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WITAMY W
CIESZYNIE!

Cieszyn - malownicze

historyczne miasto
położone w południowej
części województwa
śląskiego, u podnóża
Beskidu Śląskiego, nad
rzeką Olzą

CZAS START!
XXVIII LETNIA
SZKOŁA JĘZYKA,
LITERATURY
I KULTURY POLSKIEJ
Szkoła Języka i Kultury Polskiej to instytucja
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstała w 1991
roku. Szkoła prowadzi różnego rodzaju kursy języka
polskiego, w tym letnią szkołę języka, literatury i kultury
polskiej, na której Was serdecznie witamy! SJiKP UŚ
gościła już kilkanaście tysięcy studentów z całego świata.
W tym roku w Cieszynie będą się uczyć studenci z 32
krajów świata.

WSPOMNIENIA
▬ Assia Mahmoudy z Maroka
Dla mnie Cieszyn był pięknym miastem, w którym poznałam
nowych przyjaciół i dowiedziałam się więcej o języku polskim.
Tam też mogłam zyskać niezapomniane wspomnienia.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺗﺸﻴﺎﺷﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎء ﺟﺪد وﺗﻌﻠﻢ
 اﻧﻪ اﻳﻀﺎ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي اﺳﺘﻄﻌﺖ ان اﻋﻴﺶ ﻓﻴﻪ.اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ذﻛﺮﻳﺎت ﻻ ﺗﻨﺴﻰ.

NUMERY
ALARMOWE:
- 997

▬ Blanka Túri z Węgier
Cieszyn był dla mnie pierwszym międzynarodowym
przeżyciem. Kochałam każdą minutę i cieszę się, że mogłam
w nim uczestniczyć.
Cieszyn volt az első nemzetközi élmény számomra. Imádtam
minden percét és örülök, hogy részese lehettem.

- 998
- 999

▬ Vladislav Yevtushenko z Ukrainy
Cieszyn to niewielka rodzina, której wspomnienia pozostają na
zawsze.
Цешин - це маленька сім'я, спогади про яку залишаються на
все життя.

Key words: XXVIII - 28th; powstała - was founded; prowadzi - conducts; SJiKP UŚ - School of Polish Language
and Culture University of Silesia; gościła - hosted; świat - world; uczyć się - to learn;
wspomnienia - memory

CZEŚĆ, JAK MASZ NA
IMIĘ?
Cześć! Mam na imię
Omar.
Jestem z Turcji.
Jak masz na imię?

POLSKA GRZECZNOŚĆ
OFICJALNIE

Dzień dobry!

Do widzenia!

NIEOFICJALNIE

Cześć / Hej!

Cześć / Do zobaczenia /
Do jutra!

Cześć Omar!
Mam na imię Mário.
Jestem z Brazylii.
A Ty, jak masz na
imię?

KIM JESTEŚ?
Jestem Polakiem.

Jestem Białorusinem.

Jestem Polką.

Jestem Białorusinką.

Mówię po polsku.

Mówię po białorusku.

Jestem Ukraińcem.

Jestem Japończykiem.

Jestem Ukrainką.

Jestem Japonką.

Mówię po ukraińsku.

Mówię po japońsku.

Jestem Chińczykiem.

Jestem Rosjaninem.

Jestem Chinką.

Jestem Rosjanką.

Mówię po chińsku.

Mówię po rosyjsku.

Jestem Niemcem.

Jestem Brazylijczykiem.

Jestem Niemką.

Jestem Brazylijką.

Mówię po niemiecku.

Mówię po portugalsku.

MUSISZ TU BYĆ:
31.07 - spotkanie organizacyjne
(organization meeting);
1.08 - językowy test kwalifikacyjny
(Polish language placement test);
2.08 - polskie kino (Polish movie);
5.08 - wycieczka w Beskidy (excursion:
Beskidy Mountains walk).
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