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Cześć!
W ostatnim numerze tego roku, mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nasze
międzynarodowe grupy, które uczyły się pilnie cały semestr (lub dwa) jednego z
najtrudniejszych języków na świecie - języka polskiego. Oto my na zdjęciach poniżej:

(na górze od lewej):
Ronnie (Holandia),
Justyna (Chiny),
Guillaume (Francja)
(na dole od lewej):
Ewelina (Chiny), Wiola
(Chiny), Jelena i Diana
(Łotwa)

Jakie polskie
słowo jest
najdziwniejsze?
Oto odpowiedzi tej
grupy:
co, źdźbło,
ojczyzna, zioła,
cieszyć się,
szczęście, tak,
szybciutko.

(na górze od lewej): Nika
(Gruzja), Szeroz (Uzbekistan),
Viroj (Tajlandia)
(na dole od lewej): Sanda
(Rumunia), Gvantsa (Gruzja),
Oana (Rumunia), Zolzaja
(Mongolia)

Jakie polskie słowo
jest
najśmieszniejsze?
Grupa odpowiedziała:
mgła, prysznic,
kaganiec,
sympatyczny,
szturchać, uroda,
książka.

(na dole od lewej): Rita (Mołdawia), Dima (Syria), Anara (Kazachstan), Sylwia (Chiny), Erke (Kazachstan), Tina
(Ukraina), Ajdana (Kazachstan); (na górze od lewej) Marcus (Szwecja), Robert (Chiny), Szymon (Chiny), Esteban
(Kolumbia), Wiktor (Chiny), Lilia (Ukraina), Olek (Ukraina)

Jakie polskie imię jest najładniejsze? Grupa wymieniła takie imiona: Sara, Marta,
Adam, Zbigniew, Tomasz, Robert, Ola, Sylwia, Izabela, Magdalena, Wiktoria, Janusz,
Weronika.

(na dole od lewej) Giga (Gruzja), Ajgerim (Kazachstan), Araj (Kazachstan), Ajgerim (Kazachstan), Nino (Gruzja);
(na górze od lewej) Irina (Gruzja), Ernar (Kazachstan), Ajka (Kazachstan), Ajdana (Kazachstan), Natia (Gruzja),
Nana (Gruzja), Ajkosza (Kazachstan).

Jakie było twoje pierwsze polskie słowo? To odpowiedzi tej grupy: miło, cześć,
zapraszamy, pan, pani, dobrze, dziękuję, kotek, Polska, dzień dobry, uwaga.

(od lewej):
Maria
(Hiszpania),
Luisa
(Hiszpania),
Calvin (Wielka
Brytania),
Asier
(Hiszpania)

Jakie polskie słowo jest najśmieszniejsze? Oto odpowiedzi: śmigus-dyngus, jako
tako, masakra, przepraszam.
(od lewej): Borja
(Hiszpania),
Mehmet Ali
(Turcja), Antonio
(Hiszpania), Iago
(Hiszpania),
Hugo
(Hiszpania),
Miguel
(Hiszpania), Iago
(Hiszpania) i
Marcin z Polski.

Jakie
polskie
słowo lubisz
najbardziej?
Grupa
odpowiedziała:
na zdrowie,
nie
rozumiem,
dobry wieczór, jako tako, woda niegazowana, palić.

(na górze od lewej): Miloš i Milovan (Serbia), Dávid (Węgry), (na dole od lewej): Iva i Saška (Serbia), Zoriana
(Ukraina), Jana (Słowacja), Rita (Włochy).

Jakie jest pierwsze słowo, które kojarzy ci się z Polską? Zobacz odpowiedzi grupy:
Solidarność, grzeczność, targ, bigos, wódka, krzyż, zapiekanka, kościół, krówka.

Dziękujemy wszystkim lektorom za cierpliwość, mękę, ale i zabawę, która towarzyszyła
naszym wspólnym zajęciom. Życzymy wszystkim miłych wakacji i bezpiecznego powrotu do
domu.

