
To nie był sen 

 

 Był sobie kiedyś pewien amerykański turysta. Zwiedził już kawał świata, ale Europę tylko palcem  

po  mapie. Przewodniki też przeczytał, ale to przecież nie to samo, co własne doświadczenia. Z kasą jednak 

trochę krucho – może więc za rok, dwa... Zlitowali sie przyjaciele i zafundowali mu wyprawę na stary 

kontynent. Dokąd dokładnie? Niespodzianka! 

Siedzi już w samolocie, chłonie już europejską atmosferę, rozróżnia języki – cudownie! Wreszcie 

maszyna obniża lot. Czyżby lądowanie? Ale gdzie? Szeroka rzeka na horyzoncie i katedra – to  pewnie 

Kolonia. Nie. Mnóstwo wież rodowych – to na pewno Włochy! Ale te rowery na ulicach – może Holandia? 

Samolot w końcu ląduje, wszystkie napisy po niemiecku, więc jednak Niemcy! Ratyzbona! Stop! Stop, to 

chyba nie ta bajka. Przecież w Ratyzbonie nie ma lotniska!  

Nie! To tylko sen! Nie! To przebudzenie! 

Nie jestem Amerykaninem (ani Amerykanką), nie miałam ostatnio urodzin (ani prezentów),  

nie podbijam całej Europy (nawet nie całych Niemiec), nie siedzę w samolocie, lecz autobusie rejsowym. 

Jestem skromną nauczycielką, która dzięki unijnemu projektowi może odświeżyć znajomość języka 

niemieckiego i poszerzyć wiedzę metodyczną podczas dwutygodniowego kursu w szkole językowej.  

Jest szósta rano. Po kilkunastu godzinach dotarłam do celu. Wysiadka! Zaczęło się  jak w bajce, a tu proszę - 

szara rzeczywistość i do tego leje. Dworzec autobusowy, obok kolejowy, ale co tu robić o tak wczesnej 

porze. Na szczęście są tu szafki do przechowania bagażu (w Gnieźnie takowych brak), więc nie muszę się  

z nim tłuc po mieście do 17.00. Najpierw kawa i śniadanko – sporo barów w hali dworcowej jest już 

otwartych, a potem w miasto. Pusto!? No tak, przecież to niedziela. Sklepy pozamykane, Niemcy  

do kościoła raczej nie chodzą, choć to niby katolicka Bawaria i jeszcze ta pogoda. Na szczęście zaczęło się 

powoli przejaśniać. Pierwsze zadanie: znaleźć szkołę "Horizonte". Mapka jest, głowa pełna wiadomości  

i opinii przeczytanych w Internecie, łatwo poszło. Podobno wejście do akademika  

jest od strony pasażu – znalazłam . Po nocy w autobusie marzył się ciepły prysznic i drzemka – nic  z tego – 

kwaterunek  dopiero od 17. Po drugiej stronie budynku dotarłam do drzwi prowadzących do szkoły – 

skromne jakieś, ale najważniejsze, że wiem, gdzie mam się stawić po południu. Przez cały dzień 

wędrowałam po ulicach Ratyzbony. Piękne, stare miasto!  

Już tu kiedyś byłam, ale krótko, z wycieczką. Oprócz katedry nic nie pozostało w pamięci. Dostojna 

gotycka budowla stoi w samym centrum i zachwyca fasadą. Nieopodal płynie Dunaj. Po południu dużo ludzi 

tu odpoczywa, popija kawę, spaceruje, jeździ na rowerze. Piękny kamienny most – jeden  z symboli miasta 

– łączy majestatycznie oba brzegi, a przy nim stara kuchnia – restauracja z ratyzbońskimi kiełbaskami – 

pyszne. W zasadzie każde niemieckie miasto ma swoją kiełbaskę jako lokalną specjalność. W Berlinie,  

na przykład, jest to Carrywurst. Ratyzbona popadła nawet w konflikt z Norymbergą - tradycja czyich 



kiełbasek jest najstarsza? Sąd przyjął polubowne rozwiązanie orzekając, że najstarsza receptura pochodzi  

z Norymbergii, ale najstarsza kuchnia z Ratyzbony.  

Przetrwałam ten dzień. Godzina. 17.00. Grzecznie czekam pod drzwiami szkoły na jej otwarcie. 

Dziwne tylko, że jestem tu sama i z niemiecką punktualnością chyba coś dzisiaj nie tak. Zaczęłam się  

już denerwować, gdy miła pani przechodząca obok z uśmiechem zagadnęła mnie, czy przypadkiem  

nie potrzebuję pomocy. Wyjaśniłam, w czym rzecz, sadząc, że i tak mi przecież nie pomoże, bo drzwi 

pozostawały zamknięte. Pani jeszcze szerzej się uśmiechnęła, po czym zaprowadziła mnie kilkanaście 

metrów dalej pod dokładnie opisane, szerokie wejście właściwej szkoły. Co więcej, wjechała ze mną windą 

do samej recepcji, pocieszając, że nie jestem pierwszą osobą, która pomyliła szkoły. Miła pani, dziwne,  

że chciało jej się  jechać ze mną na czwarte piętro i do tego przedstawiła mnie sekretarce. Byłam jeszcze 

bardziej zaskoczona, gdy okazało się, że oto właśnie poznałam moją nauczycielkę. Tak to zaczęła się moja 

przygoda z kursem językowo-metodycznym. Wybrałam go ze względu na jego intensywność (30 godzin 

zajęć tygodniowo) oraz bogatą i urozmaiconą tematykę.  

Program zajęć językowych był dostosowany do oczekiwań grupy nauczycieli. Poprzez spontaniczne 

mówienie, konwersacje, dyskusje o systemie edukacji, życiu kulturalnym, politycznym  i codziennych 

zwyczajach, wygłaszanie przemówień, pracę z tekstem autentycznym, np. z prasy codziennej w praktyczny  

i naturalny sposób doskonaliłam mój język. Czasem było na poważnie, czasem na wesoło. Miło wspominam 

moje przemówienie do kwiatków, aby lepiej rosły. Tym bardziej, że po jego wygłoszeniu usłyszałam,  

że jestem niezłą autorką i aktorką (każdy lubi pochwały).   Poznałam ogrom nowego słownictwa i źródeł 

materiałów do nauki języka i pogłębiania wiedzy kulturoznawczej. Zajęcia były też sposobnością  

do  rozwiania wątpliwości odnośnie niuansów niemieckiej gramatyki. Doskonałym uzupełnieniem były 

zajęcia metodyczne, np. na temat zastosowania ruchu podczas lekcji, różnych form zabawy, kreatywnego 

pisania, języka młodzieżowego, ćwiczeń fonetycznych.  

Miałam okazję obserwować lekcję w niemieckiej szkole. Gymnasium der Regensburger Domspatzen  

to szkoła jedyna w swoim rodzaju. Uczęszczają tutaj tylko członkowie chóru katedralnego, sami chłopcy. 

Zajęcia odbywają sie w nowocześnie wyposażonym budynku, w małych klasach, wydaje się "na luzie". 

Wizytowana lekcja niemieckiego przygotowywała uczniów do debatowania.  

Sporo nowego  o funkcjonowaniu szkoły z perspektywy doświadczonego niemieckiego nauczyciela 

dowiedziałam się na osobnych zajęciach. Okazuje się na przykład, że w zasadzie każdy nauczyciel chciałby 

pracować w państwowej szkole. Droga do objęcia takiej posady jest bardzo trudna - staże, egzaminy, 

kontrole, ale uzyskanie statusu Beamte (urzędnik państwowy)  zabezpiecza pracownika właściwie do końca 

życia i to z dobrą pensją. Jeśli jednak chce zmienić pracę, przenieść się do innej szkoły, musi mieć na to 

specjalną zgodę. Co ciekawe, w Finlandii wychodzi się z założenia, że praca wykwalifikowanego nauczyciela 

po studiach nie musi już być nadzorowana. Co kraj, to obyczaj. Dzięki nauczycielom z różnych krajów  

w mojej grupie mogłam dowiedzieć się wiele na temat kultywowanych tam tradycji, systemu edukacji  



i życia codziennego. W szkole językowej byli słuchacze z całego świata i każdy miał swoją osobną, często 

zadziwiającą historię. Niektórzy przyjechali na krótki kurs, jak ja, inni uczą się tu i żyją przez cały rok.  

Na przykład katolicki ksiądz z Indii przyjechał do Niemiec na misje (nam misje kojarzą się raczej z Afryką,  

czy innymi odległymi krajami). Mieszkał na plebanii, a niemieckiego uczył się w szkole. Argentyńczyk 

potrzebował niemieckiego w pracy, a Japonka uczyła się dla przyjemności. Nawet Szwajcar uczył się 

niemieckiego, choć wydaje się, że pochodzi przecież z kraju niemieckojęzycznego (ale tylko w 60%). Część  

z nich wynajmowała mieszkania na mieście, część, jak ja, mieszkała w akademiku. To wygodne rozwiązanie 

- wystarczy przejść korytarzem kilkanaście metrów i już jesteś w szkole. Duża oszczędność czasu i pieniędzy 

– nawet  w przerwie możesz zajrzeć do pokoju lub ugotować coś w kuchni. Chociaż bardziej kusiły 

smakołyki na mieście, te typowe dla kuchni niemieckiej, ale nie tylko, także greckiej, chińskiej czy włoskiej.  

Typowo niemiecka kuchnia jest dość ciężka, ale smaczna. Sztandarowe potrawy tego regionu: golonka  

po bawarsku, czy smażony boczek trzeba koniecznie zakropić piwem dla lepszego trawienia. Bawaria 

piwem stoi. W średniowieczu piwo podawano dzieciom. Dlaczego? Ponieważ w owych czasach woda była 

często zanieczyszczona, a piwo było na pewno wolne od zarazków. Obecnie dla zdrowia podaje się piwo 

pensjonariuszom domów spokojnej starości. Nie jestem smakoszem piwa, ale zwiedzając browar  

w Ratyzbonie należało spróbować. Słynne jest też piwo palone/wędzone w mieście Bamberg.  

Tutaj, w starym browarze, kultywuje się nadal zwyczaj picia piwa na stojąco – mniej  zapłacisz niż siadając 

przy stoliku. 

Oprócz nauki szkoła oferowała ciekawy program czasu wolnego m.in: zwiedzanie Ratyzbony, 

Keplermuseum, Browaru Kneitinger, wycieczki do sali bohaterów Walhalla, miasta Bamberg. Oczywiście 

skorzystałam z każdej możliwości. Bamberg nazywany Wenecją Północy zachwyca architekturą, tradycją  

i pomysłowością mieszkańców. W średniowieczu miastem rządził biskup i do niego należały grunty. 

Mieszczanie chcieli mieć własny ratusz, ale biskup obawiając się, że w ten sposób jego władza zostanie 

pomniejszona, nie chciał im dać ziemi pod jego budowę. Mieszkańcy pobudowali więc ratusz na ziemi 

niczyjej, czyli pośrodku rzeki! Dzisiaj to najważniejsza atrakcja turystyczna.  

Ciekawym doświadczeniem była wizyta w fabryce BMW. Choć to nie pierwsza fabryka 

samochodów, którą miałam okazję odwiedzić, ta naprawdę zrobiła wrażenie. Nowoczesna linia 

produkcyjna to prawie same roboty - zautomatyzowana w 95%. Tutaj tłoczy się części karoserii, składa je, 

lakieruje i dokonuje ostatecznego montażu auta z dostarczanych na bieżąco części wyposażenia. 

Codziennie fabrykę opuszcza 1100 samochodów, w tym limitowane wersje na zamówienie.  Co za cacka! 

Przydałoby się takie autko! No cóż, na koniec wizyty w fabryce poczęstowano nas zimnymi napojami,  

nie samochodami. Nawet zdjęcia nie pozwolili zrobić (tajemnica firmy).  

Auto akurat by się przydało. Miałam nadzieję, że po zajęciach będę miała czas  

na samodzielne zwiedzanie okolicy. Niestety bez samochodu po godz. 16.00 nie sposób  dotrzeć  

do turystycznych atrakcji w innych miejscowościach. Nawet w weekend nie udało mi się zrealizować moich 



planów. Ponieważ interesuję się historią Niemiec, zamierzałam zwiedzić Obersalzberg i Orle Gniazdo. 

Niestety, dotarcie w weekend do tego zakątka Niemiec publicznymi środkami transportu okazało się 

niemożliwe. Nawet lokalne biura podróży oferują wycieczki tylko w dni powszednie (a ja wtedy w szkole). 

Nie udało sie osiągnąć celu podczas pobytu w Ratyzbonie, dlatego kilka tygodni później zdecydowałam się 

na podróż w te strony, wykupując wycieczkę w Polsce, ale to już inna bajka. 

Sama Ratyzbona ma wiele do zaoferowania: muzea, zabytki, teatry, koncerty... 

Wraz z koleżankami/kolegami z grupy/ szkoły wybraliśmy się na koncert organowy w katedrze, słuchaliśmy 

występów w ramach Bawarskiego Weekendu Jazzowego, odwiedziliśmy kolejne muzea, na przykład   

Haus der Bayerischen Geschichte, Altes Rathaus, Neue Synagoge, Document Neupfarrplatz.  

Życie przez dwa tygodnie w rodzimym niemieckim środowisku dało mnóstwo sposobności  

do zbierania doświadczeń: kulinarnych, językowych, kulturowych i społecznych, np. piesi czekający 

 na zielone światło: mimo, iż z daleka widać, że żaden samochód nie nadjeżdża, wszyscy karnie czekają. 

Niemcy to naród najbardziej chyba na świecie przestrzegający zasad. No może nie do końca. Na ulicach 

panoszą się rowery, nawet na deptakach. To podobno taki eksperyment, żeby uchronić zabytkowe centrum 

przed spalinami. Zabytki może chroni, ale pieszych niekoniecznie. Ponadto do centrum wjeżdża tylko jeden 

(elektryczny) autobus miejski. Lepiej już iść pieszo, nawet z bagażem, niż czekać godzinę na jego przyjazd 

(ma ślimacze tempo, pierwszeństwo mają przecież piesi i rowerzyści). A właśnie, bagaż! Koleżanka  

z Finlandii przyleciała samolotem do Norymbergii, ale na bagaż czekała trzy dni! Może więc mój autobus 

jest pewniejszy? Bilet na drogę powrotną i tak już  kupiony, więc znów nocka w drodze. 

Kurs w Regensburg okazał sie doskonałym wyborem, gdyż jego intensywność pozwoliła zarówno  

na doskonalenie języka, jak i poznanie nowych metod nauczania i zdobycie aktualnej wiedzy krajoznawczej 

"z pierwszej ręki". Bogaty program popołudniowy pozwolił natomiast doświadczyć z bliska tego,  

o czym mówiono na zajęciach. Do tego życzliwi ludzie sprawiają, iż mam nadzieję,  

że jeszcze tam kiedyś wrócę (ale jednak nie autobusem).  

 

Iwona Reszelska 


