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Ostatni studenci, którzy odpowiedzieli na nasze pytania:
1. Jak masz na imię?
2. Skąd jesteś?
3. Co ci się podoba (albo nie) w Katowicach?
4. Dlaczego uczysz się języka polskiego?
5. Co studiujesz?
6. Jakie 3 rzeczy kojarzą ci się z Polską?
7. Co warto zobaczyć w twoim mieście/ kraju?
8. Czego Ŝyczysz innym studentom?

1. Julia
2. Kirgistan, Biszkek.
3. Nie podobają się – szare
budynki, podobają – ludzie.
4. śeby lepiej poznać język
polski, bo studiuję
polonistykę.
5. Polonistykę.
6. Piwo, kościoły, charakterystyczne pamiątki.
7. Jeziora, góry, naturę.
8. Zdrowia i sukcesów w nauce!

1. Nat.
2. Gruzja, Tbilisi.
3. Podobają mi się ludzie, nie
podoba – ruch samochodowy.
4. Dlatego, Ŝe podoba mi się
ten język i uczyłam się tego
języka juŜ w Tbilisi.
5. Filologię polską.
6. Piwo, polska kuchnia, Kraków.
7. Stare Miasto Tbilisi, góry, morze.
8. DuŜo przyjemnych chwil i przygód w Polsce!

1. Viktoria.
2. Łotwa, Daugavpils.
3. W Katowicach podoba mi się
szczególnie architektura i parki.
4. Dla mnie język polski zawsze
był językiem egzotycznym.
Studiuję go, bo moja matka jest
Polką i myślę, Ŝe dlatego muszę go znać!
5. Filologię polską i język niemiecki.
6. Bigos, Kraków, Spodek.
7. Warto zobaczyć kościoły, bo są bardzo ładne i
kaŜdy ma inną architekturę.
8. UŜytecznie spędźcie czas w Polsce i po studiach w
Katowicach zachowajcie w swoim sercu kawałeczek
Polski.

1. Mansur.
2. Francja.
3. Podoba mi się – Ŝe jest blisko do
innych krajów (np. Czech, Słowacji,
Austrii), nie podoba mi się zmienna
pogoda.
4. Bo chcę komunikować się z moimi
kolegami na studiach.
5. Fizykę.
6. Pierogi, Warszawa, dziewczyny
7. WieŜa Eiffla.
8. PodróŜujcie jak najwięcej po
Polsce i do najbliŜszych krajów (np.
do Czech)
przygotowała: Agnieszka z Łotwy

Romantyka na Śląsku
Jest juŜ wiosna! Wszystko jest zielone, miłe... Coraz mniej chce
Ci się zostawać w pokoju. Szukasz miejsca, gdzie moŜesz
pospacerować, zjeść lody; miejsca, gdzie moŜesz poczuć piękno
Polski... To właśnie jest Bielsko-Biała! Miasto się znajduje na południu
Polski, 55km od Katowic. Chodzi o miasto, które się znajduje w górach (w
Beskidach). Jest tu duŜo zabytkowych budynków jak dworzec, ratusz, poczta, teatr. W centrum
miasta się znajduje zamek, a obok zamku – flaga Bielska-Białej zrobiona z kwiatów. Przez
miasto przepływa rzeka Biała. TeŜ jest sporo fajnych kawiarni, herbaciarni i cukierni. Na starym
rynku jest teŜ pierogarnia, gdzie sprzedają smaczne pierogi. Wieczorem, słuchając polskiej
muzyki, moŜesz się napić piwa w pubach lub po prostu pochodzić po małych, krętych uliczkach i
słuchać tylko szumu drzew. Jednym słowem – romantyka!
opisała romantyczna Petya z Bułgarii

Naj... miejsca w Polsce
Najdziksze – W Polsce jest ponad 20 parków narodowych.
Puszcza Białowieska kryje ostatnie zachowane fragmenty
naturalnych lasów liściastych, które niegdyś porastały Europę. Jej
obszar wynosi około 150 tys. ha, z czego 62,5 tys. ha leŜy w
Polsce, a reszta na Białorusi. Po polskiej stronie rozciąga się,
najstarszy w kraju, Białowieski Park Narodowy.
Najbogatsze – Najbogatszym miastem Polski jest Warszawa,
Warszawa
stolica kraju.
NajwyŜsze - NajwyŜszym punktem kraju są Rysy – szczyt w Tatrach (2499,1 m n.p.m.) NajniŜej
połoŜonym punktem jest depresja we wsi Raczki na śuławach Wiślanych (1,8 m p.p.m.)
Najniebezpieczniejsze – Najniebezpieczniejszym miastem okazały się Katowice,
Katowice później Wrocław
i Gorzów.
Najstarsze – Kalisz jest uwaŜany za jedno z najstarszych polskich miast
Najgłębsze - Hańcza jest jeziorem połoŜonym na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Głębokość
tego jeziora wynosi 108,5 m, jest najgłębsze w Polsce.
Najdziwniejsze - śar (761 m n.p.m.) - szczyt w Beskidzie Małym znajdujący się nad Jeziorem
Międzybrodzkim. W środowisku pseudonaukowców góra śar słynie takŜe ze zjawiska
paranormalnego - na pewnym odcinku drogi prowadzącej w stronę góry, wg opisów
zamieszczonych w czasopismach poświęconym zjawiskom paranormalnym siła grawitacji wydaje
się oddziaływać w przeciwnym kierunku (przedmioty, w tym samochody, "toczą się pod górę").
Spisała Ula z Czech

TO JUś OSTATNIE TYGODNIE NAUKI!
TERAZ TRZEBA WSZYSTKO POWÓRZYĆ I PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TESTU. A POTEM
SIĘ POśEGNAMY….
śYCZYMY WAM:
ŁATWEGO TESTU

SAMYCH DOBRYCH OCEN

śADNYCH ZŁYCH OCEN

CUDOWNYCH WSPOMNIEŃ Z KATOWIC

BEZPIECZNEGO POWROTU DO DOMU

