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DLACZEGO UCZYMY SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO?
Nasza redakcja postanowiła zapytać studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
dlaczego przyjechali z tak odległych zakątków świata, by zamieszkać w Polsce i uczyć
się języka polskiego. Przekonajcie się sami, co przyciąga ludzi odmiennych kultur do
kraju nad Wisłą.

Lubię uczyć się języków
obcych. Polski jest dla
mnie bardzo atrakcyjny.

Polska to kraj wielu
możliwości. Mieszkam tu
dwa lata i wciąż mnie
zachwyca.

W Polsce mam wielu
przyjaciół, z którymi
chcę rozmawiać w ich
języku.

Po rocznym kursie chcę
studiować w Polsce
prawo. Dobra znajomość
języka pomoże mi spełnić
moje marzenia.

Mam polskie korzenie.
Uczę się polskiego, żeby
lepiej poznać język moich
dziadków.

Przyjechałem do Polski na
studia. Zakochałem się
w Polce i tu zostałem.
Polski jest romantyczny!

Polski jest cooool!

Jestem studentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie uczę się
języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Wielu moich
znajomych zastanawiało się, dlaczego wybrałam właśnie ten język. Mój
wybór nie był wcale taki oczywisty. Na początku nie wiedziałam zbyt wiele
o kraju, do którego przyleciałam, ale kiedy rozpoczęłam tu naukę,
przekonałam się, że Polska jest atrakcyjnym krajem o pięknej tradycji
i bogatej literaturze.
Lubię słuchać muzyki i grać na pianinie, a odkąd mieszkam
w Katowicach, zaczęłam interesować się polską muzyką.
W przyszłym roku zamierzam wybrać się na koncert do NOSPR-u. Planuję
również przeczytać kilka książek znanych polskich pisarzy. Mam nadzieję,
że po roku nauki moja znajomość języka zbliży się do B2.
Bi Keer (Karolina) z Chin

LISTY DO M.
Mimo, że nasi studenci okres dzieciństwa mają już dawno za sobą, nadal wierzą
w Świętego Mikołaja i chętnie piszą do niego listy. Sami zobaczcie, o co tym razem
prosili.

Drogi Mikołaju,
na wstępie tego listu pragnę Cię bardzo serdecznie pozdrowić.
Dziś piszę do Ciebie w sprawie tegorocznych świąt.
Chciałbym Cię prosić o zdrowie, szczęście i radość dla mnie
i mojej rodziny. Spraw też, żebym otrzymał bardzo dobrą
ocenę z tego listu, który jest jednocześnie moją pracą
domową.
Maksym z Ukrainy

Kochany Święty Mikołaju!
Przepraszam, że nie pisałam do Ciebie cały rok, ale byłam
bardzo zajęta. Dziękuję za prezenty, które mi podarowałeś
rok temu. Były bardzo przydatne, ponieważ pomogły mi
robić to, co lubię.
Za chwilę będą święta, dlatego proszę, żebyś przyszedł do
mojej młodszej siostry i podarował jej coś niezwykłego. Jeśli
o mnie chodzi, to mam wszystko, czego potrzebuję.
Chciałabym tylko poprosić o zdrowie i szczęście dla moich
bliskich, i żebyśmy w Nowy Rok mogli całą rodziną razem
zasiąść przy jednym stole.

Serdecznie pozdrawiam
Kristina z Rosji

Drogi Mikołaju,
chociaż w tym roku zdarzały mi się słabsze momenty,
częściej przeważały rzeczy dobre. Oto lista moich sukcesów:
- słuchałem rodziców;
- na czas oddawałem zadania domowe;
- pomagałem kolegom z pracy;
- byłem grzeczny.
Jak sam widzisz, mam się czym pochwalić, dlatego w tym
roku zasługuję na wymarzone prezenty. Jednym z nich jest
nowy komputer.
Z góry dziękuję za podarunek.
Pozdrawiam serdecznie

Władysław z Białorusi

ŚWIĄTECZNY KWIZ
Poczuj się jak uczestnik programu „Milionerzy”. Odpowiedz na trzy pytania dotyczące
świątecznych zwyczajów obchodzonych w Polsce i zostań naszym MISTRZEM.
Ile tradycyjnych potraw znajduje się na polskim stole w czasie wigilijnej
wieczerzy?

a. 5

b. 12

c. 20

d. 15

Co kładzie się pod wigilijny obrus?

a. sianko

b. kamienie

c. czekoladę

d. ciastka

Czym łamiemy się podczas składania sobie życzeń?

a. chlebem

b. suszem

c. opłatkiem

d. piernikiem

