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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 Esther.
Jestem z Hiszpanii.
Z moim krajem kojarzy się
głównie piłka nożna i
jedzenie.
Jestem tutaj przez Erasmusa na
wymianie.
Jestem w Polsce od września.
Zostaję do czerwca.
Podoba mi się bardzo klimat ulicy Mariackiej
i katowickie parki, bo tam się dobrze
spaceruje.
Chcę rozmawiać z ludźmi, a moim
marzeniem jest prowadzić przynajmniej
podstawowe dialogi.
Mam na imię Kukiko.
Jestem z Japonii.
Mój kraj kojarzy się teraz z
trzęsieniami ziemi.
W Polsce robię badania sztuki
współczesnej.
Jestem tutaj od roku.
Zostaję do lipca.
Nie wiem dokładnie co najbardziej, ale
wizyta w Nikiszowcu była interesująca.
Uczę się polskiego, żeby móc prowadzić
badania.
Mam na imię Ronnie.
Jestem z Holandii.
Mój kraj kojarzy się z
wiatrakami, tulipanami,
malarzami i coffee shopami.
W Polsce pracuję jako
artysta, muzyk i DJ.
Mieszkam tu już prawie 6 lat.
Nie wiem, jak długo jeszcze zostaję.
Najbardziej mi się podoba w Katowicach to,
że miasto cały czas się zmienia na lepsze.
Uczę się polskiego, bo mieszkam tutaj i chcę
mówić jak najlepiej po polsku.

Mam na imię Marcus.
Jestem ze Szwecji.
Mój kraj kojarzy się z zespołami
(ABBA, Bob Hund), klopsikami
oraz sklepami IKEA.
Studiuję polonistykę.
Jestem w Katowicach od września.
Zostaję do lipca w Katowicach, a w Polsce
przynajmniej kilka lat.
Choć jeździłem regularnie do Katowic podczas
ostatnich dwóch lat, ciągle mogę znaleźć tu
nowe rzeczy do zrobienia albo do zwiedzania.
Spotkałem kilka lat temu Polaków w sklepie w
Sztokholmie i zacząłem jeździć do Polski.
Spodobał mi się kraj i ludzie, dlatego łatwo mi
uczyć się języka.
Jestem Kübra.
Jestem z Turcji.
Mój kraj jest znany ze słodyczy i
kebabu.
Jestem tu przez Erasmusa,
chciałam poznać kulturę polską.
Jestem w Polsce od 3. lutego.
Będę w Polsce do lipca.
W Katowicach najbardziej mi się podoba
„Silesia City Center’’.
Lubię uczyć się różnych języków, a polski jest
jednym z nich.
Mam na imię Esteban.
Jestem z Kolumbii.
Mój kraj kojarzy się z kawą,
Valderramą (piłkarz) i
Pablem Escobarem (baron
narkotykowy).
Studiuję reżyserię.
Jestem tu od 4 lat.
Na pewno jeszcze będę tu 3 albo 4 lata.
Najbardziej podobają mi się w Katowicach
ludzie.
Uczę się polskiego, żeby lepiej pisać
scenariusze.
wywiady przeprowadzili: Jana ze Słowacji i Milovan z Serbii

MAJOWE ŚWIĘTA
Święto Pracy
1 maja w Polsce jest świętem państwowym, to znaczy
wolnym od pracy. Po raz pierwszy obchodzono je na
terytorium Polski w 1890 roku, aby upamiętnić strajk w
Chicago (w 1886 roku). Święto to ma podkreślać wartość
pracy ludzkiej. W czasach komunizmu kojarzyło się z
pochodami pierwszomajowymi. Ludzie spacerowali przed
trybuną, na której stali przedstawiciele partii
komunistycznej. W taki sposób obywatele składali władzy
corocznie hołd.
Inne nazwy: 1 Maja
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Święto Narodowe Trzeciego Maja
Jest to święto państwowe, czyli dzień wolny od pracy. Święto
zostało ustanowione w 1919 roku. Upamiętnia rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga
Narodów z 1791 roku. Konstytucja 3 maja była pierwszą
nowoczesną konstytucją europejską i drugą na świecie (po
amerykańskiej). Celem konstytucji było wprowadzenie zmian
politycznych, a przez to poprawienie ogólnej sytuacji kraju.
Konstytucja miała m.in. zredukować prawa i przywileje
szlachty. 3 maja jest też świętem narodowym Litwy.

Dzień Matki
26 maja Polacy obchodzą Dzień Matki. Dzieci
kupują mamom różne prezenty, kwiaty i słodycze.
W taki sposób chcą okazać matkom szacunek i
podziękować za miłość i opiekę. Po raz pierwszy
Dzień Matki obchodzono w Polsce w 1914 roku.

zebrał Mário ze Słowacji

CIESZMY SIĘ CIESZYNEM
Cieszyn to miasto w województwie śląskim, nad rzeką Olzą, która
oddziela go od Czeskiego Cieszyna. Leży na granicy z Czechami i jest
historyczną stolicą Śląska Cieszyńskiego.
Jest jednym z najstarszych miast na Śląsku. Podanie głosi, że został
założony w 810 r. przez trzech braci, synów słowiańskiego króla, którzy po
długiej wędrówce spotkali się tutaj i ciesząc się tym faktem, założyli miasto
Cieszyn. Cieszyńska gałąź Piastów rządziła miastem aż do 1653 roku, kiedy
Cieszyn przechodzi w ręce Habsburgów. W 1920 roku Cieszyn został
podzielony na część polską i czeską.
Pierwszą atrakcją Cieszyna jest Wzgórze Zamkowe. Znajduje się tam XI-wieczna
romańska rotunda św. Mikołaja. Można ją też zobaczyć na banknocie o wartości
dwudziestu złotych. Na Wzgórzu Zamkowym stoi też Wieża Piastowska z XIV
wieku oraz pałac Habsburgów z XIX wieku.
W Cieszynie znajduje się też ładny średniowieczny rynek. Ludzie
najchętniej zatrzymują się przy fontannie z figurą św. Floriana.
Należy też wspomnieć o Studni Trzech Braci. Jest to miejsce spotkania legendarnych
założycieli Cieszyna – Leszka, Bolka i Cieszka, a amatorom sztuki polecam Teatr im. Adama
Mickiewicza.
Warto też odwiedzić kościoły w Cieszynie – kościół
parafialny św. Marii Magdaleny i kościół Jezusowy (największy
kościół ewangelicko-augsburski w Polsce).
Panów serdecznie zapraszam do zwiedzenia Brackiego
Browaru Zamkowego, który działa od 1846 roku.
W Cieszynie odbywa się też jeden z kursów organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury
Polskiej – letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. Rozpoczyna się zawsze pod koniec
lipca i trwa przez następne cztery tygodnie. Młodzi, profesjonalni i uśmiechnięci lektorzy
pomagają w zdobywaniu wiedzy z języka polskiego. Studenci są przydzieleni do grup o bardzo
ciekawych nazwach (porzeczki, ogórki, śliwki itp.), które oznaczają różne poziomy nauki języka.
Pracuje się z najnowszymi podręcznikami, dostosowanymi do każdego poziomu znajomości
języka polskiego. Odbywają się też seminaria na bardzo ciekawe tematy. A ponieważ człowiek nie
tylko nauką żyje, zaplanowane są różnego typu imprezy i wycieczki. Wieczorem studenci
najczęściej spotykają się w klubie „Panopticum”, znajdującym się na terenie kampusu
Uniwersytetu Śląskiego. Często są organizowane spotkania ze znanymi osobami ze świata sztuki,
nauki lub kultury.
Więcej informacji na stronie http://sjikp.us.edu.pl/.

zachęca Miloš z Serbii

ZAPRASZAMY NA JUWENALIA
Za niedługo rozpocznie się najpopularniejsze święto studentów w Polsce, które
odbywa się przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej. Chodzi o juwenalia, czyli
majową zabawę studencką, która trwa zwykle tydzień! Studenci oficjalnie otrzymują
klucze do miasta od prezydenta i to symbolizuje początek świętowania. W ciągu tygodnia
codziennie można brać udział w różnych koncertach, w
licznych imprezach lub w ciekawych konkursach
organizowanych przez i dla studentów!
Oto skrócony program tegorocznych Juwenaliów Śląskich:
HARMONOGRAM
16 maja BARWNY KOROWÓD STUDENTÓW - Katowice - Centrum
12.00 – start KOROWODU spod Uniwersytetu Ekonomicznego
14.00 – finał KOROWODU pod SPODKIEM – gry, zabawy, występy artystów studenckich,
happeningi, PRZEKAZANIE KLUCZY DO BRAM MIASTA PRZEZ PREZYDENTA KATOWIC
18 maja JUWENALIA Z RADIEM EGIDA I GRILLOWANIE W RYTMACH REGGAE - Osiedle
Akademickie Ligota
15.00 – studencka integracja, gry, konkursy, zabawy
17.00 – Wielka Bitwa Uczelni Śląska
19.00 – występy zespołów studenckich
20.30 – koncert gwiazdy
22.30 – koncert gwiazdy wieczoru – JAMAL
00.00 – kino pod chmurką
20 maja TOTALNA INWAZJA STUDENTÓW VOL. 1 – Lotnisko Muchowiec
18.00 – występy laureatów przeglądu FAZA 2011
19.30 – koncert gwiazdy – MUCHY
20.30 – koncert gwiazdy – BULDOG
22.00 – koncert gwiazdy – STRACHY NA LACHY
23.30 – koncert gwiazdy wieczoru – KULT
02.00 – zakończenie imprezy, afterparty w klubach studenckich
21 maja TOTALNA INWAZJA STUDENTÓW VOL. 2 – Lotnisko Muchowiec
18.00 – występy laureatów przeglądu FAZA 2011
19.00 – koncert - Dash
20.00 – koncert gwiazdy - CZESŁAW ŚPIEWA
21.30 – koncert gwiazdy - Biff
23.00 – wystąpienia rektorów oraz Prezydenta Katowic
23.30 – koncert gwiazdy wieczoru – MYSLOVITZ
02.00 – zakończenie imprezy

Więcej informacji na stronie:
http://www.facebook.com/pages/JUWENALIA-%C5%9AL%C4%84SKIE2011/112736598808063

poleca Rita z Włoch

