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Po zakończeniu semestru zimowego sprawdzamy, czego studenci kursu 

przygotowawczego zdążyli dowiedzieć się na temat stolicy Górnego Śląska… 

 

Katowice w pigułce 
 

To miasto górników i kopalni. Leży na Śląsku, a mieszkańcy mówią w dialekcie śląskim. 

Teraz Katowice bardzo się zmieniły, kiedyś były przede wszystkim przemysłowym centrum  

Polski. 

Regiane Maria Czervinski z Brazylii 

 

To miasto jest uważane za przemysłową stolicę Polski. Jest 

bardzo ważną arterią transportową. Znajduje się na południu Polski, 

jest częścią aglomeracji górnośląskiej. Miasto jest znane dzięki hali 

sportowej zwanej „Spodkiem” oraz unikalnej, wybudowanej  

z czerwonej cegły dzielnicy górniczej, która nazywa się 

Nikiszowiec. Katowice to również miasto dużych uczelni. 
 

Bogdan Andrushchenko z Ukrainy 

 

Katowice były kandydatem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Przypadł on 

jednak Wrocławiowi. W mieście organizowane są imprezy kulturalne i sportowe o randze nie 

tylko krajowej, ale i światowej, np.: Rawa Blues Festival, Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów 

im. Grzegorza Fitelberga, liga światowa w siatkówce, Mistrzostwa Europy w koszykówce, 

największa impreza muzyki elektronicznej w Polsce – Mayday, a także wiele innych.  

 

Uğur Kaya z Turcji 

 

W 2014 roku, we wrześniu, odbyły się tu Mistrzostwa Świata 

w siatkówce.  
 

Andrei Lazovski z Białorusi 

 

Znajdowało się tu najwięcej kopalni w Europie. Procent bezrobocia jest tu niski. Głównym 

symbolem Katowic jest „Spodek”, a najpopularniejszą zupą – wodzionka. Studiuje 

tu także wielu studentów z obcych krajów.  
 

Roman Balicki z Ukrainy  



W centrum miasta jest budowany właśnie piękny rynek, na którym będzie można pospacerować 

wiosną.  

Andżelika Polikowska z Ukrainy 

 

 

 

(przed)wiosenna sonda: 

»Czy jest tylko jeden dobry model rodziny?« 

 

 Dla mnie tak. Słowo „rodzina” oznacza ludzi 

mieszkających razem – to minimum 2-3 osoby, czyli mąż, 

żona, dziecko. Niestety, jest to stereotypowy obraz rodziny. 

Współcześnie wiele kobiet samotnie wychowuje dziecko. 

Dla niektórych z nich to jedyny sposób, by mieć normalną 

rodzinę – np. w sytuacji, kiedy mąż jest alkoholikiem. Bywa 

i tak, że to mężczyzna zostaje sam z dzieckiem, z różnych 

powodów. Tworzy wówczas rodzinę, ale nie tak dobrą, jak 

rodzina pełna – składająca się z matki, ojca i dziecka. 

Dziecko potrzebuje zarówno matki, jak i ojca. Moim 

zdaniem młodzi ludzie powinni zrozumieć, jak ważna jest 

rodzina. Mam nadzieję, że w przyszłości tak będzie.  
 

Lesia Bidenko z Ukrainy  

 
 

 Każda rodzina opiera się na związku kobiety i mężczyzny. Mogą oni wziąć ślub albo żyć w 

związku nieformalnym. Podstawą udanej rodziny jest to, by każdy jej członek mógł samodzielnie 

się rozwijać. Idealna rodzina powinna żyć w pełnej zgodzie. Powinno panować w niej 

równouprawnienie, tzn. mężczyzna i kobieta powinni wspólnie ustalać zasady. Mogą mieć dzieci, 

jeśli tego chcą.  

 Osobne pytanie dotyczy miłości w rodzinie. Gdzie jest miłość, a gdzie przyzwyczajenie? 

Na pewno miłość kończy się tam, gdzie zaczyna się przyzwyczajenie. Rodzina może istnieć bez 

miłości, w tym nie ma nic złego. Chociaż takiej rodziny nie można uważać za dobry model. 

Myślę, że nie istnieje żadna recepta na stworzenie dobrej rodziny. Człowiek jest miarą 

wszystkiego.  

Pylyp Bilyi z Ukrainy 

 



  

Szczęśliwa rodzina? Trudno odpowiedzieć, czy istnieje, bo jest to pojęcie względne. 

Wszyscy wiemy, że model rodziny „2+1” to ideał. Ale często 

wychowanie dziecka spoczywa tylko na jednym z rodziców. 

Taka sytuacja wpływa niekorzystnie na jego rozwój, bo 

dziecko powinno mieć kontakt zarówno z matką, jak i z 

ojcem. Ważne, by dziecko było szczęśliwe – to główna rola 

rodziców. Jeśli nie są oni szczęśliwi w małżeństwie i często 

się kłócą, a nawet wdają w bójki – lepiej, by zamieszkali 

osobno i się rozwiedli. Po co „irytować” siebie nawzajem, a także szkodzić psychice swojej 

pociechy? 

 Jeśli chodzi o pary homoseksualne i ich prawa do wychowania dzieci – moim zdaniem 

nie jest to normalne. Nie istnieje np. homoseksualna krowa. Jeśli natura nie umożliwiła parom 

homoseksualnym posiadania dzieci,  to może nie jest to dobre? Mnóstwo ludzi uważa, że 

homoseksualne małżeństwa mogą wychować homoseksualne (w przyszłości) dziecko. Nie do 

końca się z tym zgadzam. Jeśli ktoś tak myśli, pojawia się pytanie: skąd biorą się geje i lesbijki, 

skoro 99% rodzin to rodziny heteroseksualne? 

 Pewne jest jedno – nie ma idealnego modelu rodziny. Każda rodzina powinna mieć 

jednak cel: wychowywać dzieci i otaczać je miłością. Dzieci – to nasza przyszłość! 
 

Natalia Onaszko z Ukrainy 

 

 
 

kilka słów o wiośnie 

Wiosna jest moją ulubioną porą roku, ponieważ po długiej zimie 

wszystko zaczyna budzić się do życia. Dni stają się coraz dłuższe   

i cieplejsze, powietrze pachnie kwitnącymi drzewami i kwiatami. 

Rano budzi nas śpiew ptaków i promienie słońca wpadające 

przez nasze okno. 

Wiosna to nowy początek. Codziennie wita nas nowymi 

niespodziankami – przebiśniegiem wyrastającym spod śniegu, 

kwitnieniem tulipanów i narcyzów, ćwierkaniem ptaszków, zieloną trawą na podwórku, 

porannym słońcem i krótkim deszczem, po którym na niebie powstaje malownicza tęcza. 
 

Maruša Telban ze Słowenii 

 



 

a teraz kilka słów o … 

wiośnie w Katowicach 

 

studenci radzą: 

Gdzie pójść? 

Co zobaczyć? 

Co się będzie działo? 

 

 

7 marca w Filharmonii Śląskiej odbędzie się koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej z solistką 

Iwoną Sobotko. Ta muzyka skierowana jest do melomanów, którzy lubią pogodne dźwięki. 

Podczas koncertu będzie można posłuchać Mozarta i Czajkowskiego. Bardzo lubię Śląską 

Orkiestrę Kameralną i dlatego myślę, że warto pójść na ten koncert. 
 

Katarzyna Bazylewicz z Białorusi 

 

9 kwietnia, w czwartek, chciałbym pojechać na koncert zespołu ARENA pt. 

„20th Anniversary Tour »The Unquiet Sky«”. Od 27 maja do 10 czerwca w kinie 

w Silesia City Center będą też wyświetlane stare polskie filmy. 
 

Paixão Antônio José z Angoli 

 

W Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbędzie się 10 kwietnia koncert zespołu 

muzycznego, który nazywa się „Koniec Świata”. Według mnie to jeden z najlepszych zespołów 

muzycznych w Polsce. Koncert będzie połączony z jubileuszem 15-lecia istnienia zespołu. Jacek 

Stęszewski (założyciel „Końca Świata”) mówi, że program koncertu będzie bogaty. Zespół zagra 

dużo starych piosenek, jak również kilka piosenek premierowych.  
 

Katsiaryna Lysko z Białorusi 

 

Od 15 do 24 maja w Katowicach odbędzie się Festiwal Katowice Natura 

Kultura „Metamorfozy”. W nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach będzie można wysłuchać 11 koncertów. Program 

obejmuje występy chórów, muzycznych kwartetów, Londyńskiej Sinfonietty i 

solowych artystów.  
 

Tamara Yarashuk z Białorusi 

 


