
W maju nikt z nas się nie nudził. Nasi studenci mieli okazję,
aby nieco wypocząć — ze swoimi lektorami wyjechali na
dwudniową wycieczkę. Wzięli również udział w XI edycji
festiwalu filmowego Made in Poland. 
Dużo się działo, więc jeśli jesteście ciekawi, jak się bawili,
koniecznie poczytajcie ich relacje :)
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Kolejny rok akademicki dobiega końca i niestety niedługo
przyjdzie czas, by się pożegnać... Uczestnicy kursu
przygotowawczego postanowili więc napisać kilka słów o
tym, jak wyglądała ich nauka w Szkole Języka i Kultury
Polskiej. 

KARTKA Z PAMIĘTNIKA

W najnowszym numerze znajdziecie również teksty
napisane przez naszych studentów z Chin. Dotyczą one
ich wyobrażenia na temat wiosny :) 

JAKA BYŁA WIOSNA?

(nie) na żarty

To już ostatni numer w tym roku akademickim — zobaczcie, co znajduje się w
środku.



aktualności

Made in Poland - recenzja filmu Chori Chori

Prawie wszyscy byli zdziwieni, kiedy usłyszeli, że w czwartek 26 maja, w ramach
festiwalu Made in Poland, będziemy oglądali indyjski film. Ja też przyjąłem tę
wiadomość sceptycznie. Po filmach tego rodzaju zwykle spodziewam się tańców,
długich piosenek, ale mało… filmu :)

Natomiast film Chori, Chori okazał się dla mnie przyjemną niespodzianką. Zgadzam
się, że trochę niezwykłe było oglądanie aktorów w tak kolorowych strojach i
mówiących w nieznanym języku, ale fabuła bardzo mi się podobała. Można nawet
powiedzieć, że była to typowa komedia intryg. Akcja rozwijała się szybko, wydarzenia
nie były nudne. Muzyka była bardzo dobrze dobrana i nie było jej zbyt dużo. Gra
aktorska była dość wiarygodna. Polecam ten film każdemu, kto chciałby obejrzeć
niecodzienne kino.

Ivan Maslov, KP4

Wycieczka do Cieszyna 

19 maja wybraliśmy się na wycieczkę do Cieszyna. Pierwszego dnia odwiedziliśmy
Muzeum w Żorach. Bardzo podobała mi się afrykańska wystawa, na której
zainteresowały mnie zabawki dla dzieci, wykonane przez afrykańskiego kowala.
Potem jedliśmy najsmaczniejsze pierogi w całej Polsce w restauracji Texas. To był
najsmaczniejszy obiad w moim życiu. Po obiedzie wyjechaliśmy do Cieszyna i po
przyjeździe odbyło się spotkanie z przewodniczącym rady miejskiej w Sali sesyjnej.
Wieczorem poszliśmy na spacer po Cieszynie. Odwiedziliśmy cieszyńską Wenecję.
Bardzo podobał mi się sposób budowy domów nad wąską rzeką. 
Drugiego dnia pojechaliśmy do Istebnej. Odwiedziliśmy trzy góralskie wsie w
Beskidzie Śląskim, na pograniczu polsko-słowacko-czeskim. Widoki były po prostu
niesamowite. Potem zjedliśmy bardzo smaczny obiad w karczmie Ochodzita.
Wszystko mi smakowało. Najbardziej podobało mi się wyjście na Ochodzitą. Tam ze
wszystkich stron można było zobaczyć góry. To była bardzo interesująca podróż. 

Viyaleta Smorshchak, KP4



(…) Bardzo mi się podobał ten rok akademicki. Pierwszy raz w życiu poczułem, że jestem
niezależny. Zawsze będę pamiętał o swoich przyjaciołach, których tu poznałem. (…)

Herman Ratsko, KP3

(…) To był najlepszy rok mojego życia! Na początku studiów nie miałam pojęcia, że będę mogła
poznać tak wspaniałych ludzi z różnych krajów. Z uśmiechem na twarzy będę wspominać
akademik i wycieczki. Te 8 miesięcy minęło jak jeden dzień.(…)

Elina Paul, KP3

(…) Nigdy nie zapomnę Katowic, ponieważ to najbardziej domowe miasto, w jakim kiedykolwiek
byłam. Razem z przyjaciółmi przeżyłam wiele niezapomnianych chwil, które będę wspominać
jeszcze długo. (…)

Aktavia Novik, KP3

(…) Ten rok wiele mnie nauczył. W moim życiu pojawiło się wiele nowych osób, które będę
wspominać ciepło i z uśmiechem na twarzy. Nauczyciele na uniwersytecie też byli wspaniali i
wiele mnie nauczyli. Ten rok będę wspominać jako najlepszy rok w moim życiu.(…)

Hanna Khmialnitskaya, KP3

(…) Na pamiątkę tego wspaniałego roku zrobiłam wiele zdjęć. Katowice na zawsze pozostaną w
moim sercu. (…)

Hanna Kreczka, KP3
 

Myślę, że będę często wspominać ten rok akademicki. Był pełen żywych wspomnień.
Zobaczyłam wiele nowych rzeczy, dowiedziałam się wielu ciekawych informacji, stałam się
bardziej dorosła i odpowiedzialna. Wszystko dzięki środowisku, w którym się znalazłam.
Jestem szalenie szczęśliwa, że zawarłam nowe znajomości, które przyniosły mi nie tylko
radość i zabawę, ale także cenne lekcje życia. Oczywiście będę wspominać mój akademik i
wszystkie imprezy, które się w nim odbywały. Będę też wspominać uczelnię i nauczycieli,
którzy nie szczędzili wysiłku i czasu, byśmy mogli się jak najwięcej nauczyć. Gdyby nie
wycieczki, zapewne nie zobaczyłabym gór, które były niezwykle piękne. Ten rok nauczył
mnie dokonywania własnych wyborów. Jestem wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło.

Katsiaryna Senka, KP3

KARTKA Z PAMIĘTNIKA



ach ta wiosna...

Wiosna ma na sobie krótkie spodnie i odzież sportową. Na głowie ma kask
rowerowy. Lubi nosić białe adidasy. Ona ma długie zielone kręcone włosy. Jeździ na
rowerze, śpiewając piosenki, których nazwy nie zna. Na kasku ma kolorowy wianek.

Lidia Lin

Jak wygląda wiosna w tramwaju?
Ma na sobie barwną sukienkę w kwiaty, ale nie ma butów. Nosi wieniec z tulipanami.
Trzyma w ręce kosz, w którym znajdują się pachnące kwiaty. Czeka na pasażerów
przy bramce tramwaju i daje wszystkim piękny kwiat. Pięknym głosem przypomina
pasażerom o kolejnym przystanku.

Guangmei Li

wakacyjny rebus


