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„Having fun with Polish” – obcokrajowcy na kursie polskiego

Polacy nie gêsi
Nauka jêzyka obcego jest w obecnych
czasach koniecznoœci¹. Co do tego nie ma
najmniejszych w¹tpliwoœci. Angielski,
niemiecki, hiszpañski ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹, dobrze przecie¿ jest
wiedzieæ o czym szepcz¹ niemieccy turyœci, zamówiæ samodzielnie danie na wczasach w Hiszpanii, zrozumieæ, o czym œpiewa Sting... Ale przecie¿ Polacy nie gêsi,
swój jêzyk te¿ maj¹. Szkol¹ wiêc cudzoziemców na kursach jêzyka polskiego
przekonuj¹c, ¿e nie taki diabe³ straszny.

J

akkolwiek pierwszy kontakt z jêzykiem
polskim i polsk¹ „g¿eg¿ó³k¹” mo¿e
wprawiæ w zak³opotanie, to satysfakcja
z pierwszych samodzielnie wypowiedzianych zdañ zachêca i budzi motywacjê.

Przypadek - przeznaczenie
W Polsce widok czarnoskórej czy skoœnookiej osoby ju¿ nikogo nie dziwi. Coraz
wiêcej w naszym kraju „przyjezdnych”.
Ucz¹ siê tu, pracuj¹ lub po prostu mieszkaj¹. Czêsto mówi¹, ¿e to przypadek, zwyk³y
zbieg okolicznoœci zadecydowa³ o tym, ¿e
postanowili zamieszkaæ w Polsce.
Diego z Argentyny uczy siê polskiego
ju¿ drugi rok. Wybra³ kurs intensywny.
„Chcia³em maksymalnie wykorzystaæ czas
w Krakowie, czyli uczyæ siê szybko i skutecznie” - mówi.
Diego przyjecha³ do Krakowa w lipcu
2007 roku, na wakacje, na chwilê. „Mia³y
byæ dwa tygodnie, trochê siê przeci¹gnê³o”
- stwierdza z uœmiechem i zdradza, jak do
tego dosz³o. „Jak zwykle zwiedza³em kolejne krakowskie piwnice, Kraków s³ynie
przecie¿ z tego, ¿e pod ziemi¹ kwitnie studenckie ¿ycie, muzyka na ¿ywo, tañce do
bia³ego rana, filozoficzne rozmowy przy
kuflu piwa... Usiad³em przy barze, zamówi³em po polsku jedno piwo i us³ysza³em,
¿e tu¿ ko³o mnie ktoœ prowadzi rozmowê
po hiszpañsku, zapyta³em czy siê mogê dosi¹œæ i... w ten sposób pozwoli³em spe³niæ
siê mojemu przeznaczeniu” – œmieje siê
Diego i dodaje: „Pozna³em Tiago i Pablo,
w³aœcicieli znanej w Krakowie restauracji,
która serwuje potrawy z Ameryki Po³udniowej. Ich interes szed³ bueno, wiêc zastanawiali siê nad otworzeniem klubu z latynosk¹ muzyk¹. Po d³ugiej dyskusji zaproponowali mi wspó³pracê. Mia³em zostaæ w Krakowie i zaj¹æ siê rozkrêceniem
biznesu. Rozwa¿y³em wszystkie za i przeciw i przyj¹³em propozycjê. Jak dzia³a nasz
klub? Bardzo dobrze, Polacy lubi¹ siê bawiæ, zw³aszcza przy dobrej muzyce.”
Diego jest wyj¹tkiem. Na biznes w Polsce decyduje siê niewielu obcokrajowców,
iloœæ formalnoœci, które siê z tym wi¹¿¹ potrafi zniechêciæ nawet najwiêkszych optymistów. Znacznie ³atwiej jest siê zakochaæ...
„Pozna³em moj¹ dziewczynê w Anglii,
pracowaliœmy w jednej firmie. Wczeœniej
nie zna³em nikogo z Polski. Na œwiêta
Ania zaprosi³a mnie do siebie. Choinka,
barszcz z uszkami, œnieg... wyj¹tkowa atmosfera. Cudnie. Po powrocie zaproponowa³em Ani, ¿ebyœmy jakiœ czas pomieszkali w Polsce. Chcia³em poznaæ kulturê, jêzyk, samych Polaków. Poczu³em, ¿e znalaz³em now¹ pasjê :).” - opowiada z zapa³em
Nathan, który ju¿ od piêciu lat mieszka w
Krakowie.
„Polska, Rumunia, Wêgry... Nie mia³em
du¿ego wyboru, inni studenci Erasmusa
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fun with Polish”, ma wiêc byæ weso³o i interesuj¹co. Dlatego te¿ czêœæ lekcji polskiego
odbywa siê w plenerze: w pubie, w restauracji, na rowerze... Ponadto na uczestników
kursu letniego czeka miêdzy innymi biesiada
z ¿urkiem i ¿ubrówk¹ przy akompaniamencie polskiej kapeli, nietypowe oprowadzenie
po Krakowie, podczas którego kursanci
wcielaj¹ siê w rolê detektywa odkrywaj¹cego czarne strony miasta, ca³odniowa wycieczka ze wspinaczk¹ po górach, wspólne
lepienie pierogów...”- opowiada Katarzyna
Hoffmann.
„Na taki kurs mo¿na przyjechaæ z ¿on¹ i
dzieæmi, samemu uczestniczyæ w lekcjach,
wspólnie w programie kulturalnym. Mamy
te¿ specjaln¹ ofertê kursu, a w³aœciwie wycieczki pod has³em bez mê¿czyzn bez cenzury, tylko dla kobiet - œmieje siê Aneta Kawa. „To pere³ka w naszej ofercie. Mo¿na
zwiedziæ Kraków œladami królowych, artystek, kwiaciarek, prostytutek i bohaterek powieœci... czyli poznaæ Kraków od zupe³nie
innej strony. Nasze Panie zabierzemy te¿ na
tañce do bia³ego rana, do zaprzyjaŸnionego
salonu piêknoœci, zdradzimy najlepsze polskie przepisy kulinarne i oczywiœcie nauczymy, jak radziæ sobie jêzykowo w prostych
sytuacjach, taki krótki kurs survival. Po takiej wycieczce zapewne wróc¹ do swoich
obowi¹zków wypoczête, odm³odzone, z now¹, pozytywn¹ energi¹”.

Polski w dwa tygodnie

mnie wyprzedzili i na roczne stypendium
pozosta³y ju¿ tylko trzy pañstwa. Wybra³em losuj¹c, w zasadzie by³o mi obojêtne.
Dzisiaj wiem, ¿e to nie by³ przypadek, musia³em przyjechaæ do Polski, ¿eby poznaæ
tu mi³oœæ swojego ¿ycia” - mówi John.

Szko³y polskiego
Powiêkszaj¹ca siê liczba obcokrajowców przebywaj¹cych w Polsce otworzy³a
rynek na szko³y jêzykowe, ucz¹ce jêzyka
polskiego jako obcego.
„Praktycznie ka¿da szko³a jêzykowa
wprowadzi³a do swojej oferty jêzyk polski
dla obcokrajowców. Niestety, ci¹gle jeszcze brakuje dobrych nauczycieli, aby nauczaæ polskiego nie wystarczy tylko mówiæ po polsku, liczy siê odpowiednie wykszta³cenie i odpowiednia osobowoœæ” mówi Aleksandra Go³dyn, nauczycielka w
Centrum Jêzyka Polskiego Varia. Pani Ola
naucza polskiego ju¿ 12 lat, gdy rozpoczyna³a pracê w pierwszej wtedy w Krakowie
prywatnej szkole jêzyka polskiego, nie s¹dzi³a, ¿e kiedyœ jêzyk polski bêdzie siê cieszy³ tak¹ popularnoœci¹ „12 lat temu uczy³o siê g³ównie osoby z krajów Europy Zachodniej albo ze Stanów Zjednoczonych.
Byli to przede wszystkim native speakerzy
ze szkó³ jêzykowych, biznesmeni z Europy
Zachodniej i ich ¿ony. Ucz¹c siê polskiego
kierowali siê wzglêdami praktycznymi.
Wœród naszych studentów brakowa³o
wówczas hobbistów, mi³oœników polskiej
kultury. Nie mieliœmy te¿ osób z Ameryki
Po³udniowej, Azji czy z Afryki.” - opowiada Aleksandra Go³dyn
Aneta Kawa i Katarzyna Hoffmann,
w³aœcicielki Centrum Jêzyka Polskiego Varia w Krakowie na brak studentów nie mog¹ narzekaæ. ”Rocznie kszta³ci siê u nas
oko³o 500 osób na kursach semestralnych,
intensywnych i wakacyjnych. Nauczamy
tylko i wy³¹cznie jêzyka polskiego, studenci doceniaj¹ nasze d³ugoletnie doœwiadczenie i rodzinn¹ atmosferê. W naszym Centrum kursanci nie tylko siê ucz¹, ale i bawi¹. Przygotowujemy lekcje plenerowe,
spotkania konwersacyjne w krakowskich
klubach i kawiarniach. Wspólnie ogl¹damy
polskie filmy, obchodzimy Wigiliê i Wiel-

kanoc, wró¿ymy w wieczory andrzejkowe,
urz¹dzamy spotkania tematyczne” - mówi
Aneta Kawa. „Po takich spotkaniach ¿aden
obcokrajowiec obco ju¿ czuæ siê nie bêdzie. Nowi znajomi sprawiaj¹, ¿e nie jest
siê ju¿ tak zale¿nym od rodziny czy pracy.
Ma siê z kim wyjœæ na piwo, porozmawiaæ
o polskiej biurokracji, ponarzekaæ na
wszystkie rz, sz, cz... w jêzyku polskim,
ma siê zwyczajnie swoich przyjació³. I
w³aœnie kurs jêzyka polskiego te¿ temu s³u¿y. Nasze Centrum jest nie tylko miejscem
nauki, lecz tak¿e stwarza mo¿liwoœæ poznania nowych ludzi, polskiej kultury”.
„Zw³aszcza w wakacje przyje¿d¿aj¹
osoby, które chc¹ po³¹czyæ urlop, wypoczynek z aktywnym spêdzeniem czasu.
Mamy dla nich idealne rozwi¹zanie na ciekawe wakacje, dwutygodniowy intensywny kurs polskiego, zró¿nicowany program
kulturalny i zakwaterowanie z polskimi
studentami, przy polskich rodzinach lub z
innymi kursantami” - opowiada Katarzyna
Hoffmann.
„Moda na wakacje jêzykowe jest coraz
wiêksza” - uzupe³nia Aneta Kawa, „mo¿na
poznaæ osoby z ca³ego œwiata i liczyæ na
dobr¹ zabawê wieczorem. O to ju¿ dbaj¹
animatorzy z naszej szko³y. Na pewno nikt
nie mo¿e narzekaæ na nudê”.

„Having fun with Polish”
W Krakowie nudziæ siê po prostu nie
mo¿na i nie wypada. Nie na darmo mówi
siê, ¿e Kraków to kulturalna stolica Polski.
¯adne inne miasto w Polsce nie mo¿e pochwaliæ siê tyloma pomys³ami na ciekawe
spêdzenie wolnego czasu. Obfitoœæ i ró¿norodnoœæ krakowskich wydarzeñ kulturalnych
mo¿e przyprawiæ o zawrót g³owy, dlatego
podczas krótkiego pobytu dobrze wybraæ to,
co najciekawsze.
„Dwa tygodnie w Krakowie wystarcz¹,
¿eby zakochaæ siê w tym mieœcie” – przyznaje Diane z Kanady, „zw³aszcza jeœli masz
szansê poznaæ miejsca, których nie mo¿na
znaleŸæ w przewodnikach”- dodaje.
„Chcemy zaskoczyæ naszych kursantów
oryginalnym programem kulturalnym tak,
¿eby pobyt w Krakowie pozosta³ im na d³ugo w pamiêci. Nasz¹ dewiz¹ jest „Having

Tom przylecia³ do Krakowa z Australii.
Podró¿ zajê³a mu 30 godzin. Z Polski pochodzi jego babcia, on sam nigdy tutaj nie by³.
„Babcia tyle razy opowiada³a mi o Polsce,
o Katowicach, w których siê wychowa³a.
Bardzo siê ucieszy³a, gdy dowiedzia³a siê, ¿e
jadê do Krakowa na kurs polskiego. Tylko
przywieŸ mi krówki - powiedzia³a przed wyjazdem. Dwa tygodnie kursu wystarczy³y,
¿ebym nabra³ ochoty do dalszej nauki, zreszt¹ codzienne lekcje polskiego szybko umo¿liwi³y mi prost¹ komunikacjê po polsku. Potrafi³em nawet samodzielnie zapytaæ w sklepie o krówki i dowiedzieæ siê, ¿e jest ich
wiele rodzajów.

Dla chc¹cego nic trudnego...
„Czy osoby 60-letnie mog¹ jeszcze uczyæ
siê jêzyka polskiego?”
„Czy prowadz¹ Pañstwo kursy po w³osku?”
„Czy da siê wytrzymaæ cztery godziny
dziennie na lekcjach?”
Nasza najstarsza kursantka mia³a 75 lat i
zaczyna³a kurs polskiego od podstaw. Doskonale sobie radzi³a na lekcjach, a test koñcowy napisa³a na ponad 80 procent.
Uczymy wy³¹cznie po polsku, bo taka
metoda jest najbardziej efektywna. Mo¿e siê
wydawaæ, ¿e wrzucamy naszych studentów
na g³êbok¹ wodê, ale przecie¿ kiedy wchodz¹ do baru, sklepu, polskiego urzêdu s¹ zewsz¹d bombardowani obcym jêzykiem. Na
lekcji wiêc jakby tylko odtwarzamy naturaln¹ sytuacjê. Uczniowie maj¹ kontakt z jêzykiem przez pe³ne 90 min., lepiej siê koncentruj¹, wiêcej zapamiêtuj¹, a rol¹ lektorów jest
tak poprowadziæ zajêcia, by studenci rozumieli polecenia i nie czuli siê zagubieni –
mówi Magdalena Król, lektorka ze szko³y
Varia.
Wszystko zale¿y od sposobu prowadzenia
lekcji. Na lekcjach jest k³adziony nacisk na
komunikacjê, naukê s³ownictwa, zawi³oœci
polskiej gramatyki wprowadzamy bezstresowo. Nasze grupy s¹ niewielkie - do
dziesiêciu osób. W takich warunkach nawet i
piêæ godzin mija w zawrotnym tempie.
Jêzyk polski z pewnoœci¹ nie jest ³atwym
jêzykiem, niektórzy nawet zaliczaj¹ go do
najtrudniejszych jêzyków œwiata. Wszystko
jednak zale¿y od dobrego nastawienia, wiary
i uporu, bo przecie¿ jak mówi przys³owie
„praca czyni mistrza”...
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