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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. Jak długo jesteś w Polsce?
5. Jak długo planujesz  tu zostać?
6. Co ci się najbardziej podoba w Katowicach?
7. A co najmniej?
8. Dlaczego uczysz się polskiego?

Mam na imię Margherita.
Jestem z Włoch.
Mój kraj kojarzy się z pizzą, spaghetti, 
słońcem i z morzem.
Jestem w Polsce od 2 miesięcy.
Będę w Sosnowcu do lutego.
W Katowicach najbardziej podobają mi się ludzie, 
bo są bardzo sympatyczni.
Nie podoba mi się pogoda, bo jest bardzo zimno.
Uczę się polskiego, bo interesuję się kulturą 
polską. 

Mam na imię Asier.
Jestem z Hiszpanii.
Mój kraj kojarzy się z fiestą, sjestą, piłką 
nożną, flamenco i z ciepłą pogodą.
Jestem w Polsce od 2 miesięcy. 
Będę w Katowicach do czerwca.
W  Katowicach  najbardziej  podobają  mi  się 
zapiekanki, stadion i piwo.
Nie podoba mi się pogoda, bo jest zimno.
Uczę  się  polskiego,  bo  jestem  wolontariuszem  w 
Polsce.

Mam na imię Batuhan.
Jestem z Turcji.
Mój kraj kojarzy się z kebabem, miastami 
historycznymi i z egzotyczną kulturą.
Jestem w Polsce od 2 miesięcy.
Będę w Katowicach jeszcze 5 miesięcy.
W Katowicach  najbardziej  podoba  mi  się  nowe 
budownictwo.
Nie podobają mi się ludzie, bo dużo razy zostałem 
okradziony.
Uczę się polskiego, bo w ogóle lubię ludzi, chociaż 
ostatnio nie miałem szczęścia.

Mam na imię Marcus.
Jestem ze Szwecji.
Mój  kraj  kojarzy  się  z  klopsami  i  „dala 
horse” (ręcznie  malowana  figurka 
konika).
Jestem w Polsce od 2 miesięcy.
Będę w Polsce do lipca, a może dłużej.
W Katowicach jeszcze  nie wiem, co najbardziej  mi 
się  podoba,  dlatego  że  jeszcze  nie  widziałem 
wszystkiego.
Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem.
Uczę  się  polskiego,  bo  lubię  ten  kraj  i  tutejszych 
ludzi.

Mam na imię Petr.
Jestem z Czech.
Mój kraj kojarzy się z piwem, hokejem i 
z Vaclavem Havlem.
Jestem w Polsce od 2 miesięcy.
Będę tu przez semestr.
W  Katowicach  najbardziej  podobają  mi  się 
codzienne  imprezy,  kurs  języka  polskiego  i 
spotkania z nowymi ludźmi.
Nie podobają mi się grosze, duże kolejki i ludzie 
palący wszędzie.
Uczę  się  polskiego,  bo  Polki  są  piękne  i  piszę 
pracę  dyplomową,  więc  muszę  czytać  polskie 
książki.

Mam na imię Agnes.
Jestem z Węgier.
Mój  kraj  kojarzy  się  z  tokajem, 
parlamentem,  papryką  i  z 
gulaszem.
Jestem w Polsce od 2 miesięcy.
Będę tutaj do lutego.
W Katowicach najbardziej podoba mi się teatr, Park 
Kościuszki i kościół św. Michała.
Nie podoba mi się dworzec PKP.
Uczę  się  polskiego,  bo  interesuje  mnie  literatura 
polska i kulturoznawstwo.

wywiady przeprowadziła Rita z Włoch



Skąd pochodzą polskie nazwy miesięcy
listopad XI – to czas, gdy opadają liście. 
grudzień XII – od gruda – to czas, gdy ziemia jest zamarznięta, pokryta grudami.
styczeń I – od słowa tyka  w nawiązaniu do drewna, które zdobywano w tym czasie.
luty II – to dawniej ‘ostry, srogi’ – w tym miesiącu są wielkie mrozy, ostre powietrze.

marzec  III  –  (z  łac.)  miesiąc 
poświęcony Marsowi  – rzymskiemu 
bogowi wojny.
kwiecień IV – od przymiotnika 
kwietny  –  w  tym  miesiącu 
kwitną pierwsze kwiaty.
maj  V  –  (z  łac.)  miesiąc 
poświęcony  Mai  – rzymskiej  bogini 
przyrody.
czerwiec  VI  –  od  czerw –  owad, 
który dostarcza czerwony barwnik.
lipiec  VII  –  od  lipa  –  w  tym 
miesiącu kwitnie lipa.
sierpień  VIII  –  od  sierp – 

narzędzie  używane 
podczas  żniw,  a 

sierpień to czas żniw.
wrzesień IX – od wrzos – to czas, gdy kwitnie wrzos.
październik X – od słowa paździerze – wewnętrzna, sucha część łodygi lnu lub konopi, która 
zostaje po czesaniu.

http://www.wersus.com.pl/tablice/czas/instr%20czas.pdf
http://poradniajezykowa.us.edu.pl/baza_archiwum.php?POZYCJA=160&AKCJA=&TEMAT=Etymologia&NZP=&WYRAZ

wytłumaczył Alexander Betekhtin

Co się dzieje w Katowicach?

17.11.2010/środa/ godz. 17.00
Kinoteatr Rialto, ul. św. Jana 24, Katowice
Karol Stryja – Ślązak, który zdobył cały 
świat, reż. W. Rotter-Kozera

19.11.2010 /piątek/ godz. 16.15
Centrum Sztuki Filmowej, ul. Sokolska 66, 
Katowice
Jestem Twój, reż. M. Grzegorzek

Festiwal Ars Cameralis 6-29.11.2010
Pośród zaproszonych gości są:
THE NATIONAL, CALEXICO, MIDLAKE, LAMBCHOP, 
TORTOISE, GET WELL SOON, EMILY J. WHITE
Swoje wystawy prezentować będą wybitni artyści:
JAKE & DINOS CHAPMAN, COLLIER SCHORR
http://cameralis.art.pl/

26.11.2010 /piątek/ godz. 18.00
Rondo Sztuki, Rondo im. Gen. J. Ziętka 1, Katowice
Festiwal Ars Cameralis 2010: 
Jake & Dinos Chapman: In the Realm of the 
Senseless/ W królestwie bezrozumności
Makiety z serii„Piekło” oraz ryciny odwołujące się
 do „Okropności Wojny” Francisco Goi.

3.12.2010 /piątek/ godz. 19.00
Filharmonia  Śląska, ul.  Pszczyńska  6,  Katowice-
Giszowiec, Z nutą romantyzmu 
Program: 
Mieczysław  Karłowicz  –  Koncert  skrzypcowy  A-
dur op. 8
Antonín Dvořák – VII Symfonia d-moll op. 70

4.12.2010 /sobota/ 19.00
Kinoteatr Rialto, ul. św. Jana 24, Katowice
Młynarski plays Młynarski

5.12.2010 /niedziela/ 19.30
Kinoteatr Rialto, ul. św. Jana 24, Katowice
MUMIO w spektaklu Lutownica

9.12.2010 /czwartek/ godz. 11.00, 17.00 
10.12.2010 /piątek/ godz. 10.00, 12.00 
Filharmonia Śląska, ul. Pszczyńska 6, Katowice-
Giszowiec, W cygańskich klimatach
Program: 
Johannes Brahms – Taniec węgierski nr 5 
Pablo Sarasate – Melodie cygańskie 
Ferenc Liszt – Rapsodia węgierska c-moll nr 2

spisał David z Węgier

http://imprezy.katowice.eu/imprezy/archiwum/20101126
http://cameralis.art.pl/
http://poradniajezykowa.us.edu.pl/baza_archiwum.php?POZYCJA=160&AKCJA=&TEMAT=Etymologia&NZP=&WYRAZ
http://www.wersus.com.pl/tablice/czas/instr%20czas.pdf


 „Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście”

Andrzejki w Polsce są obchodzone w wigilię świętego Andrzeja, czyli w nocy z 29 
na  30  listopada.  Prawdopodobnie  wywodzą  się  one  jeszcze  ze  starożytnej  Grecji. 
Świętowanie  andrzejek  ma  związek  z  wróżbami  dotyczącymi  miłości  i  małżeństwa. 
Według dawnych wierzeń noc 30 listopada ma magiczną moc. Tego właśnie wieczoru 
dziewczyny spotykają się i wróżą sobie, która szybciej wyjdzie za mąż, kiedy i za kogo. 
Obecnie  andrzejki  są  przede  wszystkim  wspaniałą  zabawą  i  wesołym  spotkaniem 
towarzyskim dla dziewczyn i chłopców. Oto niektóre znane wróżby andrzejkowe:

Wróżba z wodą i orzechami 

Zapalamy  2  świeczki  i  wstawiamy  do  połówek  łupinek  od  orzechów  włoskich  i 
puszczamy je na wodę, myśląc o sobie i swoim ukochanym. Jeśli łupiny podpłyną do 
siebie – oznacza to miłość, jeśli się oddalą – nic dobrego z tego związku nie wyniknie.

Wróżba z butów

Ustawiamy buty z lewej nogi rzędem w kącie pokoju. Ostatni w kolejce przestawiamy na 
początek. Właścicielka buta, który pierwszy dotknie czubkiem progu, najszybciej wyjdzie 
za mąż.

Wróżba ze skórki jabłka

Aby  poznać  pierwszą  literę  imienia  ukochanego  przeznaczonego  przez  los,  należy 
starannie  obrać  jabłko  i  uważać,  żeby  nie  przerwać  w  czasie  obierania  skórki  i  by 
powstała jedna długa obierka. Należy rzucić nią za siebie przez lewe ramię i odczytać 
literę, jaką utworzy, kiedy upadnie na podłogę.

Z dniem świętego Andrzeja są związane takie przysłowia:

• W dzień świętego Andrzeja pannom z wróżby nadzieja.
• Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota..
• Noc Andrzeja świętego przywiedzie narzeczonego.
• Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.

opisała Zoriana z Ukrainy



Gdzie można miło spędzić wolny czas, jeśli…

 - chcesz posłuchać muzyki i potańczyć:

Enigma, pl. Wolności – klub muzyczny, restauracja, dyskoteka, przepyszna kuchnia, oryginalne 
wnętrze i gorąca atmosfera. http://www.klubenigma.pl/

Kwadraty, ul. Franciszkańska 10 –  jeden z najstarszych klubów w Polsce. Tutaj zabawa jest 
naprawdę wesoła oraz bezpieczna, i co bardzo istotne, tania. http://www.kwadraty.pl/

Mega Club, ul. Żelazna 9 – super imprezy i niepowtarzalna atmosfera. 
http://www.megaclub.pl/

Pomarańcza, ul. Matejki 3 – najnowocześniejszy klub muzyczny w Polsce. Składa się z trzech 
poziomów, na których są usytuowane 3 niezależne parkiety, 6 barów oraz restauracja. 
Niepowtarzalne wnętrze, miła obsługa i przede wszystkim dobra zabawa. 
http://www.klubpomarancza.pl/

Spiż, ul. Opolska 22 - klub muzyczny z własnym browarem (piwo mocne, miodowe, pszeniczne, 
karmelowe, ciemne) oraz restauracja z niezwykłym menu. http://www.spiz.pl/

  - chcesz obejrzeć film:

Centrum Sztuki Filmowej, ul. Sokolska 66. http://www.csf.katowice.pl/

Kino Helios w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13. http://www.heliosnet.pl

Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24. http://rialto.katowice.pl/

Kino Światowid, ul. 3 Maja 7. http://www.swiatowid.katowice.pl/

 - chcesz coś dobrego zjeść:

City Pub, ul. 3 Maja – smaczne jedzenie, ciekawy wystrój wnętrza.  www.citypub.pl

Pub Wściekły Pies, ul. Słowackiego 16 – wszystko za 6 zł; otwarte codziennie od 13.00. 
http://www.wscieklypies-pub.pl 

Spencer Pub, ul. Wojewódzka 21 – prawdziwy angielski pub, wyśmienita kuchnia. 
http://www.spencerpub.com.pl/

Złoty Osioł, ul. Mariacka 1 – tanie jedzenie dla studenta i innych bardzo głodnych; duży wybór 
różnych zapiekanek i sałatek. http://www.wegebar.com/

poleca Zoriana z Ukrainy
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