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Przypominamy pytania do naszych kolegów.

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?

1.1.1.1. Mam na imię Maria.
2.2.2.2. Jestem z Niemiec.
3.3.3.3. Stolicą mojego kraju jest
Berlin (Berlin).
4.4.4.4. Mój  kraj  kojarzy  się  z
zachowywaniem  porządku  i
przestrzeganiem
regulaminów. Znani są teŜ niemieccy piłkarze.
5.5.5.5. Jestem juŜ w Polsce trzy tygodnie.
6.6.6.6. Będę w Polsce jeszcze cztery miesiące.
7.7.7.7. Najbardziej  podobają mi się ludzie,  poniewaŜ są
bardzo mili i pomocni.
8.8.8.8. Nie  podoba  mi  się  to,  Ŝe  czasem  nie  umiem
powiedzieć tego,  co chcę,  bo  brakuje  mi  słów.  Nie
lubię teŜ niektórych dyskotek.
9.9.9.9. Uczę  się  polskiego,  poniewaŜ  studiuję  polską
kulturę (kulturoznawstwo). Polska to ciekawy kraj.

1.1.1.1. Mam na imię Desi.
2.2.2.2. Jestem z Austrii.
3.3.3.3. Austriacka stolica nazywa
się Wiedeń (Wien).
4.4.4.4. Mój  kraj  kojarzy  się  z
muzyką klasyczną, na przykład z
Mozartem  lub  Haydnem.  Poza  tym
kojarzy się z górami i jazdą na nartach.
5.5.5.5. Jestem w Polsce od dwu miesięcy. Najpierw byłam
w Lublinie.
6.6.6.6. Będę w Polsce tylko jeden semestr.
7.7.7.7. W Katowicach najbardziej podobają mi się ludzie.
Są bardzo mili i zawsze mi pomagają.
8.8.8.8. Najmniej podobają mi się pijani ludzie na ulicach,
a takŜe to, Ŝe wszystko jest szare i brudne.
9.9.9.9. Myślę, Ŝe Polska ma duŜy rynek i Austriacy, którzy
mówią po polsku na pewno znajdą tu bardzo dobrą
pracę.

1.1.1.1. Mam na imię Jessica.
2.2.2.2. Jestem z Hiszpanii.
3.3.3.3. Stolicą mojego kraju jest Madryt
(Madrid).
4.4.4.4. Mój  kraj  kojarzy  się  ze  słońcem,
morzem  i  górami,  z  flamenco,  z
imprezami,  ze  spokojnym Ŝyciem i  z
tym, Ŝe wszystko będzie „manana”,
to znaczy „jutro” ☺
5.5.5.5. Jestem w Polsce od miesiąca i bardzo mi się ona
podoba, dlatego będę często jeździć tu na wakacje.
6.6.6.6. Nie wiem, jak długo będę w Polsce, ale myślę, Ŝe
kilka lat.
7.7.7.7. W  Katowicach  najbardziej  podoba  mi  się
architektura,  bo  moŜna  znaleźć  tu  stare  i  nowe
budynki. W tym mieście widać  prawdziwą ewolucję.
8.8.8.8. Najmniej podobają mi się pijacy i brudne ulice.
9.9.9.9. Uczę się języka polskiego, bo lubię Polskę i chcę tu
mieszkać  długo.  Mam  nadzieję,  Ŝe  szybko  będę
mówić  po  polsku  tak  jak  Polacy,  choć  będzie  to
trudne; jak dla mnie macie zbyt duŜo [sz], [cz].

1.1.1.1. Mam na imię Elspeth, nie Elizabeth
☺

2.2.2.2. Jestem z Anglii.
3.3.3.3. Stolicą  mojego  kraju  jest  Londyn
(London).
4.4.4.4. Słyszałam, Ŝe mój kraj kojarzy się z
powaŜnymi,  nudnymi  ludźmi,  którzy
myślą, Ŝe są elitą. Przepraszam za to. Mam nadzieję,
Ŝe ja i inni Anglicy moŜemy zmienić twoje zdanie.
5.5.5.5. Jestem w Polsce rok.
6.6.6.6. Będę tutaj chyba jeszcze tylko 10 miesięcy.
7.7.7.7. Najbardziej podoba mi się duŜy park w Chorzowie
(Hm… to nie są juŜ Katowice).  Byłam tam w zeszły
weekend i właściwie się opaliłam! Naprawdę! 
8.8.8.8. Najmniej podoba mi się, gdy widzę biedne dzieci
biegające po ulicy. Czuję się wtedy smutna. 
9.9.9.9. Bo pracuję tutaj w organizacji chrześcijańskiej ze
studentami. Język polski  jest  waŜny w mojej  pracy,
choć mogę mówić po  angielsku.  TakŜe dlatego,  Ŝe
gdy  idę  ulicami  miasta,  często  spotykam  stare
kobiety, które nie mówią po angielsku.



1.1.1.1. Mam na imię Bahy. 
2.2.2.2. Jestem z Egiptu, dokładnie z Kairu.
3.3.3.3. Stolica  mojego  kraju  nazywa
się  po  polsku  Kair,  a  po
arabsku El Kahira.
4.4.4.4. Egipt to piramidy.
5.5.5.5. Jestem  w  Polsce  od  dwóch
tygodni.
6.6.6.6. Będę w Polsce cztery miesiące.
7.7.7.7. Lubię  bardzo  dyskoteki.  Jest  ich  duŜo  w
Katowicach. Lubię teŜ Polaków, którzy są towarzyscy
i przyjacielscy.  DuŜo podróŜuję autobusami i  to jest
jak spacer po mieście.
8.8.8.8. Czego  nie  lubię  w  Katowicach?  –  Szarych
budynków.
9.9.9.9. Uczę  się  języka  polskiego,  Ŝeby  pracować  jako
przewodnik  turystyczny  z  polskimi  turystami  w
Egipcie.

1.1.1.1. Mam na imię Mohammed.
2.2.2.2. Jestem z Maroka.
3.3.3.3. Stolicą mojego kraju jest Rabat.
4.4.4.4. Mój  kraj  kojarzy się  ze słońcem,
ciepłem.  Tam  jest  około  3700
kilometrów  morza.  Maroko  kojarzy
mi się takŜe z owocami, warzywami i
górami. Niestety, jest tam duŜo trawki. W Maroku jest
wielu turystów, poniewaŜ są tam piękne miasta i leŜy
blisko Europy.
5.5.5.5. Jestem w Polsce osiem miesięcy.
6.6.6.6. Nie wiem tego.
7.7.7.7. W Katowicach najbardziej podoba mi się centrum.
8.8.8.8. Najmniej podobają mi się ulice i stare budynki, a
takŜe zbyt duŜo alkoholików.
9.9.9.9. PoniewaŜ lubię języki obce.

PRZEMÓWIENIE NA TEMAT ZACHOWANIA TRADYCJI DZIADÓW*

Szanowni Państwo!
Jest  mi niezwykle  miło powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu Towarzystwa

Propagowania Kultury. Za nami 31 października, kiedy obchodzimy nie tylko komercyjne
święto  Halloween, ale przede wszystkim przypominamy sobie „Dziady” – ludowy zwyczaj,
którego  współczesnym odpowiednikiem są Zaduszki.  Muszę tu  dodać,  Ŝe  Halloween  to,
oczywiście, teŜ tradycja, ale – niestety – dziś za bardzo zamerykanizowana i nastawiona

jedynie na imprezowanie i zabawy.
Drogie Panie, Drodzy Panowie w tych waŜnych dla naszej kultury dniach czcimy i pamiętamy 

o  naszych zmarłych  przodkach.  Dziady mają  pogańskie  korzenie,  zostały  potępione  przez  Kościół  
z powodu magicznych, odbywających się potajemnie rytuałów.
Szanowni Państwo, jak wiemy w dzisiejszych czasach nadal kultywuje się niektóre z tych obyczajów –
np.  przynoszenie  jadła  na  groby  zmarłych  –  nie  tylko we  wschodniej  Polsce,  ale  teŜ  na  Białorusi,
Ukrainie i w Rosji. MoŜna powiedzieć, iŜ jest to część kultury słowiańskiej i powinniśmy pielęgnować tę
tradycję.
Jest  to  wyjątkowy czas,  gdyŜ  na  wszystkich  cmentarzach moŜna poczuć  tę  niesamowitą  magiczną
atmosferę. Oddajemy cześć naszym przodkom, częstując ich jedzeniem, modląc się za nich, chcemy jak
najlepiej  „ugościć”  te  dusze.  W ten  sposób okazujemy im szacunek.  Kult  zmarłych  istniał  zawsze,
obecnie zmieniły się tylko sposoby obchodzenia tej tradycji.
Drogie Panie, Drodzy Panowie, niestety Halloween przyćmił nieco sens tych dni. Teraz liczy się impreza,
zabawa, choć na szczęście nie wszyscy przyjęli  Halloween.  Pamiętajmy więc o właściwym znaczeniu
tych świąt, moŜe nam się uda powrócić do tradycyjnych obrzędów.
Kończąc  moje przemówienie,  dziękuję  Państwu za uwagę i  Ŝyczę miłych  dni  spędzonych w  gronie
rodzinnym. Teraz mam zaszczyt zaprosić Państwa na mały poczęstunek i raz jeszcze podziękować za
uwagę.

Weronika Kunda (Austria)

*DZIADY TO  NAZWA  LUDOWEGO  OBRZĘDU.  DZIADAMI NAZYWANO  ZMARŁYCH  I  IM  BYŁA  POŚWIĘCONA  TA
UROCZYSTOŚĆ.  ODBYWAŁA  SIĘ  W  DZIEŃ  ZADUSZEK.  POLEGAŁA  NA  WYWOŁYWANIU  DUSZ  ZMARŁYCH
PRZODKÓW.
DZIADY TO TAKśE TYTUŁ DRAMATU POLSKIEGO WIESZCZA NARODOWEGO ADAMA MICKIEWICZA.



STUDENCI Z GRUPY A0 JUś PISZĄ I MÓWIĄ PO POLSKU!!!STUDENCI Z GRUPY A0 JUś PISZĄ I MÓWIĄ PO POLSKU!!!STUDENCI Z GRUPY A0 JUś PISZĄ I MÓWIĄ PO POLSKU!!!STUDENCI Z GRUPY A0 JUś PISZĄ I MÓWIĄ PO POLSKU!!!

Mam  na  imię  Mafalda.  Jestem  z  Portugalii.  Mieszkam  w  Katowicach.
Mówię po portugalsku i po angielsku, trochę po francusku i hiszpańsku.

Ale nie mówię po włosku, po polsku, po rosyjsku. Interesuję się muzyką,
sztuką i  fotografią,  podróŜowaniem. Jestem studentką średniego wzrostu,

zabawną, młodą i kreatywną.

Mam  na  imię  Mido.  Jestem  z  Egiptu.  Mieszkam  w  Mysłowicach  na  ulicy
Kotarbińskiego.  Mówię  po  arabsku.  Jestem  młody,  zdrowy,  wysportowany,
przystojny, a nie jestem agresywny, sfrustrowany. Interesuję się nauką, sportem,
muzyką.

Mam na imię  Barbara.  Jestem  ze  Słowenii.  Teraz  mieszkam  w Katowicach.
Jestem nauczycielką. Mówię po słoweńsku, po macedońsku, po angielsku i
po  francusku.  Uczę  się  języka  polskiego.  Nie  mówię  po  japońsku  i  po

hiszpańsku.  Jestem  energiczna,  aktywna  i  emocjonalna.  Nie  jestem  ani  agresywna,  ani
sfrustrowana. Interesuję się językiem polskim, fotografią, literaturą, podróŜowaniem i kinem.
Chciałabym być poetką.

Mam na imię Sven. Jestem z Niemiec. Mówię po niemiecku, po angielsku i trochę po
polsku. Mieszkam w Katowicach. Interesuję się literaturą, muzyką, kinem, fotografią i
sportem. Jestem urzędnikiem.

Mam na imię Nosir.  Jestem z Uzbekistanu. Mieszkam w Katowicach-Ochojcu przy
ulicy Ziołowej 43a. Jestem lekarzem chirurgiem. Interesuję się muzyką, piłką noŜną,

pływaniem. Mówię po rosyjsku, po polsku, trochę po angielsku.

Mam  na  imię  Heroz.  Jestem  z  Uzbekistanu.  Mówię  po  rosyjsku  i  po  angielsku.
Rozumiem  teraz,  gdy  ktoś  mówi  po  polsku.  Bardzo  interesuję  się  kardiochirurgią.
Studiuję  kardiochirurgię  w  Katowicach.  Interesuję  się  jeszcze  chodzeniem  po  górach.
Jestem w Polsce od 2 miesięcy.

Mam  na  imię  Jan.  Nazywam  się  Jan  Robinson.  Jestem  Anglikiem  z  Anglii,  z
Manchesteru. Mieszkam w Mysłowicach. Mówię po angielsku i znam język francuski,
niemiecki  i  polski.  Interesuję  się  literaturą,  fotografią,  sportem,  podróŜowaniem,
turystyką pieszą i narciarstwem. Jestem emerytem, juŜ nie pracuję.

                        

GRATULACJE! BRAWO!!!
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