3 grudnia 2013 roku odbył się VI Dzień Kultury Arabskiej. Całe spotkanie było przeprowadzone
na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu. Wszyscy studenci z kursu przygotowawczego Szkoły
Języka i Kultury Polskiej z wielkim zainteresowaniem wzięli udział w tym wydarzeniu. Wśród
studentów byli przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Gruzji i innych państw.
Uroczyste otwarcie VI Dnia Kultury Arabskiej odbyło się o 9.30 w Sali Rady Wydziału przez
władze Wydziału Filologicznego i Instytutu Języka Angielskiego. Następnie zostały
przedstawione prezentacje i opowieści o życiu w krajach arabskich i podróżach na Bliski
Wschód. Najbardziej ciekawa okazała się opowieść wykładowczyni Wydziału Filologicznego.
Oprócz tego, że jest piękną kobietą, także pięknie opowiadała o różnych miastach i krajach
arabskich, o ich tradycjach, architekturze, tradycyjnych daniach. Z jej słów i opowiadań bardzo
łatwo można dojść do wniosku, że każdy człowiek musi zwiedzić takie piękne miasta, jak
Jerozolima, Betlejem, Jordan i Hebran. To są naprawdę ciekawe miasta, każde z nich ma swoją
własną, niepowtarzalną historię. Mówiąc o Jerozolimie, gdzie znajduje się znana w całym
świecie Ściana Płaczu, pani doktor opowiadała:
-... Ściana Płaczu to jest najciekawsze miejsce, które kiedykolwiek mogłam zwiedzić.
Codziennie tutaj przyjeżdża dużo ludzi z całego świata. Byłam tam świadkiem pewnego
wydarzenia: mężczyzna, stojący obok mnie, rozmawiał po niemiecku ze swoją mamą przez
komórkę. Później on po prostu wziął słuchawkę i przyłożył ją do ściany. Ona się modliła. Na
pewno jego mama nie mogła przyjechać tutaj razem z nim. Potem jeszcze płakał przez jakiś czas,
podczas rozmowy z nią...
Oczywiście, że to jest tylko mała część z tego, o czym opowiadała.
Najciekawszą częścią była część artystyczna, która odbyła się w holu głównym: arabski pokaz
mody – prezentacja strojów tradycyjnych, pokaz tańca brzucha w wykonaniu Tachiry Orient.
Podczas całego spotkania gości mogli poczęstować się arabskimi ciastami, potrawami, herbatą.
Pry specjalnie przygotowanych stołach siedziały młode kobiety (też studentki), które wciąż
robiły makijaże i hennę. To wywołało największe zainteresowanie u studentek, które ponad dwie
godziny czekały w kolejce, żeby otrzymać przepiękny wzór na nadgarstku lub zewnętrznej
stronie dłoni. Niektóre studentki zajmowały się pisaniem po arabsku imion i nazwisk gości,
którzy je o to prosili. Ta pisownia jest bardzo interesująca i niezwykła: po arabsku zaczyna się
pisać od prawej do lewej strony.
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Studenci od początku do końca byli ubrani w tradycyjne i bardzo kolorowe ubrania. Dziewczyny
miały na sobie „Abaja” – tradycyjne ubranie, przypominające suknię, która ma czarny kolor i
zakrywa całe ciało, zaczynając od głowy i sięga do nóg. Chłopcy zostali ubrani w „Diszdasze” –
też tradycyjne ubranie, zwykle białego koloru, ale czasami niebieskiego lub brązowego.

Całe spotkanie było bardzo interesujące. Każdy z gości mógł dowiedzieć się czegoś nowego i
czasami niezwykłego. W tej kwestii organizatorzy Dnia Kultury Arabskiej zrobili, co było
możliwe.
Na koniec można powiedzieć, że dzień się udał: goście byli zadowoleni – było to widać na ich
twarzach. Mam nadzieję, że i mój reportaż zostawił przyjemne wrażenie.
Daria Zimbicka – reporterka studenckiej gazety „Eurostudent”

