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Przypominamy pytania do naszych kolegów:
1. Jak masz na imię?
2. Skąd jesteś?
3. Z czym/kim kojarzy się twój kraj?
4. Co robisz w Polsce?
5. Jak długo jesteś w Polsce?
6. Jak długo planujesz tu zostać?
7. Co ci się najbardziej podoba w Katowicach?
8. Dlaczego uczysz się polskiego?

Mam na imię Tina.
Jestem z Ukrainy.
Mój kraj kojarzy się z
barszczem.
Studiuję język polski.
Jestem tutaj od trzech dni.
Planuję zostać cztery miesiące.
Podoba mi się architektura tego miasta.
Chciałabym być tłumaczem.
Mam na imię Paulina.
Jestem z Francji.
Mój kraj kojarzy się z winem, wieżą
Eiffla i zamkami.
Studiuję język francuski.
Jestem w Polsce miesiąc.
Do początku czerwca.
Najbardziej mi się podoba
restauracja „City Rock” i sklepy
„Żabka”.
Uczę się polskiego, bo chcę się komunikować
z ludźmi.
Mam na imię Belle Jora.
Jestem z Konga.
W moim kraju jest dużo
rezerwatów przyrody ze
zwierzętami i jest pomnik
ofiar niewoli.
Studiuję w Polsce.
Jestem tutaj od października.
Zostanę przez trzy lata.
Najbardziej mi się podoba „Silesia City
Center” i rynek.
Lubię Polaków i polski język.

Mam na imię Diana.
Jestem z Łotwy.
Mój kraj kojarzy się z czekoladą i
balsamem (tradycyjny ziołowy likier).
Dostałam stypendium i studiuję tutaj
język angielski.
Jestem w Polsce miesiąc.
Zostanę do końca czerwca.
Najbardziej podoba mi się wiosna w
Katowicach.
Uczę się polskiego, bo mi się podoba ten język.
Mam na imię Emad.
Jestem z Egiptu.
Mój kraj kojarzy się z
piramidami i sfinksem.
Uczę się języka polskiego.
Jestem w Polsce od lutego.
Zostanę do czerwca.
Podobają mi się ludzie tutaj, Polacy i
obcokrajowcy.
Uczę się polskiego, żeby mieć większą szansę na
zdobycie pracy, mieć lepszy zawód.
Mam na imię Peter.
Jestem z Nigerii.
W moim kraju są znane filmy,
przemysł i piłka nożna.
Studiuję w Polsce.
Jestem tutaj od 9 miesięcy.
Chciałbym zostać na stałe.
Podoba mi się przyroda w Katowicach.
Chciałbym mieszkać w Polsce i uczę się
rozmawiać.
wywiady przeprowadził Milovan z Serbii

UWAGA, UWAGA!! ZBLIŻA SIĘ PRIMA APRILIS!
Czy macie już pomysły na Prima Aprilis?! Może nie wszyscy wiedzą, że
1 kwietnia dla wielu krajów świata jest dniem bardzo wesołym! Dużo ludzi
wtedy robi żarty, a naiwne osoby są ofiarami tych żartów. W ostatnich
latach w gazetach są napisane nieprawdziwe wiadomości, które dopiero
następnego dnia są przedstawione jako żarty. Geneza Prima Aprilis jest
tajemnicza. Mówi się, że to święto pochodzi z Francji, kiedy kalendarz
został zreformowany i pierwszy dzień nowego roku zamienił się z 1 kwietnia
na 1 stycznia. Francuską nazwą Prima Aprilis jest „poisson d’avril” co
znaczy właśnie, że w tym dniu słońce wchodzi w
zodiakalny
znak Ryb. Dlatego symbolem tego dnia jest
ryba.
Miłego dnia i udanych żartów!

życzy Rita z Włoch

I… CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA!
Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie, które
obchodzi się na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Według wiary chrześcijańskiej, stało się to
trzy dni po jego śmierci, tj. w pierwszą niedzielę po
Wielkim Piątku. Wielkanoc to najważniejsze święto
chrześcijańskie, bo wyraża radość i zwycięstwo Syna Bożego
nad śmiercią. Tydzień przed Wielkanocą jest nazywany Wielkim
Tygodniem, a ostatnie dni tego tygodnia to Wielki Czwartek, Wielki Piątek,
Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. Wielkanoc to malowanie
jajek, prezent od zajączka i, oczywiście, lany poniedziałek.

Lany poniedziałek (drugi dzień Świąt
Wielkanocnych) zwany też Poniedziałkiem
Wielkanocnym, śmigusem-dyngusem, to stary
zwyczaj związany m.in. z chrztem. Nazwa
śmigus-dyngus pochodzi z języka niemieckiego.
W polskiej tradycji ten dzień kojarzy się z oblewaniem się wodą i biciem
palemkami po nogach. To symbolizowało zdrowie i oczyszczenie się z brudu
duchowego. Oczywiście, lany poniedziałek jest świętem zabawy i radości dla
całej rodziny.
opisała Aleksandra z Serbii

Pan Krzysztof Smętkiewicz, podinspektor w Urzędzie Miasta (Wydział Promocji), poleca
studentom do zwiedzenia 4 miejsca w okolicach Katowic.
1) Na pewno Pszczyna, jest dogodnie skomunikowana. Można tam szybko dojechać. Jest tam
zabytkowy pałac książąt pszczyńskich i park w stylu angielskim. Sama Pszczyna jest ładnym
miasteczkiem z zabytkowym rynkiem. Warto też odwiedzić Muzeum Prasy Śląskiej oraz
zagrodę żubrów.
Jak tam dojechać: autobusem z dworca PKS w Katowicach (ul. Skargi 6)
Czas podróży: 60 minut
Cena biletu: 10 zł
Cennik (bilet normalny/ulgowy): pałac: 14,50/8,50 zł (wnętrza XIX- i XXwieczne), 5/3 zł (zbrojownia), 3/2zł (gabinet miniatur).
Muzeum Prasy Śląskiej: 8/5 zł
2) Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Szczególnie interesujący dla panów będzie
Browar w Tychach, dlatego że tam zawsze po zwiedzeniu można degustować piwo. Na szlaku
znajdują się m.in. dwie zabytkowe kopalnie - Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” na
terenie Zabrza, oraz Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach.
Jak tam dojechać: autobusem z dworca PKS w Katowicach (ul. Skargi 6)
Czas podróży: Tychy: 25-30 minut, Tarnowskie Góry: 40 minut, Zabrze: 50 minut
Cena biletu: Tychy: 7 zł, Tarnowskie Góry: 5,70 zł, Zabrze: 6 zł
Cennik (bilet normalny/ulgowy): Tyskie Browarium: 12/6 zł;
Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach: (zależy od liczby osób w grupie) 18-38/
13,50-31,50 zł.
Kopalnia „Guido”: 21/18 zł (poziom 170); 26/21 zł (poziom 320); 36/31 zł (bilet łączny).
3) Bielsko-Biała jest ładnym, starym miastem z zabytkowymi kościołami i kamienicami,
położonym w Beskidach. Można połączyć zwiedzanie miasta z wycieczką w góry. Na
Szyndzielnię jest kolejka linowa z Bielska-Białej.
Jak tam dojechać: autobusem z dworca PKS w Katowicach (ul. Skargi 6)
Czas podróży: 70 minut
Cena biletu: od 11 do 13 zł
Cennik (bilet normalny/ulgowy): kolejka linowa na Szyndzielnię: 19/14 zł
4) Gliwice są miastem starszym od Katowic, ze średniowiecznym rynkiem. Ciekawe są zabytki
przemysłowe m.in. radiostacja gliwicka.
Jak tam dojechać: autobusem z dworca PKS w Katowicach (ul. Skargi 6)
Czas podróży: 55 minut
Cena biletu: 8,70 zł
Cennik (bilet normalny/ulgowy): radiostacja gliwicka: 5/2 zł
wywiad prowadził Miloš z Serbii

CO SIĘ DZIEJE W KATOWICACH?
11.03.2011-27.04.2011/ wtorek-niedziela: godz. 14.00-19.00
Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice
wystawa E.J.J.M.R. - 5 Miejsc na Biegunach
wstęp: płatny
- prace 5 artystek młodego pokolenia
- różnorodne malarstwo, performance, obiekty, wideo
http://ck.art.pl/
13.03.2011-06.05.2011/wtorek-niedziela: godz. 14.00-19.00
Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice
wystawa Cztery pory Gierka. Polska 1970-1980 w zdjęciach Agencji FORUM
wstęp: płatny
- ponad 150 zdjęć
- sceny z życia codziennego oraz wydarzeń społeczno-politycznych (wypoczynek, praca, święta i
obrzędy religijne, moda, festiwale i zabawy, sceny uliczne, zakupy, oficjalne uroczystości)
http://ck.art.pl/
18.03.2011-22.05.2011/ pn. 11.00-16.00, wt.-pt. 10.00-17.00
Muzeum Śląskie, al. Korfantego 3, Katowice
wystawa: Życie codzienne w województwie śląskim
1922-1939
- życie prywatne – społeczne i towarzyskie, handel, rzemiosło,
szkoła i praca
- motocykl i rower, porcelana, mundury i sprzęt straży pożarnej
www.muzeumslaskie.art.pl

03.04.2011/niedziela/ 10.00-17.00
Miejski Dom Kultury „Batory”, ul. Stefana Batorego 6, Chorzów
VII Jarmark Rzeczy Ładnych
wstęp: wolny
- dla wszystkich, którzy kochają zakupy
- rzeczy ręcznie robione i oryginalne
- biżuteria, ceramika, zabawki, kapelusze, rzeźby
- taneczne zespoły dziecięce i młodzieżowe
www.rzeczy-ladne.eu
17.04.2011/niedziela/godz. 11:00
XVIII Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego
start: pl. Sejmu Śląskiego, Katowice
dystans: 8,5 km
udział bezpłatny
zgłoszenia elektroniczne: www.biegkorfantego.katowice.pl
lub w dniu imprezy w godzinach 8:00-10:00 przy pl. Sejmu
Śląskiego
wybrał David z Węgier

