
(nie) na Ŝarty
gazetka studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

numer 10, marzec 2008

                          CZEŚĆ! CO SŁYCHAĆ?
Oto wszyscy, którzy uczą się teraz polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej.
NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy: Malte,
Jannika

BiałoruśBiałoruśBiałoruśBiałoruś:
Anastazja

EgiptEgiptEgiptEgipt: Asem,
Ayman

TurcjaTurcjaTurcjaTurcja: Ismail,
Busra, Ceren,
Bezya, Etem

Wielka BrytaniaWielka BrytaniaWielka BrytaniaWielka Brytania:
Elspeth

FrancjaFrancjaFrancjaFrancja: Aldric,
Cindy, Laurie,
Sylvian

SłowacjaSłowacjaSłowacjaSłowacja: Maria CzechyCzechyCzechyCzechy: Jakub,
Tereza, Urszula

RosjaRosjaRosjaRosja: Valeriya WłochyWłochyWłochyWłochy:

HiszpaniaHiszpaniaHiszpaniaHiszpania: GruzjaGruzjaGruzjaGruzja: AustriaAustriaAustriaAustria: BułgariaBułgariaBułgariaBułgaria: Ivana,
Petya, Elica

FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia: 

NigeriaNigeriaNigeriaNigeria: JaponiaJaponiaJaponiaJaponia: Takeshi    AlgieriaAlgieriaAlgieriaAlgieria: Mounir ŁotwaŁotwaŁotwaŁotwa: Agate,
Agnese,    

SłoweniaSłoweniaSłoweniaSłowenia: Urška

Ukraina: Ukraina: Ukraina: Ukraina: Tetyana BelgiaBelgiaBelgiaBelgia: USAUSAUSAUSA: Natan,
David

Chorwacja: Chorwacja: Chorwacja: Chorwacja: Mario KolumbiaKolumbiaKolumbiaKolumbia: Esteban

Aby się bliŜej poznać i dowiedzieć się czegoś o krajach, z których jesteśmy, przygotowaliśmy
małą ankietę, czyli 8 bardzo łatwych pytań:
1. Jak masz na imię?
2. Skąd jesteś?
3. Co ci się podoba (albo nie) w Katowicach?
4. Dlaczego uczysz się języka polskiego?
5. Co studiujesz?
6. Jakie 3 rzeczy kojarzą ci się z Polską?
7. Co warto zobaczyć w twoim mieście/ kraju?
8. Czego Ŝyczysz innym studentom?

Prawda, Ŝe łatwe! Niektórzy juŜ na nie odpowiedzieli.
1. AsemAsemAsemAsem
2. Egipt, Kair
3. architektura.
4. Ŝeby zostać polskim
przewodnikiem w Egipcie.
5. historię Egiptu po polsku. 
6. Lech Wałęsa, Jan Paweł II, bigos
7. piramidy, 1. kościół w Afryce (w Kairze) 
8. Świetnie spędźcie czas w Katowicach!

1. HilalHilalHilalHilal
2. Turcja, Izmir
3. Myślę, Ŝe to jest historyczne
miasto.
4. Ŝeby rozumieć nauczycieli na
lekcjach i Ŝebym mogła kontaktować się z ludźmi.
5. fizykę.
6. historia Polski, przepisy drogowe (w Turcji nie ma
np. sygnalizacji świetlnej), Warszawa
7. Antalya, Cerme (miasto w Turcji), Morze Egejskie.
8. Ŝeby interesująco spędzili czas i zdobyli mnóstwo
przyjaciół.

1. CristianCristianCristianCristian
2. Hiszpania, Barcelona
3. Ŝycie nocne w Ligocie.
4. Ŝeby rozumieć nauczycieli.
5. prawo publiczne
6. piwo, wódka, śnieg
7. park, który projektował Antoni Gaudi, kościół
Świętej Rodziny

1. GabrielGabrielGabrielGabriel
2. Francja, Versailles (Wersal)
3. autobusy i przyjemni ludzie
4. Ŝebym był bardziej otwarty i chcę
nauczyć się czegoś nowego.
5. prawo i język angielski
6. Tomek – polski kolega, studenci z Erasmusa,
Katowice
7. mój pokój (tylko dla cudzoziemek), pałac w
Versailles, Montmartre

przygotowała: Agnieszka z Łotwy



UWAGA!!! KONKURSUWAGA!!! KONKURSUWAGA!!! KONKURSUWAGA!!! KONKURS

Czy lubisz chodzić na imprezy? A czy lubisz robić zdjęcia? Jeśli tak – to moŜesz brać udział w naszym
konkursie! Co musisz zrobić?
Po prostu zrób wesołe zdjęcia, napisz gdzie odbywała się impreza i coś o ludziach, którzy są na
zdjęciu. Potem przynieś je do biura (pokój 424) lub wyślij je e-
mailem na szkola@homer.fil.us.edu.pl.
Masz czas tylko do końca marca. Zdjęcia zostaną wywieszone na
tablicy przed wejściem do Szkoły, a jury wybierze najbardziej
wesołe zdjęcie! Czekają nagrody! 

Do you like going to parties? Do you like making photos? 
If you do – you can use it. What you must do?
You have to make funny pictures, to write something about the people and the place of the party . Take
pictures to room nr. 423 or send it to szkola@homer.fil.us.edu.pl to the end of March. These pictures
will be on the board in front of the door . A commission will choose the funniest pictures! 

WYCIECZKA DO CIESZYNA

Chciałabym zaproponować Wam wycieczkę do Cieszyna. Jest to miasto połoŜone na granicy z
Republiką  Czeską.  Dojazd  jest  bardzo  łatwy.  Wystarczy  wsiąść  do  autobusu  PKS  na  Dworcu
Autobusowym w Katowicach,  przy ulicy Piotra Skargi  http://kat.enetia.pl/files/Downloads/tabela.htm.  Cała
trasa trwa około 1,5 godziny, więc nie jest daleko. Miasto to jest ciekawe z paru względów. Chodzi o
miasto graniczne, przez które przepływa rzeka Olza. Więc po przejściu przez most są juŜ Czechy i
druga, nie mniej ciekawa część Cieszyna. 

MoŜna  tutaj  pozwiedzać   parę
ciekawych  miejsc,  np.:  wzgórze
zamkowe   z Rotundą  św.
Mikołaja,  WieŜę  Piastowską
(gotycka  wieŜa zamkowa z  XIV
wieku),  Muzeum  Śląska
Cieszyńskiego,  Studnię  Trzech
Braci,  z którą  wiąŜe  się  znana
legenda.  Dalej  moŜna  zajść  do
teatru albo do kina. Jest teŜ sporo
miłych  kawiarni,  a  po  stronie
czeskiej  bardzo  dobra
herbaciarnia,  w  której  spokojnie
moŜna dogadać się po polsku. W
Czeskim  Cieszynie  jest  teŜ
dworzec  kolejowy,  więc  jeŜeli
planujecie  zwiedzić  Czechy,  to

dobre miejsce, z którego moŜna podróŜować dalej. 

poleca Urszula z Czech
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Z ostatniej chwili:
Last minute info:

Hej! Wybierasz się na wycieczkę i nie masz z kim jechać? Mieszkasz sam i chcesz zaprosić gości, bo jest

ci smutno? Nie masz z kim pójść na weekendowe zakupy, do kina, na piwo? A moŜe potrzebujesz wspólnika

do gry w tenisa☺? Na tej stronie znajdziesz  to wszystko!  Tu,  na ostatniej  stronie zamieścimy twoją

propozycję i twój kontakt, a moŜe nawet zdjęcie! 

BOOKCROSSING! wymieniamy się ksiąŜkami! - za darmo lub nie! JeŜeli chcesz sprzedać lub poŜyczyć
studentom Szkoły Języka i Kultury Polskiej podręcznik lub dowolną  ksiąŜkę, to wystarczy zamieścić  swoje
ogłoszenie w naszej gazecie!
If you want to sell or borrow any of your workbooks or books for one of the students of our school, you can place a note in our newspaper!

MoŜe masz jakieś pomysły? Chciałbyś się o czymś dowiedzieć? Jesteśmy otwarci na propozycje!
Maybe you have interesting ideas? Or want to get to know something? We are open for any suggestions!

SKRZYNKA na wszelkiego rodzaju uwagi i ogłoszenia będzie się znajdować w sali dydaktycznej językaSKRZYNKA na wszelkiego rodzaju uwagi i ogłoszenia będzie się znajdować w sali dydaktycznej językaSKRZYNKA na wszelkiego rodzaju uwagi i ogłoszenia będzie się znajdować w sali dydaktycznej językaSKRZYNKA na wszelkiego rodzaju uwagi i ogłoszenia będzie się znajdować w sali dydaktycznej języka
polskiego.polskiego.polskiego.polskiego.
The BOX for any offers of your books or any suggestions is placed in the classroom where we study Polish☺

CENY BILETÓW TRAMWAJOWYCH I AUTOBUSOWYCHCENY BILETÓW TRAMWAJOWYCH I AUTOBUSOWYCHCENY BILETÓW TRAMWAJOWYCH I AUTOBUSOWYCHCENY BILETÓW TRAMWAJOWYCH I AUTOBUSOWYCH

I. Przejazd jednorazowyI. Przejazd jednorazowyI. Przejazd jednorazowyI. Przejazd jednorazowy

STREFA NORMALNY ULGOWY

1. W granicach jednego miasta 2,40 zł2,40 zł2,40 zł2,40 zł 1,20 zł1,20 zł1,20 zł1,20 zł

2. W granicach dwóch, sąsiadujących miast 2,90 zł2,90 zł2,90 zł2,90 zł 1,45 zł1,45 zł1,45 zł1,45 zł

3. W granicach trzech i więcej miast 3,50 zł3,50 zł3,50 zł3,50 zł 1,75 zł1,75 zł1,75 zł1,75 zł

W autobusach i tramwajach moŜna kupić bilety tylko za 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł normalny i 1,75 zł 1,75 zł 1,75 zł 1,75 zł ulgowy.
II. Przewóz bagaŜu (zwierzęcia)II. Przewóz bagaŜu (zwierzęcia)II. Przewóz bagaŜu (zwierzęcia)II. Przewóz bagaŜu (zwierzęcia): 2,40 zł 2,40 zł 2,40 zł 2,40 zł (nie dotyczy posiadaczy biletów miesięcznych oraz kwartalnych).
III. Bilety miesięczne - imienneIII. Bilety miesięczne - imienneIII. Bilety miesięczne - imienneIII. Bilety miesięczne - imienne

SYMBOL UPRAWNIENIA NORMALNY ULGOWY

SM/AT
Bilet autobusowo-tramwajowy UpowaŜnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie jednego wybranego miasta.

82 zł82 zł82 zł82 zł 41 zł41 zł41 zł41 zł

SC/AT
Bilet autobusowo-tramwajowy UpowaŜnia do przejazdu wszystkimi
liniami na terenie dwóch i więcej miast.

96 zł96 zł96 zł96 zł 48 zł48 zł48 zł48 zł

SM
Bilet autobusowy lub tramwajowy. UpowaŜnia do przejazdu na terenie
jednego wybranego miasta.

78 zł78 zł78 zł78 zł 39 zł39 zł39 zł39 zł

SC
Bilet autobusowy lub tramwajowy UpowaŜnia do przejazdu na terenie
dwóch lub więcej miast.

92 zł92 zł92 zł92 zł 46 zł46 zł46 zł46 zł

IV. Pozostałe bilety okresowe autobusowo - tramwajowe:IV. Pozostałe bilety okresowe autobusowo - tramwajowe:IV. Pozostałe bilety okresowe autobusowo - tramwajowe:IV. Pozostałe bilety okresowe autobusowo - tramwajowe:
A.A.A.A. Bilety na okaziciela :Bilety na okaziciela :Bilety na okaziciela :Bilety na okaziciela :

1. 1-dniowy: 12 zł12 zł12 zł12 zł ulgowy 6 zł6 zł6 zł6 zł 

2. 2-dniowy: 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł ulgowy 9 zł9 zł9 zł9 zł 

3. 5-dniowy: 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł ulgowy 15 zł15 zł15 zł15 zł 

4. 7-dniowy: 34 zł 34 zł 34 zł 34 zł ulgowy 17 zł17 zł17 zł17 zł 

5. 14-dniowy: 56 zł56 zł56 zł56 zł 

6. miesięczny: 108 zł108 zł108 zł108 zł 

B.B.B.B. Bilety imienne:Bilety imienne:Bilety imienne:Bilety imienne:

1. kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do
przejazdu na terenie 2 i więcej gmin: 240 zł240 zł240 zł240 zł ulgowy
120 zł120 zł120 zł120 zł 

2. kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do
przejazdu na terenie 1 gminy: 200 zł200 zł200 zł200 zł ulgowy 100 zł100 zł100 zł100 zł

Rozwiązanie krzyŜówki: WYKSZTAŁCENIE


