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Blisko 200 zagranicznych gości w Cieszynie
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Wczoraj (01.08) rozpoczęła się XXVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Chętnych do
nauki języka polskiego nie brakuje. W tym roku w wydarzeniu tym weźmie udział
rekordowa liczba osób z całego świata, bo blisko 200 zagranicznych gości.

Przez cały miesiąc od 1 do 28 sierpnia uczestnicy letniej szkoły będą zgłębiali tajniki języka polskiego i kultury
polskiej. Ta wielka językowa przygoda co roku przyciąga sporą grupę osób. Tegoroczna edycja letniej szkoły będzie
jednak rekordowa pod względem liczby uczestników. Do Polski przyjechało blisko 200 gości z ponad 30 krajów
świata. Wczoraj (01.08) podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie tą liczną grupę przywitała prof. dr hab. Jolanta Tambor Dyrektor Szkoły Języka i
Kultury Polskiej UŚ.
Oprócz uczestników letniej szkoły w spotkaniu inauguracyjnym wzięli również udział zaproszeni goście oraz
przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego na czele z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr hab. Wiesławem Banysiem. Ze
studentami przywitali się również dziekani wydziałów UŚ w Cieszynie, a także włodarz Miasta Cieszyna Ryszard
Macura i Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar.

Letnia szkoła to niezwykłe wydarzenie myślę dla nas wszystkich, nie tylko dla uczestników. Wzajemne
poznawanie się jest kluczem do tworzenia więzi przyjaźni ale także bardzo dobrej współpracy. Nie tylko
między wami i nami ale także między krajami, które reprezentujemy. Wy będziecie po opuszczeniu tej
szkoły ambasadorami tej przyjaźni, wzajemnego zrozumienia, otwartości, tolerancji. To są wartości
absolutnie niezbywalne. Aby nie tylko w mikroskali - tu w Cieszynie, czy w Polsce - ale także i na całym
świecie można było żyć w pokoju. To nie tylko chodzi o język, chociaż jest on absolutnie podstawowym
narzędziem komunikacji. Chodzi o to wszystko, co języki wasze i nasz dają nam wszystkim - świadomość i
wiedzę na temat kultury. Tylko wtedy jesteśmy w stanie poznawać się lepiej. Tylko wtedy jesteśmy w
stanie się przyjaźnić i nie bać się tego, że mamy takie, czy inne różnice kulturowe – mówił Rektor UŚ
Wiesław Banyś.
Rektor zwracał uwagę gości szczególnie na trzy polskie słowa, o których mówił również papież Franciszek podczas
ŚDM . Te trzy słowa bez wątpienia już znacie, które w waszych językach również pięknie brzmią. To
„Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam” – podkreślał Rektor Wiesław Banyś.
Do wizyty papieża Franciszka i ŚDM odniósł się w swoim wystąpieniu również Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.
Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej to wyjątkowe wydarzenie, bo spotykają się ze sobą ludzie
otwarci, a to otwarci ludzie przemieniają świat. Bo najważniejszy jest zawsze człowiek, relacje między
ludźmi (…). Cieszyn wita Was z wielką radością i otwartymi sercami. Jestem pewien, że tutaj w Cieszynie
spotkacie naszych mieszkańców którzy z otwartymi sercami będą się z Wami spotykać i nawiązywać
relacje. Jestem jeszcze bardziej przekonany, że wśród Was są osoby które tejże otwartości pragną i chcą
realizować. Wystarczy tylko szukać dobroci. Życzę miłego pobytu w Cieszynie i dziękuję organizatorom –
mówił Burmistrz.
Letnia szkoła to przede wszystkim intensywne zajęcia z języka polskiego trwające łącznie 80 godzin ale także
różnego rodzaju wykłady, seminaria z zakresu języka, polskiej literatury, kultury, historii, sytuacji politycznej Polski.
Na gości czekają również liczne rozrywki takie jak: spektakle, konkursy, zabawy, czy gry językowe oraz weekendowe
wycieczki. Jednym z ważniejszych wydarzeń letniej szkoły jest „Sprawdzian z polskiego”, czyli konkurs ortograﬁczny
dla wszystkich obcokrajowców, który odbędzie się 15 sierpnia. Uczestnicy letniej szkoły będą walczyć o tytuł
Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. Tego samego dnia na płycie cieszyńskiego Rynku odbędzie się Wieczór
Narodów. Podczas tej kulminacyjnej imprezy goście będą mogli zaprezentować swoje kraje, a dodajmy iż Cieszyn

gości studentów z ponad 30 miejsc świata takich jak: Argentyna, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Brazylia,
Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Gruzja, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kazachstan, Korea
Południowa, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, USA,
Węgry, Wietnam, Włochy. Z samej tylko Rosji przyjechały aż 34 osoby.
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