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Grudniowa pogoda w Polsce nikogo nie rozpieszcza.
Jest szczególnie trudna dla tych studentów, którzy przyjechali
do nas z krajów, w których śnieg można zobaczyć raz na 100 lat.
Pierwszy grudniowy śnieg zauważyli nasi studenci:
Śnieg już pada. Jest to pierwszy śnieg w tym roku. Bardzo nie lubię
śniegu, bo kiedy pada, to znaczy, że będzie zimno i wszędzie będzie śnieg.
Nie możemy wtedy chodzić na spacery i spotykać się na zewnątrz.
Uważam, że podczas zimy w Polsce jest strasznie zimno!
Mieszkam na południu Chin. U nas zima nie jest taka straszna,
nawet nie ma śniegu. Także temperatura nie jest taka niska jak w Polsce.
Tęsknię za taką pogodą. Na północy Chin pogoda jest podobna do tej w Polsce.
Mieszkałem w Polsce 4 lata i jestem przyzwyczajony do takiej pogody.
Jestem zadowolony, że mieszkam w pokoju, który ma ogrzewanie,
ale ciągle mam nadzieję, że zima skończy się wcześniej i nadejdzie wiosna.
Ye Yang Long (Janek) z Chin
Studenci z grupy A2+ dzielą się radami, jak przetrwać zimę:

Powinieneś częściej spotykać się z przyjaciółmi.
Powinieneś się dobrze bawić, odpoczywać i uczyć się.
Powinieneś się ciepło ubierać.
Powinieneś nosić grubą kurtkę, czapkę i rękawiczki.
Powinieneś szybko po zajęciach pojechać do akademika.
Powinieneś znać rozkład autobusów, żeby nie spędzać dużo czasu na zimnym powietrzu.
Powinieneś pomyśleć wcześniej o tym, gdzie będziesz spędzać Nowy Rok.
Powinieneś przyjemnie spędzić zimą święta.
Powinieneś zacząć wcześniej przygotowywać się do sesji i zaliczyć wszystkie przedmioty.
Powinieneś pamiętać, że musisz płacić za akademik, żeby nie spać z dzikami.
Powinieneś pojechać w góry i pojeździć na nartach.
Powinieneś pojechać do Krakowa, bo jest bardzo piękny zimą.
Powinieneś robić piękne zdjęcia.
Powinieneś pić gorącą kawę lub herbatę,
a w akademiku okrywać się grubym kocem w łóżku.
Powinieneś nastawić kaloryfery na maksimum.
Powinieneś kupić dużo jedzenia i jeść dużo owoców.
Powinieneś jeść dużo cytryn i witamin, żeby nie chorować.
Powinieneś częściej chodzić na spacery, na siłownię lub na lodowisko.
Powinieneś pić grzane piwo, a nie zimne.
Powinieneś jeździć do klubu taksówką, bo autobusy w nocy rzadko kursują.
Powinieneś wykupić ubezpieczenie w razie wizyty u lekarza.
Powinieneś śpiewać kolędy w święta, bo to polska tradycja.
Ale najważniejsze jest to, że powinieneś zawsze mieć dobry humor,
wtedy nie będzie Ci zimno i przetrwasz w Polsce zimę.
Dobrych rad udzielili: Alina Altaeva z Rosji, Oleksandra Kondratieva z Ukrainy,
Vladyslava Honcharenko z Ukrainy, Hryhorii Poliakov z Ukrainy i Miroslav Jokić z Serbii

Grudniowe kalendarium
Po dwóch miesiącach pobytu w Polsce, studenci zdążyli się już zadomowić
w naszym kraju.
Oto jak spędzają czas w ciągu tygodnia:
W poniedziałek wstałam o szóstej, wypiłam kawę z cukrem i poszłam na
uniwersytet. We wtorek byłam na uniwersytecie, potem sprzątałam mój pokój.
W środę ja i moja koleżanka robiłyśmy ciasto. W czwartek miałam przerwę
i oglądałam film. W piątek poszłam na zakupy i kupiłam szalik. W sobotę byłam
na urodzinach i jadłam tort. W niedzielę robiłam prezentację o Bytomiu.
Teona Kobakhidze z Gruzji
W poniedziałek, we wtorek i w środę obudziłam się o ósmej, bo miałam zajęcia i musiałam
być na Uniwersytecie Śląskim. Po zajęciach wróciłam do domu i trochę odpoczywałam. Potem
uczyłam się języka polskiego, a potem gotowałam. W czwartek miałam pierwszy wolny dzień
i obudziłam się później. Nic nie robiłam rano i po obiedzie spacerowałam. W piątek sprzątałam
pokój i poszłam do sklepu. Sobota to mój ulubiony dzień, bo zwykle zwiedzam Katowice
lub Kraków. W niedzielę spałam cały dzień, bo w sobotę w ogóle nie spałam.
Maria Marcovecchio z Włoch
Studenci Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów
Polskich wzięli udział w Dniu Kultury Arabskiej. Oto jak opisali ten dzień:
Jadąc na obchody Dnia Kultury Arabskiej, zastanawiałem się, jak to spotkanie będzie
wyglądać. Gdy wszedłem do budynku, zobaczyłem osoby o charakterystycznym wyglądzie. Było to
dla mnie zaskoczenie, bo nigdy nie poznałem bliżej tego typu ubioru. Próbowałem w czasie swoich
obserwacji porównać tę kulturę z moją, tą, do której się przystosowałem jeszcze w dzieciństwie.
Tak naprawdę ta cywilizacja była dla mnie obca, nieznana na terenach, gdzie mieszkam.
Dlatego od razu, bez zastanowienia, poszedłem na wykład, który poświęcony był głównie
kulturze arabskiej. Dowiedziałem się, że przełomem dla tejże kultury było pojawienie się islamu
i zjednoczenie Półwyspu Arabskiego przez Mahometa. Inną rzeczą, która mnie zaciekawiła podczas
słuchania wykładu, było to, iż ta kultura słynie z gościnności i odwagi, nie mogłem tego niestety
doświadczyć w ciągu tylko jednego dnia. Drugą rzeczą, która mnie poruszyła w czasie wykładu,
to obejrzenie krótkiego filmu pod tytułem „Not anymore” – dało mi to dużo do myślenia, dlaczego
człowiek po ostatnich wydarzeniach w ubiegłym stuleciu nie może zrozumieć, że ciągłe konflikty
prowadzą do zniszczenia ludzkości.
Po zakończeniu wykładu poszedłem na część artystyczną. Przechodząc wzdłuż korytarza,
który był wypełniony mnóstwem ludzi, zwróciłem uwagę na osoby reprezentujące kulturę arabską,
które chciały ukazać najważniejsze aspekty swojego dziedzictwa.
Podsumowując, myślę, że warto jest otworzyć się na inne kultury i promować swoją tak,
jak zrobili to przedstawiciele kultury arabskiej.
Ludwik Hano z Ukrainy
Więcej reportaży na stronie: http://sjikp.us.edu.pl/projekty_k/dzien_kultury_arabskiej.php

Niewiele czasu dzieli nas od Nowego Roku 2014.
Studenci spotkali się z Dobrą Wróżką, która powiedziała im,
jak będzie wyglądała ich przyszłość.
Pana partnerka jest miłą osobą, ale już niedługo będziecie razem.
Za miesiąc ona pozna innego mężczyznę i wyjdzie za niego za mąż.
Będzie pan bardzo sfrustrowany i wyjedzie pan za granicę. Tam dostanie
pan wspaniałą ofertę pracy. Będzie się pan spotykał z wieloma kobietami
i dopiero kiedy skończy pan 3o lat, ożeni się pan z piękną aktorką filmową.
Będziecie małżeństwem tylko kilka lat, potem wróci pan do Polski
i tu spotka pan miłość swojego życia.
Dobra Wróżka Aneta Tavartkiladze z Gruzji
Znajdziesz przystojnego chłopca, który będzie cię kochał i będziesz mieć pięcioro dzieci.
Znajdziesz dobrą pracę jako dziennikarka i będziesz dużo pracować. Będziesz mieć dużo pieniędzy,
a mało czasu dla rodziny. Nigdy nie będziesz chora. Będziesz mieszkać w Gruzji w małym,
ale bardzo pięknym domu.
Dobra Wróżka Marta Bonanno z Włoch
Będziesz długo studiować i w końcu zostaniesz panią magister.
Znajdziesz satysfakcjonującą pracę w Polsce. W Polsce spotkasz wielu
chłopców, ale oni nie będą dla ciebie odpowiedni, ponieważ twoja mama
będzie smutna! Potem spotkasz w Katowicach chłopca z Włoch i on będzie
bardzo sympatyczny. Będziecie mieć czworo dzieci i będziecie je uczyć
mówić po włosku i po polsku. Będziecie mieszkać na wsi z waszymi dziećmi
i psami. BĘDZIECIE BARDZO SZCZĘŚLIWI!
Dobra Wróżka Flaminia Cipriani z Włoch
Za pół roku spotka pan miłość swojego życia. To będzie piękna brunetka z niebieskimi
oczami. Po studiach będzie pan pracować w Hiszpanii, gdzie będzie się pan spotykać z wieloma
ciekawymi ludźmi. Za kilka lat wróci pan do Polski i będzie pan pracować w biurze. Pana żona
będzie spodziewać się dziecka.
Czarodziej Yuriy Titov z Ukrainy
Bardzo szybko nauczy się pan polskiego. W przyszłości odniesie pan
wielki sukces w biznesie, a za rok spotka pan piękną Ukrainkę i po pół roku
znajomości ożeni się pan z nią. Ona pomoże panu podjąć trudną decyzję i urodzi
panu dziecko.
Czarodziej Hryhorii Poliakov z Ukrainy

KRZYŻÓWKA BOŻONARODZENIOWA
1. Kolorowa kula, którą wieszamy na choinkę.
2. Pieśń o narodzeniu Jezusa, którą śpiewamy w czasie świąt.
3. W nim leżał mały Jezus.
4. Składamy je sobie w czasie świąt. Mówimy wtedy: Zdrowych i wesołych
świąt!
5. 24 grudnia dzień jest bardzo krótki, a …....... bardzo długa.
6. Ryba, którą jemy w Wigilię.
7. Pod choinką znajdujemy ..........
8. Ma duże białe skrzydła i mieszka w niebie.
9. Siadamy do wigilijnego stołu, gdy na niebie pojawi się pierwsza ….......
10. Małego Jezusa odwiedzili …....... królowie.
11. 24 grudnia urodził się ….......
12. Zielone drzewko, które stawiamy w naszych domach przed świętami Bożego Narodzenia.
13. 24 grudnia jest ….......
14. Łamiemy się nim przy wigilijnym stole.
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Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia i radości,
a także szampańskiej zabawy sylwestrowej
i szczęścia w Nowym Roku 2014
życzą
Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ

