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Perla pochodzi z Filipin, Jinsong z Chin, a Teymur z Azerbejdżanu. Co ich łączy? Spośród 

wielu uczelni wyższych na całym świecie zdecydowali się na studiowanie w Gdańsku.  
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Nikogo nie dziwi już, że na kampusach uczelni wyższych w Gdańsku wiele osób rozmawia 

po angielsku. Jednym z nich jest Teymur Sadikhli. Ma dopiero 18 lat i właśnie przeprowadził 

się do Gdańska z Baku, stolicy Azerbejdżanu, by rozpocząć studia pierwszego stopnia na 

kierunku Green Technologies and Monitoring na Politechnice Gdańskiej. 

„Może kupię sobie rower” 

Jak trafił do Gdańska? – Najpierw wybrałem kierunek. Miał być zgodny z moimi 

zainteresowaniami oraz gwarantować ciekawą, perspektywiczną pracę w przyszłości – mówi 

Teymur. – Chciałem studiować za granicą, lecz nie wiedziałem, w jakim kraju. Polskę znałem 

z opowieści moich rodziców, którzy spędzili tu kiedyś wakacje, poza tym to słowiański kraj, 

o bardzo ciekawej historii. Okazało się, że mój wymarzony kierunek wykładany jest na 

politechnice w Gdańsku. Lubię przygody, więc złożyłem wymagane dokumenty. 

Teymur mieszka w Gdańsku od zaledwie miesiąca, ale już zna wiele polskich słów. Na 

powitanie mówi „dzień dobry”. Kiedy kelner podaje kawę, odpowiada „dziękuję”, a na 

pożegnanie rzuca „do widzenia”. – Mam nadzieję, że uda mi się opanować podstawy waszego 

języka. Wydaje mi się całkiem prosty. Poza tym znam już rosyjski, a zauważam dużo 

podobieństw między tym, jak mówią Polacy i Rosjanie – mówi Azer. 
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18-latek zachwyca się gdańską architekturą. Gmach Politechniki Gdańskiej porównuje do 

literackiego Hogwartu, w którym uczył się Harry Potter. Ale tym, co po przyjeździe do 

Gdańska najbardziej zaskoczyło studenta ekologicznych technologii, są ścieżki rowerowe. – 

Czytałem o nich przed przyjazdem do Polski. Nie spodziewałem się jednak, że jest ich tak 

wiele. Może kupię sobie rower? – zastanawia się Teymur. 
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Studenci z zagranicy 

Studenci z zagranicy mogą uczyć się na wybranych kierunkach, które oferują lekcje w języku 

angielskim. Najwięcej, bo aż 800, studentów z zagranicy kształci się na Gdańskim 

Uniwersytecie Medycznym. – To 16 proc. wszystkich naszych studentów – mówi Joanna 

Śliwińska, rzecznik prasowy GUM-ed. – Przeważają osoby z krajów skandynawskich, ale 

zaraz po nich w zestawieniu są m.in. Hindusi, Kanadyjczycy, Hiszpanie. W tym roku 

dołączyli do nas studenci z takich krajów, jak Nepal, Bangladesz, Syria. 

Obcokrajowcy chętnie wybierają też Politechnikę Gdańską. W tym semestrze studiuje tam ok. 

750 osób z zagranicy. Mniej popularny jest Uniwersytet Gdański. Rok akademicki rozpoczęło 

właśnie 211 studentów anglojęzycznych uczących się na kierunkach I i II stopnia oraz 154 

studentów w ramach programu Erasmus +. – Największą grupę wśród tych pierwszych 

stanowią studenci z Ukrainy, Chin i Indii, natomiast wśród studentów z Erasmusa, czyli 

Hiszpanie, Włosi i Niemcy – mówi Monika Rogo z UG. 

„Dżag zi maższ?” 

Perla Asistin mieszka w Gdańsku od tygodnia. Przyleciała z Filipin, by studiować Economic 

Analysis na Politechnice Gdańskiej. Kiedy poznaje kogoś nowego, wyciąga z kieszeni telefon 

i wpisuje coś w wyszukiwarce internetowego tłumacza. Po czym, z uśmiechem od ucha do 

ucha, czyta z ekranu: „Dżag zi maższ?”. – I Polacy nie wiedzą, jak zareagować, nie rozumieją 

o co mi chodzi – mówi. – A ja naprawdę nie potrafię tego przeczytać. Dlatego teraz staram się 

to robić inaczej. Po prostu klikam ikonkę głośnika – mówi Perla i prezentuje w praktyce swój 

pomysł. Po kliknięciu z głośnika telefonu odzywa się automatyczny lektor, intonujący 

pytanie: „Jak się masz?”. – Polacy są bardzo zdystansowani, introwertyczni, dlatego staram 

się w ten sposób przełamać między nami barierę, rozśmieszyć ich – mówi. – Zauważyłam, że 

to zawsze działa. 
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Perla studiowała już m.in. w USA, ale tłumaczy, że chciała poznać również Europę. – Miałam 

do wyboru uniwersytety w Anglii, Danii i wielu innych krajach, ale wybrałam Polskę. 

Dlaczego? Bo nie wiedziałam praktycznie nic o waszym kraju, byłam go ciekawa, niższe są 

też koszty życia. Potem musiałam zdecydować, które miasto wybrać. Czytałam o Krakowie, 

Warszawie, Gdańsku ale w końcu uznałam, że to ostatnie miasto najlepiej spełnia moje 

oczekiwania, pasuje do mnie. Sprawdziłam też opinie Politechniki Gdańskiej, były bardzo 

pozytywne, przekonały mnie. 

Miasto egzotyczne 

Jakie było pierwsze wrażenie po przylocie do Polski? – Zimno! – bez wahania odpowiada 

Filipinka. – Mimo że się przygotowałam. Jeszcze podczas pobytu w rodzinnym mieście 

kupiłam całą walizkę ciepłych ubrań. Były bardzo tanie, bo na Filipinach, jeśli już sklep ma 

ofertę zimowych ubrań, to są bardzo mocno przecenione. Póki co nie jest aż tak źle, ale 

obawiam się, jak się będę czuć, kiedy nadejdzie zima... 

Kolejne zaskoczenie? Brak ulicznego jedzenia, które dla Filipińczyków jest czymś zupełnie 

naturalnym. – W moim rodzinnym mieście posiłki jada się po prostu w barze na rogu, które 

serwują naszą oryginalną kuchnię – mówi. – Dlatego jak tylko się rozpakowałam, wybrałam 

się w poszukiwaniu typowego, polskiego jedzenia. Ale nic nie znalazłam. Do wyboru są albo 

eleganckie restauracje albo bary z kebabem. Kupiłam więc przyrządy kuchenne, garnki i 

gotuję sama, w akademiku. Teraz szukam ryżu, ale w polskich sklepach do wyboru jest tylko 

kilka jego rodzajów. 

Perla mówi o Gdańsku, że jest dla niej „miastem egzotycznym”. – Celowo nie szukałam zbyt 

wielu informacji na temat Gdańska – tłumaczy. – Chciałam poznać go z własnej perspektywy, 

nie kierując się stereotypami i opiniami innych. Kiedy wybierałam pokój w akademiku, 

recepcjonistka zapytała mnie, czy chcę mieszkać z Ukrainką, Chinką czy Polką. Oczywiście 

wybrałam Polkę, bo chcę jak najwięcej dowiedzieć się o waszej kulturze. Dlatego też 

zapisałam się już na kurs języka polskiego organizowany przez politechnikę. Mam nadzieję, 

że szybko nauczę się chociaż podstaw i w końcu będę w stanie wymówić polskie „how are 

you”. 

Tutaj żyje się „na luzie” 

Jinsong Li przyjechał do Gdańska z Baoding w Chinach, trzy lata temu. Polscy znajomi oraz 

wykładowcy znają go pod imieniem Janson. Na Uniwersytecie Gdańskim ukończył już studia 

magisterskie. Teraz kontynuuje naukę jako doktorant, na kierunku Mobile Education. 

Dlaczego wybrał Polskę? – Moja uczelnia w Chinach współpracuje z Uniwersytetem 

Gdańskim – tłumaczy. – Stąd też, kiedy pojawiła się możliwość, żeby wyjechać, nie wahałem 

się, mimo że nie wiedziałem o Polsce zbyt wiele. Znacznie bardziej znane na świecie są takie 

europejskie kraje, jak Anglia czy Niemcy. Ale kiedy tutaj przyjechałem, to po prostu 

pokochałem to miejsce. Ma świetne warunki do życia i do nauki. Kiedy wysiadłem na 

lotnisku w Gdańsku zwróciłem uwagę na to, że jest tak spokojnie, cicho. Byłem tym bardzo 

zaskoczony. Chińczycy zachowują się zupełnie inaczej, są bardzo hałaśliwi, krzyczą, 

gestykulują. A tutaj, kiedy wchodzę do kawiarni albo do komunikacji miejskiej, ludzie do 

siebie wręcz szepczą. Cicho jest też na ulicach. Nie ma takiego hałasu, wiecznych korków, 

jest mniej ludzi na ulicach, w sklepach. Życie jest znacznie bardziej komfortowe, pozbawione 

presji, a w Chinach młodzi ludzie mają bardzo ciężko. Tutaj żyje się „na luzie”. 
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Polska kuchnia jest pyszna! 

Jingsong mieszkał do tej pory w gdańskim akademiku. Odkąd do Polski przeprowadziła się 

też jego żona, wspólnie wynajmują mieszkanie w Sopocie. – Kochamy molo w Sopocie, 

gdańskie Główne Miasto z zabytkową zabudową m.in. na ulicy Mariackiej, nowoczesną 

Gdynię, którą można chyba nazwać polskim Nowym Jorkiem – śmieje się Janson. – Podoba 

nam się Morze Bałtyckie i lasy. Lubię też tutejszą pogodę. Lato jest rześkie, nie ma 

ogromnych upałów. Zima wprawdzie jest długa, ale można się do niej przyzwyczaić. 

Kiedy Jingsong wraca do rodzinnego miasta, przywozi wtedy ze sobą oryginalne, chińskie 

przyprawy, których nie można znaleźć w polskich sklepach. 

– Lubię polskie dania, jak bigos, kaszanka, ale nie mogę jeść ich zbyt często, bo mój żołądek 

jest przystosowany do zupełnie innego typu jedzenia – tłumaczy. – Wspólnie z żoną gotujemy 

więc typowo chińskie dania. Większość produktów kupujemy w supermarketach, na 

promocyjnych stoiskach z azjatycką żywnością. Chodzimy też do restauracji, w których 

gotują Chińczycy. Smaki często są trochę spolszczone, ale i tak przypominają nam nasze 

domowe jedzenie. 

Jingsong zastanawia się, gdzie zamieszka po ukończeniu doktoratu. – Nie wiem jeszcze, czy 

wrócę do rodziny, czy może zostanę tutaj? Gdańsk ma duży potencjał. Ale rozważam też inne 

miasta, jak Warszawę czy Kraków. Społeczność chińska jest tam bardziej rozbudowana, a 

czasem tęsknię za rodzinną kulturą. Z kolei Trójmiasto wygrywa ze względu na morze, które 

uwielbiam. Przede mną trudna decyzja – śmieje się Chińczyk. – Ale wszystko zależy od 

perspektyw, jakie znajdę w przyszłości. 
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