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Czy uszka to ma∏e uszy?
– Ja mam syna i ∏adnà kurk´ – oÊwiadczy∏ z dumà Helmut Lektorka.
Aleksandra Go∏dyn, która us∏ysza∏a to dziwne wyznanie starszego ju˝
pana, na moment zaniemówi∏a. Jakà kurk´?! Po chwili wszystko sta∏o si´ jasne: Helmut, jak wszyscy Niemcy, “c” czyta jako “k”. A jego
“kurka” ma na imi´ Dagmara i jest bardzo pi´knà dziewczynà, która
studiuje filozofi´ w Monachium.

A

neta Kawa, wspó∏za∏o˝ycielka Center of Polish Language
“Varia”, opowiada historyjk´,
którà te˝ mo˝na zaliczyç do zabawnych gagów j´zykowych. Otó˝ gdy zapyta∏a studentk´ prawa, uczàcà si´ na
krakowskim kursie j´zyka polskiego,
dlaczego jest taka smutna, ta jej odpowiedzia∏a: “Jestem bardzo zm´czona,
bo jecha∏am autobusem i kierowca
musia∏ co chwila braç jakàÊ kurw´”.
– Tu musz´ natychmiast wyjaÊniç, ˝e to brzydkie s∏owo Sylwia
stworzy∏a spolszczajàc sobie eine
Kurve nehmen, co po niemiecku
znaczy braç zakr´t – t∏umaczy skwapliwie owà studentk´ pani Aneta,
germanistka z dyplomem Uniwersytetu Jagielloƒskiego. I od razu dopowiada dziesiàtki innych zabawnych
historyjek, które dowodzà, jak obcokrajowcy ∏amià j´zyk, uczàc si´ naszej rodzimej mowy. Albo jak myÊlowo kombinujà, aby u∏atwiç sobie
przyswajanie polskich s∏ówek. Mario, na przyk∏ad, do w∏oskich czasowników zwyk∏ dodawaç koƒcówk´ -owaç. I tym sposobem czasem
udawa∏o mu si´ trafiç: reperowaç, indukowaç, montowaç... Gorzej znacznie kojarzy∏ Karol z czeskiej Pragi.
Bo jeÊli dla nas “krowiny” to poczciwe krowy wypasane na ∏àkach, to w
jego kraju s∏owo to oznacza krzaki.

Wiek bez znaczenia

W dwa tygodnie?
Krakowska szko∏a przy ul. Micha∏owskiego, nauczajàca obcokrajowców j´zyka polskiego, liczy sobie 14
lat. I wcià˝ si´ rozwija. G∏ównie dlatego, ˝e coraz wi´cej ludzi z ca∏ego
Êwiata interesuje si´ naszym krajem,
chce go zobaczyç, bli˝ej poznaç.
To poznawanie mo˝e byç d∏u˝sze.

Zaj´cia w szkole odbywajà si´ w grupach cztero- lub szeÊcioosobowych. Co ciekawe – te grupy sà mieszane. Obok,
na przyk∏ad, kursanta ze Sri Lanki i Chin, siedzà kursanci z Kolumbii, Szkocji, Belgii, Brazylii...

Mo˝e te˝ mieç wymiar krótkiego,
zaledwie 2-tygodniowego spotkania
z Krakowem i jego okolicami, z jego kulturà – choç przede wszystkim
z dobrze wykwalifikowanymi lektorami (polonistami z wykszta∏cenia,
którzy znajà te˝ znakomicie j´zyki
obce), którzy skupiajà si´ na nauczaniu przyjezdnych j´zyka polskiego. Wybór kursu nale˝y do uczestników. Czy w ciàgu dwóch tygodni
mo˝na nauczyç si´ j´zyka obcego?
– Nikt z nas nie twierdzi, ˝e w tak
krótkim czasie mo˝na opanowaç obcy j´zyk. Na pewno jednak mo˝na
rozbudziç zaciekawienie nim, podjàç
pierwsze kroki, os∏uchaç si´, zaczàç
mówiç i czytaç. Albo mo˝na (na
stosownie wy˝szych stopniach nauczania semestralnego) uzupe∏niaç
j´zykowe luki poprzez konwersacj´
czy lektoraty, w czasie których baczniejszà ju˝ uwag´ zwracamy uwag´
na pisowni´ – mówi Aneta Kawa. Na
potwierdzenie tych s∏ów otrzymuj´
do wglàdu ankiety, w których uczestnicy – na ogó∏ ju˝ po polsku i prawie zawsze pozytywnie – oceniajà
nie tylko kurs i nauczycieli, ale i
zdobyte przez siebie umiej´tnoÊci.

Na Wawel?
Nie, do Smoczej Jamy!
“Czy uszka to ma∏e uszy, a go∏àbki to ma∏e go∏´bie?”. “Czy wÊciek∏y
pies to jest to samo co agresywny

Zdj´cia – www.varia-course.com

Na nauki do krakowskiego Centrum J´zyka Polskiego zje˝d˝ajà starsi i m∏odzi – z Azji, obu Ameryk, Australii, Afryki i Europy. Obok nastolatków mo˝na tu spotkaç kilkudziesi´cioletnie, eleganckie panie czy nawet
82-letniego pana. Wiek nie ma znaczenia. Tu bowiem liczà si´ ch´ci. Pasja,
z jakà zostaje podj´ta edukacja. A ponad wszystko – motywacja!
Kanny z Austrii dla Tomka z Tarnowa postanowi∏a nauczyç si´ j´zyka polskiego – w efekcie zosta∏a w
naszym kraju, teraz koƒczy architektur´ wn´trz w krakowskiej Akademii Sztuk Pi´knych.
¸ukasz, filozof z wykszta∏cenia,
zatrudniony w Kanadzie jako eks-

pert rzàdowy do spraw Eskimosów,
przez rok zg∏´bia∏ tajniki gramatyki, by w oryginale móc czytaç Czes∏awa Mi∏osza.
Christopher z Norwegii zaciekawiony jest filozofià Ingardena, a
Ana ze Szwecji prozà Gombrowicza
– chcà dzie∏a tych mistrzów poznaç
te˝ w oryginale.
Koreaƒczyk przed∏o˝y∏ lektorom
list´ polskich filmów z proÊbà, aby
mu pomogli je skompletowaç, a mo˝e i kilka wspólnie z nim obejrzeç.
Ma∏˝eƒstwo ze Stanów Zjednoczonych, baptyÊci, pracowali pilnie nad
wymowà, gdy˝ zamierzali w Polsce
pozostaç i tu szerzyç swojà wiar´.
Profesorowi w Êrednim wieku, z renomowanej angielskiej uczelni, tak
bardzo podobajà si´ Polki, ˝e chcia∏
je nie tylko podziwiaç, ale i rozmawiaç z nimi w ich ojczystym j´zyku.
Ksiàdz z USA w swojej parafii ma
polskich emigrantów, dlatego postanowi∏ ich dzieci nauczaç religii w j´zyku polskim.
Angelika z Argentyny jest organistkà w polskim koÊciele, uzna∏a,
˝e powinna znaç j´zyk.
Igor z Bu∏garii chce uczyç polskiego w swojej szkole.
Andrea ze Szwajcarii chcia∏ poznaç jakiÊ egzotyczny j´zyk i ponad
chiƒski i japoƒski przed∏o˝y∏ w∏aÊnie polski.
Gill z Australii ma polskà rodzin´ i bardzo chce z nià rozmawiaç...
Notes dziennikarski puchnie, tych
powodów odnotowa∏am sporo. Czy
tak motywowane przedsi´wzi´cie
rzeczywiÊcie udaje si´ komuÊ w pe∏ni zrealizowaç? Organizatorzy szko∏y twierdzà, ˝e w wi´kszoÊci przypadków tak. Bo motywacja jest silna.

Lekcja w plenerze, w czasie wycieczki rowerowej

bullterier?” – dla obcokrajowców sà
to podchwytliwe pytania. Jednak
ju˝ po dwóch tygodniach nauki j´zyka polskiego radzà sobie nieêle –
w teÊcie sprawdzajàcym podajà prawid∏owe odpowiedzi.
– Nietypowa forma nauki to nasza specjalnoÊç. Lekcje j´zyka odbywajà si´ w plenerze, w czasie wycieczek rowerowych. W klubach studenckich, pubach i barach mlecznych, gdzie uczestnicy kursu próbujà zamawiaç potrawy po polsku.
Podczas wspólnego przyrzàdzania
posi∏ków, organizowania rozmaitych imprez typu urodziny lub imieniny. Tak˝e w kinie, gdzie oglàdajà polskie filmy, tyle ˝e np. z angloj´zycznymi napisami. I oczywiÊcie
podczas zwiedzania (nietypowym
szlakiem, a jak˝e – np. schodzimy
do Smoczej Jamy), miasta z przewodnikiem – wyjaÊnia pani Aneta.
Atrakcyjne formy pracy z uczestnikami kursu to jednak nie wszystko. W∏aÊnie siedz´ w jednej z salek,
której Êciany udekorowane sà cytatami z filmu Rejs i plakatami filmowymi. Odbywa si´ klasyczna lekcja:
lektor prowadzi zaj´cia z kilkoma
tylko osobami, choç ka˝da z nich z
innego kraju. W atmosferze wyjàtkowo przyjaznej, sprzyjajàcej zdobywaniu wiedzy.
– W ramach 2-tygodniowego spotkania zapewniamy 40 godzin nauki w szkole, w grupach cztero- lub
szeÊcioosobowych, nigdy wi´kszych.
Co ciekawe – te grupy sà mieszane.
Obok, na przyk∏ad, kursanta ze Sri
Lanki i Chin, siedzà kursanci z Kolumbii, Szkocji, Belgii, Brazylii... –
dopowiada pani Ola, która od jedenastu lat zwiàzana jest z Centrum.

Nie do prze∏kni´cia...
Kilkaset osób rocznie wyje˝d˝a z
Krakowa z podstawowà albo i zg∏´bionà znajomoÊcià j´zyka polskiego.
Wielu uczestnikom kursu wizyta w
naszym kraju pozwala te˝ na ca∏kowità zmian´ o nim wyobra˝enia...
Padajà stereotypy – jeden po drugim. Nie mo˝na przecie˝ w Polsce
spotkaç bia∏ych niedêwiedzi (jedynie wawelskiego smoka ziejàcego

ogniem!); Polak to wcale nie z∏odziej i niekoniecznie w jego obecnoÊci trzeba obydwiema r´kami chroniç torebk´; nie widzi si´ pijaków na
ka˝dym kroku; brudem si´ wcale nie
odró˝niamy od innych krajów –
choçby Francji czy W∏och; nie jest
te˝ prawdà, ˝e Polaka nie staç na
obiad w restauracji czy piwo lub kaw´ w kawiarni – tych lokali nie
doÊç, ˝e w Krakowie jest pe∏no, to
wszystkie sà wype∏nione po brzegi.
Stereotypy padajà, przybysze z innych krajów dostrzegajà goÊcinnoÊç i otwartoÊç Polaków na innych, podobajà im si´ ∏adnie ubrane, zadbane kobiety i bardzo dobrze
zaopatrzone sklepy. Chwalà te˝ polskie potrawy, choç nie ukrywajà, ˝e:
kiszka, flaki i smalec to dla nich strawy nie do prze∏kni´cia.
– Oni poznajà naszà kultur´, zwyczaje, a my staramy si´ to wszystko
wzbogaciç o znajomoÊç j´zyka polskiego. Podczas zaj´ç usi∏ujemy te˝
korygowaç j´zykowe b∏´dy kursantów. Dzieci emigrantów w wielu
przypadkach wynios∏y z rodzinnych
domów j´zyk gwarowy albo pe∏en
kolokwializmów – dlatego poprawiamy dziewczyn´, gdy mówi, ˝e od
wczoraj w mieszkaniu coÊ jej “capi”
– bo ma powiedzieç: Êmierdzi. Albo gdy mówi, ˝e jest “nawalono” –
podpowiadamy: zm´czona.
Obserwacje poczynione przez lektorki sà cenne. Jedna z nich zwróci∏a uwag´ na to, ˝e np. kursanci z krajów zachodnich bardzo szybko opanowujà pisowni´. Twierdzà, ˝e dla
nich to “blotka”, bo po polsku pisze
si´ nieomal fonetycznie. Gorzej z pisaniem i czytaniem radzà sobie studenci z Azji.
A jak z tymi, którzy przyje˝d˝ajà ze Stanów Zjednoczonych? – pytam, bo Amerykanie, po Niemcach,
to najwi´ksza grupa ludzi uczàcych
si´ w Krakowie.
– Dla nich j´zyk polski jest zazwyczaj drugim j´zykiem, jakim
chcà si´ pos∏ugiwaç. Co ciekawe: w
przeciwieƒstwie do Anglików zaczynajà konwersowaç od razu, bez
˝adnych zahamowaƒ, bez – jak mówià – obciachu. ❏

