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Z KAZAGHSTANU DO TORUilIA
Dzisiejszym gościem''Ampęrka'' jest
Wiaczesłarv Krantowski.

j

edyny mieszka_

niec naszego internatu. który nie pochodzi z Polski.

_ Czy mógłbyśpowiedzieć nam
skąd przyjechałeś, gdzie mieszkasz?
_ Pochodzę z Kazachstanu. Na stałę

mieszkam w Karagandzie. Jest to duże,
około osiemsertvsięczne miasto przemvsłowe. położone w centralnej częścikraju'
_ Czy mógłbyśprzybliżyć nam

swoją Ojczyznę?

Kazachstan jest krajem srepowym.
- część
DuŻa
terytorium to ogromne' puste
przestrzenie. po ktÓrych hulają wiatry.
Południorve regionv kraju zajmują wysokie góry. Szeroko znaną''perłąKazachstanu'' jest duży ośrodek wczasowy na
północ."". położony nad jeziorem. w lesie
- Borowoje.
Dlugo jedziesz z Polski do domu?
- Pociąeiem caery
dni.

-

- ukończyleśw KaJaką szkołę

zachstanie?

Skońcąvłem szkołę średnią. W Kazachstanie obowiąuje l 1-klasowy system

-

nauczania. Pierrvsze trzy lata to szkoła
początkolva. przvgotorvawcza. klasy od
czwanej do dziesiątej sąodpowiednikiem
potskiej podstarvórvki. a l0 i 1l klasa to
szkoła średnia. Na zakończenie zdaje się
specjaine egzaminy. cośw rodzaju polskiej
matury.

_

Co lączy cię z Polską?
Jestem Polakiem. zawsze czułem

-

się Polakiem. wszvscy w rodzinie są Pola_

kami. W l9j6 roku moja rodzina została
przesiedlona z zachodniej Ukrainy. wraz

z rvielu innl'mi rodzinami polskimi do
Kazachstanu. Jest tam bardzo duŻo Polakórv.

_ Co

kraj

u

_

?

podoba

Ci się w

naszym

Przede wsąvstkim to. że nięjest to

du4 krajjak Kazachsran. gdziejadap
gdziekolrviek trzeba pośrvięcićdzień lub
kilkanascie godzin. Jest tu bardzo urozmaicona przvroda - sa- las;-. jeziora. góry.
morze - co sam moqłem i zdązyłem juz
zobaczyć. Poza rym Polska znajduje się w
Europie. l nie rv.vji. Tu mamy już prataki

rvie zachód.

_

Co dotychczas robileśw Polsce?

Jak ci się u nas mieszka?

dla

Trochę oczywiście tęsknię za rodziną. Bardzo mi się tu podoba - w inter_
nacie' Toruń to piękne miasto. ogólnie
jestem zadowolony.
_ Wiem, że w Ćzasie świątnie byleśw domu. Co robileś w tym czasie w

ukończeniu zna|azłem się tu. w Toruniu i
teraz uczę się w Pomaturalnym Studium
Informatycznym.
_ Dlaczego wybrałeśnaszą szkołę?
lnteresuję się informatvką. Począt_
- chciałem uczyć
korvo
się rv podobnym

Wigilię spędzałem z ojcami Redemptorysrami w parafii śrv.Józetb. W
czasie świątprzebywałem tu w Toruniu'
w internacie. Na Sylwestra wyjechałem do
Wrocłarvią gdzie odbyrvało się europejskie spotkanie młodzieĘ.

_ Przyjechałem tutaj w pa:ździerniku l 994 roku i rozpocząłem naukę w Stu_
dium lęzyka Polskiego
obcokrajowcÓw w Kielcach. Po

je-eo

studium w Krakowie' ale tam nie było naboru' więc prąvjechalem do Torunia.

_

Co zamierzasz robić po szkole?

Chciałbym dostać się na studia w
- samym kierunku. Jeślisię nię uda_
takim
to może znajdę jakąśpracę. W kazdym
razie chcę zostać w Polsce na stałe.

Polsce?

_
_

Co będziesz robił w ferie?

_

Dziękuję za rozmowę.

Vlam nadzieję. że uda mi się tryjechać na zimowisko. ostatnio pojawila się
taka moŻlirvość.
Wywiad przeprowadził Karol Bucha

ZMAGAAIN TURIIIEJOWE
PIERWSZOKLASISTOW
Konkurs Wiedąv o Toruniu organiZoivany przez Sekcję Naukorvą lvIRI sta_

je się porvoli tradycją w

naszym
internacie. W tym roku "pierwszacv" po
raz kolejny. podobniejak rv poprzednich
latach. tocz1'li ze sobą boje turniejorve.
lmpreza odbyła się l8 grudnia. a brało rv
niej udział l 1 pokoi - zespołórv złożo-

nych z najmłodsąvch mieszkańcó'uv internatu. Wjury zasiedli: kierorvnik intematu.
przedstarviciel rwchorvarr córr' oraz prze-

wodniczący Sekcji Naukorvej VIRI.
Uczestnic1- konkursu musieli iłyka_
zać się rvszechstronną wiedzą na remat
Torunia. Pytania dorycz'v-ły m.in. historii
miasta- jego rvspółczesności. legend zrvia;
zanych z grodem Kopernika. Duzo kło_

potów spralYiło zespołom odgadyrvanie.

wyśrvietlanychim. znan1'ch. ale ukazanych z niecodziennej perspektwlł' miejsc
charaherysryczn.vch

dla Torunia. Najrvię_

cej punktÓrv zgromadzic moŻna bylo !v
ostatniej konkurencji. która zgodnie z
przervidr,'waniami zupelnie pozmieniała
wcześniej szą klasytikację.
Konkurencja ta polegała na rysowa_
niu populamych budowli. pomnikórv. zab.v-lków. Jury oceniało '"v rym prąvpadku

nie ryle zdolności plastycme uczestnikórv.

co dokładnośćodwzorowania i stopień
podobieństrva prac do oryginału.
Wielu intbrmacj i o mieściedostarczy-ły ''pierrvszakom'' 4vcieczki po Toruniu
oraz rvspólne spotkania. na których pozna_
rvano historię' cz,wano legendy.

ostatecznie rv konkursie zwycięzył
zespół z 7/III rv składzie: A. Chrapcz;'ński. P. Henryszervski. D. Jasieniecki. A.
Siałkorvski iJ. Staniszervski' Drugie miejsce zajal zespoł z 6/III a trzecie ex equo 8i
III i lrIII.
Najlepsi otrąr.rnali rvsparriałe nagrody.

K.B.

