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gazetka studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
numer 22, kwiecień 2010
Przypominamy pytania, na które odpowiadają nasi koledzy i koleżanki:
1. Jak masz na imię?
2. Skąd jesteś?
3. Jak się nazywa stolica twojego kraju? (Po polsku i w twoim języku)
4. Z czym/kim kojarzy się twój kraj?
5. Jak długo jesteś w Polsce?
6. Jak długo tu będziesz?
7. Co ci się najbardziej podoba w Katowicach?
8. A co najmniej?
9. Dlaczego uczysz się polskiego?

Mam na imię Botagoz.
Jestem z Kazachstanu.
Stolicą mojego kraju jest Astana (Aстaнa).
Mój kraj kojarzy się z gościnnością
i stepami. Mieszkają w nim ludzie
ze 130 narodowości.
Jestem w Polsce kilka dni.
Będę w Polsce (w Katowicach) 3
miesiące.
Nie miałam możliwości zwiedzić całego miasta,
ale tu, jak i w całej Polsce, jest piękna
architektura.
Najmniej podoba mi się to, że miasto jest
trochę brudne.
Uczę się języka polskiego, bo podoba mi się ten
język. Interesuję się polską kulturą i historią.
Marzyłam o tym, żeby pojechać do Krakowa
(jednego z moich ulubionych miast na świecie).
Mam na imię Akylaj.
Jestem z Kirgistanu.
Stolicą mojego kraju jest Biszkek
(Бишкек).
Mój kraj kojarzy się z ładną
przyrodą, górami, pięknym
jeziorem Issyk-kul.
W Polsce jestem od tygodnia.
Będę tutaj do 10 lipca.
W Katowicach podoba mi się wszystko.
Nie podoba mi się to, że mieszkam daleko od
centrum.
Uczę się polskiego, bo lubię ten język.
Mam na imię Domen.
Jestem ze Słowenii.
Stolica mojego kraju to Lublana
(Ljubljana).
Mój kraj to Alpy, morze, jaskinie.
Jestem tutaj 1 miesiąc.
Zostaję tutaj jeszcze 3,5 miesiąca.
Podobają mi się pierogi z mięsem.
Nie podobają mi się złe drogi.
Uczę się polskiego, bo chciałbym tłumaczyć.

Mam na imię Sanja.
Jestem z Serbii.
Stolica mojego kraju to Belgrad
(Beograd).
Mój kraj kojarzy się z rakiją
(tradycyjny, bardzo mocny napój
alkoholowy), festiwalami Exit i
Gucza, kibicami klubów piłkarskich (np.
Czerwona Gwiazda i Partizan).
Jestem tu 1 miesiąc.
Będę w Polsce jeszcze przez 3 miesiące.
Podoba mi się to, że tutaj są fajne imprezy i
ludzie są sympatyczni.
Nie lubię rozkładu jazdy i naszych sąsiadów,
dzików, które mieszkają na Ligocie.
Uczę się polskiego, bo lubię uczyć się języków,
a polski jest dla mnie interesujący, bo ma
trudną wymowę.
Mam na imię Andro.
Jestem z Gruzji.
Stolica mojego kraju to
Tbilisi.
Mój kraj kojarzy się z winem,
górami, piosenkami.
Jestem tu 5 miesięcy.
Będę w Polsce jeszcze przez 4 miesiące.
Podoba mi się to, że Katowice to nieduże
miasto i łatwo się po nim poruszać.
Nie podoba mi się zimno.
Uczę się polskiego, bo lubię uczyć się języków,
a polski nie jest dla mnie trudny.

pytała Ana ze Serbii

Gdzie wyjść wieczorem…
- żeby potańczyć i posłuchać dobrej muzyki
2B3, pl. Sejmu Śląskiego 2 (wejście od ul. Sienkiewicza) – klub
muzyczny: czwartki o 22 karaoke wyjazdowe, wtorki i soboty koncerty; tanie piwko.
http://www.2b3.com.pl/
Spiż, ul. Opolska 22 - klub muzyczny z własnym browarem (piwo jasne pełne, miodowe,
karmelowe, ciemne, mocne), dobre imprezy. http://www.spiz.pl/
Kwadraty, ul. Franciszkańska 10 – dyskoteka, dobre drinki, dużo obcokrajowców, tanio.
http://www.kwadraty.pl/
Mega Club, ul. Żelazna 9 – atmosfera klubowych koncertów jest jedyna i niepowtarzalna 
http://www.megaclub.pl/
Grzesznicy w niebie, ul. Sokolska 7 – dyskoteka, door selection, rewelacyjna atmosfera, dosyć
drogo. http://www.grzesznicywniebie.pl/

- żeby coś zjeść albo wypić
City Pub, ul. 3 Maja – dobre piwko i jedzenie; karaoke co drugi czwartek w
miesiącu!
Pub Kredens, ul. św. Jacka 9 – dania główne poniżej 20 zł; wyśmienite pizze z pieca, zapiekanki,
pierogi, tanie piwo; codziennie od 8 do 24, w piątki i soboty do 2. http://www.kredens-pub.com.pl/
City Rock, ul. Chorzowska 9b - restauracja amerykańska, dania kuchni amerykańskiej, włoskiej i
polskiej. http://www.cityrock.pl/
Cogitatur, ul. Gliwicka 9a – dyskoteka z restauracją, dużo miejsca, dobra atmosfera, polecamy
PLACELKI MARCELEGO – smacznego!

- żeby się pobawić
Fun City, ul. Chorzowska 107 – kręgle, bilard, miła obsługa, dobre piwo.
http://www.fun-city.pl/
przygotowała i bywała Maria z Serbii

W Y C I E C Z K I
Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
Największy z ośmiu katowickich parków jest obiektem zabytkowym. Od 1938.r. na
najwyższym wzniesieniu parku stoi XIV-wieczny drewniany kościółek św. Michała.
Ze wzgórza można obejrzeć fantastyczną panoramę Katowic i lasów pszczyńskich.
Park leży między ulicami: Kościuszki, Mikołowską i Górnośląską. Zajmuje powierzchnię 72 ha.
Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, ul. Jordana 39
Zaprasza na wystawę stałą poświęconą gotyckiej i średniowiecznej sztuce sakralnej.

Interesujące jest malarstwo tablicowe, ornaty, średniowieczne złotnictwo. Muzeum posiada rzadki
zbiór ikon greckich i rosyjskich, a także malarstwo autorów węgierskich.
Przy Muzeum funkcjonuje Galeria Sztuki Współczesnej FRA ANGELICO.
Czynne: niedziele 1400 - 1700, wtorki, czwartki 1400 - 1800.
Wejście dla zwiedzających od ulicy Wita Stwosza 16; wstęp – cena dobrowolna.

Zamek w Będzinie, ul. Zamkowa 1
Położony na lewym brzegu Czarnej Przemszy jest przykładem budownictwa obronnego z połowy
XIV w. Zamek to ważny ośrodek kulturalny miasta; odbywają się tutaj spotkania plenerowe,
turnieje rycerskie z okazji Dni Będzina (maj - czerwiec). Można tutaj z Katowic dojechać autobusem
40, 800, 807 lub pociągiem. http://www.muzeum.bedzin.pl/
Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, piątek: 900 - 1600
środa: 900 - 1700 od listopada do marca - środa: 800 - 1600
sobota: 900 - 1500
niedziela: 1000 - 1500
od 21 czerwca do 30 września - niedziela: 1000 - 1700

Pałac Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie, ul. Świerczewskiego 15
Barokowo-klasycystyczny pałac wybudowany przez Kazimierza Mieroszewskiego na początku XVIII
w. (około 1702-1718) jest wzorowany na pałacach francuskich. Pałac jest częścią Muzeum Zagłębia
(http://www.muzeum.bedzin.pl/), znajdują się tam zbiory archeologiczne, etnograficzne oraz
historyczne.
Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, piątek: 900 - 1600
środa: 900 - 1700
sobota: 900 - 1500
niedziela: 1000 - 1500 od 21 czerwca do 30 września - niedziela: 1000 - 1700

Tyskie Muzeum Piwowarstwa, ul. Katowicka 9
Znajduje się w dawnym budynku kościoła ewangelickiego z 1902 roku. W sali muzealnej można
zobaczyć ponad 300 butelek z początku XIX w., narzędzia bednarskie,
oryginalne dębowe beczki, kufle, podstawki, etykiety, kapsle, dokumenty,
zdjęcia związane z piwem i jego historią oraz można poznać historię tyskiego
browaru. Wszystko to w nowoczesnej oprawie.
Można wybrać trzy możliwości zwiedzania:
Zwiedzanie Browaru + zwiedzanie Tyskiego Muzeum Piwowarstwa +
degustacja piwa w pubie pod muzeum - 2,5 godziny
Zwiedzanie Browaru + degustacja piwa w pubie pod muzeum - 1,5 godziny
Zwiedzanie Tyskiego Muzeum Piwowarstwa + degustacja piwa w pubie pod muzeum - 1,5 godziny
Muzeum zwiedzać mogą osoby, które mają skończone 18 lat.
JuraPark w Solcu Kujawskim, ul. Sportowa 1
Ponad 160 unikalnych rekonstrukcji dinozaurów. Największe muzeum tego typu w Polsce,
setki niepowtarzalnych eksponatów pochodzących z najbardziej egzotycznych
zakątków świata.
W okresie zimowym w JuraParku obowiązują promocyjne ceny: 10zł (bilet
normalny), 8zł (bilet ulgowy) oraz 6zł (bilet grupowy). http://www.juraparksolec.pl/
proponuje Marina z Serbii

Międzynarodowy kalendarz świąt kwietniowych

1
Międzynarodowy
Dzień Ptaków

2
Międzynarodowy
Dzień Książki dla
Dzieci

3

Prima Aprilis
(Dzień Żartów,
Dzień Głupca –
Wielka Brytania,
Dzień Ryby –
Francja, Dzień
Śmiechu - Rosja)

4
Wielkanoc
(święto ruchome)
Dzień Dziecka
(Tajwan,
Hongkong)
Światowy Dzień
Geografa
Światowy Dzień
Szczura

8
Międzynarodowy
Dzień Romów

9
Dzień Bohaterów
(Filipiny)

10
Dzień Służby
Zdrowia

11
Dzień Radia

Dzień Kwiatów
(Japonia)

5
Dzień Leśnika i
Drzewiarza
(Polska)

6

7
Światowy Dzień
Zdrowia
Dzień Matki i
Urody (Armenia)

Dzień
Grzeczności za
Kierownicą
(Francja)

Dzień Kobiet
(Mozambik)

Dzień bez
Makijażu (Wielka
Brytania)
12
Międzynarodowy
Dzień Lotnictwa i
Kosmonautyki

13
Nowy Rok
(Tajlandia,
Kambodża, Sri
Lanka, Laos)

14
Dzień
pomarańczy
(Japonia)
Dzień Języka
Gruzińskiego

Dzień czekolady
Noc Jurija
Ogólnopolski
Dzień Walki z
Bezrobociem

15
Dzień Armii
(Bośnia i
Hercegowina)

16
Dzień Sapera

17
Święto Flagi
(Samoa)

18
Międzynarodowy
Dzień Ochrony
Zabytków

19
Dzień indyjski
(Brazylia)

Dzień Ewakuacji
(Syria)

23
Światowy Dzień
Książki i Praw
Autorskich
Narodowy Dzień
Niepodległości i
Dzień Dziecka
(Turcja)

Dzień Odkrycia
(Brazylia)

29
Międzynarodowy
Dzień Tańca

Święto Orderu
Podwiązki
(Wielka Brytania)

24
Dzień
Niepodległości
(Izrael)

21
Dzień
przedszkola
(Niemcy)

Dzień
Pracowników
Przemysłu
Włókienniczego,
Odzieżowego i
Skórzanego

Dzień Włókniarza
22
Światowy Dzień
Ziemi

20
Międzynarodowy
Dzień Wolnej
Prasy

25
Międzynarodowy
Dzień Sekretarki

Dzień Narodowej
Zgody (Niger)

26
Międzynarodowy
Dzień Własności
Intelektualnej
Dzień Drogowca i
Transportowca

27
Międzynarodowy
Dzień Rysunku
Graficznego

28
Święto Bounty
(Pitcairn)
Dzień Bohaterów
(Barbados)

Dzień
Wyzwolenia
Synaju (Egipt)
Święto
Państwowe –
Rewolucja
Goździków
(Portugalia)

30
Noc Walpurgi

Dzień Showa
(Japonia)
Dzień Edukacji
(Kongo)
Dzień Królowej
(Holandia)
Dzień Dziecka
(Meksyk)

spisała Sanja z Serbii

