Slovenskí študenti boli
aj tento rok v Salzburgu
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Prostredníctvom ÚSKI – Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie – aj tento rok poskytla Nemecká spriatelená organizácia
CHRISTOPHORUS – Bund Katholischen Studierenden und Akademiker – v spolupráci so Salzburskou univerzitou štipendium štyrom
študentom z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí sa v Salzburgu zúčastnili Salzburského vysokoškolského týždňa, ktorý už tradične
každoročne organizuje Teologická fakulta Salzburskej univerzity.
Na výber sme mali z obrovského množstva prednášok z mnohých
oblastí života. Popri vzdelávaní sme si precvičili svoje komunikačné
zručnosti nielen v nemčine, ale aj v angličtine. Prednášky boli zaujímavé a do diskusie na konci sa mohol zapojiť ktokoľvek svojimi postrehmi. Každého z nás, slovenských študentov, zaujalo čosi iné. Jednému
sa páčilo to, iného zaujalo zase niečo iné.
No to, čo určite uchvátilo všetkých, bolo mesto. Salzburg, ktorého dominantou je rieka Salzach a kopec Festungsberg, ktorý rozdeľuje mesto na dve časti. Ľudia prechádzajúci prevažne na bicykloch po
svojich vyznačených cestách. Stredoveký hrad, jeden z najzachovalejších v Európe. Mozart usmievajúci sa na vás z každého druhého výkladu. Pravé Mozartove čokoládové guličky. Domy pristavané priamo ku
skalnatým stenám. Krásne rozkvitnutá Mirabellská záhrada. Ľudia opaľujúci sa na brehu rieky. V centre mesta koče s koňmi, ktoré prevážajú po meste turistov. Kostoly, historické pamiatky. Ľudia rôznej národnosti. Ľudia rozprávajúci inými jazykmi. Toto všetko sme videli. Veľa
vecí nás prekvapilo, ba až ohromilo.
Čo by to bol za výlet v rodnom meste Wolfganga Amadea Mozarta,
keby sme nezašli na jeho koncert, ktorý pre nás zorganizovala univerzita. Taktiež sme mali možnosť navštíviť aj Mozartov rodný dom so špeciálnou prehliadkou iba pre nás. Iný večer sme zase strávili v spoločnosti všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili tohto týždňa. Zoznámili
sme sa pri vynikajúcej domácej pizzi a rakúskom pive. Ďalší večer sme
boli pozvaní priamo k samotnému biskupovi na zaujímavú diskusiu.
Posledný večer sme zase zažili nočnú prechádzku po hrade. Nebolo to
len o tom, čo všetko sme sa dozvedeli a ako dlho sme na prednáškach
presedeli. Bolo to aj o atmosfére, ktorá tam panovala. O ľuďoch, s ktorými sme sa spoznali. Bolo to aj o zážitkoch, ktoré v nás ostanú do
konca života.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorým nám zabezpečili výlet do tohto krásneho mesta. Za to, že sme mohli náš čas stráviť plnohodnotne a naučiť sa zase niečo nové. Ďakujeme aj Bohu za to, že sme
celý týždeň prežili v zdraví a šťastne sa vrátili domov.
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