NEDERLANDERS OVER POLEN

Cursus Pools leven
Tekst: Jessica Hummel
Varia – Het Centrum voor Poolse Taal gevestigd in Kraków
bestaat al 17 jaar en verzorgt intensieve cursussen Pools voor
buitenlanders. Van zakenmensen tot kinderen van Poolse ouders.
Naast het leren van de Poolse taal maken de deelnemers ook
kennis met Poolse cultuur en nemen deel aan groepsactiviteiten.
Alles in een gezellige Poolse sfeer. Jessica was ook van de partij
en wil met ons haar ervaringen delen.
“Twee weken een intensieve Poolse taalcursus in
Kraków bij de Varia School. Tja, wat moet je daar nou van
verwachten? Gelukkig bleek al op de eerste dag dat het
twee hele leuke weken zouden worden. De groep was
erg gevarieerd, er waren mensen uit heel Europa (Italië,
Spanje, Duitsland, België, Oostenrijk, Frankrijk, Kazachstan, Oekraïne, Rusland, Hongarije, Slowakije en natuurlijk mijn broer en ik uit Nederland) en iedereen had zo zijn
eigen redenen om Pools te leren. Zo waren er veel studenten die in Polen wilden komen studeren, mensen die Pools
voor hun werk nodig hebben of met name mannen die een
Poolse geliefde hadden.
Ondanks alle verschillen kon gelukkig iedereen het met
iedereen vinden! Op de eerste dag moest iedereen een test
maken en werd de groep in 6 niveaus opgedeeld, waarna
op dinsdag de echte lessen konden beginnen. Iedere dag

Bergwandeling, Jessica eerste van rechts, zittend op een rots.
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Kopiec Kościuszki
was er twee keer anderhalf uur les in de Poolse taal op
je eigen niveau. De lessen waren erg gevarieerd. Natuurlijk moest er het nodige aan grammatica worden gedaan,
maar ook werden er teksten geoefend, luisteropdrachten
gemaakt en discussies gevoerd. Tijdens de lessen leerden
we dus erg veel Pools, maar het was natuurlijk de bedoeling dat we dit ook in de praktijk zouden toepassen en
dat we Kraków leerden kennen. Daarom werd er door de
school een cultureel programma aangeboden in de middagen na de lessen.
Zo was er op de tweede dag een rondleiding door het
centrum van Kraków. Ook was er een rondleiding in Kazimierz, een bezoek aan Schindler’s factory, een uitstapje
naar Zakopane en een workshop pierogi maken. Naast dit
culturele programma gaf de school een aantal suggesties
van activiteiten voor in de middag en avond. Het idee van
deze suggesties was erg leuk, omdat deze activiteiten niet
verplicht waren en iedereen dus zelf kon ui oeken wat
hem/haar leuk leek om te doen. Zo kon je dan met een
groepje af spreken om ergens heen te gaan of je kon er
natuurlijk ook voor kiezen om een avondje braaf je huiswerk te maken! Een aantal voorbeelden van deze suggesties zijn: een avondje naar een kroeg met live muziek, een
poolse ﬁlm bezoeken of een ﬁets huren en naar de Kopiec
Kościuszki ﬁetsen (het mooie ui icht is de moeite van het
omhoog ﬁetsen zeker
waard!). Ook kregen
we een lijstje met de
beste restaurants en
de gezelligste kroegen.
Al met al waren
het dus twee zeer
geslaagde weken, met
veel Poolse taal, lekker
eten, culturele activiteiten en gezellige
avonden! Dat is nou
Workshop pierogi maken.
het echte Poolse leven!”
Meer informatie over Varia School:
hp://www.varia-course.com/
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