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Uczymy się języka polskiego!

Dlaczego warto się uczyć takiego trudnego języka? Przecież przyswojenie polskiego zajmuje dużo 
czasu. Poza tym już ok. 38 milionów ludzi posługuje się tym językiem – czy nie wystarczy?
A może warto zastanowić się nad tym, co mówi następujący cytat:

Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem. /Johann W. Goethe/

Warto się  uczyć  jakiegokolwiek języka,  ponieważ dzięki  temu możemy poszerzyć naszą wiedzę. 
Oprócz gramatyki, słownictwa można poznać kulturę oraz historię kraju, w którym używa się tego 
języka.
Zobaczmy,  co  o  tym  sądzą  obcokrajowcy,  którzy  już  od  kilku  miesięcy  uczą  się  polskiego
w Katowicach. Po przeczytaniu ich opinii dowiemy się także, jacy są ludzie mieszkający na Śląsku.

Warto się uczyć polskiego, bo ludzie w Katowicach są bardzo otwarci i chętnie pomagają. Szkoła  
ma dobre oferty zajęć. Lubię być tutaj, ponieważ nie ma dużo Niemców.

(Maria z Niemiec)

Dlatego uczę się polskiego, bo chciałbym tu robić studia magisterskie. Mam nadzieję, że uda mi  
się studiować po polsku. Dlatego jestem tu, żeby poznawać polski coraz lepiej.

(Bacho z Gruzji)

Uczymy się polskiego w Katowicach, ponieważ nasz uniwersytet w Kazachstanie współpracuje z  
Uniwersytetem  Śląskim.  W  każdym  roku  nasi  studenci  przyjeżdżają  do  Katowic  na  studia.  
Wszystko nam się podoba na UŚ. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli możliwość przyjechać  
do Polski.

(Assem z Kazachstanu)

Oczywiście, że warto! Na uczelni tak się czujemy, jak w wielkiej rodzinie, lektorzy są fajni i mamy  
dużo  możliwości  uczenia  się  polskiego  –  często  bardzo  kreatywnie.  Oprócz  zajęć  możemy  
uczestniczyć w różnych programach związanych z językiem i kulturą Polski. Ludzie są otwarci
i zawsze pomagają, jeżeli potrzebujemy pomocy. Naprawdę wszystkim polecam studiowanie na  
Uniwersytecie Śląskim.

(Adrienn z Węgier)

Dla mnie warto się uczyć polskiego w Katowicach, bo jest to bardzo interesujące.  Na Słowacji nie  
studiuję polonistyki, tylko język słowacki i anglistykę. Dlatego jest mi tu super, bo mogę uczyć się  
nowego języka i  więcej się dowiedzieć o kulturze.  Nauczyciele są fajni!  Niestety po semestrze  
wracam do domu, ale chciałabym spędzić więcej czasu w Katowicach i w Polsce.

(Nina ze Słowacji)

przygotowała Boglárka Berecz z Węgier



MAJOWE DNI

Czas majowy to wspaniała pogoda,  radość kwitnących ogrodów, to przyjemne spacery i 
wycieczki  w  gronie  bliskich  i  przyjaciół  za  miasto,  to  możliwość  odpoczynku  w  ciągu 
długiego weekendu, ale maj to również czas ważnych świąt.

ŚWIĘTO PRACY (1 MAJA)

międzynarodowe święto klasy robotniczej obchodzone od 1890 roku. 

1 maja 2004 roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej.

Z tym dniem łączy się również inne ważne wydarzenie dla Polaków
i chrześcijan na całym świecie. W ubiegłym roku w Watykanie papież 
Benedykt XVI beatyfikował swego poprzednika Jana Pawła II.

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ(2 MAJA) 

Sejm  ustanowił  to  święto  20  lutego  2004 r.  W  latach Polski 
Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, 
aby  nie  były  eksponowane  w  dniu  zniesionego  przez  władze 
komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja  3  Maja  z  1791  roku  była  jedną  z 
najważniejszych ustaw w Polsce. Była próbą radykalnego 
uzdrowienia  państwa  i  wyeliminowania  wpływów 
obcych mocarstw. To druga konstytucja w świecie - po 
Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

Maj wiąże się również z obchodami Dnia Zwycięstwa. W Rosji 
oraz w niektórych byłych republikach dawnego ZSRR dzień 
ten  przypada  9  maja.  W  Polsce  Dzień  Zwycięstwa, 
symbolizujący  koniec  II  wojny  światowej,  obchodzi  się  8 
maja.
Druga  wojna  światowa  była  prawdziwą  tragedią. 
Uczestniczyło  w  niej  1,7  mld  ludzi.  W  wyniku  tego 
największego konfliktu wojennego zginęło od 50 do 78 mln.
Dzień Zwycięstwa jest okazją, żeby wspomnieć i  uszanować 
swoich  przodków.  Pamiętajmy  o  tym,  że  miliony  ludzi 
zginęło, żebyśmy dzisiaj my mogli cieszyć się pokojem. 

zebrał Oleg Łojko z Białorusi



„Matka to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy, jak się  
obchodzić bez oparcia”.

Dorothy Fisher

D z i e ń    M a t k i

To święto jest wyrazem szacunku dla wszystkich matek. Obchodzone jest corocznie 
w 40 krajach na całym świecie,  najczęściej w drugą niedzielę maja. W Polsce przypada 26 
maja.
Początki  święta sięgają  czasów starożytnej  Grecji  i  Rzymu,  gdzie znany był  kult  matki-
bogini,  symbolu  płodności  i  urodzaju.  W  Dniu  Matki  nasze  mamy  obdarowywane  są 
kwiatami,  prezentami  i  kolorowymi  kartkami  z  życzeniami,  tak  zwanymi  laurkami, 
specjalnie przygotowanymi przez dzieci.
Matki  są  dla  nas  nauczycielkami,  przyjaciółkami,  pielęgniarkami.  Są  zawsze  przy  nas, 
abyśmy czuli się bezpiecznie, kochani i chronieni.
Podziękujmy im zatem 26 maja za trud włożony w wychowanie i bezinteresowną miłość,
tak jak to uczynił słowami piosenki Wojciech Młynarski.

Wojciech Młynarski - Nie ma jak u mamy

Ona jedna dostrzegała,
W durnym świecie tym jakiś ład;
Własną piersią dokarmiała,
Oczy mlekiem zalewała.
Wychowała jak umiała,
A gdy wyjrzał już człek na świat,
Wziął swój los w ręce dwie
I nie w głowie mu było, że:

Ref: 
Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kat, 
Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd, 
Nie ma jak u mamy, cichy kat, ciepły piec, 
Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. 

zebrała Martina Podboj z Chorwacji

• Synonimy słowa „mama”: 
mamusia, mamunia, mamuśka, mateczka, mateńka, matula, mamcia, matka, rodzicielka

• Przysłowia

Jakie matki, takie dziatki.
Chcesz córuni, podobaj się wprzód mamuni.
Jaka matka, taka córka.
Do ojca po grosz, do matki po koszulę.



DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT
22 maja

Świętujmy ten dzień, cytując wierszyki popularnego poety Jana Brzechwy o bardzo 
znanych zwierzętach. Proszę dopasować każdy wiersz do odpowiedniego obrazka.

                                                                       

                                                               

Proszę państwa, oto miś.
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda.

Powiem ci w słowach kilku,
Co myślę o tym wilku:
Gdyby nie był na obrazku,
Zaraz by cię zjadł, 
głuptasku.

Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon – to mój spadek,
A ja jestem rudy lis.
Ruszaj stąd, bo będę gryzł.

Dzik jest dziki, dzik jest zły,
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo szybko zmyka.

„Co słychać, panie tygrysie?”
„A nic. Nudzi mi się.”
„Czy chciałby pan wyjść zza 
tych krat?”
„Pewnie. Przynajmniej bym 
pana zjadł.”

Małpy skaczą niedościgle,
Małpy robią małpie figle,
Niech pan spojrzy na pawiana:
Co za małpa, proszę pana!

przygotowała Rita Monno z Włoch


