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     Polonistyka kaliningradzka jest jeszcze
bardzo młoda. Niecałe trzy lata temu, jesienią
2000 roku na Państwowym Uniwersyteie
Kaliningradzkim otwarto kierunek studiów język
polski i literatura. Jest to wynik wieloletnich
starań i współpracy z uniwersytetem w Olsztynie.
W tym samym czasie powstała Katedra Języków
Słowiańskich i Klasycznych. Pracują w niej
miejscowi poloniści i lektor skierowany tu przez
polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu.
     Zanim otwarto studia polonistyczne, rusycyści
mieli możliwość uczyć się dodatkowo języka
polskiego. Tak zwana specjalizacja
uzupełniająca «język polski i literatura» istnieje
na uniwersytecie od 1992 roku. Kurs trwa osiem
semestrów i kończy się egzaminem
państwowym. Absolwenci tej specjalizacji uczą
języka polskiego w miejscowych szkołach,
pracują jako tłumacze. Na uniwersytecie studiują
jeszcze dwa ostatnie roczniki specjalizacji
polonistycznej.
     Oprócz «weteranów» specjalizacji
polonistycznej mamy na uczelni pierwsze trzy
roczniki filologii polskiej. To ponad 50 osób,
wśród nich kilka pochodzenia polskiego.
     Naukę języka polskiego zaczyna się od
podstaw. Kandydaci na studia - poza nielicznymi
wyjątkami - nie mówią po polsku. Na praktyczny
kurs języka przeznacza się 10 godzin
tygodniowo. Ale studia filologiczne to nie tylko

Język polski na uniwersytecie w Kaliningradzie
szlifowanie umiejętności językowych. Studenci
poznają dzieje Polski, historię literatury polskiej,
polską gramatykę. W szóstym semestrze
zaczynają uczyć się drugiego języka
słowiańskiego. W tym roku wprowadzono język
czeski.
     Dopełnieniem kursu językowego i
literaturoznawczego jest edukacja kulturalna. Na
zajęciach propedeutycznych z kultury polskiej
studenci poznają polskie tradycje i zwyczaje,
uczą się śpiewać polskie pieśni. Ważną rolę w
tej edukacji pełni Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie.
Studenci mogą tu między innymi oglądać
wystawy sztuki polskiej i polskie filmy.
     Pewnym urozmaiceniem w procesie uczenia
się języka polskiego są konkursy, w których
uczestniczą studenci. Na pierwszym roku malują
Polskę, śpiewają po polsku, inscenizują polskie
teksty literackie. To konkurs ‘Polska, jaką znam’,
w którym nasi studenci walczą o palmę
pierwszeństwa z polonistami z
czerniachowskiego Kolegium Pedagogicznego.
Studenci starszych roczników prezentują swoje
możliwości recytatorskie podczas konkursu
polskiej poezji. Tu też konkurują z młodzieżą z
Czerniachowska. Obydwa te przedsięwzięcia
organizowane są wspólnie z polskim Konsulatem
Generalnym.
     Największą chyba atrakcją studiów
polonistycznych są praktyki językowe w Polsce.

Po drugim roku studenci wyjeżdżają na miesiąc
do Olsztyna. Tu przez miesiąc uczą się na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Później
podobną praktykę odbywają na Uniersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżniający się
studenci wyjeżdżają dodatkowo na letnie kursy
języka i kultury polskiej do Lublina, Rzeszowa,
Krakowa, Warszawy i Częstochowy.
     Studia polonistyczne cieszą się dużym
zainteresowaniem. Każdego roku jest więcej
chętnych niż oferowanych miejsc. Jakie są
motywacje przyszłych studentów polonistyki?
Bardzo różne. Lena Żelezniak, studentka
drugiego roku, przyznaje, że wybierała się na
filologię angielską, ale nie dostała się.
Zdecydowała się więc na język polski i - jak
zapewnia - wcale tego nie żałuje. Jej koleżanka
z roku, Marina Kiwola, mówi: Sama nie wiem,
dlaczego zawsze chciałam nauczyć się języka
polskiego. W naszej rodzinie nikt nie mówi po
polsku, nie mam polskich przodków. Jeszcze
będąc małą dziewczynką marzyłam, że będę
znała ten język. Co wieczór oglądałam polskie
filmy animowane, czasem kryminały.
Początkowo prawie nic nie rozumiałam, ale z
biegiem czasu zaczęłam trochę rozumieć. Nie
mogłam sprzeciwiać się mamie i skończyłam
Kolegium Muzyczne. A teraz studiuję polonistykę
dla siebie i jestem z tego bardzo zadowalona.
                Wykładowca języka polskiego
                           Wirginia Mirosławska

Czynny udział Konsula Generalnego RP, Jarosława
Czubińskiego w odbywającym się co roku w szkole nr 40 Dniu Młodego
Kaliningradczyka świadczy o nieustannym zainteresowaniu i dobrych
stosunkach obu placówek: jednej – dyplomatycznej, drugiej –
oświatowej. Już nie pierwszy raz można się o tym przekonać – goście
z Konsulatu mają w zwyczaju odwiedzać szkołę, gdy ta obchodzi swoje
święta, ale także narodowe rocznice Polski są zauważane przez grono
pedagogiczne oraz uczniów «Czterdziestki». Wspomnijmy choćby 3
maja i 11 listopada, kiedy to w szkole odbyły się uroczyste koncerty, w
których czynnie zaangażowana była młodzież.

W czwartek, 27 marca o godz. 10 w auli szkolnej dyrektor
szkoły, Tatiana Pawłowna Miszurowskaja rozpoczęła konferencję
«Wykształcenie dla społeczeństwa obywatelskiego», w ramach której
obchodzono Dzień M łodego Kaliningradczyka. Po powitaniu
wszystkich, uczestnicy i ich goście rozeszli się do kilku sal, gdzie

Dzień Młodego Kaliningradczyka w szkole nr 40
przeprowadzono zajęcia m. in. dyskusję nad projektem ekologicznym:
seminarium «Dzień Ziemi» w Kaliningradzie, laboratorium twórcze
Młodego Europejczyka, Portret współczesnego mieszkańca miasta.
Nas zainteresowała najbardziej konferencja prasowa z udziałem
Konsula Czubińskiego, który odpowiadał na pytania młodzieży,
ciekawej przyszłości stosunków polsko-rosyjskich, problemu wiz,
ewentualnych wycieczek do Polski.

Konferencja odbyła się w przyjaznej, miłej atmosferze; może
nie rozwiązano na niej żadnych konkretnych problemów za to uczniowie
mogli bliżej poznać istotę i cel funkcjonowania Konsulatu, dowiedzieć
się czegoś o życiu placówki dyplomatycznej.

Drugą część konferencji prowadzili sami uczniowie,
zastępujący swoich nauczycieli na lekcjach otwartych – można było w
ten sposób ocenić przydatność zdobytych przez nich w szkole
umiejętności obcowania z ludźmi, wykorzystywania swoich wiadomości
w praktyce, pracy z dziećmi. Co warte podkreślenia, niektóre lekcje
były tematycznie związane z Polską, np.: śladami Adama Mickiewicza
dla klasy trzeciej.

Konferencja zakończyła się wspólnym posiłkiem.
Andrzej Dunaj
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