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Jak już mówiłam, Jason  przyleciał do Polski w marcu. Polska wczesną wiosną nie jest piękna. Jest raczej 

zimna, szara. Ludzie nie lubią tej pogody. Są zmęczeni zimą, smutni, sfrustrowani, podirytowani. Jason 

przekonał się o tym już pierwszego dnia, kiedy poszedł do małego sklepu na pierwsze polskie zakupy. 

Poprosił po polsku o chleb, ser i szynkę, ale pani sprzedawczyni pięć razy mówiła mu, że nie rozumie i żeby 

mówił po angielsku. Zrezygnowany Jason w końcu poprosił o bread, cheese i ham.  

Drugiego dnia zaczynały się zajęcia z języka polskiego w szkole językowej. Jason poszedł do szkoły 

podekscytowany. Bardzo chciał poznać nowych kolegów, posłuchać ich historii i oczywiście nauczyć się 

jeszcze lepiej mówić po polsku.  

Pojechał do szkoły autobusem. Na jego przystanku nie było wielu ludzi. Usiadł na siedzeniu pod oknem i 

patrzył przez okno na miasto. Padał deszcz. Po kilku minutach autobus był pełen ludzi. Obok Jasona 

siedziały dwie starsze kobiety i rozmawiały o życiu.  

„Moja córka nie dzwoniła do mnie już od dwóch miesięcy” powiedziała jedna kobieta. 

„No co ty mówisz?! Moja odwiedza mnie codziennie po pracy. Ale mój syn... skaranie boskie z tym 

chłopakiem! Siedzi w Belgii bez pracy. Nie wiem, co z niego będzie...” 

Potem rozmawiały o innych pasażerach.  

„Wstyd jak ci młodzi ludzie dzisiaj się ubierają” skomentowała babcia numer 1.  

„ Oj tak, masz rację. Całe nogi gołe. Brzydkie tatuaże na tych nogach. Kolczyki w nosie. Wstyd, wstyd.” 

Jason był zaskoczony, że kobiety dyskutowały i krytykowały ludzi głośno i nikt nie zwrócił im uwagi. W 

końcu wysiadł z autobusu, otworzył parasol i poszedł do szkoły. Szkoła językowa znajdowała się w centrum 

miasta w starej kamienicy. Kiedy Jason wchodził po schodach na pierwsze piętro prawie czuł historię tego 

miasta. Bardzo ucieszył się też, kiedy pod salą grupy B1 spotkał innych studentów. Na krzesłach siedzieli 

młody Ukrainiec i Białorusinka w średnim wieku, a przed nimi stali Włoch, Niemiec i Amerykanka.  

„Cześć! Jestem Jason” przedstawił się chłopak. „Miło mi Was poznać”.  

Cała grupa była wesoła i podekscytowana pierwszą lekcję. Próbowali rozmawiać po polsku, ale to było 

trochę trudne. Lekcja minęła bardzo szybko. Ich nauczycielka była młodą, pełną entuzjazmu kobietą i Jason 

czuł, że te lekcje to będzie nie tylko ciężka praca, ale też dobra zabawa.  

Po lekcji wszyscy uczniowie szybko zniknęli, szybko poszli do domu. Wszyscy oprócz Kate, Amerykanki.  
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„Chcesz pójść na kawę i porozmawiać o Polsce?” zapytała Kate. 

„Jasne! Chętnie!” odpowiedział Jason.  

Po kilkunastu minutach siedzieli w przytulnej kawiarni na Rynku i pili białą kawę. Kate opowiadała o swoim 

życiu. Pochodziła z Teksasu i jej rodzina była z Polski. W zeszłym roku rozwiodła się z mężem i wpadła w 

depresję. Chciała zmienić coś w swoim życiu, więc postanowiła zrobić sobie rok przerwy w pracy i 

przyjechać do Polski, do Krakowa, bo jej babcia pochodziła z tego miasta. Jej babcia była polską żydówką. 

a rodzice babci, czyli pradziadkowie Kate mieli mały sklep w Krakowie. Przed drugą wojną światową 

wiedzieli, że coś strasznego się wkrótce wydarzy w Europie i wysłali swoją córkę do rodziny w Stanach 

Zjednoczonych. Babcia miała szczęście. Ani jej ojciec, ani jej mama, ani nikt inny z jej rodziny nie przeżył 

wojny. Teraz Kate próbowała nauczyć się jak najwięcej o historii żydów w Polsce. Zapisała się do Centrum 

Kultury Żydowskiej w Krakowie i regularnie spotykała się z ludźmi w soboty na kolacjach szabasowych. 

Odkrywała swoje korzenie, swoją kulturę. Od roku uczyła się też polskiego i uważała, że to bardzo piękny 

i interesujący język.  

Bardzo lubiła polską naturę. Co weekend starała się wyjechać gdzieś poza miasto. Najczęściej jeździła w 

góry – w Beskidy, w Bieszczady i w Tatry. Pakowała do plecaka czekoladę, kanapki i wodę, zakładała buty 

trekkingowe i chodziła po górach przez wiele godzin. Czasami spotykała w lesie jelenie, a czasami miłych 

ludzi z Polski i Słowacji, którzy tak jak ona kochali kontakt z naturą. W zeszłą zimę Kate poszła do Doliny 

Pięciu Stawów w Tatrach. Nocowała w schronisku. Kiedy obudziła się rano, całe schronisko było zasypane 

śniegiem i przez tydzień nikt nie mógł z niego wyjść! Kate obiecała zabrać Jasona na taką wycieczkę, kiedy 

tylko deszcz przestanie w końcu padać.  

Jednak nie wszystko w Polsce podobało się Kate. W zeszłym tygodniu była na randce z  kolegą swojej 

współlokatorki, czyli dziewczyny, z którą mieszkała. Poszli razem do kina, a potem na piwo. Kate 

powiedziała mu, że jest polską żydówką, a wtedy mężczyzna zmienił się. Przestał się uśmiechać i po kilku 

minutach poszedł do domu i zostawił na stoliku pół piwa.  

„Boję się, że takich ludzi jest coraz więcej w Polsce.” Mówiła Kate „Wydaje mi się, że to z powodu polskiej 

polityki. Publiczne media i niektórzy politycy mówią o swoim nacjonaliźmie, potem ludzie to kopiują i 

nawet nie próbują być  otwarci, tolerancyjni. To bardzo smutne.”  

Jason się zdziwił, bo znał tylko miłych Polaków. Nie miał kontaktu z żadnym nacjonalistą, czy rasistą, ale 

pamiętał, że tata jego przyjaciółki ze studiów, Kasi zawsze mówił, że polska historia jest najbardziej 
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interesująca, polska kuchnia jest najsmaczniejsza, a Polacy są najbardziej pracowici. Polacy są dumni ze 

swojego kraju. To prawda.   

„Chcę spróbować żyć jak Polak, kiedy tutaj jestem. Co powinienem zrobić?” zapytał Jason.  

Kate zaśmiała się i powiedziała „ To bardzo ciekawy projekt! Myślę, że musisz zacząć od lekcji robienia 

pierogów i wizyty w kościele!” 

 

Następnego dnia po zajęciach z polskiego Kate zabrała Jasona na wycieczkę po krakowskich kościołach. 

Poszli do Kościoła Mariackiego na Rynku Głównym – bardzo starego kościoła, który ma dwie ciekawe 

legendy. Potem poszli do małego kościóła świętego Wojciecha, który też jest na Rynku oraz do kościoła 

świętych Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej. Kate bardzo dużo wiedziała o historii i architekturze polskiej, 

ale Jason był bardzo zainteresowany tym, że w tych Kościołach jest bardzo dużo ludzi! Jego rodzina była 

ateistami i było mu trudno zrozumieć, dlaczego tak wielu Polaków jest religijnych. Kiedy Jason siedział w 

kościele pomyślał, że jest tam bardzo cicho i spokojnie. Na zewnątrz jest dużo turystów, muzyków, 

studentów. Wszyscy biegną, rozmawiają przez telefon, śpieszą się do pracy. A tam, w kościele Jason czuł 

się jak na zajęciach medytacji. Nadal nie rozumiał religii, ale być może rozumiał już, dlaczego niektórzy 

ludzie  lubią spędzać czas w kościele.  Krok po kroku Jason rozumiał coraz więcej o polskiej kulturze. Był 

na meczu piłki nożnej i na zajęciach z robienia pierogów. To spodobało mu się tak bardzo, że zaczął je robić 

w domu. Kiedyś trenował cały dzień! Przez osiem godzin lepił pierogi! Ulepił ich 500, więc musiał je 

przynieść do szkoły i dać kolegom i koleżankom, bo w jego zamrażarce nie było wystarczająco dużo 

miejsca.  

Jason czuł się coraz lepiej w Polsce. Miał nowych znajomych, rozumiał dużo więcej polskiego. Nawet pani 

w sklepie powoli polubiła Jasona i dawała mu czasami jabłko albo kilka truskawek gratis.  Jason zrozumiał, 

że Polacy po prostu potrzebują trochę czasu, żeby się zaprzyjaźnić.  
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