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WIGILIJNA WIEŻA BABEL 
 
 

Polska gościnność nie zna granic. Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 
(SJPC) na Politechnice Wrocławskiej* od prawie trzydziestu lat organizuje przyjęcia 
wigilijne dla swoich słuchaczy. W tym roku spotkanie zaplanowano 16 grudnia 
(wtorek). Wezmą w nim udział przedstawiciele 22 krajów.  
 
Podczas kolacji obcokrajowcy poczują atmosferę polskich świąt i skosztują tradycyjnych 
wigilijnych specjałów. – Zazwyczaj najszybciej ze stołów znika sernik i ryby. Mniejszą 
popularnością cieszy się kapusta kiszona i pierogi – mówi Joanna Kozieja-Ruta, 
kierowniczka Studium. - Na zajęciach z kultury Polski opowiadamy o tradycji łamania się 
opłatkiem. Uprzedzamy też, żeby podczas naszej wigilii podzielić się symbolicznie  
- z kolegą czy koleżanką, którzy stoją najbliżej. Jednak i tak zawsze spotkanie przeciąga 
się w czasie, bo wszyscy wszystkim chcą złożyć życzenia – śmieje się Joanna  
Kozieja-Ruta. 
 
Co roku obcokrajowcy przygotowują występ artystyczny. Śpiewają polskie kolędy,  
prezentują etniczne tańce i sztuki walki. Niektórzy przychodzą ubrani w stroje ludowe. 
– Rok temu dziewczęta z Angoli ubrały się w przepiękne tradycyjne sukienki – wspomina 
kierowniczka SJPC. - Zazwyczaj program jest trzymany w tajemnicy, bo ma być 
niespodzianką dla zaproszonych gości. Mogę jednak zdradzić, że w tym roku jedną 
z atrakcji będzie tradycyjny irański taniec.  
 
Serdecznie zapraszamy dziennikarzy na godz. 18.00 do Klubu Pracowniczego 
PWr. (wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. A-1, s. 238).      
 
* Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców na PWr powstało w 1985 r. Jako 
jedyny ośrodek nauczający cudzoziemców języka polskiego we Wrocławiu wydaje 
świadectwa  uprawniające absolwentów do rozpoczęcia studiów w dowolnej uczelni w 
Polsce. SJPC kształci studentów cudzoziemców i młodzież polonijną z całego świata. Przez 
ponad dwadzieścia lat działalności kilka tysięcy słuchaczy ukończyło kursy 
przygotowawcze, obejmujące naukę języka polskiego, kultury polskiej i wybranych 
przedmiotów kierunkowych.  
 
 
   

 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/ 


