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Cudzoziemcy u bram Cieszyna!
Ruszyła XXV letnia szkoła języka, literatury i kultury
polskiej! Tego lata Cieszyn na nowo zatętni życiem,
a wszystko to za sprawą licznie
przybyłych studentów z 27 krajów świata.
Tak jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy specjalnie dla Was porządną dawkę języka polskiego oraz
wiele wspaniałych atrakcji. Rozpoczynamy czas intensywnej
nauki, która może okazać się niezapomnianą przygodą.
Gwarantujemy, że dzięki

wielokulturowemu towarzystwu

kurs języka polskiego będzie prawdziwą przyjemnością.
Mamy więc nadzieję, że wspólnie z nami zechcecie poznawać
język, literaturę i kulturę polską na wiele różnych sposobów.
Co nas czeka w najbliższym czasie?
 lekcje języka polskiego przygotowane na najwyższym
poziomie;
 wspólne odkrywanie polskiej kultury i literatury;
 interesujące wycieczki dydaktyczne;
 dobra zabawa;
 szansa na wielokulturowe przyjaźnie.
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25 lat minęło!
W tym roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego obchodzi swój
srebrny jubileusz.
Dokładnie 25 lat temu w Cieszynie po raz pierwszy została zorganizowana
letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej.

W tym czasie …

razy odbył się Sprawdzian z polskiego
To międzynarodowy konkurs ortograficzny, w którym co roku biorą udział
uczestnicy letniej szkoły oraz chętni obcokrajowcy przybywający do Cieszyna.
Zwycięzca otrzymuje tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. Do tej
pory udało się to studentom z:
► Białorusi (6 razy)
► Litwy (2 razy)
► Rosji (2 razy)
► Finlandii, Francji, Czech, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Węgier (1 raz)

razy studenci tłumaczyli wiersze w Turnieju Tłumaczy
Co roku uczestnicy letniej szkoły tłumaczą na swoje języki ojczyste
wybrany utwór polskiego poety. Przetłumaczone wiersze są publikowane
w specjalnym tomiku z przekładami. Jak dotąd wiersze przełożono na:
► 50 języków
► 5 etnolektów
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razy zorganizowano Teatr Studentów i wieczory poezji polskiej
Od 2000 roku uczestnicy letniej szkoły przygotowują spektakle teatralne.
Przedstawienia są adaptacjami wybranych utworów literackich. Tradycją letniej
szkoły stały się także spotkania poświęcone twórczości polskich poetów.

razy zorganizowano Mały Mundial
Reprezentanci poszczególnych krajów spotkali się przy piłkarskim stole, by
rozegrać serię meczów o tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Wydarzenie to
przyciągnęło wielu kibiców, co spotęgowało pozytywne emocje i dodatkowo
wzmogło rywalizację między drużynami. Zwycięzcami poprzednich mistrzostw
byli studenci z:

► Niemiec i Włoch
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Tu jest Polska. Jestem Polakiem.
A ty kim jesteś?
To jest Polska.

To jest Austria.

Jestem Austriakiem.
Jestem Austriaczką.
Mówimy po niemiecku.

Jestem Polakiem.
Jestem Polką.
Mówimy po polsku.

To jest Brazylia.

To jest Białoruś.

Jestem Brazylijczykiem.
Jestem Brazylijką.
Mówimy po portugalsku.

Jestem Białorusinką.
Jestem Białorusinem.
Mówimy po białorusku.

To jest Bułgaria.

Jestem Bułgarem.
Jestem Bułgarką.
Mówimy po bułgarsku.

To są Chiny.

Jestem Chińczykiem.
Jestem Chinką.
Mówimy po chińsku.
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To są Czechy.
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To jest Francja.

Jestem Czeszką.
Jestem Czechem.
Mówimy po czesku.

Jestem Francuzką.
Jestem Francuzem.
Mówimy po francusku.

To jest Holandia.

To jest Japonia.

Jestem Japończykiem.
Jestem Japonką.
Mówimy po japońsku.

Jestem Holendrem.
Jestem Holenderką.
Mówimy po holendersku.
To jest Korea Południowa.

To jest Łotwa.

Jestem Koreańczykiem.
Jestem Koreanką.
Mówimy po koreańsku.

Jestem Łotyszem.
Jestem Łotyszką.
Mówimy po łotewsku.

To jest Mongolia.

Jestem Mongołem.
Jestem Mongołką.
Mówimy po mongolsku.

To jest Macedonia.

Jestem Macedonką.
Jestem Macedończykiem.
Mówimy po macedońsku.
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Przepraszam, jak dojść do Rynku?
Czyli praktyczny przewodnik po Cieszynie



Przepraszam, jak dojść do studni Trzech Braci?



Proszę iść prosto ulicą Głęboką, potem obok apteki proszę
skręcić w prawo. Dalej proszę iść prosto i przed sklepem
proszę skręcić w lewo, a na skrzyżowaniu proszę skręcić w
prawo. Studnia jest po lewej stronie.



Czy to jest daleko?



Nie, to jest blisko. Niecałe 10 minut.



Dziękuję.



Proszę.
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o

Przepraszam, jak dojść do
Rynku?

o

Proszę iść cały czas prosto.
Rynek jest na końcu ulicy
Głębokiej.

o

Czy to jest daleko?

o

Nie, to niedaleko.

o

Do widzenia!

o

Do widzenia!

 Przepraszam, gdzie jest rotunda św. Mikołaja?
 Proszę iść prosto ulicą Głęboką, na skrzyżowaniu
proszę skręcić w lewo w ulicę Zamkową, następnie w
prawo w aleję Piastowską. Rotunda jest obok zamku.
 Dziękuję za pomoc.
 Proszę.

 Przepraszam, jak dojść do
rzeki?
 Proszę iść prosto ulicą Przykopa,
a następnie za bankiem skręcić
w ulicę Schodową. Rzeka Olza
jest po prawej stronie.
 Czy można tam łowić ryby?
 Tak, można.
 Dziękuję.
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Co wiesz na temat Polski?
Rozwiąż naszą krzyżówkę, by dowiedzieć się więcej o polskiej
kulturze i … geografii.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1) Szesnaście regionów administracyjnych, na które podzielone jest terytorium Polski.
2) Oficjalna nazwa polskiego hymnu narodowego: „ ……………….. Dąbrowskiego”.
3) Morze, które wyznacza północną granicę Polski.
4) Tradycyjny przysmak Polaków: potrawa z duszonej kiszonej kapusty, wędliny i kiełbasy.
5) Region geograficzny, którego stolicą jest Cieszyn: ……………….. Cieszyński.
6) Biały ptak w godle Polski.
7) Budynek znajdujący się na środku Rynku Głównego w Krakowie, w którym
dawniej sprzedawano materiały i drogie kamienie.
8) Najdłuższa rzeka Polski.
9) Obecna stolica Polski.

