
GAZETA LETNIEJ AKADEMII KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO  W POZNANIU

TEGOROCZNA Redakcja letniej gazety jest wyjątkowa – bardzo liczna grupa entuzjastów pisania po polsku przystąpiła 
do pracy z dużą ochotą. Nasze posiedzenia były wyjątkowo zgodne, praca szła szybko. Teksty powstawały często w nocy, na 
gorąco, by zdążyć na czas je opublikować. Tak jak w każdej gazecie, również i w naszej gościł stres i niewyspanie. Wszystko 
to dla Was, Drodzy Czytelnicy! 
Zespół Redakcyjny oddaje w Wasze ręce pierwszy z dwóch tegorocznych numerów „Letniego Kuriera” przekonany, że lektu-
ra będzie dla Was taką samą przyjemnością, jaką dla nas było zbieranie materiałów, pisanie tekstów i robienie zdjęć. Miłej 
lektury! (A.R.B.)

POZNAŃ – MÓJ DOM NA TRZY TYGODNI 
Podróżowanie zawsze było moją wielką pasją. Od lat dziecięcych 
marzyłam zwiedzić cały świat i znaleźć przyjaciół w każdym jego 
zakątku. Uczestnictwo w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej po-
mogło mi spełnić moje marzenie. 
Po pierwsze, poznałam wspaniałe miasto, które słynie z pięknej 
architektury. Codziennie, chodząc ulicami Poznania, zachwycam 
się pięknością tego miasta, jego majestatycznością i niezwykłym 
spokojem. Piękne czyste ulice Poznania zachęcają do coraz 
dłuższych wycieczek i zwiedzania miasta. Szczególnie podoba mi 
się Stary Rynek, jego kamienice i, oczywiście, Ratusz. 
Po drugie, tu poznałam wspaniałych ludzi – naszych pilotów i 
nauczycieli, a także uczestników Szkoły z całego świata. Tu udało 
mi się zapoznać się nie tylko z kulturą polską, a także z kulturami 
innych narodowości. 
Oprócz tego znalazłam tu nowych przyjaciół, z którymi mam 
podobne poglądy na życie i wspólne zainteresowanie, które po-
lega na nauczaniu się języka polskiego. Wspólnie nie tylko uczymy 
się polskiego, ale też poznajemy kulturę, architekturę i oczywiście 
spędzamy razem wolny czas. I wszystko to odbywa się w atmos-
ferze spokoju i przyjaźni, która pomaga uczestnikom uczyć się z 
przyjemnością.
Z pewnością mogę powiedzieć, że Poznań na trzy tygodni zastąpił 
mi dom i po powrocie będę tęskniła za miastom, za ludźmi, za 
niezwykle przyjemną atmosferą, która panuje tutaj. 

Andriana Łewycka-Choma

MÓJ EZOTERYCZNY POZNAŃ
Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Poznania na miesięczny 
staż jako studentka pierwszego roku Uniwersytetu w Archan-
gielsku, nie umiałam powiedzieć po polsku prawie nic. 
Żartowałyśmy z koleżankami, że polski to jakiś wymyślony język 
i nigdy nie będziemy w stanie opanować go nawet na poziomie 
polskich dzieci. Bo kiedy słyszałyśmy, jak dobrze one mówią, 
wydawało nam się, że po prostu z nas kpią...
Minęło od tego momentu trochę czasu. Sporo się zmieniło. 
Ukończyłam studia, zaczęłam pracować i od czasu do czasu 
sięgam w pracy po język polski. Nie wydaje on mi się już 
językiem wymyślonym, potrafię powiedzieć po polsku prawie 
wszystko, co przychodzi mi do głowy. I nawet napisać. Chyba 
trochę dorosłam. Ale jedno zostało bez zmian - mój Poznań. 
Jest dla mnie jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, bo 
od niego właśnie zaczęłam Polskę poznawać. Nadal, kiedy 
przechodzę przez plac Mickiewicza, nazywam go “placem 
obok dwóch krzyży” z piosenki Pidżama Porno, i czuję się tutaj 
jakbym miała 18 lat. A to tu, na moście Teatralnym, jedliśmy 
zapiekanki, najsmaczniejsze w moim życiu; a tu, na trawniku 
przy fontannie, czytałam Idiotę Dostojewskiego i płakałam, bo 
nie mieściło mi się w głowie, dlaczego jeden człowiek potrafi w 
taki sposób traktować innego; a tu, w Empiku na Placu Wolności 
kupowałyśmy kartki, żeby potem wysłać je do Rosji; a tu w 
Zamku po raz pierwszy w życiu zwiedziłam wystawę World Press 
Photo, która zmieniła moje podejście do tego świata. Dzięki 
Letniej Akademii Kultury i Języka miałam możliwość wrócić do 
tego mojego Poznania i znowu poczuć się studentką. Jest to 
niesamowite uczucie - codziennie iść na lektorat w tak pięknym 
gmachu w samym sercu miasta, a po zajęciach zwiedzać Poznań 
z panem Dariuszem ze Wspólnoty Polskiej, w każdym słowie, 
którego o tym mieście odczuwa się ogromna miłość do niego.  
Pięknie jest odkrywać to miasto na nowo razem z kolegami, 
których tydzień temu jeszcze się nie znało, a teraz już stały się 
dla Ciebie osobami bardzo bliskimi. Ciekawie jest wymienić 
się z polskimi studentami, których o 23.00 spotykasz przed 
akademikiem, poglądami na tematy trudne i poważne, czyli 
polityczne. Przez to wszystko tu na Akademii nie tylko się uczymy 
języka i kultury, lecz także budujemy mosty między naszymi 
państwami i kulturami. Jest to ogromne szczęście uczestniczyć w 
tak ważnym przedsięwzięciu. I za to szczęście ogromnie dziękuję!

Olga Oniszczuk
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TEN PIĘKNY POZNAŃ 
Ponieważ teatr zaczyna się od wieszaka, więc każde miasto 
zaczyna się od dworca kolejowego. Poznański Dworzec kolejowy 
przypomniał mi Stację kolejową St.-Petersburga z Centrum 
Handlowym. 
Akademik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza «Zbyszko» – 
to po prostu hotel. Kiedy przekroczyłam próg Uniwersytetu, 
miałam wrażenie, że jestem w innym wieku. Chciałam nosić długą 
sukienkę, czapkę z welonem i jedwabne rękawiczki. 
Samo miasto zaskoczyło swoim pięknem, zabytkami i przyjaznymi 
mieszkańcami. Zawsze jestem zaskoczona polską kuchnią i ilością 
serwowanych potraw. Przybyłam z północy Rosji, z Republiki 
Karelii, która graniczy z Finlandią. Jeśli przyjeżdżasz do Finna, w 
najlepszym razie nalewa ci filiżankę kawy. Inną rzeczą jest Polak – 
dopóki nie nakarmi cię do erupcji, nie pozwoli ci odejść. 
Szkoda, że nasza Letnia Szkoła wkrótce się skończy, ale nie powiem 
Poznaniu “żegnaj”, tylko – “do widzenia”.

 Natalia Kopecka, Republika Karelia, Rosja

Z MOJEGO POKOJU        
Z mojego pokoju w akademiku widać ogromne skrzyżowanie – 
tak zwane Rondo Kaponiera. W ciągu dnia i nocą słyszy się głosy 
ludzi idących do centrum, śpiew ptaków, terkotanie tramwajów na 
torach, trąbienie samochodów i autobusów, dzwonienie rowerów 
i syreny policji i pogotowia. 
Nad miastem rozpoznana się wieże, wieżowce, dźwigi i kominy 
fabryki, Zamek Cesarski, kupłę Collegium Maius, katedrę i ratusz. 
Nowe budynki mieszają się z kamienicami. Pociągi odjeżdżają do 
Warszawy. Samoloty dolatują na lotnisko na peryferiach miasta. 
Widać je dobrze z okna mojego pokoju. Można stąd oglądać 
wszystko i wszystkich perfekcyjnie. Tylko jedną rzecz przegapi się 
z mojego pokoju na dziesiątym piętrze: cudowny zachód słońca. 

Daniel Jerke

NASZE WRAŻENIA

PAMIĄTKI Z POZNANIA
Już drugi tydzień w pięknym Poznaniu napełniamy nasze głowy polszczyzną – to są poważne lekcji i ciekawy wykłady, rozmowy z 
przewodnikami i nauczycielami, przepadkowi konwersacje z poznańczykami w sklepach, tramwajach, muzeach… wspaniała możliwość 
słuchać i słychać codzienny, poprawny, współczesny język 
polski.  Ale chciałam by na chwile zastanawiać się na tym, 
co teraz i tutaj wszystkich nas łączy. Jestem uczestnikami 
Letniej Akademii Kultury i Języka polskiego. I to znaczę, że 
musimy korzystać nie tylko z gramatyki. W ten krótki czas, 
kiedy jestem w Polsce, wiedza o kulturze składa się z różnych 
aspektów – historyczne dziedzictwo i literatura, o których 
słuchaliśmy wykłady, muzea i zamki, gdzie byliśmy, obejrzane 
w czasu kursów filmy, muzyka i piosenki, a oczywiście 
najbardziej charakterystyczna dzielnica miasta Poznania – 
Starówka, z swoją unikalną architekturą. 
Wiele z nas w Poznaniu jest po raz pierwszy i każdy chcą 
tradycyjne przywieść jakaś pamiątkę, na przykład kubek 
albo magnesik, albo torebka z widokami Poznania. Ja też jak 
wszyscy myślałam o pamiątkach, ale ponieważ mam taka 
możliwość, to zrobiłam ich sama. Proszę zobaczyć, jak to 
wygląda.

Swetłana Narkiewicz, Łotwa, Ryga

Piękna Polska, piękny Poznań , tak i inne miasta. 
Dużo wrażeń mam i dumna, że ja polką jestem.
Te zajęcia i wycieczki - wszystko bylo super.
Mam nadzieje, że w pryzszłości znowu będę tutaj. 
Za gościnność a wykłady dzięki bardzo wszystkim.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
Z całego serca życze!                  Maria, Wołożyn, BIAŁORUŚ   



* * *
Jak mówią pierwsze wrażenie mylące, tak i zetknęłam się z tym w Polsce, mianowicie w Poznaniu. To miasto spotkało mnie dworcem 
autobusowym, nieprzyjemnym aromatem i rażącym słońcem. W pierwszych dniach bytności, kierować się po prozaicznych ulicach 
oglądając peryferie całkowicie nie znając historii ulicy, pomnika czy fontanny nie możesz zakochać się w tą piękność i majestat 
miasta! Dlatego moja decyzja i wrażenie zmieniło się już przed parę dni, kiedy powoli i bezmyślnie oddajesz się miastu, związujesz 
się nićmi informacji i ciekawości naokoło. Toż doradzam podróżującym zawitać do miasta. Poznań – miasto, gdzie panuje maestria 
i spaceruje huragan.

Irena Babisz

UŚMIECHAJMY SIĘ I DALEJ!
Praca, obowiązki rodzinne, wieczorne wiadomości z Internetu, poranne wiadomości, praca, obowiązki. I tak w kółko. 
Własnymi rękoma tworzymy to błędne koło i czasami wydaje nam się, że nie da się go przerwać. 
Zmienia się wszystko pewnego dnia, kiedy naciskasz przycisk na drzwiach opóźnionego pociągu i wysiadasz na zalanym 
słońcem przystanku „Poznań”. Jesteś senny, zmęczony, masz ciężką walizkę, ale czujesz, że coś się zmieniło. Jest upał, 
nic w powietrzu nie wskazuje na żaden ruch, lecz odczuwasz skórą świeży wiatr zmian. Na 2 tygodnie dostajesz w 
prezencie zupełnie nowe życie.
Okazuje się, że drogi są proste, tramwaje są nowe, a wykładowcy są przygotowani do wspólnej pracy ze słuchaczami. 
Przygotowani! Komunikują się ze studentami, budują z nimi dialog, inspirują własną energią, otwierając im nowy świat. 
Trudno nazwać podróż do tego nowego świata łatwą, ponieważ przybyli do Poznania podróżnicy są z różnych państw, 
różnią się wiekowo i poglądowo, inaczej postrzegają świat. Nawet polszczyzną się różnią. Nie mówiąc już o charakterach. 
Odczuć tę różnorodność można nawet w studenckiej stołówce: póki jedni układają egipskie piramidy z jedzenia, inni 
pokornie czekają na swoją kolej i okazuje się, że własnej piramidy już nie mają z czego budować. Są ci, którzy, słuchając, 
słyszą i ci, którzy tylko słuchają, przeważnie siebie. Na Letniej Akademii spotykają się ze sobą różne światy i czasami to 
spotkanie jest trudne, ale ma ono się odbyć. Ponieważ tylko przez nie tworzy się dialog między licznymi różnorodnymi 
światami. Ten dialog jest niezbędny, jeżeli chcemy żyć obok siebie i coś tworzyć razem. Żeby był możliwy, musimy 
szanować indywidualność innego człowieka i mieć dystans do siebie. Musimy się uśmiechać i doceniać dobre żarty, 
szczególnie kiedy są skierowane w naszą stronę. 
Studenci Letniej Akademii Kultury i Języka z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Łotwy, Rumunii i Estonii potrafią się uśmiechać. 
Inspirują się nawzajem żartami i uśmiechami. I to jest niezmiernie cenne. Bo tylko w takiej atmosferze tworzą się 
głębokie więzi osobiste i międzykulturowe, które będą tworzyły przyszłość. Więc uśmiechajmy się i dalej i pamiętajmy 
słowa wspaniałej piosenki Czesława Niemena: “lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie 
zginie nigdy dzięki nim. Nie! Nie! Nie! Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie”. 

 Roman Górnicki oraz Olga Oniszczuk

NASZE WRAŻENIA

MOJE WRAŻENIA Z POZNANIA
Od pierwszego dnia pobytu tutaj bardzo podobała mi się architektura, zabytki, muzea. Miasto ludzi otwartych i szczerych. 
Przyjechała tu nie tak dawno temu, ale już udało mi się zakochać w tym mieście, dużo pozytywnych emocji, nowych przyjaciół i 
wielu innych rzeczy. Jestem przekonany, że to daleko od wszystkich przygód i odkryć, które na mnie czekają. Więc jeśli przyjdziesz 
do tego przytulnego miejsca, nie obawiaj się odkryć czegoś nowego.                                                                Margarita Jarmolenko

W Polsce lubię być.
Bo wtedy nie pracuję.

Mogę właśnie żyć.
 Wiktoria

jestem tu w Polsce
mam tutaj pięknych 

koleżanek
nie mam musu

 Słońce

Osiemnaście lat
Mam kota pięknego

Razem ze mną
 Julia

Upał codzienny...
Gramatyka języka...

Co z tego będzie...
 Ala

Pobyt w Poznaniu
Znowu się czuję 

studentką
Życie jest piękne

 Olga

Opowiadam 
o miłości

o radości w życiu
Kocham jeździć 

na rowerze
lubię patrzeć 

na widoki
spacerować z moim 

pieskiem
i odwiedzać polskie 

miejsca
 Irena

UWAGA! TEKSTY SĄ OPUBLIKOWANE 

W WERSJACH ODDANYCH PRZEZ AUTORÓW!



CO NAS ŁĄCZY 
Ponieważ jesteśmy z różnych krajów i miejsc, uważam, że ciekawe dowiedzieć, co w ogóle łączę uczestników naszej Letniej Akademii. 
Proszę przeczytać kilka odpowiedzi na moje pytania:
– Dla czego język polski jest Ci potrzebny? 
– Czego oczekujesz od Letniej Akademii w tym roku i co podobało Ci najbardziej? 
– Napisz w języku swojego kraju życzenie dla uczestników i przetłumaczyć to na polski! 

AKTUALNOŚCI

Język polski jest mi potrzebny, by 
dowiedzieć się więcej o Polsce. 
W tym roku oczekuję od letniej 

Akademii dowiedzieć się jak 
najwięcej o Poznaniu…. 

Moje życzenie: SALUT! NUMAI 
BINE! Cześć! Wszystkiego 

dobrego!
Stefan, Bukareszt – RUMUNIA 

Język polski potrzebny dla tego, 
żeby znać historie i tradycji 
Polski. Mój dziadek i babcia 
byli Polakami, a dziadek był 

też obrońcom Westerplatte… 
bardzo mi podoba się program 

turystyczne kulturałny w 
Poznaniu i w Gniezno. 

Moje życzenie wszystkim: 
ПАВАЖАНЫЯ КАЛЕГИ! 

ЖАДАЮ ВАМ АТРЫМАЦЬ 
ЗАРАД СТАНОӮЧЫХ ЭМОЦЫЙ, 

ДОБРАГА НАСТРОЮ I 
ПАЗIТЫВУ.  Szanownie koledzy! 
Życzę dobrych emocji i dobrego 

nastroju!  
Maria, Wołożyn – BIAŁORUŚ 

Moja babcia była z Polski, ale niestety 
prawie nic o niej nie wiem. Chciałabym 
nauczyć się polskiego, i historii, i kultury 

polskiej, żeby dowiedzieć się więcej o 
moim pochodzeniu. Właśnie zaczęłam 

uczyć się i chciałabym nauczyć się 
zrozumieć polską mowę…. 

Moje życzenie: ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ 
ЗДОРОВЬЯ, ЧУДЕСНЫХ МОМЕНТОВ, 
ЛЮБВИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ! 

Życzę zdrowia, wspaniałych chwil, 
miłości, spełnienia marzeń!
Alona, St. Petersburg – ROSJA 

Korzystam z języka polskiego w 
pracy. Kocham brzmienie tego 
języka. Oczekuję poznawania 

nowych ludzi, ciekawych wycieczek, 
nawiązywania mostów miedzy 

naszymi kulturami.
Moje życzenie wszystkim: ДАВАЙТЕ 
ЧАЩЕ УЛЫБАТЬСЯ И ОТНОСИТЬСЯ 

С ИРОНИЕЙ К СЕБЕ. И БОЛЬШЕ 
ОБЩАТЬСЯ! Uśmiechamy się więcej 
i miejmy dystans do siebie! Budujmy 

dobre relacje i prawdziwy dialog!
Olga, St. Petersburg – ROSJA 

Język polski – mój ojczysty. W 
tym roku oczekuję od Letniej 
Akademii udoskonalić język 

polski a szczególne – gramatykę. 
Moje życzenie: КАХАЙ ПОЛЬШУ 

I ГАНАРЫСЯ ТЫМ, ШТО ТЫ 
ПАЛЯК! Kochaj Polskę i bądź 
dumny, że jesteś Polakiem!

Lucyna, Lida – BIAŁORUŚ 

Dla mnie język polski potrzebny 
dla studiów na Politechnikę 
Wrocławskiej i żeby dobrze 

komunikować z ludźmi. Najbardziej 
chciałabym nauczyć się pisać i mówić 
po polsku. Moje życzenie wszystkim: 
БАЖАЮ, ЩОБ ПОЛЬСЬСК МОВА 
НЕ БУЛА КIНЦЕМ I ПОЧАТКОМ, А 
ТIЛЬКЕ КIНЦЕМ ПОЧАТКУ. Życzę, 
żeby język polski nie był końcem, 
nawet nie początkiem końca, a 

dopiero końcem początku. 
Yevgenia, Kijów – UKRAINA 

Ja chcę uczyć się polskiego, ponieważ 
mam przodków z Polski, jestem 

członkiem Związku Polaków w Estonii 
i chodzę do kościoła katolickiego. 
Tutaj ja już zaczął lepiej rozumieć 

polski, zapoznał się z kulturą Polski. 
Moje życzenie: ME SOOVIME KÕIGILE 

TERVIST JA ILUSAT AEGA! Życze 
wszystkim zdrowia i wszystkiego 

najlepszego! Igor, Tallinn – ESTONIA 

Język polski jest mi potrzebny, by 
lepiej rozmawiać z Polakami i z 

członkami Polonii na świecie, żeby 
zachować polskość. Od Letniej 

Akademii oczekuję by dowiedzieć się 
co jest nowego w polskiej mówię oraz 

poznać historię a kulturę 
Wielkopolski i Poznania. 

Moje życzenie: MULT NOROC ṢI 
TOATE CELE BUNE! Dużo szczęścia i 

wszystkiego najlepszego!
Bogdan, Bukareszt – RUMUNIA 

Jestem polskiego 
pochodzenia. Język polski 

jest potrzebny w mojej prace 
w muzeum. Oczekuję wiedzy 

gramatyki polskiej. 
Moje życzenie: ЗДОРОВЬЯ, 

СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ И 
ОПТИМИЗМА! Zdrowia, 

szczęścia, miłości i 
optymizmu! 

Elżbieta, Minusinsk – ROSJA

Moje dziadkowie byli polskiego pochodzenia. 
Niestety ja po polski rozumiem, czytają I piszę, 

ale mówię gorzej niż by chciałam. Letnia 
Akademia – to wspaniała możliwość poprawić 

swoja wiedzą, nauczyć się lepiej wymowy i 
trochę gramatyki….  

Moje życzenie wszystkim: LAI VISS, KO TU 
IEMĀCĪJIES ŠEIT, NODER TEV ARĪ TALĀKĀ DZĪVĒ! 
Życzę, żeby wszystko, co poznałem i nauczyłem 

się tutaj, było przydatne też w ciągu codziennym!
Łana, Ryga – ŁOTWA 



DZIĘKUJEMY! 
Poznań w sierpniu... Ptaki dziobią kruchą śliwkę, słońce pali bez żalu, lody kuszą i tramwaje dzwonię na przystankach. Huczące 
sale starego uniwersytetu są napełnione różnorodnymi ludźmi i polską gramatyką. Ale my jesteśmy tutaj nie tylko żeby się uczyć 
- piękne miasto proponuje rozkoszne widoki, ciekawą historię i też trochę rozrywek, ile czas pozwoli. W nieznajomym mieście i 
miejsce od razu niełatwo się zorientować, i jestem pewna, że my zupełne byśmy zgubili, dosłowne a w przenośni, żeby nie nasze 
dobre anioły, nasi przewodnicy i piloci – pani Izabella Pruska i pan Dariusz Łukaszewski. Oni dba i martwią się o nas, liczą i kierują, 
tłumaczą rozkład wywiadów, wydarzeń i rozrywek.
Z panem Dariuszem na pewno już wszyscy byliśmy zaznajomieni jeszcze przed przyjazdem do Poznania, bo właśnie to on, 
reprezentują Wspólnotę Polską, był zaangażowany w korespondencję i organizację całego wydarzenia. A pani Iza stała się miłą 
niespodzianką.
Żeby nasi przewodnicy nie byli postaciami zupełne tajemniczymi, poprosimy ich o odpowiedzi na kilka pytań. 

– Panie Darku, na pewno Pan już nie pierwszy rok organizuje Letnią Akademię języka polskiego. Jak Pan 
sądzi, ilu uczniów w ogóle przeszło przez Pana ręce i z jakiś krajów?
– Rzeczywiście, nie pierwszy raz organizujemy Letnią Akademię. Nasz Oddział organizuje ją po raz 
dziewiętnasty! Ja, natomiast, już po raz 17. Najpierw była to Letnia 
Szkoła Języka i Kultury Polskiej, która od zeszłego roku nazywa się 
Letnią Akademią Kultury i Języka Polskiego.  
– Ile osób przewinęło się przez te kilkanaście lat? Sądzę, że około 
600 osób z kilkunastu krajów świata (Europa, Azja, Ameryka 
Południowa). 
– Kto najbardziej utkwił w pamięci?
– Na pewno uczestnik z Węgier, Tomasz Sienkiewicz, który po 
przyjeździe do Poznania nic nie mówił po polsku. Natomiast po 
trzech tygodniach (tyle wówczas trwała Letnia Szkoła) intensywnej 

nauki można było już się z p. Tomaszem porozumieć po polsku ...
– Pan tak świetnie mówi o historii Poznania i Polski. Czy jest Pan historykiem z zawodu?
– Nie jestem historykiem. Z wykształcenia jestem mgr. Turystyki, a poza tym przewodnikiem 
miejskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po Poznaniu. 
– Pani Izo, czy Pani też reprezentuję POLONIĘ, albo jest Pani wykładowcą z Uniwersytetu 
UAM? Czym się Pani zajmuje zimą, kiedy Letnia Akademia jest “na urlopie”?
– Współpracuję ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska od kilku lat. Ukończyłam 
geografię na Uniwersytecie im A. Mickiewicza. Pracuję jako nauczyciel w szkole o profilu 
turystycznym. Tak, super krótka, ale bardzo konkretna odpowiedz.
Szkoda, że nasz kurs już tak szybko skończył się… Chcę w imieniu wszystkich naszych uczniów serdecznie podziękować pani Izie i 
panu Dariuszowi za troskę, cierpliwość i dobre serce, za nasze wspaniałe dni w Poznaniu!

Swetłana Narkiewicz, Łotwa, Ryga 

GRATULACJA 

KRĘGLE TO NIE TYLKO GRAWITACJA
«Co w kręglach jest trudniejsze od grawitacji? Nic!» – uważa nasz pierwszy gość Denis Szczegłow z Petersburga (Rosja). Nie zgadza 
się z nim Roman Górnicki z Hmielnickiego (Ukraina). Roman twierdzi: «W każdych zawodach na pierwszym miejscu zawsze jest 
strategia. Tak samo w kręglach, ponieważ to jest sport». Taka dyskusja miała miejsce w redakcji naszej gazety podczas warsztatów 
dziennikarskich w ramach Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego 2018:
– Jestem zawodowym sportowcem, – opowiada Roman. 
– Dosyć dużo znam o różnych gatunkach sportowych. Nie ma wśród nich żadnego, gdzie można się obejść bez planowania, techniki 
i nowin technicznych. Poza tym w sporcie co raz częściej występuje doping. I tylko od medycyny twojego kraju zależy, kiedy jego 
używanie się odkryje.
– Jednak jaka może być strategia w kręglach? - sprzecza się Denis. 

– Po prostu musisz rzucić kulę do środku grupy kręgli. Im 
mocniej to zrobisz, tym więcej punktów dostaniesz. Bo zbite 
kręgle, padając, zbijają inne koło siebie.
– Nie jest to aż takie łatwe! Każdy, kto zawodowo gra w kręgle, 
ma co najmniej 24 kule. Każda z nich jest wykorzystywana 
w zależności od celu i rodzaju rzutu. Trzeba też się znać na 
gatunkach oleju do kul i wiedzieć, z jakiego materiału został 
zrobiony tor.
– Nie sądzę, żeby to było aż takie skomplikowane. Widziałem 
kilka dni temu jak koledzy grali w kręgle. Wygrywa silniejszy.
– Przecież to była rozrywka, zawodowa gra to zupełnie inna 
bajka!

 Denis Szczegłow, Roman Górnicki oraz Olga Oniszczuk

SPORT?   SPORT!



WARTO SIĘ UDAĆ DO GNIEZNA
Pewnego dnia Lech zobaczył rozległą dolinę pełną pagórków i wzgórz. Na 
jednym z pagórków rósł potężny i stary dąb, na którym biały orzeł miał swoje 
gniazdo. Podobało się bardzo to miejsce Lechu i postanowił, że zbuduję na tym 
miejscu miasto dla swojego narodu, nazwie Gnieznem i zrobi znak białego orła 
herbem tego miasta. Tak zaczyna się historia Polski. Miasto Gniezno ma swoją 
ciekawą i autentyczną historię, tu odbywało się wiele słynnych historycznych 

wydarzeń: koronacje 
pierwszych króli, zjazd 
gnieźnieński, znajduje 
się grób męczennika 
Św. Wojciecha i słynne 
drzwi gnieźnieńskie, 
które przedstawiają 
życie Św. Wojciecha.
Jeśli się chce coś 
poznać o polskim 
Państwie, to 
najlepiej zaczynać od 
początków.

Oksana Hałaburda 

ZAMKI WIELKOPOLSKI
W ramach Letniej Akademii Kultury i Języka 
Polskiego słuchacze Akademii odwiedziły dwa 
wspaniałe polskie miasta – Kórnik i Rogalin w 
okolicach Poznania. 
Zamek Kórnik został zbudowany w XIV wieku i 
nadał nazwę miasteczku. Od końca XVII wieku, 
zamek był domem dla trzech pokoleń starożytnego 
rodu Działyńskich. W XIX wieku polski działacz 
patriotyczny Titus Działyński zrekonstruował 
zamek w stylu neogotyku. Ostatnim właścicielem 
zamku był Władysław Zamoyski, wnuk Tytusa 
Działyńskiego, który w 1924 r. przekazał dobra 
kórnicki narodowi polskiemu. Dla mnie, osoby 
z miasta, właścicielem którego w czasach 
dawnych była słynną polska rodzina Zamojskich, 
bardzo interesujące było zobaczyć rodzinny 
herb Zamojskich w wielu miejscach wnętrza zamku. Ten herb został kanwą herbu 
miasta Chmielnickiego, Ukraina (dawne miasteczko Płoskyriw). Po zwiedzaniu 
zamku odwiedziliśmy Arboretum Kórnickie, gdzie mogliśmy podziwiać rzadkie 
rośliny. Kolejnym punktem zwiedzania był Zamek w Rogalinie. Zamek, zbudowany w 
zupełnie innym stylu, zafascynował swoim pięknem i wielkością. W Rogalinie udało 
się „dotknąć” do historii rodu Raczyńskich, obfitych wyposażeni, wspaniałych sali, 
cudownej biblioteki. W imieniu grupy chcę serdecznie podziękować Wielkopolskiemu 
Oddziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za ciekawą wycieczkę.

Natalia Długunowicz, Ukraina

PODRÓŻ



OGRÓD SMAKÓW PANI MARII 
Podczas studiów w Letniej Akademii Języka Polskiego miałyśmy z moją koleżanką 
okazję jeść obiad w stołówce. Tam się poznałyśmy panią Marię Królską.
Maria Królska to chyba najbardziej znana osoba prowadząca jadłodajnie w 
Poznaniu. Nazywa się ona „Ogród smaków”, a sama kierowniczka mówi na nią 
„profesorska stołówka”.
Po roku po ukończeniu technikum pani Maria była już szefową kuchni w stołówce 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Dwa lata później została jej kierowniczką. 
Od 1974 roku kierowała stołówką profesorską Akademii Ekonomicznej (obecnie 
Uniwersytet Ekonomiczny). W 1989 roku została zaproszona do prowadzenia 
stołówki przy ulicy Św. Marcina. “Tam 16 lat i tu 28, i ci sami ludzi przychodzą do 
stołówki „Ogród smaków Pani Marii”, bo od dawna to były rodzinne związki: tam o 
wszystkim się mówiło i to zostało do dzisiaj” – opowiada szefowa.
Spotkałyśmy się z panią Marią w miłej rodzinnej atmosferze. Opowiedziała nam, że 
lubi, kiedy przy stole jest mnóstwo gości. Od razu zaczęła próbować nas nakarmić, 
bo “przy pustym stole siedzieć nie można”. „Tu jemy jak w domu. Od wielu lat 
przychodzą do nas całe rodziny. Nikt po tym jedzeniu nie choruje. Mamy obsługę 
kelnerską, jest tanio i smacznie. Mamy też naprawdę wyjątkową atmosferę, dzięki 
której nasi pracownicy są szanowani przez gości” – mówi pani Maria. 
Pani Maria organizuje również przyjęcia z okazji różnych akademickich uroczystości. 

Na bankietach organizowanych przez nią w bufecie Historicum gościli m.in. Margaret Thatcher, Tadeusz Mazowiecki i Lech Wałęsa. 
Tutaj stołowała się także para słynnych poznańskich plastyków Bogusława i Czesław Kowalscy, Krystyna Feldman, znana aktorka 
Teatru Nowego w Poznaniu, znani muzycy, działacze nauki i kultury z całego świata.
W swoim kredensie Pani Maria trzyma albumy z podziękowaniami i życzeniami od bardzo znanych i mało znanych osób. Każdy wpis 
ze słowami wdzięczności dla niej jest tak samo cenny.
Firma Gastro Królscy i Gebru sp. j. jest rodzinnym interesem przy udziale syna i zięcia szefowej. Większość personelu pracuje w niej 
od kilkunastu lat.
Pod koniec naszej serdecznej rozmowy zdałyśmy sobie sprawę, że pani Maria to prawdziwa Matka-polka – jest gościnną 
gospodynią, profesjonalnym kucharzem, 
miłym towarzyszem, ma wspaniałą cechę 
– ugościć tak, żeby czuło  się jak w domu.

Alla Shtepura, Ukraina
Natalia Kopecka, Rosja

KUCHNIA

Dzwoni mnie budzik 
codziennie

Tak rano
Nie chce mi się wstawać

 x.

słońce w Poznaniu
i dużo polszczyzny.

najlepszy urlop, który ja miałam.
 Lana

Siedzę w pociągu
Słyszę chrapanie sąsiada

Zasypiam od razu
 Daniel Jerke

Dzień dobry, Poznań, 
Nowe śliczne miasto

Będzie tu fajnie.
A

ciepła pogoda
rozkwitają rumianki

śpiewają ptaki
 Aksana 

Rano pociąg,
jadę w kraj, który kocham
Poznań, ja cię znam
                      Irena

Jestem tu w Polsce i chcę opowiedzieć
jaki weseli tam jest 
chłopaki
piękni kobiety 
i fajny dziewczyny
Wszystko co chciałabym tego i ty...
                                                 x.



PROGNOZY POGODY
Witam państwa. Zapraszam na szczegóły prog-
nozy pogody na tydzień.
Wpływ frontu atmosferycznego chłodnego w 
naszym kraju słabnie. Opady deszczu i gwałtowne 
burza już idą na wschód. Od weekendu z zacho-
du pogodnie i sucho. Temperatura będzie około 
24 stopni. Na kolejny dni: od poniedziałku do śro-
dy zostaje się możliwość deszczu. Już k czwartku 
temperatura znowu będzie około 30 stopni. Wróci 
się upał. K końcu tygodnia nie zobaczymy żadnej 
chmury.
Pijcie dużo wody i czekajcie na nasza nową prog-
nozę pogody!

Denis Szczegłow, St.-Petersburg, Rosja

W TYM TYGODNIU LOS BĘDZIE SPRZYJAĆ OTWARTYM I ZDECYDOWANYM LUDZIOM. 
WARTO POŚWIĘCIĆ SOBIE DUŻO CZASU I NAUCZYĆ SIĘ CZEGOŚ NOWEGO.

BARAN 
Baranom wszystko się uda! Ale 
lepiej nie odkładać ważnych 
spraw na później, bo właśnie 
teraz będziesz zadowolony ze 
zbiegu okoliczności, które pomogą 
osiągnąć cel. To jest odpowiedni 
czas dla uczenia się języków obcych 
i znalezienia lepszej pracy.

BYK
Planety przygotowali dla Ciebie 
nieoczekiwane zmiany planów. 
Skutecznie rozwiążą się sprawy 
sercowe i miłość na zawsze zostanie 
w twoim życiu. Zdecyduj się na 
wycieczki do różnych miast, bo 
bardzo potrzebujesz nowych 
wrażeń.

BLIŹNIĘTA
Czeka na Ciebie dużo pracy, ale 
to poprawi Ci humor, bo zarobisz 
pieniądze na długo oczekiwany 
urlop nad morzem. Jeśli masz 
jakieś nieporozumienia ze swoim 
partnerem, to zaraz warto szczerze 
porozmawiać o tym. I wtedy 
wszystko się ułoży.

RAK
Planety pokażą Rakom, w jakim 
kierunku lepiej podążać. We 
wszystkich sprawach pomogą Ci 
przyjaciele i twój partner, więc 
możesz zapomnieć o samotności. 
Nie przejmuj się, jeśli w pracy coś 
Ci się nie uda. Niedługo wszystko 
samo się ułoży.

LEW
Nowi ludzie, którzy pojawią się w 
twoim otoczeniu, znacząco wpłyną na 
przyszłość. 
Postaraj się znaleźć czas na hobby i 
przyjmuj wszystkie zaproszenia na 
ciekawe imprezy. 
Odrobina szaleństwa nie zaszkodzi!

PANNA
Na Ciebie czekają ciekawe podróże, 
więc śmiało możesz pakować walizki. 
Dzięki dobremu wypoczynkowi 
staniesz się spokojniejszy i lepiej 
przygotowany do ciężkiej pracy, która 
zacznie się jesienią.

WAGA
Przestań wahać się! 
Myślisz w poprawnym kierunku, 
dlatego nie bój się podjąć ważną 
decyzję dotyczącą spraw osobistych 
zarówno zawodowych. 
Nie oglądaj się na innych i bądź sobą 
i rób swoje. Uważaj na zdrowie, ćwicz 
regularnie i nie jedz dużo tłustego 
mięsa.

SKORPION
Czas zbierać nagrody! Twoje staranie 
wreszcie się opłaca. 
W każdej sprawie będziesz mógł 
liczyć na kochaną osobę, nie bój się 
poprosić ją o poradę. 
Wykonywaj pracę, która sprawia Ci 
przyjemność, i nie wydawaj dużo 
pieniędzy na niepotrzebne rzeczy.

STRZELEC
Planety dadzą Ci odwagi, żeby naprawić 
relacje z ludźmi. Pamiętaj, że lepiej spędzić 
czas w towarzystwie przyjaciół, niż zostać 
w domu w samotności. Jeśli odczujesz 
chęć do nauki, natychmiast zapisz się na 
jakiś kurs. Teraz jest na to najlepszy czas!

KOZIOROŻEC
W twoim życiu pojawią się znajomi, 
których bardzo dawno nie widziałeś. Oni 
pomogą Ci pokonać wszystkie trudności. 
Czeka na Ciebie powodzenie w miłości i 
finansach. W pracy pojawi się szansa na 
awans – nie przegap jej!

WODNIK
Wreszcie uda Ci się trochę odpocząć. 
Krótki urlop będzie bardzo udany. 
Planety dadzą Ci trochę pewności siebie i 
zapewnią szczęście do porządnych ludzi. W 
pracy licz tylko na siebie i bądź uparty. Nie 
żałuj czasu na czytanie książek i oglądanie 
filmów dokumentalnych.

RYBY
Bliscy ludzie będą Ci dziękować, bo 
pomożesz im pozbyć się kłopotów. Za 
dobre uczynki planety przyniosą Ci 
powodzenie w miłości. W pracy jest 
odpowiedni czas na nowe projekty i 
zakładanie własnej firmy. Nie przejmuj 
się zdrowiem – jesteś w bardzo dobrej 
kondycji. Ale nie przemęczaj się podczas 
treningu.

Viktoryia Solup

HOROSKOP


