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Po raz ostatni w tym semestrze 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 William. 
Jestem z Irlandii. 
Mój kraj kojarzy się z daniem 
„Irish stew” i piwem 
Guinness. 
Jestem w Polsce od roku. 
Nie wiadomo, do kiedy będę w 
Katowicach. 
W Katowicach najbardziej podobają mi się 
parki, dlatego, że lubię biegać i jeździć na 
rowerze. 
Nie podobają mi się kopalnie. 
Uczę się polskiego, bo pracuję tutaj jako 
nauczyciel i dlatego jest mi potrzebny ten 
język. 

Mam na imię Martyn. 
Jestem z Anglii. 
Mój kraj kojarzy się z deszczową 
pogodą, Big Benem, piłką nożną i 
krykietem. 
Jestem w Polsce od 5 miesięcy. 
Będę w Katowicach do czerwca. 
W Katowicach najbardziej podoba mi 
się las koło Ligoty. 
Nie podoba mi się zanieczyszczenie 
miasta. 
Uczę się polskiego, bo mam żonę Polkę i 
pracuję tutaj, więc ten język jest dla mnie 
niezbędny. 

Mam na imię Jana. 
Jestem ze Słowacji. 
Mój kraj kojarzy się z 
Tatrami, nartami, 
bryndzą i haluszkami. 
Jestem w Polsce od 4 
miesięcy. 
Będę w Katowicach do 
czerwca. 
W Katowicach najbardziej podoba mi się to, 
że jest tu dużo możliwości na spędzanie 
wolnego czasu, m.in. wydarzenia w Spodku. 
Nie podoba mi się komunikacja miejska, 
brudne ulice, szare budynki i to, że nie ma 
normalnego rynku. 
Uczę się polskiego, żeby lepiej poznać kulturę 
polską i również dlatego, że mój chłopak jest 
Polakiem. 

Mam na imię Steffen.  
Jestem z Danii. 
Mój kraj kojarzy się z 
Lego, Tivoli (park 
rozrywki w 
Kopenhadze) i 
Hansem Christianem Andersenem. 
Mieszkam w Polsce 5 lat. 
Planuję zostać w Polsce na zawsze. 
Najlepsza w Katowicach jest Szkoła. 
Nie podoba mi się dworzec PKP. 
Uczę się polskiego, bo moja koleżanka i kolega 
mówią po polsku i mam tu biznes. 

wywiady przeprowadzili: Rita z Włoch i David z Węgier 



Czy ty wiesz, że rok 2011 ogłoszono 

ROKIEM CZESŁAWA MIŁOSZA 

w 100. rocznicę jego urodzin. Poeta, prozaik, tłumacz, eseista, historyk 
literatury. W latach 1951-1989 przebywał na emigracji – najpierw we 
Francji, potem w Stanach Zjednoczonych, gdzie był profesorem 
Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda. W 
1980 otrzymał literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Zmarł w 
Krakowie w 2004 r. 

i 

ROKIEM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

w 100. rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. 

Wybitna fizyczka i chemiczka polska, żyła i pracowała we Francji, pierwsza 
kobieta, która była profesorem Sorbony. Urodziła się w Warszawie. 
Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe – do dziś 
pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwa razy, a także 
jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch 
różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. 

odnotował Alexander z Rosji 
 
 
 
 

Styczeń to pierwszy miesiąc roku. Oto niektóre przysłowia na 
temat tego miesiąca. 

 
Gdy styczeń z mgłą chodzi, mokrą i wczesną wiosnę zrodzi. 
(Jeśli w styczniu jest często mgła, to wiosna przyjdzie wcześnie i będzie deszczowa.) 
 
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 
(Jeśli w styczniu jest tak ciepło, że śnieg się topi, to znaczy, że lipiec będzie deszczowy.) 
 
Jeśli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam 
obiecuje. 
(Jeśli styczeń jest tak ciepły, że pszczoły opuszczają ule, to rok może być nieszczęśliwy.) 
 
Miesiąc styczeń – czas do życzeń. 
(W styczniu warto zrobić postanowienia na nowy rok.) 
 
Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny. 
(Jeśli w październiku poprzedniego roku padał śnieg i było zimno, to znaczy, że styczeń będzie ciepły.) 
 
W styczniu grzmoty, częste słoty. 
(Częste burze w styczniu oznaczają dużo deszczu.) 

 

spisała i wytłumaczyła Rita z Włoch 
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI: 1. sanki, 2. narty, 3. łyżwy, 4. rękawiczki, 5.czapka, 6. śnieg, 7. jesień. 



Ciekawe miejsca w Katowicach i nie tylko... 
 
 

 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” 

Kopalnia znajdująca się w centrum Katowic w dzielnicy Bogucice, która działała w latach 
1823-1999. Na terenie byłej kopalni „Katowice” planowana jest nowa siedziba Muzeum 
Śląskiego. 16 maja 2009 w kopalni odbyła się 5. edycja Nocy w Muzeum. Muzeum 
wykorzystuje również część obiektów dla celów wystawienniczych (stolarnia, kuźnia). 
 
 

 
Nikiszowiec – dzielnica Katowic 

Nikiszowiec – to niezwykle ciekawe miejsce w Katowicach, zupełnie inne niż nowoczesna 
dzielnica Śródmieście. Budynki z początku XX w. powstały z surowej czerwonej cegły. Najlepiej 
zobaczyć tam podwórka budynków mieszkalnych. 

 
 

kościół św. Michała Archanioła  
W popularnym Parku im. Tadeusza Kościuszki, w jego najwyższym punkcie, stoi piękny 
kościółek drewniany wybudowany w 1510 roku, a przeniesiony tu w 1938 roku z Syryni w 
powiecie rybnickim. Jest to najstarsza, jednonawowa budowla sakralna na terenie miasta. 

 
 

Lodowisko Spodek 
Al. Korfantego 35, tel. (0-32) 353-00-38 
Cena za 1 godzinę ślizgawki: bilet normalny - 8 zł, bilet ulgowy - 4 zł. 
 
 

Karczma Śląska 
Znajduje się w Katowicach w dzielnicy Giszowiec przy Placu Pod Lipami. Została 
zaprojektowana przez Jerzego i Emila Zillmannów razem z osiedlem Giszowiec.  
 
 

Wieża spadochronowa w Katowicach 
35-metrowa stalowa wieża spadochronowa znajdująca się w Katowicach w Parku im. Tadeusza 
Kościuszki. 
 
 

Trasy rowerowe w Katowicach 
Sprawdź na http://www.katowice.eu/pl/wypoczynek-i-rekreacja/atrakcje-turystyczne/trasy-
rowerowe.htm 
 

 
Zamek w Bobolicach, Bobolice 

Jeden z 25 zamków Szlaku Orlich Gniazd - jednego z najlepszych polskich szlaków. 
http://www.zamekbobolice.pl 
 

 
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido 

http://www.kopalniaguido.pl 
Otwarta od wtorku do niedzieli. 
Godziny zjazdów pod ziemię wt : 9:00 - 18:00, śr-pt : 9:00 - 14.30, sb- nd : 12:00 - 16:00 

 
http://miasteria.pl/Miejsca/Slaskie/Katowice/Strona-9.html 

proponuje Alexander z Rosji 



STYCZNIOWA KRZYŻÓWKA 

 

1. Siedząc na nich, można zjechać ze śnieżnej górki.  

2. Na stojąco zjeżdżamy na nich z górki.  

3. Na nich jeździ się na lodowisku.  

4. Zimą ocieplają ręce.  

5. Zimą zwykle nosimy ją na głowie.  

6. W styczniu często pada.  

7. Pora roku przed zimą.  

ułożyła Rita z Włoch 
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