierpniu. 80 mtodych
ludzi z r6Znych stron swlata uczy sle
jezyka, poznaje polska kulture, tra-
dycje, zwiedzajqc przy okazji najpiekniejsze zakatki potudniowej Polski. Tego lata, po raz
pierwszy, prowadzimy z kolei wakacyjny kurs przygotowawczy na studia, gdzie 20 os6b,
gt6wnie z Ukrainy, Biatorusi i Rosji, przygotowuje siE;do studiowania w Polsce medycyny,
stosunk6w rniedzynarodowych, marketingu i zarzadzania, czy prawa. W sumie na wszyst-
kich naszych kursach gosclmy od poczatku lipca do potowy sierpnia przedstawicieii 44 kra-
j6w swlata. Programy Szkoty Letniej wybrato blisko 450 os6b.

Zapraszam bardzo serdecznie do lektury wakacyjnego wydania Wiadornosci Uniwersyte-
tu Iagiellonskiego (WUJ), w kt6rych mozecie Paristwo przeczytac i zobaczyc na zdjeclach
zmagania uczestnik6w z uczeniem siE;jezyka i poznawaniem kultury polskiej. Bywa trud-
no i pracowicie, ale jest tez sympatycznie i wesoto. Taka jest nasza krakowska Szkota Let-
nia. Pewnie dlatego studenci lubia do nas wracac.

Dr hab. Piotr Horbatowski
Dyrektor Szkoty
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SZKOI;A LETNIA J{ZYKA I KULTURY POLSKIEJ UJ

Ruszyta 44. edycja Letniej Szkoty Iezyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagielloriskiego

Uroczysta inauguracja w Collegium Novum
5 lipca w Auli Gt6wnej Collegium Novum Uniwersytetu lagiellonskiego miala miejsce uroczysta inauguracja 44. edycji
Letniej Szkoty Iezyka i J<ulturyPolskiej. Obcokrajowcy z 44 kraj6w przyjechali do J<rakowa,by w ciagu wakacji doskonalic
urniejetnosc postugiwania sie jezykiern polskim i uczyc sie 0 polskiej kulturze.

o tym, jak wazna jest nauka
jezykow obcych, nie trzeba ich
przekonywae. Kazdy z uczestni-
k6w Letniej Szkoly lezyka i I<ultu-
ry Polskiej wie 0 tym doskonale
- w koncu zdecydowali sle na wa-
kacyjny, ihtensywny kurs pod no-
szacy ich urniejetnosci jezykowe.
Jego uczestnicy beda mieli okazje
wspolpracowac z grupa wykwalifi-
kowanych lektor6w. Wiedza 0 kul-
turze polskiej dzielic sle z nimi be-
da pelni pasji w przekazywaniu
wiedzy 0 Polsce naukowcy, kt6rzy
w cyklu wyklad6w przedstawia
polska historie, sztuke, literature
oraz opowiedza 0 teatrze.

Szkola Jezyka i Kultury Polskiej
ma dluga historie. odbywa siE;
w Krakowie od 1969 roku. Uro-
czystosc inauguracyjna tegorocz-
nego kursu miala miejsce 5 lipca
w Auf Gl6wnej Collegium Novum.
Oficjalnego otwarcia dokonal pro-
rektor Uniwersytetu Iagiellonskie-
go ds. dydaktyki, prof. dr hab. An-
drzej Mania. Tradycyjny wyklad
inauguracyjny wyglosil natomiast
prof. dr hab. Jerzy Buzek - byly pre-
mier rzadu RPoraz przewcdniczacy
Parlamentu Europejskiego. Wsr6d
zaproszonych gosci znalez!i sie
rowniez: konsul generalny Stan6w
Zjednoczonych w I<rakowie - Ellen
Germain, Joseph Herter z Fundacji
Kosciuszkowskiej, dr Jolanta Tatara
- wiceprezydent Kongresu Oswla-
ty Polonijnej, v-ce prezydent Krako-
wa - Magdalena Sroka, prodziekan
Wydzialu Polonistyki - prof. dr hab.
Renata Przybylska oraz kierownik
Katedry lezyka Polskiego jako Ob-
cego, Przewodniczacy Panstwowej
Komisji Certyfikatowej Iezyka Po1-
skiego jako Obcego - prof. dr hab.
Wladyslaw Miodunka.Tnaugura-
cjE; poprowadzil dr hab. Piotr Hor-
batowski - dyrektor Szkoly Letniej.

- Moze czesc z was przyjechala
do Krakowa, aby uczyc siE;fascynu-
jacej polskiej gramatyki - wierze,
ze sCjtacy. Moze inni dla pieknego
miasta, moze w celu poznania je-
go dorobku historycznego? To sa-
tysfakcja dla mnie, ze tyle os6b
przyjezdza do Krakowa, by uczyc
siE; kultury i jezyka polskiego. Na-
sza historia to ludzie tacy, jak wy-
studenci i naukowcy, kt6rzy chcie-
li zdobywac wiedze i poznawac

t

swiat. To oni tworza ten uniwersy-
tet - wital kursant6w prof. Mania,
kt6rego przem6wienie rozpoczelo
uroczystosc inauguracyjnq, i kt6-
ry oficjalnie zainicjowal tegorocz-
na edycje Szkoly Letn iej. Na role
wsp61pracy miedzy przedstawicie-
lami roznych narod6w, wzajemnq
zyczllwosc i otwarcie na innosc
zwr6cila uwage rowniez Renata
Przybylska, dziekan Wydzialu Po-
lonistyki. Zachecila do zawierania
podczas pobytu w Krakowie przy-
jazni z Polakami, kt6rych celem
- opr6cz poglebienia znajomoscl
jezyka polskiego - jest dawanie
satysfakcji w przysztosci.

Wyklad inauguracyjny poswie-
cony narodowej roznorodnosci
oraz kulturotw6rczej roli jezyka
wyglosil prof. dr hab. Jerzy Bu-
zek. - Za kilka tygodni rozproszy-
cie siE; po swiecie, Teraz jestescie
tu razem, by wsp61nie uczyc siE;
o Polsce. Najlepiej poznawac kul-
ture obcego kraju przez jezyk - za-
pewnial prof. Buzek. - lezyk sta-
nowi 0 granicach indywidualnego
swiata. Uzywamy jezyka do opisu
wszystkiego - jest kluczem, kt6ry
otwiera dla nas wiele drzwi. Jezyk
pomaga w goscinnosci i zawiera-
niu przyjazni, Dzicki niemu otwie-
ramy siE;na innych - przekonywal
sluchaczy.

Co natomiast prof. Buzek rnysli
na temat samej inicjatywy Uniwer-
sytetu lagiellonskiego? - Sq dwie
sprawy bardzo wazne w przypad-
ku takich kurs6w, takich spotkan,
takich wakacyjnych lekcji jezyka
polskiego, historii i kultury polskiej
- wyliczal. - Obcokrajowcy poznaja
dzieki nim PolskE; i na pewno mo-
zerny bye dumni z tego, ze poznaja
jCjwlasnie w tym momencie - nasz
kraj zupelnie sie zmienil w ciagu
ostatnich dwudziestu kilku lat.
Ludzie, kt6rzy stad wyjezdzaja Sq
pelni jak najlepszych wrazen i do-
brze 0 nas mowia. Takie kursy, jak
ten, majq jeszcze drugi, moze na-
wet wainiejszy aspekt - mianowi-
cie wszyscy dzieki temu zblizarny
siE;do siebie. Dzisiaj nie ma latwej
sytuacji na swiecie, w samej Euro-
pie takze, Musimy siE; poznawac,
musimy siE;zblizac do siebie, jesli
chcemy zapewnlc takie proste rze-
czy jak pok6j czy dobrobyt - czesto

zapominamy, jakie Sq one wazne.
Zapomnlelismy tez, ze kilkadziesiqt
lat temu byla jakas wojna. PamiE;-
tajmy 0 tym, ze Szkola Letnia ma
wymiar ponadeuropejski. Cieszmy
sie, ze tutaj obcokrajowcy pozna-
jq Polske: polska kulture, polski jE;-

zyk i polska histone, ale pamietaj-
my takze, ze to wplywa dobrze na
losy swiata.

W m6wieniu 0 globalnym wy-
miarze Szkoly Letniej nie ma
przesady. W tym roku w kursach
jezykowych oraz w obozie mlo-
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dziezowyrn .Lato Odkrywc6w"
bierze udzial 415 student6w z 44
kraj6w, z pieciu kontynent6w. Dla
kursant6w zostaly opracowane
trzy-, cztero- i szesclotygodniowe
programy edukacyjne. Czesc stu-
dent6w przyjechala do Polski w ra-
mach programu stypendialnego
.Polski dla najlepszych", w nagro-
de za bardzo dobre wyniki w nauce
jezyka polskiego. Wszyscy opr6cz
codziennych lekcji jezyka polskie-
go b~dq mieli mozliwosc uczestnic-
twa w popoludniowych wykladach,
takich jak: "Wsp6tczesna Polska
i jej spoteczenstwo w XXI wieku",
.Literatura i teatr polski XX wieku"

czy "Zydzi w Polsce". Polskie trady-
cje przybliza natomiast specjalne
warsztaty. Cykl zajec wieczornych
Sacrum/Profanum to mozliwosc
poznania swiat takich jak andrzej-
ki i Boze Narodzenie, ale rownlez
obyczaj6w zwiqzanych np. z po 1-
skim weselem. W programie prze-
widziane sie takze wycieczki (m.in.
do Wieliczki, Ogrodzienca, Oswie-
cimia, Zakopanego) oraz warszta-
ty (taneczne i kulinarne).

MARTA ZABlOCKA

Pierwsze starcie z jQzykiem
Pierwszego dnia Szkoty Letniej w Collegium Witkowskiego miat miejsce test kwalifikacyjny (placement test), na podsta-
wie ktorego uczestnicy kursu zostali przyporzqdkowani do grup jezykowych 0 okreslonyrn stopniu zaawansowania.

- Placement test w auli pisza
wlasnle dwie grupy realizujqce
kurs czterotygodniowy - opowia-
da Linda Pietrucha, wsp6lpracujq-
ca z Letniq Szkola lezyka i Kultury
Polskiej. - Jedna z grup to stypen-
dysci rzadu polskiego. Jest duzo
os6b z Zachodu, wiele ze Stan6w
Zjednoczonych.

Nie wszyscy przyjechali tu
jednak uczyc siE; jezyka polskie-
go - niekt6re kursy rnaja w pro-
gramie stosunkowo niewiele go-
dzin jezyka polskiego, ale za to
rnozna uczestniczyc w wykladach
o sztuce, historii i kulturze Polski.
Wszystkie prowadzone sa w j~-
zyku angielskim - specjalnie dla
osob, kt6re przyjechaty tu pozna-
wac przede wszystkim kulture. In-
ni nastawieni Sq na podniesienie
kwalifikacji j~zykowych.

- Moi dziadkowie przyjechali
do Anglii po wojnie, wiec uczylam
si~ polskiego od nich, znam histo-
ri~, ale chce poprawic znajornosc
jezyka i zobaczyc kraj - opowiada
Klarissa Stawarz z Redding w An-
glii. - Moja rodzina m6wi do mnie
po polsku, wiec nauka nie jest ta-
ka ciezka, ale gramatyka jest dose
trudna. lesli chodzi 0 sam test, to
niekt6re zadania byty wymagajq-
ce, ale duza czesc byla w porzad-
ku, myslE; ze zakwalifikuje sie na
poziom BI.

Oplnie te podziela Isabelle
Ralphs, kt6ra rowniez przyjecha-
la z Redding. - Polski jest praw-
de rnowlac bardzo trudnym jezy-
kiem do nauki w por6wnaniu do
innych jezykow, kt6rych uczylysrny
si~ w szkole. W zwiazku z tym, ze

mam babcie w Polsce chcialabym
poprawic prynnosc m6wienia i do-
pracowac gramatyke, zeby rozma-
wiac z moja rodzina lepiej.

Na t e sc!e sprawdzane Sq
wszystkie umiejetnosci jezykowe,
choc bez rozumienia ze sluchu:
czytanie ze zrozumieniem, pisanie,
czytanie. Po czescl pisemnej kur-
sanci podeszli do czesci ustnej. Zo-
stali przydzieleni do grup wed lug
urniejetnosci, - Niekt6rzy potrafia
na przyklad bardzo dobrze mowlc

Tadas Jodwalis, Chicago, USA
- Nie znam polskiego, ale bar-
dzo chcialbym sle go nauczyc,
rniedzy innymi dlatego, ze cala
moja rodzina m6wi po polsku.
Przyjechalem tu, aby ukonczyc
edukarje. Test kwalifikacyj-
ny nie poszedl mi za dobrze,
ponlewaz, prawde rnowlac, nie
wiem jeszcze nic. Za to bardzo
podoba mi sie sam i<rak6w,
jest przepiekny, niesamowity.
Collegium Maius zapiera dech
w piersiach, nigdy nie widzia-
lem niczego takiego wczesniej.

po polsku, ale nie potrafia pisac-
ttumaczy Pietrucha. - W tym roku
uczestnicy Szkoty Letniej mogli wy-
pelnic tez test kwalifikacji [ezyko-
wych on-line - takie osoby zdaja
dzisiaj tylko cz~sc ustna.

MARTA ZABlOCKA

Michelle Kamery, Ohio, USA
- Przyjechalam do szkoty
letniej, zeby uczyc sle jezyka
polskiego od podstaw. Wlasnie
mlellsmy teksty kwalifikacyjne,
ale oddalam czysta kartke, wiec
przypuszczam, ze dostane si~
do grupy dla poczatkujacych.
Interesuje mnie historia Europy
i chcialabym studiowac zagrani-
ea. Cala moja rodzina pochodzi
Z Polski, ale od trzech pokolen
nikogo tutaj nie bylo, wiec po-
myslatarn, ze przyjade - naucz~
si~ jezyka i poznam korzenie
mojej kultury. W programie
przewidziane sa dodatkowe
wyklady z kultury polskiej -
oczywlscie, mam zamiar w nich
uczestnlczyd

Fat. Jerzy Sawicz (2), Marta Zablocka (3)
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Wywiad z Rektorem UJ, prof. dr hab. med. Wojciechem Nowakiem
Studentki: Czy mogtybysmy pa-
nu zadac pare pytari?

Rektor: Oczywiscie, postaram
sle na wszystkie odpowiedziec.
A skad panie sa?
ECL: la jestem z Rumunii, z la-
si (Jassy).
lB: la jestem z Niemiec, z Dinsla-
ken, to blisko granicy z Holandia,

A co pani studiuje?
lB: Jezyki obce w Paryiu na Sor-
bonie. Tak, tak. Urodzilam sie
w Niemczech, wyjechatam do
Paryia i ucze si~ [ezyka po 1-
skiego. .

Slicznle pani mowi po polsku!
ECL: la urodzitam sle w Botosa-
ni w Rumuni, a [ezyka polskiego
zaczetarn si~ uczyc na lektoracie
w lasach (Jassach).

Tez pani m6wi rewelacyjnie.
AB: la jestem z Motdawii, ze sto-
licy z Kiszyniowa.

Ma pani jakies korzenie polskie?
AB: Niestety nie.
lB: Moi rodzice pochodza z Pol-
ski.
Dlaczego zgodzit si~ pan bye
Rektorem tego uniwersytetu?

Rektor uniwersytetu jest wy-
bierany przez spolecznosc akade-
micka, przez elektorow, wszyst-
kich pracownik6w uniwersytetu.
Dlaczego zdecydowalem siE; kan-
dydowac na funkcje Rektora? Po
pierwsze uwazalern, ze mam na
tyle doswiadczenla w kierowa-
niu wydzialem, uczelnia, ze temu
zadaniu jestem w stanie podo-
lac. To jest bardzo wazny aspekt.
A po drugie, ze mam takie pomy-
sly, ktorych realizacja moze bye
dla uniwersytetu korzystna. Te
dwa motywy byly motywami naj-
istotniejszymi. Na pewno doszedl
jeszcze pow6d historyczny. Je-
stem lekarzem, wiec rnoj wydzial
macierzysty to wydzial lekarski.
W 1949 r. zostal on odlaczony od
uniwersytetu, a w 1993 r. do nie-
go powrocil. Zaraz po wojnie Rek-
torem tez byl lekarz i ja jak gdyby
splatem klarnra historic uczelni:
po powrocie wydziaiow medycz-
nych Rektorem uniwersytetu zo-
stal rowniez lekarz. To na pewno
byl dla mnie bardzo wazny osobi-
sty element.
lB: Czy to znaczy, ze wybory Rek-
tora sa troche jak elekcja poll-
tyczna?

Tak, kazda grupa zawodowa
ma swoich elektorow na uniwer-
sytecie jest 15 wydzlalow, W za-
leznosci od liczebnosci zalogi roz-
na jest liczba elektorow, Sq oni
wybierani sposrcd wszystkich
pracownik6w: profesorow, do-
centow, kadry naukowej, admini-

stracji, studentow, To spolecznosc
w osobach swoich elektor6w do-
konuje wyboru.
lB: Czy m6gtby pan opowiedziec
jak wyglada pana praca jako
Rektora i czy to od zawsze by to
pana marzeniem?

Trudno powiedziec, zeby bylo to
od zawsze moim marzeniem, bo to
jest taka funkcja, do ktorej trzeba
psychicznie dorosnac. W pewnym
momencie trzeba zadac sobie py-
tanie: czy chce si~ rzeczywiscie
to robic i czy to bedzie dobre dla
uniwersytetu? Iezeli samemu 50-

bie odpowie siE;,ze tak, to wtedy
rnozna siEi decydowac, bo to jest
praca 24 godziny na dobe.
lB: Co pan musi robk jako Rektor?

Zajmuje si~ kazda dziedzinq
uniwersytetu. Zarowno dydaktyka,
studentami, badaniami naukowy-
mi, rozwojem, inwestycjami, kwe-
stiami reprezentacyjnymi. .. UJjest
najstarszym uniwersytetem w Pol-
see, jednym z najstarszych w Eu-
ropie, a Rektor musi to wszystko
urniec ze soba lqczyc.
lB: Czy brat pan kiedys udziat
w takiej Szkole Letniej jak my?

Ja przeszedtem wszystkie etapy
dzialalnosd uczelnianej, bo bylem
prodziekanem, dziekanem, pro-
rektorem i teraz Rektorem. Tak-
ze te kilkanascie lat to zbieranie
doswiadczen, Powiem nawet cos,
czego bym nie powiedzial rok te-
mu: ze wydawalo mi siEi, ze Rek-
torem rnoze byc osoba, ktora nie
ma takich doswiadczen. A teraz
pcdpisuje sie pod tym w stu pro-
centach, ze nie. Te doswiadczenla,
przejscie przez rozne funkcje jest
konieczne jesli chodzi 0 przejecie
funkcji Rektora.
AB: Jezyk polski jest uwaiany
przez obcokrajowcow za jeden
z najtrudniejszych [ezykow na
swiecie, ale obserwuje sie ten-
dencje wzrostowa liczby studen-
tow, ktorzy chca sie go uczyc,
Czy UniwersytetJagiellonski sto-
suje jakies niekonwencjonalne
metody nauczania?

Stosuje, oczywlscie. Chociazby
ta szkota jest tego przykladem, bo
nauka jezyka w ramach filologii
ma zupelnie inny wymiar niz na-
uka jezyka na takim obozie. I to
przyciqga mlodych ludzi, zwlasz-
cza, ze jest okres wakacyjny. Oby
ich bylo jak najwiece], ze wszyst-
kich panstw swiatal Oczywiscie,
jezyk polski jest trudny, wlasnie
dlatego tym bardziej clesze sle,
ze mlodzi ludzie chca siEigo uczyc,
AB: Czy jest mozliwosc odby-
cia stazu dla obcokrajowcow
na Uniwersytecie Jaglellonsklm?

Wywiad przeprowadzily Aleksandra Brinzari, Jessica Bednarska,
Elena Carmen Larco

Sq rnozliwosci stazu i sa rnozli-
wosci studiowania. lezeli student
zna jezyk polski to nie ma zadnych
problem6w z podjeciern nauki.
Warunkiem studiowania jest
jezyk, bo oferta anglojezyczna dla
studentow nie jest zbyt szeroka.
Przy znajornoscl jezyka polskiego
jestesrny otwarci na kazda wspol-
pracEi - staze, praktyki.
Elena: Czy sCj moiliwe studia
doktoranckie dla obcokrajow-
cow?

Oczywiscie, ze tak. Pozostaje
w tym przypadku wytqcznie kwe-
stia porozumienia porniedzy dwo-
ma uniwersytetami i decyzja dzie-
kana. Nie mamy duzo takich osob,
ale jest to mozliwe.
E:lakie ma pan Rektor oczekiwa-
nia w stosunku do nas, studen-
tow obcokrajowcow?

Ja siEi bardzo clesze, ze przy-
jezdzacie do Polski i moje jedno
oczekiwan ie jest takie, zebyscie
o tym, co tu si~ dzieje, rnowili
swoim znajomym i przyjaciolom.
Zebyscie opowiadaty 0 Polsce, Kra-
kowie i uniwersytecie.
ECL: B~dziemy ambasadorami
polskiej kultury! Czy byt pan kie-
dys w Rumunii?

Bylem na zjezdzie chirurgicz-
nym w Bukareszcie oraz na zjez-
dzie gastroentorologicznym. By-
lem tez pare razy nad Morzem
Czarnym.
Jesslca. A w Niemczech?

Mnostwo moich przyjaci61 to
Niemcy. Ja mam bardzo dobre ken-
takty z Niemcami od lat, jeszcze
sprzed 1989 roku. Nawet pracowa-
lem w WUrzburgu, a potem w Ha-
nowerze. W Moldawii nie bylem.
Aleksandra: Mamy bardzo
smaczne wina.

Tak, moldawskie wina Sq bar-
dzo znane.

W zeszlym tygodniu byl tutaj
ambasador Rumunii. Podjelismy

pewne dzialania i zobaczymy, na
ile to przyniesie efekt, na ile ta
wsp6lpraca bedzie owocna.
Wiem, ie w czasach miedzywo-
jennych byty bardzo mocne kon-
takty rniedzy Rumunia a Polska,
rniedzy Para Krolewska a mar-
szatkiem Pitsudskim. Dzisiaj
prezentowatam koleiankom in-
formacje 0 Rumunii - troche hi-
storii, troche kultury. Rumunia
bardzo sie zmienita i ciesze sie
z tego.

Ja tez ciesze sie, ze siEi rozwija.
E: Miatam okazje spotkac si~
z ambasadorem polskim. To dla
mnie byta duia niespodzianka,
bo na poczatku myslalam, ie be-
dzie tylko wystawa, ale okazato
sle, ze nie tylko.

Pani konczyta szkole w Ru-
munii?
E: Tak. Teraz jestem na kursie
[ezyka polskiego, a tam w lasi
studiuje na lektoracie, na po-
lonistyce. Obecnie pracuje w li-
ceum jako nauczycielka [ezyka
rurnuriskiego.

A Pani czym siEi zajmuje?
A: la w tym roku skonczytam
uniwersytet. Studiowatam jezyki
obce - angielski i polski.
l: Co Pan proponuje zobaczyc
w Polsce?

Wszystko zalezy od zaintere-
sowan, Tu jest taka rozriorodnosc
rzeczy, ze trzeba siEi kierowac tym,
czym siEi interesuje.
E: A ja chciatabym dodac, ie Pol-
ska jest dla nas przyktadem, bo
zobaczytam, ie to panstwo mo-
gto dostac duzo projektow z Unii
Europejskiej.

Wykorzystanie srodkow unij-
nych, aplikowanie 0 srcdki unijne,
prawidlowe ich wykorzystanie -to
daje szanse na duzy rozwo] i jest
bardzo istotne. Tutaj rzeczywiscle
ma to miejsce.

6 LlPIEC! JULY 2013 ~ WWW.PLSCHOOL.UJ.EDU.PL



SZKOl:A LETNIA J{ZYKA I KULTURY POLSKIEJ UJ

Sacrum/Profanum: wieczor wrozb andrzejkowych

Dzis cie'; wosku ci ukaie,
CO ci iycie niesie w darze
Czy to noc z 29 na 30 listopada, czy to srodek lata? To nie ma iadnego znaczenia! Zeby poznawac polskie tradycje i oby-
czaje, dobry jest kazdy czas. 9 lipca uczestnicy Szkoty Jezyka i Kultury Polskiej obchodzili andrzejki, czyli wigili~ sw. Andrze-
ja. W wieczor wrozb starali sie poznac swoja przyszlosc.

Chociaz wrozby andrzejkowe
maja charakter gtownie matry-
monialny, w hotelu studenckim
.Piast" dobrze bawili si~ wszyscy
- niezaleznie od stanu cywilnego.
Tradycyjnie w andrzejki mtode, nie-
zamezne kobiety staraja si~ do-
wiedziec czegos 0 przysztym mat-
zonku, Polska tradycja przypisuje
kawalerom inny wieczor wrozb -
narzeczona maja poznac oni w ka-
tarzynki. W praktyce jednak oba
swleta obchodzone sa w Polsce
w tym samym czasie - w nocy z 29
na 30 listopada.

Obcokrajowcy przewidywali
przysztych matzonkow za pornoca
tradycyjnych, polskich wrozb. Pod-
powiedz dotyczaca partnera mogli
poznac m.in. dzieki dtugiej obierce
jabtka, ktora rzucona za siebie po-
winna utozyc si~ w pierwsza lite re
imienia zony lub meza. Dla niecier-
pliwych, ktorzy nie chcieli domy-
slac siE;imienia, a pragneli poznac
je w caloscl, przygotowano papie-
rowe serca, na ktorych wypisano te
najbardziej popularne. Wbita w nie
szpilka wskazala to, ktore nalezec
bedzie do narzeczonego. Wypisa-
ne na karteczkach imiona mozna
rowniez schowac w andrzejki pod
poduszke. Po przebudzeniu wystar-

czy wlozyc rE;kE;pod glowe i wylo-
sowae jedna z nich.

Ale czy uda siE;nam wziijc slub
w przyszlym roku? Tego wrozijcy
sobie nie moga bye pewni, dopo-
ki nie sprawdza, czy nie przezna-
czone im jest przypadkiem staro-
panienstwo (starokawalerstwo)
albo stan duchowny. Pod trzema
kubkam i ukryto charakterystycz-
ne przedmioty - rozaniec i zloty
pierscionek. Trzeci kubek pozo-
stat pusty. Zawartosc tego, ktory
uczestnicy wrozb wybrali, ozna-
czal ich przyszlosc. kursanci mogli
rownlez poznac swoja przyszlosc
dzieki zabawie z butami (wiasciciel
tego, ktory pierwszy zostanie do-
stawiony do progu, pierwszy wyj-
dzie za maz) oraz za pornoca tra-
dycyjnego lania wosku.

Wieczor wr6Zb poprowadzi-
ly lektorki Szkoty Letniej - Urszu-
la Legawiec i Sylwia l<isielica. An-
drzejki to tylko jedna z imprez
z cyklu przyblizajacego tradycje
i obyczaje polskie obcokrajow-
com. W programie przewidziane
jest rowniez tradycyjne ognisko,
wesele po polsku, Wigilia i Boze
Narodzenie oraz koncert zyczeri.

MARTA ZABWCKA

Fat. Marta Zablacka (4)
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Warsztaty kulinarne wPlascle"

Dla gtodnego nic trudnego!
Z czego stynie polska kuchnia za granicq? Oczywlscie z gestych, sycacych zup, ttustych rnies w aromatycznych sosach
i mocnych alkoholi. Symbolem kulinarnym Polski Sq natomiast pierogi. Na warsztatach w domu studenckim .Piast" uczest-
nicy letniej Szkoty lezyka i i<ultury Polskiej mogli przekonac si~, jak powstaje najpopularniejsza polska potrawa i skoszto-
wac wlasnorecznie ulepionych pierog6w.

Sala konferencyjna domu stu-
denckiego .Plast" na jeden wie-
cz6r przemienita si~ w kuchnie,
w kt6rej licznie przybyli na zaje-
cia studenci oddali sle przyjem-
nosci wsp6lrrego gotowania. Cel
byl jeden - ulepic jak najwiecej
pierog6w ruskich. Pod paradok-
salnie niepolska nazwa kryje sie
klasyczny farsz z ziemniak6w, se-
ra i cebuli. Po kr6tkim instruktazu
lepienie pierog6w nie mialo dla
uczestnik6w Szkoly Letniej zad-
nych tajemnic. Pod czujnym okiem
prowadzqcych warsztaty obcokra-
jowcy samodzielnie przygotowali
i zagnietli ciasto. Nastepnie farsz

szybko zaczal wypelniac wykrojo-
ne ciasto. Studenci wsp6lnie przy-
gotowali kilka p61misk6w rerznie
lepionego, polskiego specjalu.

Celem warsztat6w jest zblize-
nie do siebie uczestnik6w Szkoly
Letniej podczas wsp6lnej zabawy,
polaczonej z nauka 0 polskiej kul-
turze. Z kuchnla polska kursan-
ci b~dq mieli si~ rownlcz okazje
zapoznac m.in. podczas lepienia
tradycyjnych uszek do barszczu
wigilijnego (polska Wigilia i Boze
Narodzenie w cyklu zaj~c Sacrum!
Profanum).

MARTA ZABtOCKA
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Brittni Emmett, Arizona, USA
Uczestnicze w zajeclach jezykowych, ale
rownie chetnie w popotudniowych zaje-
ciach z kultury polskiej. Mysl~, ze warsz-
taty, w ktorych mia!am okazje brac udziat
i poznawac polskie dziedzietwo kulturo-
we, sa bardzo interesujace. To swietne
doswiadczenia i nowa wiedza, z ktora
powroce do domu. Dobrze dowiedziec si~
czegos nowego 0 kulturze, a przy okazji
to naprawde swietna zabawa. Mam pol-
skie korzenie - rno] prapradziadek, ktory
by! Polakiem, przyjechat do Stanow na
poczatku ubieg!ego wieku, wiec napraw-
de cudowne jest to, ze moge tu wrocic,
Jestem pierwsza osoba z rodziny, kt6ra
postanowila wroclc do Polski i jij poznac,
Jestem poczatkujaca w nauce polskiego,
ale to ze wzgledu na pochodzenie chce
si~ go uczyc.

Luka Lincit, Chorwacja
Studiuje polonlstyke w Zagrzebiu. Jesli
chodzi 0 zajecia dotyczace kultury -
chodze jak na razie na wszystkie, by-
tern i na warsztatach tanecznych, i na
andrzejkach. Niektore polskie tance sa
podobne do chorwackich, np. krok pol-
ki, ktora tez u nas tanczyrny. Ten krok
jest charakterystyczny dla wszystkich
tancow slowiansklch - chorwackich,
czeskich, stowackieh ... Opr6cz krok6w
troche podobna jest muzyka, podobne
jest podejscie rnezcxyzny do kobiety
w tancu - jak na niij patrzy, jak jij za-
prasza do tarica, lesli natomiast chodzi
o wrozby andrzejkowe - nie mamy nie
takiego w Chorwaeji, ten typ wrozb jest
u nas zwiazany z Cyganami, ale nie sij
one zupetnie podobne do zwyczajow
polskich.
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Justyna Felusiak, New Jersey, USA
Pochodze z New Jersey, ale mieszkam
i studiuje w Waszyngtonie. Przed
warsztatami znatam juz polskie tance,
poniewaz w Stanach konczytarn polska
szkore sobotnla, gdzie pod koniec
byta eata oprawa zwiazana z matura
i studniowka, na ktorej obowiazkowo
tanczylisrny poloneza. Do polskiej
szkoty chodzitam 11 lat. Troche mnie
rozsmieszyto, ze warsztaty tez rozpo-
czelrsmy tym tancern. Z tancow, kt6re
zna!am, byt na warsztatach jeszcze
krakowiak. Moja rodzina jest z Nowe-
go Sqcza. Zawsze nositam krakowski
stro], tanczytarn krakowiaka w polskiej
szkole, to juz byto mi bardzo dobrze
znane. Iesli chodzi 0 inne tarice, to nie
parnietam juz dobrze nazw, bo to byty
tarice regionalne.

George Karakatsanis, Australia
Moja mama jest Polka, ojciec Gre-
kiem, wiec kultura polska nie jest mi
zupe!nie obca. Andrzejki byty bardzo
inspirujqcym doswiadczeniern, tak
samo jak warsztaty taneczne. Z czescia
tancow miatem juz do czynienia. Bytem
kiedys w polskim pubie w Australii,
gdzie je tanczono, ale to wyjqtkowe
przezycie uczyc si\; ich w Krakowie. Pro-
wadzacy mieli stroje ludowe, wszyscy
razem swletnie sie bawili. Warsztaty to
okazja, zeby spedzic ezas wspolnie przy
dobrej zabawie. Nie potrafie wybrac
ulubionego tanca, wszystkie z nich byty
jedyne w swelm rodzaju. Istotna kwe-
stia zwlazana z tancern dotyczy tego,
ze wszyscy Sq razem ze soba i maja
bliskie relacje, staja si~ przyjaciotrni.
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Uczestnicy Szkoty Jezyka i Kultury Polskiej na warsztatach tanecznych

Tanczyc kaidy moie!
Szkota Jezyka i Kultury Polskiej to nie tylko cwiczenia i wyktady - organizatorzy postarali sie 0 to, by uczestnicy letnich
kurs6w kulture polska mogli poznac w praktyce, podczas warsztat6w tematycznych. 11 lipca profesjonalni tancerze z ze-
spotu "Stowianki" spotkali sie z obcokrajowcami, by wsp61nie uczyc sie tancow polskich.

Muzyka lagodzi obyczaje a ta-
niec ICjczy?Oczywiscle, ze tak! Tan-
cerze specjalizujacy sie w polskich
tancach ludowych, podczas warsz-
tat6w, zapoznali chetnych z pod-
stawowymi krokami i figurami.
Zajecia rozpoczeto tradycyjnym
polonezem,o kt6rym opowiedzia-
la Barbara Godlowska z Zespo-
lu Piesni i Tanca Uniwersytetu
Jagiellonskiego "Slowianki", in-
struktorka prowadzaca warszta-
ty. Taniec ten, uwazany za symbol
polskosci, zostal odtariczony przez
wielokulturowe towarzystwo bez
problemu. W parach bawili si~
przedstawiciele m.in. Stan6w
Zjednoczonych, Australii, Grecji,
Rosji, Balorusi, Anglii, Francji, Nie-
miec. .. Taniec, jako sila [ednocza-

ca, zniosl jednak wszystkie barie-
ry - narodowosciowe i jezykowe.

PrawdziwCj furore sprawila
jedna z figur tanecznych, kt6rej
uczono na warsztatach - holub-
ce. Rytmiczne podskoki polaczo-
ne z uderzaniem 0 siebie but6w
zaskoczyly niejednego. Na zaje-
ciach uczono sie taricow charakte-
rystycznych dla r6Znych region6w
polski - m.in. oberka, krakowiaka
i slaskiego trojaka.

Muzyka na zywo, grana na
akordeon ie, zaangazowan ie pro-
wadzacych warsztaty oraz same
tance sprawily, ze nauka stala si~
doskonala zabawa.

MARTA ZABtOCI<A



PRACE STUDENTOW

Praca, dOWl,saWloclt6d czy rodziJta7
Praca, dom, samochod czy rodzina? pytanie

o poziom waznosc' kazdej z tych wartosci w zy-
ciu czlowieka jest dzisiaj bardzo aktualne. Ta
aktualnose zwiqzana jest z terazniejszymi wa-

runkami zycla.
Coraz wiece] ludzi skupia sle w duzycn mia-

stach i olbrzymich metropoliach, gdzie szyb-
kosc zycla jest za duza, by zdqzye jednoczesnie ze wszystkim.

Dlatego wiE;kszose wspo\czesnych ludzi wczesniej czy poznie] musi
podjqe decyzjE;, eo jest w ich zyciu najwazniejsze.

Ostatnio wiE;kszose mieszkancow wielkich miast wybiera w zyciu
karLerE;.Wszyscy marzq 0 dobrej pracy, wysokiej pensji, skutecznosci,
piE;~nym zyclu, wielkich mozliwosciach. Wczesniej taki wybor byl cha-
rakterystyczny raczej dla mE;zczyzn, ale teraz wiele kobiet tak same
stawia karierE; na pierwszym miejscu. W rezultacie ludzie moga wie-
le o~iqgnqe, czasern nawet mlec bardzo duzo rzeczy materialnych, ale
pozostac samotni. Malo komu udaje sle miec wszystko jednoczesnie:
ulupionq prace, duze mieszkanie i SZCZE;sliwqrodzlne. Owszem, taka
sytillacja moze siE;zcarzyc. ale to bE;dzie raczej wyjqtek.

Na wsi sytuacja jest troche inna. Tutaj dla wiE;kszosci mieszkan-
cow rodzina pozostaje najwazniejsza w zyclu. Jest to zwiqzane ze spe-
cyfikq zycia na wsi. Tempo zycia jest tu zupelnie inne - 0 wiele wol-
niejsze niz w miescie. czlowiek rna wiE;cej wolnego czasu dla rodziny
i przyjaciol. Na wsi 5'1 tez duzo lepsze warunki zycia dla rodziny oraz
do wychowania dzieci: czyste powietrze, zdrowe jedzenie, piE;kna przy-
roda, cisza, duzo przestrzeni. Dlatego duzo mieszczan, dla ktorych ro-
dzi~a jest najwazniejsza w zyclu, przyjezdza zye na wies. Niektorzy
z nich zyjq i pracujq w tym samym miejscu, a niektorzy zyjq na wsi,

a pfacujq w miescie.
;c"le0 wyborze pomiE;dzy karierq a rodzinq mozna aktualnie mowic

tyl~o w stosunku do Europejczykow, Amerykanow i mieszkancow nie-
kto'rych rozwiniE;tyeh panstw azjatyckich. Duzo ludzi na swiecie nie
maimozliwosci takiego wyboru. To odnosi siE;do wiE;kszosci panstw
isl~mskich. Jezeli mE;zczyzna w tych krajach moze jeszcze miee jakis

-wybor, to dla kobiety od urodzenia wszystko jest jasne. Ona rnusi zye
we91ug przyjE;tych w jej panstwie zwyczajow i regul, ktorych niedo-
trzymanie jestzakazane. Nie maja wyboru takze mieszkancy wiE;k-

~szclsci panstw Afryki. Te kraje sa zbyt biedne, aby dac swoim obywa-

• wybor.
mozna sie cieszyc, ze jestesmy Eufopejczykami

jeste£my wolni w wyborzekierunku swego zycia.Alia Kuchtikowa, Ukraina

Nazywam sit: Elena Larco.
Je~tem z Rumunii i mieszkam
w Jedny~ z najpiekniejsgych miast
te:$o kraju, Kilka tat temu zacze-
lam UG~C siE;jezyka polskiego na
lektoracle na Uniwersytecie A
I. Cuza" w Jass.ach. poczqtek'b;t
tru.dny, ale moje pragnlenle bylo
naJ~o:ni.ejsze, bo chcialabym
~a!illsac slE;na studia doktoranckie
I pracowac jako tlumacz i z ka I' ..Zycie Monice Oksztul z JE;.Y po skiego. DZIE;klPani Lektorce

.. .. ,unlwersytetu w J h '
krok po kroku odkrywac' c· k assac ,zaczynalam,. .' le awostki J'pzyka k ·It ..
polskleJ. Uczestniczytam w r6±n h " ,u ury I llteratury
konkursach organizowan' yc w~kladach, wystawach,
Polskiego z gukares~tu 1~~prz~z unlwer~ytet,lnstytut JE;zyka
~ Suczawy. Od roku, dziE;ki :r~a E;Polskq.1 polsk

q
.mnieJszose

I moim !iceum, mam wiele Pm .nl.ers~u ml~dzy unlwersytetem. ,oz IWOSCIby przek .. - " ,,-
qe opolskiej kulturze mo'. . . : . azywac Inlorma
mi, ie jestem Rumunk Im UCZnlO~ I ko.legom. CZ'is'to mowiq

Kpcham PolskE;1 '1, ale z serca Jestem Polkij. I to prawda.

Co jest wazniejsze? Miee prace, sa-
mochod. dom i inne rzeczy material-
ne czy';zalozye rodzine? OdpowiedZ
wydajeisiE; oczywista, ale to nie jest

takie ploste.
OcZ1wiscie, ze rodzina jest cze-

sciq tego, co nazywamy sensem zy-
cia: nasi rodzice pomagajij nam dora-
stac i zitego powodu my tez musimy
im ponltagae, kiedy oni siE; starze-
jq. Z dqugiej strony, w pewien spo-
sob dziieci stanowiq realizacjE; sle-
bie i siansE;, by stac siE; lepszymi
ludzmi:: ktorzy kiedys bE;dq poma-
gac doqastae innym. Ale to jest tyl-
ko asp~kt filozoficzny. Faktycznie,
musimy; myslee 0 zyciu codziennym:
nasza rodzina pomaga nam nie tylko w sytuacjach trudnych
i smutn'l'ch, ale takze w codziennych sprawach, ktore nas denerwu-
jq. Rodzlna jest stalij podpora. Ale czy milose i oddanie wystarczq?
Nie chCE;bye cyniczna, ale rzeczy materialne sa takze konieczne.
Jest jeden filozof, ktory nazywa siE;Feuerbach. Mowi on, ze "jeste-
smy tynlt, co jemy". To oznacza, ze jedzenie i, ogolnie rzecz biorac,
wszyst~ie rzeczy materialne sij konieczne dla dobrego stanu ciala
i umyslu. Dlatego do ogolnego szczE;sciarodziny potrzebne Sij tak-
ze rzecz¥ materialne. Prawdopodobnie to banalne mowie, ze zakla-
danie rodziny jest najwazniejsze w zyciu. Osobiscie jednak myslE;,
ze najw~zniejsze Sij bliskie nam osoby. Rodzina to jest cos, co trwa
w czasie. Przeciwnie rzeczy materialne, one 5'1 przemijajqce.

pien\qdze moga zagwarantowae spokoj i stabilizacjE;, dlatego
sa przyqatne. Bez pieniE;dzy zycle wydaje siE;bardzo trudne i pro-
blemat~czne. Innymi slowy, za pieniijdze nie mozna kupie szcze-
scla, al~ zapewniajq one rodzinie zycie bez zmartwien, przynaj-
mniej vJ odniesieniu do spraw codziennych.

wszyscy ludzie potrzebujq rzeczy materialnych, bo one poma-
nasn czuc siE;dobrze i daja wrazenie bogactwa i finansowej

stabilizacji.Jednak bez rodzinyte rzeczy nie majq zadnego znacze-
z Wloch i tam czesto ludzie podzielajq mo]e zdanie.

Jaroslava Barbieri, wtochy

Podczas studiow w Stanach Zjed-
nO,czonych usiyszatamo pmgramie
ktory pozwala studiowar na Uni- '
wer,sy.tecie Jagi.ellonskim i jedno-
c~es~le oferuje mozliwosc zwie-
dzania miejsc, takich jak Auschwltz
czy Tatry:Szybko dowiedzialam siE;
o szczeg?t~ch programu lzarejstro-
vvalan: SIE;Jako jego uczestniczka.
sp7d~lwszy w I<rakowie okolo 10
dnl v.:ler~, ze podjelam bardzo dobra dee zi
I<rakow jest fascynujacym miastem Y JEi...
rzei na dodatek petnym i k' 0 ~ogate! hls~orii i kultu-
~ia(h stararn si<;jezdzic :a ~ n;~~ lu~ZI. Codziennie po zajE;-
ze panuje tam idealna at ~ .Gtowny po prostu dlatego,
i~uryst6w. Krakowski ryn:~s ~:a, zw:aszcz.a dla studentow
limes Square w Nowym Y" ~ ypomlna ml zgletk slynnego
D . k' 5 Of U.

Zl~ Ibkol.eLetniej miatam mT " .
pi<;knego miasta, ale i piE;kne. oz I,:,,"OSCzWled~~n~a nLetylko
mOje serce nalezy do Krakow:.

o
uIllwersytetu I JUz wiem, ze I

Sandra Przebieglec USA, ,
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Spotykamy ich codziennie. Jedni sa naszymi wyktadowcami, UCZq nas jezyka, przyblizaja literature i kulture polska, Drudzy chetnie pomagajq
w skomplikowanych dla studenta administracyjnych sprawach, cierpliwie tlurnacza, czasami podtrzymujq na duchu. Usmiechajq si~ do nas, a my
do nich. Ale jacy Sq prywatnie, po godzinach? Czym ste interesuja, co lubia, eo ich denerwuje? Mamy nadzieje, ze nasze kr6tkie wywiady przy-
bliza ich sylwetki. Zapraszamy do lektury

Kiedy pojawita sie szansa prze-
prowadzenia wywiadu z samym
Dyrektorem Szkoty lezyka i Kultu-
ry Polskiej na Uniwersytecie Jagiel-
Ion skim, mielismy mieszane uczu-
cia. Cieszylismy si~, bo chcielismy
sle dowiedziec, jaki jest prywatnie
nasz Dyrektor, co lubi, czego nie
znosi, czym si~ interesuje. Z dru-
giej strony balisrny si~, bo czesto,
rozmowy z dyrektorami nie sa zbyt
przyjemne. Pomimo wiary, ze tym
razem wszystko bedzie inaczej,
wciqz nie rnoglisrny sie pozbyc
uczucia lekkiego strachu.

I oto wchodzimy do gabinetu.
Naszym aczom ukazuje si~ wyso-

Poznaj swojego Dyrektora!
Wywiad z Panem Dyrektorem, dr. hab. Piotrem Horbatowskim

ki, postawny, dobrze zbudowany
mezczyzna. Myslimy: "Moze cwl-
czy boks lub uprawia inne meskie
sporty walki". Ale on nie daje nam
czasu na myslenie. Serdecznie nas
wita i zaprasza do swojego biura.
Wydaje si~ naprawde zadowolo-
ny, ze rnoze z nami •. studentami,
porozrnawiac,

Tak wlec my wychodzimy na
ring. Zaczynamy runde pytan i...
walke z trudnym jeszcze dla nas
jezykiern polskim.

Od kiedy pracuje Pan w Szkole
lezyka i Kultury Polskiej na Uni-
wersytecie Iagiellonsklm jako
dyrektor?

Na stanowisku dyrektora pra-
cuj~ od 2005 roku. To moja wiel-
ka pasja. Jestem szczesliwy, ze tak
sle w moim zyclu ztozylo, ze rnoge
pornagac studentom w realizacji
ich rnarzen dotyczqcych nauki j~-
zyka polskiego i poznawania kultu-
ry polskiej. Mi~dzy 2009 a 2010 r.
wyjechatem do Japonii i pracowa-
tem na Wydziale Iezyka i Kultury
Polskiej w Tokio. Po dw6ch bardzo
przyjemnych lataeh spedzonych
w Kraju Kwitnqcej Wisni wr6ei-

tem do Krakowa i jestem do Wa-
szej dyspozyeji.
Czy japonska kuchnia jest wiec
Pana ulubiona kuchniq?

Mimo dw6ch lat spedzonych
w Japonii to sushi nie jest tym, za
czym przepadam. Koeham wto-
skie jedzenie. Moje ulubione re-
stauracje w I<rakowie, do kt6ryeh
czesto zagiadarn, to Del Papa lub
Papryezek 5. Kiedy nie chodze do
restauraeji, lubie gotowac wtoskie
dania w domu.
Jest Pan wiec domatorem?

l.ubie przebywac w domu, ale
lubie tez wyjsc do miasta, posie-
dziec w kawiarni z rodzina ezy
przyjaci6tmi. Moje ulubione miej-
sea to Rynek Gt6wny i Kazimierz.
A inne ulubione miejsca? Lubi
Pan podrozowac?

W wolnym ezasie uwielbiam
pcdrozowac po swiecie, Zwiedzi-
tem wiele r6Znyeh krajow pod-
czas swoich podrozy. Kocham tez
Polske i moim marzeniem jest na
przyktad spokojny tydzien spedzo-
ny na jeziorze. Teraz, w czasie wa-
kacji, planuje zwiedzanie Lubiato-
wa, kt6re znajduje siEinad Morzem
Battyckim w p6tnocnej Polsce. Nie

Poznaj biuro Szkofy Letniej!

Pani Ewa Nowakowska Pani Joanna Wloch Pani Ania Czarnomska Pani Patrycja Mazurkiewicz

lie lat pracuje Pani na
Od 35 lat Od 30 lat Od Slat Od 6 latuniwersytecie?

Co Pani lubi najbardziej Cale miasto! Oczywiscle
Btonia Plac Mariacki Stare Miastow Krakowie? Rynek i Planty Krakawskie

Jakie jest najbardziej in-
teresujace miejsce, kt6- Manhattan, cala wyspa, Oczywiscie palskie marze,

Londyn Nawy Jorkre Pani odwiedzila na i Wyspy Kanaryjskie Morze Baltyckie!
swiecie?

Ktor'l restauracje w Kra-
kowie lubi Pani najbar- Papryczek 5 i Del Papa Papryczek 5 Papryczek 5 Trzy Papryczki
dziej?
Jakie jest Pani ulubio-
ne polskie tradycyjne Barszcz z uszkami Golabki Barszcz z uszkami Placki ziemniaczane
danie?
Kto jest Pani ulubionym

Marek I<ondrat Mel Gibson i Marek I<ondrat Jeff Bridges Gearge Clooney
aktorem?
Jaki film najbardziej

Piknik pod wiszaca skata Skazani na Shawshank
Stowarzyszenie

Titanic
utkwil w Pani pamieci? Umariych Poetow

ma tam zbyt wielu ludzi, jest mn6-
stwo las6w i rowerowych sciezek,
duza plaza i cicha wies. To daje
prawdziwy odpoczynek.
No dobrze, a teraz [estesmy cie-
kawi, czy lubi Pan - jak podob-
no wszyscy Polacy - pitke noinq?

Oczywlscle, lubie ogladac me-
cze. Jednak moje serce jest po-
dzielone miedzy trzy druzyny Pod
wptywem dziadk6w kibicuje Cra-
covii. Trzymam tez kciuki za Wist~
l<rak6w i Polonie Warszawa. I co tu
robic, kiedy grajq razem?
A jakiej muzyki stucha dyrek-
tor? Czy porywa czasami zone
do tarica?

Stucham muzyki klasycznej. Lu-
bie tez ballady i jazz. Niezbyt cze-
sto tancze. Nie jest to moja mocna
strona. MuszEi siEijednak pochwa-
lie, ze tanczytern Gangnam Style
i mam fotograficzny dow6d tego
radosnego wydarzenia.
Dziekujemy za rozrnowe i iyczy-
my wielu sukcesowl

ROZMAWIAlI:
ELlIOT ZAK I MAREK KAPUSC,,\lSKI
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M6j Krak6w AD 2013
Pierwszy raz bytern w Krako-
wie w 1992 r. Nie pamletarn
niczego. Po raz drugi w 1998 r.
Wiele szarych zabytk6w,
wielu turyst6w w Sukienni-
cach i wszedzie ten zabawny
dla Czech6w jezyk. Premierem
byt w6wczas cztowiek, kt6ry
nosit lmie oznaczajqce w moim
jezyku hornoseksualiste. W tym
roku przyjechatem tu po raz trzeci, ale juz nie jako turysta.
Eksploruje wszystkie dania polskiej kuchni, na kt6re natrafie - sa
jak od mojej babci, czasami jak ze stot6wki szkolnej. Jako dziecko
nienawidzitem rosotu, koperku i czegokolwiek z buraka. Teraz
w I<rakowie zn6w odkrywam delikatny smak zwyczajnego.
Szosy takie same jak przed 15 laty i chodniki jak czotgowisko.
Gdybym mieszkal w centrum, moze patrzylbym na to inaczej,
ale mieszkam tam, gdzie wiekszosc Krakowian - poza centrum
historycznym. Z tym u nas jest lepiej. Szlaki rowerowe tak samo -
chwile jedziesz i szlak si~ konczy, choclaz droga prowadzi dalej. Po
50 metrach pojawia si~ znowu, jednak w przeciwnym kierunku.
Jako rowerzysta nie czuje si~ bezpiecznie na tutejszych drogach.
W domu tez nie jest duzo lepiej - jazda po miescie to cos w rodza-
ju gry komputerowej. Tutaj przy takiej pogodzie to raczej paintball.
Ostatnim razem nie dostrzegtem, jak wiele w Krakowie jest
ladnych budynkow, Jaka szkoda, ze poza centrum historycznym
tak mato ich odnowiono. W Pradze tyle kamienic z odpadajqcym
tynkiem byto pewnie 15 lat temu. Tu jeszcze sporo piekna nie
zostalo odstoniete.
Ale mimo wszystko jest mi tu fajnie. Z pewnoscia wroce do Krako-
wa wczesnie] niz za kolejne 15 lat.

Jirka Schneider, Czechy

l<rak6w - wiecznle mlode
miasto z wielowiekowq historia.
Brzmi paradoksalnie, ale moim
zdaniem tak najlepiej je scha-
rakteryzowac.
Si6dmy czakrarn ziemi na-
prawde przyciqga. Mog~ to
potwierdzic, bo przyjechatam do
Krakowa juz po raz trzeci. Nigdy
dotad nie sadzitam, ze rnezna
zakochac si~ w miescie, ale
w przypadku Krakowa tak wlasnle sle stale, Roznorodna architek-
tura, bogata historia, otwarci ludzie i piekny jezyk zachwycajq.
Zdecydowatam sle wziqc udziat w Letniej Szkole lezyka i Kultury
Polskiej Uniwersytetu Iagiellonskiego, by lepiej nauczyc sie polskie-
go - wiosnq 2012 roku studiowalam na UJ w ramach programu
Erasmus.
Podoba mi si~ poziom kurs6w jezykowych i zaj~c poswleconych
kulturze i historii polskiej. Nauka trwa caly dzien - odpoczywac
rnozna tylko podczas weekend6w, choc wtedy tez odbywajq sie
interesujqce wycieczki, np. do Zakopanego, Wieliczki, Ogrodzlenca,
itd.
lrrteresuje si~ kultura Polski i mam nadzieje, ze ten kurs bsdzie mi
pomocny w napisaniu pracy magisterskiej poswleconejtworczosci
Czestawa Mitosza, nad ktora pracuje w Tallinie. Tym bardziej wiec
doceniam wage znajornosci jezyka polskiego.

Maria Posledova, Estonia

Agnieszka Gugata, USA

o Krakowie
Krak6w jest labiryntem, w kto-
rym sa ukryte liczne niespo-
dzianki i sekrety historii Polski.
Kazda uliczka ujawnia zabytki,
muzea, kawiarnie, i sklepy, kto-
rych si~ nie znajdzie w zadnyrn
innym miejscu. Poza tym, jest
w Krakowie cos dla kazdego. Na
razie jestem tu tylko szesc dni,
ale juz uczestniczylam w trzech
festiwalach: w Festiwalu I<ultury Zydowskiej, Festiwalu Jazzowym
w Piwnicy pod Baranami, i Niemiecko-Polskim Festiwalu Teatral-
nym. Spedzilam takze wiele godzin eksplorujqc kazdy naroznik
miasta ...
To miejsce jest wyjqtkowe bo jest bogate kultura , hlstorla i sztuka,
bedac skrzyzowaniem wielu roznych kultur. To si~ dokladnie od-
czuwa w samym powietrzu w Krakowie. Tu jest miejsce i czas, aby
zatrzyrnac si~ i przernyslec sztuke, podziwiac nasza histone czy ob-
serwowac rozwijajqce sie dookola zyde. Wok61 nas zycie sie toczy,
a w kazdyrn kamieniu znajduja si~ historie z przesziych wiek6w.
Jest tu tyle do oglqdania i spr6bowania, ze jedyny spos6b, zeby
naprawde poznac to miasto, to po prostu wszedzle chodzic i wsze-
dzie wchodzic, Odkrywa sie to miasto powoli, kawatek po kawatku,
doktadnie przygladajac sie kazdej ciekawostce zanim si~ przejdzie
do nastepnej,
Niewielkq czesc Krakowa mozna zobaczyc w szesc dni, ale juz tyle
zobaczytam i tak si~ zakochatam w tym rniescie, jak w zadnyrn
innym miejscu. Mogtabym clagle odkrywat nowe sekrety, bo kazdy
dzien to jest cos nowego do odnalezienia. To jest labirynt, w kto-
rym mito jest si~ zgubic.

Zycie w tym miescle daje ener-
gi~ i sit~, kt6ra sprawia, ze chce
sie zatrzymac w pamieci kazda
sekunde tutaj spedzona,
Krakow to miejsce, kt6re ozywia
si~ wraz z rozblysnieciern pierw-
szej gwiazdy na wieczornym
niebie. Piekne bruki wskazuja
droge przez miasto, a dziewczy-
ny grajace na skrzypcach wzru-
szaja radosna melodiq. Razem
z innymi studsntami Szkoly Letniej Uniwersytetu lagiellonskiego
zwiedzalisrny czarujace Wzg6rze Wawelskie, a na nim peten uroku
Zamek Kr6lewski. Historia miejsc i ludzi zwiqzanych z Krakowem
sprawita, ze rzeczywlscie poczutam, iz ten kraj to nie tylko ojczyzna
moich rodzic6w, ale i moja.
Zwiedzitam mn6stwo miejsc w Ameryce P6tnocnej i w samej
Polsce, ale zadne z nich nie wzbudzito we mnie tylu emocji co
Krak6w. Poznalam wiele legend zwiqzanych z miastem, wsrod nich
te dotyczaca Dzwonu Zygmunta i mam nadzieje, ze moje zyczenie
sle spelni.
Melodia trabki z wiezy mariackiej przetrwa w mojej parnieci 0 kra-
kowie.
To miasto sprawia, ze chce si~ do niego wracac, dlatego jestem
pewna, ze i ja nie przyjechalam po raz ostatni do tego wspanialego
miejsca.

Victoria Mroz, USA
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ODKRYWCOW

Uczestnicy "Lata Odkrywc6w" w Ogrodzie Doswiadczen

A jednak sle krecll Eksperymenty na wesolo
Jak dzialaja ztudzenia optyczne? Czy mozerny doswiadczyc ruchu obrotowego Ziemi? Jak same mu wytworzyc kamerton?
Na te i wiele innych pytan probowali odpowledziec uczestnicy jezykowego obozu mlodziezowego "Lata Odkrywcow" pod-
czas wycieczki do Ogrodu Doswiadczen im. Stanistawa Lema w Krakowie.

I
I

W tym miejscu rzadzi fizyka
i jej niezmienne prawa. W spo-
sob tatwy i przyjemny, dzieki urza-
dzeniom zamontowanym w kra-
kowskim Ogrodzie Doswiadczen,
kazdy, bez wzgledu na wiek i wy-
ksztatcenie, moze zapoznac sle
z nimi w praktyce. Mozliwosc taka
mieli rowniez uczestnicy tegorocz-
nego "Lata Odkrywcow", ktorzy
pod okiem przewodnika sprawdza-
Ii, jak skonstruowany jest swlat.
I doskonale sie przy tym bawili!

W ogrodzie znajduje sie ponad
50 urzadzen, z ktorych mozna swo-
bodnie korzystac. Dzieki Nurko-
wi Kartezjusza, ktory znajduje si~
w szklanej tubie wypetnionej cie-
CZq, goscie rnoga poznac, jak dzia-
tajq sity grawitacji i wyporu. Mata
dzwignia pozwala na regulacje d-

Iwanna Horkowezuk, Ukraina
Dzisiaj w tym parku bardzo
mi sie wszystko podobato, to
bardzo interesujace. Najbardziej
podobaty mi si~ eksperymenty
z lusterkami - np. kalejdoskop.
Przyjechatam na oboz, bo bar-
dzo chce studiowac w Polsce,
na Uniwersytecie Jagiellonsklm.
Bardzo lubie biologie i chernie
i bardzo chciatbym zostac
dentystka. Tak bardzo, bardzo
chee uczyc si~ na Uniwersytecie
Iagiellonskirn!

snlenia i kontrolowanie glebokosd
zanurzenia figurki. Prawa Newtona
rnozna natomiast tatwo zrozurniec
dzieki przejazdzce na dwoch zde-
rzajqcych si~ wozkach, a oddzia-
tywanie sity odsrodkowej - dzieki
wprawianiu w ruch wody zamknie-
tej w wielkiej kuli.

Jak mozerny zaburzyc nasz a
percepcje wzrokowa uczestnicy
obozu przekonali si~ dzieki wiru-
jacyrn, kolorowym tarczom wy-
wotujqcym iluzje, wchodzqc do
ogromnego kalejdoskopu lub pa-
trzac w lustra, ktore zwielokrot-

niaja w nleskonczonosc odbicia.
Doswiadczenia z ogromnymi gon-
gami oraz antenami pozwolity zro-
zumiec dziatanie fal akustycznych.

Uczestnicy "Lata Odkrywcow",
jak widac, opr6cz lepszej znajo-
mosci jezyka polskiego powrcca
do dornow rowniez z przekona-
niem, ze fizyka to przedmiot pro-
sty i ciekawy.

ktore doswiadczenia zrobity na
uczestnikach wycieczki najwieksze
wrazenie?

MARTA ZABtGCKA

Anna Kavvadia, Greeja
Przyjechatam tutaj z Aten,
zeby troche sle pouczyc, Moja
mama jest Polka, ale ja miesz-
kam i urodzitam si~ w Grecji.
W domu mowimy i po polsku,
i po grecku. Jezyka uczyta mnie
mama. W nauce polskiego
najtrudniejsze jest pisanie, te
wszystkie "sz" i .rz"...ortogra-
fia.
Ogrod doswiadczen byt bardzo
fajny, to byto chyba najfajniej-
sze, co do tej pory robilismy.
Najbardziej podobaly mi si~
rownowaznle - kiedy na nie
wchodzilisrny i musielismy
utrzyrnac rownowage. Byty
duze i mate, bytam na obu.

Semen Kashtanov, Rosja
Miejsce, ktore dzls odwiedzili-
smy jest catkiem fajne, bardzo
duzo rzeczy do wyprobowania.
Chociaz, prawde rnowiac, nie
odkrytem tu niczego nowego.
Jestem z Moskwy. Przyjechatem
do Krakowa, zeby nauczyc si~
polskiego. Mysl~, ze jest to
naprawde ciekawy jezyk. Po
prostu lubie go, lubie ten jezyk.
Nie mam w rodzinie nikogo
z Polski, przyjechatem spe-
cjalnie, zeby rozpoczac nauke.
Znam tylko troche polskiego,
jestem poczatkujacy Jak dotad
poznatem trzy jezyki, podczas
nauki i rnowienla czasami ciez-
ko je przeraczyc. Polski jest pod
pewnymi wzgledaml podobny
do rosyjskiego.

Olga Jurkiw, Ukraina
Przyjechatam z Odessy. Przy-
jechatam do Polski, bo chce
w przyszlosci studiowac na
Uniwersytecie Iagiellonskirn.
Myslalam 0 medycynie. Nigdy
wczesnre] nie bytam w Kra-
kowie, ale chce tu studiowac
od dawna. W nauce jezyka
najtrudniejsza jest gramaty-
ka. Z rozumieniem nie mam
problernow, z mowleniern jest
troche gorzej.
Iesli chodzi 0 dzisiejsza
[wycieczke do ogrodu doswiad-
czen, nie rnoge wybrac jednego
ulubionego doswiadczenia
- wszystkie bardzo mi sle
podobaty.
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kim dydaktycznym: zadania zmu-
szaja do pytania, do przelamywa-
nia bariery i oporow, by rozrnawiac
po polsku. Uczestnicy maja do czy-
nienia z zyWq komunikacjq, w na-
turalnym srodowlsku,

Gra miala swoj final w restau-
racji Babcia Malina, gdzie uczest-
nicy zjedli pyszna, polska kolacje
z tradycyjnymi daniami, a po nim
mial miejsce spacer po wieczor-
nym Krakowie.
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[b 81:f ~® .Lato Odkrywc6w" - gra miejskaODKRYWCOW
Miasto od kuchni. Gra miejska "Smaki Krakowa"

Przez zoladek do serca? Uczestnicy letniego obozu mlodziezowego .Lato Odkrywc6w" mogli w czasie gry miejskiej "Smaki
I<rakowa", kt6ra odbyta sie 12 lipca, przekonac sie 0 roznorodnosci polskiej kuchni i zasrnakowac miasta, jakiego wcze-
snie] nie mieli okazji.

Mlodziez z calego swlata w kil-
kuosobowych grupach zwiedzi-
la okolice Rynku i 1<leparza we-
dlug nietypowego szlaku - szlaku
kuchni polskiej. Na poszczegol-
nych punktach mieli do zrealizo-
wania zadania, ktore wymagaly
nie tylko sprawdzenia zdobywa-
nych podczas kursow umiejetnoscl
jezykowych w praktyce, ale row-
niez.; wrazliwego na polskie po-
trawy podniebienia.

Wszystkie grupy maja ten sam
zestaw zadan, ale kazda z grup za-
czyna gr~ w innym miejscu - opi-
suje Pawel Lewczuk, organizator
gry, opiekun jednej z grup. - Ma-
my Smoczq lame, siedzibe Cen-
trum Jezyka i Kultury Polskiej, czyli
Grodzka 64, mamy bar mleczny na
Grodzkiej, okno papieskie, restau-

L-1---.,IJoanna Kocol, Chicago, USA
Podczas dzisiejsze] gry miejskiej
najbardziej mi ste podobaio to,
ze mielismy okazje zwiedzic
wlece] miasta. Bardzo podobal
mi si~ punkt gry, w ktorym
probowallsmy roznych sokow
i obwarzankow To bylo na
Grodzkiej, w siedzibie Szkoly
lezyka i Kultury Polskiej. Kiedy
tam weszlismy dostalismy je
do sprobowania i nie wiedzie-
lismy, co to jest. Czy to jakas
bulka? Ktos powiedzial, ze to
precel, a jednak to byte cos
innego - obwarzanek. Wszyscy
powiedzielisrny ze jest z sera-
me m, ale nie wiedzielismy, jaka
jest roznica miedzy preciem
a obwarzankiem. Na Grodzkiej,
w barze mlecznym, musielisrny
tez zarnowic odpowiedni obiad.
Udalo nam si~ - zarnowi!i-
srny pierogi na wegetarianski
posilek oraz kotletz kurczaka
z barszczern i pasztecikiem.

racje na ul. Stolarskiej, Manufak-
ture Czekolady oraz Zalipianki na
ul, Szewskiej. Konczyrny na Rynku
Kleparskim. W drodze musimy sle
dowiedziec 0 jak najwiekszej ilo-
set barow mlecznych i sprawdzlc,
jaka jest roznica miedzy obwa-
rzankiem, preciem i bajglem. Ma-
my sprawdzic, czy to jest to samo
i czym sie te charakterystyczne wy-
pieki rozniq.

Na k az dyrn z punktcw na
uczestnikow gry czekalo kolejne
zadanie. Np. w barze mlecznym
mlodzlez dostala wirtualne 50 zl,
za ktore miala zarnowlc trzy posit-
ki. Inne zadanie wymagalo pogru-
powania produktow wg kategorii:
slodycze, nabial, mieso itd. To ra-
czej nie sprawilo nikomu proble-
mu. W Manufakturze Czekolady
nalezaio na specjalnych kartach
przerysowac czesc wyrobow oraz
spisac, jak si~ nazywajq i podac
ich cene.

Dlaczego gra nazywa sie .Sma-
ki Krakowa" a nie .Zabytki Krako-
wa"? - Zabytki Krakowa zwiedza-
lisrny wczoraj - tlumaczy Lewczuk.
- Czesto obcokrajowcy, przyjezdza-
jac do Krakowa, nie znaja polskiej
kuchni, maja kilka dan do wyboru
w menu restauracji, ale nie maja
rnozliwosci poznac polskiej kuch-
ni tradycyjnej i to byl nasz punkt
wyjscia. Takjak w barze - rnielismy
zarnowic polska zupe, wiec uczest-
nicy gry musieli jq wybrac, przypo-
mniec sobie nazwe itd. Wszystko
to ma siuzyc celom przede wszyst-

Aleksandra Stykowska,
Chicago, USA
Dzis na grze bylo bardzo fajnie.
Bylam juz pare razy w Kra-
kowie, ale nie mialam okazji
dobrze go zwledzic. Bardzo
podobala mi si~ dzisiejsza gra-
rnusielismy razem skupic sie na
tym, co robilismy, rnusiellsmy
w grupie odkryc, gdzie mamy
isc, co zroblc, wszystko zapla-
nowac, Najbardziej podobal mi
sie chyba ten punkt z sokiem
i butka, na Grodzkiej, bo bytam
juz i tak bardzo gtodna.

MARTA ZABlOCKA

Daniel Ryiy, Toronto, Kanada
Na dzisiejszej grze najbardziej
zaskoczyl mnie deszcz. I to,
ze rnusielismy urozyc wlasna
opowiesc na temat Smoka
Wawelskiego. Udato nam sle.
Najbardziej podobala mi sle
Manufaktura Czekolady i sama
czekolada. Najbardziej intere-
sowato mnie to, jak oni robia
czekolade. Jest tam pomiesz-
czenie otwarte i kazdy moze
zobaczyc, jak czekolada jest
robiona. Kupilern sobie nawet
kawatek mlecznej. W I<rakowie
jestem po raz trzeci, znam
dobrze to miasto, prowadzitem
cala grupe.

Julia Szmaj, Irlandia
Przyjechatam z Irlandii, do szko-
ty w Polsce nigdy nie chodzilam.
Oboz znalazlam w Internecie.
Zobaczylam, ze program jest
bardzo interesujqcy i zapytatam
rodzicow, czy moge jechac, zeby
poprawic moj polski. Zgodzili
si~ i dlatego tutaj jestem -
zeby polepszyc j~zyk i zwiedzic
Krakow Dziennie mamy cztery
godziny zaj~c. Cwiczymy na
nich czytanie, pisanie, gra-
matyke - to, czego si~ uczy
w szkole na jezyku polskim.
Najwieksza trudnosc sprawia
mi chyba czytanie i pisanie. Do
tej pory na obozie najbardziej
podobata mi si~ wycieczka na
uniwersytet. Chciatabym tutaj
studiowac - rnyslatarn 0 prawie
albo medycynie.
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Wyruszamy
Ogrodzieniec, miasto polozone na Jurze Krakowsko-Czestochowskie]

jest nazywane przez wielu .Perta Jury". Gmina znajduje sie 60 km od
Krakowa i przyciqga nie tylko pieknyrn krajobrazem petnym las6w i tqk,
ale takze ruinami zamku z XVI wieku. Ze wzgledu na podobienstwo do
krakowskiego zamku nosit miano .rnalego Wawelu".

To wlasnie tam Andrzej Wajda nakrecil bardzo znany film, oparty na
komedii Aleksandra Fredry .Zernsta". I wlasnie tam wyruszyta dzielna
druzyna "Lata Odkrywc6w". Zobaczyta sam zamek, ale tez obejrzata po-
kaz walk rycerskich, dotarta do starodawnego Grodu na G6rze Bir6w,
a takze zwiedzita Park Miniatur, kt6ry pozwala przeniesc sle do najpiek-
niejszych miejsc na catym swiecle, Humory uczestnikom dopisywaty.



Mateusz, 17 lat, FRANCJA
Bardzo lubie uczyc si~ jezyka polskiego,
a w szkole najbardziej podobala mi si~
pierwsza lekcja, kiedy si~ poznawa-
lismy. Musielisrny przedstawic swoje
zainteresowania za pornoca symboli,
np. ja chce zostac cukiernikiem, wlec
namalowatem foremki i ciasta.
Jezyk polski jest troche trudny, zwtasz-
cza gramatyka i wymowa glosek: sz,
cz, Z, ale lubie poznawac nowe rzeczy,
dlatego jestem zadowolony.
W Ogrodziencu spodobaly mi si~ ruiny
zamku i interesujqce historie, kt6re
opowiadat pan przewodnik. Bardzo
fajne byty tez zabawy w parku linowym,
bo lubie takie atrakcje.
Rejs statkiem przypominat mi troche
ten po Sekwanie w Paryzu, ale tutaj
plynelisrny dluze].
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Jadzia, 16 lat, Irlandia
Lata odkrywc6w to byla dla mnie nie-
samowita okazia, zeby poznac nowych
ludzi. Z poczatku wszyscy bylisrny
bardzo niesmiali, ale teraz czuje sit;,
jakbym znata wszystkich od paru lat.
Najbardziej podobato mi sit; zwiedza-
nie. Chociaz urodzitam sie w Polsce, to
nigdy wczesnle] nie bytam w Krakowie.
Zwiedzaiisrny Krak6w, bylismy w Ogro-
dzie Doswiadczen, odwiedzilisrny za-
mek w Ogrodziericu i pojechalisrny na
jeden dzien do Zakopanego. Wszedzie
duzo chodzilismy i duzo sit; nauczytam
o historii i kulturze Polski. Najbardziej
podobala mi sie nauka tradycyjnych
tancow polskich, takich jak krakowiak
czy polonez. Mielisrny swietny ubaw!
Wydaje mi si~, ze te wakacje sa najlep-
sze w maim zyclu i naprawde nie chce,
zeby siEiskonczyly!ll

Conrad Chrabol, 16 lat, USA
Ob6z na UJ Lata Odkrywc6w byl dla
mnie mitym zaskoczeniem. Kiedy przy-
jechatem na ob6z, nie wiedzialem co
bedzierny dokladnie rabic i martwitem
sie, ze bedzie nudno, ale po kilku dniach
moje zmartwienia zniknety, Bardzo mi
sit; podobato zwiedzanie centrum Kra-
kowa noca i Wawelu, siedziby polskich
kr616w. Jednak najbardziej podobala mi
siEigra miejska. W grupach musielisrny
rozwiazywac rozne zagadki podczas
chodzenia po Krakowie. Poznalem r6w-
niez wiele znakomitych os6b z roznych
stron swiata, Nie mogtem wyrnarzyc
sobie lepiej spedzonych dw6ch tygodni
w Krakowie.

Joanna Kocol, 16 lat, USA
Podczas obozu Lata Odkrywcow mia-
lam okazje poznac wiele wspaniatych
os6b, poprawlc rnoja znajornosc jezyka
polskiego i zwiedzic piekne miasto Kra-
k6w oraz otaczajace je mlejscowoscl.
Ten ob6z byl wspaniaty, bo pozwolil na
to, zeby jednoczesnie sie bawic i uczyc,
a nauka nie byta wyczuwalna, lecz
wciaz skuteczna. Bardzo mi si~ podobat
ten oboz i polecam go wszystkim.

Janek, 17 lat, Kanada
Iezdzenie na wycieczki podczas obozu
byro fantastyczne. Zakopane i Ogro-
dzieniec byty po prostu piekne, ale
w mojej opinii, najlepsi byli ludzie,
kt6rych poznalisrny, koledzy i kolezanki
oraz zabawy, kt6re rnielisrny w starozyt-
nej Polsce.

Iwanna Horkowczuk, Ukraina
Bardzo podoba mi si~ ten kurs, szcze-
g61nie metoda tlumaczenia nowych
tresci przez moja nauczycielke, pania
Magdt;. Na kazde] lekcji opracowujemy
nowy, ciekawy i potrzebny material.
Myslt;, ze pojade do domu z duza itoscla
wiedzy i nowymi urniejetnosciarni.
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Andrzej Jegorow, Ukraina
Zajecia tutaj rozniq si~ od tych, do kto-
rych jestem przyzwyczajony. Wszystko,
czego nauczytem si~, mog~ wytwi(zyc
praktycznie. Teoretyczna cz~sc gra-
matyki ograniczona jest do minimum,
natomiast pojawia si~ w sytuacjach
praktycznych, na przyklad w ciekawych
tekstach 0 kulturze, w sytuacjach
komunikacyjnych albo w pisemnych
cwiczeniach.

Olga Jurkiw, Ukraina
Bardzo podobaja mi sie rozne wycieczki
na tym obozie. Bylismy na Wawelu,
w Zakopanem i w Ogrodziericu. Bardzo
ciekawie bylo pcdrozowac po Polsce.
Dowiedziatam si~ duzo nowych rzeczy
z tych wycieczek, podoba mi si~ w Pol-
sce, chciatabym tutaj rnieszkac.

Lucas Przygodzki, 15 lat, USA
Przyjechatem do Polski poniewaz chcia-
tem poznac nowych ludzi i podszkolic
swo] jezyk polski. Jednak glownym
celerrr przyjazdu tutaj byto poznanie
UJ, na ktoryrn w przyszlosd chcialbym
studiowac. Uniwersytet oferuje 6-letnie
studia medyczne w jezyku angielskim,
co dla mnie jest bardzo korzystne, gdyz
w USA tego typu studia Sq 0 wiele
drozsze, Dlatego bardzo si~ ucieszylem,
gdy odwiedzilisrny najstarsza czesc
Uniwersytetu - Collegium Maius. Nigdy
wczesnie] nie miatem okazji zwiedze-
nia Muzeum, ktore sie w nim rnlesci
i zobaczenia wszystkich historycznych
eksponatow, Nastepnie odwiedzilismy
Collegium Novum, gdzie odbyl si~ wy-
ktad inauguracyjny. Po tej ekscytujqcej
wy:cieczce, uczyllsrny si~ tradycyjnych
polskich tancow, co byto dla nas nleco-
dziennym przezyclern, mielismy duzo
zabawy. Nastepnego dnia rozpoczellsmy
kurs jezyka polskiego. Dzi~ki nauczy-
cielom, ktorzy przekazywali nam swoja
wiedze, wiele si~ nauczylisrny. jedno-
ezesnie dobrze si~ bawiac, Kolejnego
dnia odwiedzllismy Park Doswiadczeri,
gdzie mogllsrny samodzielnie odkryc
prawa fizyki. W naszym programie
nie zabraklo zwiedzania miasta i jego
historycznych zabytkow, takich jak
I{osciot Mariacki i Rynek Giowny Pod-
czas wycieczki do Zakopanego padat
deszcz. eo troche pokrzyzowato nam
plany. Odwiedzilismy tez. Ogrodzieniec
i wspanialy zamek, z ktorego do dzis
niestety przetrwaty juz tylko ruiny,
jednak wciaz piekne i 0 historycznej
wartosci, Wierz~, ze przed nami ciagle
jeszcze duzo do zobaczenia i poznania
na tym obozie.

I
I

Charlotte, 15 lat, Francja
I<iedy przyjechatam do Krakowa,
zaskoczyto mnie to, ze wszyscy Sq tacy
otwarci i sympatyczni. Pytali mnie skad
jestem, jak mam na rmi~ itd.
lubie si~ uczyc, wiec zajecla w szkole
byty dla mnie interesujqce. Ciekawa
byla tez gra miejska w centrum Kra-
kowa, be nigdy wczesnie] nie bratam
udziatu w takiej zabawie.

Semen Kashtanov, Rosja
Zawsze bytem ciekawy, jak to jest
pojechac do innego kraju. Teraz, kiedy
jestem w Polsce, rozumiem, ze trafitem
do innego swiata, swiata wesotych
i nowych odkryc. Tutaj, na obozie jezyka
polskiego w I<rakowie, spotkatem duzo
nowych ludzi, wszyscy sa z roznych kra-
jow i nawet mam kolegow wsrod nich.
To naprawde piekne, ponlewaz w czasie
nauki.zaczynasz lepiej rozumiec jezyk
i ludzi. Za te rzeczy lubie ten oboz. Tutaj
Iaczyrny przyjemne z pozytecznyrn.
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