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Drodzy Czytelnicy!
W Wasze ręce oddajemy pierwszy
numer naszej gazetki, w którym
uczestnicy letniej szkoły podzielili się
swoimi wrażeniami z kursu,
a także postanowili opowiedzieć
o interesujących wydarzeniach,
w których brali udział. Zapraszamy też
do wspólnej nauki i zachęcamy, aby
rozwiązać quiz, w którym poznacie
polskie frazeologizmy
ze słowem „serce".
Życzymy przyjemnej lektury!

LETNIA
SZKOŁA
to dla mnie...

...ciekawa nauka języka polskiego. Bardzo lubię ten kurs!
YANA

FRYDRYKH

(BIA

ŁORUŚ)

...nauka języka polskiego, świetni nauczyciele, nowi przyjaciele i
ciekawe wykłady.
EKATERINA

MUZALEVSKAYA

(ROSJA)

...fantastyczny czas! Ostatnio dużo czasu spędziłam domu, byłam
chora. Gdyby nie ten kurs, to moje wakacje byłyby nudne. Dziękuję
bardzo! Wszystkim mówię, że mi się tutaj podoba 😊
IDE

SHIINA

(JAPONIA)

...bardzo dobry kurs, bo chcę się uczyć języka polskiego
i podoba mi się to, co kurs ma do zaoferowania.
ALEXANDRA

SCARLAT

(RUMUNIA)

...świetny sposób na naukę języka polskiego
w bardzo profesjonalny i ciekawy sposób!
OLGA

CHERNONKOVA

(UKRAINA)

LETNIA
SZKOŁA
to dla mnie...

...wielu nowych przyjaciół.
LIU

YIFAN

(CHINY)

...dużo przyjemności.
LIN

QIAO

(CHINY)

...mnóstwo ciekawych informacji.
HAOYANG

LAI

(CHINY)

...więcej nowego słownictwa.
TANG

SHIWEN

(CHINY)

...możliwość zdobycia nowej wiedzy.
LI

GUANGMEI

(CHINY)

...coś bardzo przydatnego.
ZHANG

ZICHAO

(CHINY)

...dużo praktyki językowej.
LIYAO

WANG

(CHINY)

O swoich wrażeniach
z wykładów
i wydarzeń kulturowych
opowiedzieli…

Dzień dobry, jestem Dymitr Umierov, jestem z Rosji i uczę się polskiego podczas
letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Biorę udział
w różnych wykładach i wydarzeniach. Jeden z nich spodobał mi się najbardziej,
a był to wykład o historii polskiej ortografii. Początkowo lektorka zapytała nas,
czy polska ortografia jest dobra czy zła. Były różne odpowiedzi, na przykład
komuś się nie podoba, bo jest skomplikowana. Dla kogoś innego była zwykła,
dla innych, w tym dla mnie, polska ortografia była dobra. Ortografia każdego
języka pokazuje historię tego języka i kraju. Jeśli będziemy zmieniali ortografię,
to jaki wariant będziemy brali? Jeśli weźmiemy czeską, to w takim razie będzie
coś z kultury czeskiej. Dalej była historia polskiej ortografii i to było bardzo
ciekawe. Przedstawione teksty były bardzo rzadkie, nigdy wcześniej ich nie
widziałem. To była piękna historia: bez dat i bez ludzi. Było prosto i interesująco.
Były ciekawe dokumenty historyczne, które pokazywały, jak zmieniał się język
polski. Na końcu chciałbym powiedzieć, że oczywiście te materiały są
w Internecie, w jakichś artykułach naukowych i lingwistycznych, ale na wykładzie
to nie było skomplikowane. Lektorka mówiła bardzo prostym językiem i wszystko
było zrozumiałe. Czekam na jeszcze inne takie wykłady. Dziękuję bardzo
Uniwersytetowi Śląskiemu i Szkole Języka i Kultury Polskiej za takie przepiękne
wykłady, wydarzenia i kursy.

Dymitr Umierov (Rosja)

Historia Polski jest bardzo ciekawa i jestem nią bardzo zainteresowany, dlatego
kiedy zobaczyłem wykład nazwany: Polityka dynastyczna Piastów i Jagiellonów,
zdecydowałem, że muszę go zobaczyć. Już na początku byłem zadowolony, dlatego,
że było widać, że wykładowca jest bardzo zainteresowany historią. Jego
prezentacja była znakomicie przygotowana. Pan profesor Jakub Morawiec mówił
bardzo ciekawie i świetnie odpowiedział na wszystkie pytania. Oczywiście pytań
nie było dużo, ponieważ wszystko było bardzo dobrze
opowiedziane już w prezentacji. Bardzo zainteresował
mnie komentarz o połączeniu czeskich i polskich królów.
Prezentacja była przydatna. Pan profesor miał piękne
zdjęcia i jego wykład miał dużo ciekawostek.

Jan Mareš (Czechy)

Kultura jest jednym z najwspanialszych darów, jakie kiedykolwiek otrzymała
ludzkość. Kultura określa świat, w którym żyjemy. Przez tysiące lat ludzie
kształtowali kulturę, tak jak kultura ich kształtowała. Zrozumienie różnych
kultur jest bez wątpienia integralną częścią nauki języków obcych. Podobnie
jak drzewa, kultura ma swoje korzenie i aby podziwiać koronę drzewa, dobrze
byłoby poznać korzenie, bo czyny prowadzą do konsekwencji. Podczas letniej
szkoły języka, kultury i literatury polskiej miałem ogromną przyjemność
wysłuchać wykładu prof. Aleksandry Achtelik na temat kultury polskiej i jej
korzeni. Wyruszyliśmy w inspirującą podróż i pod okiem umiejętnego mistrza,
płynnie przepłynęliśmy przez polską kulturę od najdawniejszych czasów
do współczesności. Podczas wykładu poznaliśmy tajniki polskiej historii
i kultury, wpływy, jakie czerpie z innych kultur oraz sposób, w jaki wpłynęła
na inne kultury. Próbowaliśmy zrozumieć kod kulturowy, próbowaliśmy go
rozszyfrować, byliśmy detektywami próbującymi zrozumieć, co kryje się
za językiem i co jest równie ważne jak sam język. Kultura polska jest bogata
i różnorodna. Podczas wykładu zostaliśmy przeniesieni do magicznego świata
baśni, legend, mitologii, rycerzy i szlacheckich dam. Podziwialiśmy starożytne
rękopisy i doceniliśmy ich walory estetyczne. Wszyscy oni przyczynili się do
tego, czym Polska jest dzisiaj. Uczynili język bardziej kolorowym, a także
wzbogacili umysły ludzi, którzy go używają. Ludzie często mówią, że nie można
w pełni zrozumieć innych narodów bez mówienia ich językiem. Ci, którzy
poważnie interesują się językami, idą o krok dalej. Dla nich sam język to tylko
podstawa, ale zdają sobie sprawę, że za tą kurtyną kryje się cały nowy
świat. Podczas tego wykładu odważyliśmy się otworzyć kurtynę tak bardzo,
jak tylko czas na to pozwolił i otrzymaliśmy wyjątkowy prezent. Kiedyś
przeczytałem, że słowa to tylko zabawki, którymi się bawimy. William
Szekspir powiedziałby, że cały świat jest sceną. Jeśli chcemy dobrze grać
i cieszyć się grą, musimy nauczyć się czytać świat, w którym żyjemy
w wielu różnych warstwach. Wykład pani profesor Achtelik był wielką
inspiracją do dalszych odkryć i bardzo się cieszę,
że miałem okazję go wysłuchać.

Slobodan Petrović (Serbia)

Wykład prof. Mariana Kisiela zawierał oryginalną koncepcję refleksji
artystycznej słynnego polskiego poety Tadeusza Różewicza. Poezja
Różewicza wyraża poczucie tragizmu samotnego człowieka w powojennym
świecie. Na czym może polegać człowiek w takim świecie? Na mitologicznej
świadomości i marzeniu o powrocie do świata, w którym byli szczęśliwi
dawniejsi poeci. Twórcy, zdaniem Różewicza,
powinni zacząć od zerowego punktu pisania:
pisać o czymś prostym. Ogólnie rzecz biorąc,
jest kontynuacją awangardowej tradycji
prymitywizmu. Prof. Marian Kisiel analizuje
twórczość non-fiction poety oraz ocenia
i interpretuje rolę takich kategorii, jak
biografia, pamięć i poezja. Był to prawdziwy
wykład akademicki na temat historii poezji.
Dla mnie była ona szczególnie interesująca,
ponieważ jestem literaturoznawcą
i interesuję się rosyjsko-polskimi
związkami literackimi.

Dymitr Zajcew (Rosja)

Najbardziej podobał mi się wieczór polskiej piosenki. To była możliwość,
aby dowiedzieć się, jaką muzykę lubią Polacy, jaka muzyka jest popularna
w Polsce i jakie istnieją główne kierunki w polskiej muzyce. Najpierw
słuchaliśmy zabawnej piosenki o miłości „W kinie, w Lublinie" z gatunku pop.
Wypełnialiśmy luki, słuchaliśmy i oglądaliśmy wesoły teledysk. Potem
słuchaliśmy współczesnej piosenki „Ale jazz", było to dla nas korzystne,
bo poznaliśmy polski slang i dużo nowych słów. Dowiedzieliśmy się, jak
rozwijała się polska muzyka: muzyka PRL, muzyka
lat 90. i już lat 2000. Rozmawialiśmy o disco polo
i muzyce rockowej. Dalej śpiewaliśmy w różnych
pokojach piękne polskie piosenki różnych lat
i gatunków. Podobała mi się romantyczna piosenka
„Kocham cię, kochanie moje" Maanamu i piosenka
wokalisty Piotra Banacha. Na koniec spotkania
absolwentka kursu przygotowawczego zaśpiewała
dla nas przepiękną piosenkę. Wybrałam to wydarzenie,
bo lubię polską muzykę i chciałam nauczyć się nowych
piosenek. Podobało mi się to, że śpiewaliśmy
i wykonywaliśmy różne ciekawe zadania. Muzyka
łączy wszystkich. Słuchanie polskich piosenek jest
bardzo ważne, bo pomaga nauczyć się języka.

Kira Khukhlaeva (Rosja)

W wykładzie Polski sukces gospodarczy Krzysztofa Pszczółki zostały
opisane wszystkie fazy gospodarcze, których Polska doświadczyła tuż
przed upadkiem komunizmu w Polsce i doświadcza aż do teraz. Na końcu lat
80. Polska była w ruinie z powodu dysfunkcjonalności gospodarki
przestrzennej. Wynikami tego były: korupcja, wysoka inflacja i wybrakowana
produkcja podstawowych wyrobów. Ta ponura sytuacja spowodowała
niepokoje społeczne i wielkie fale protestów wśród robotników i zakończyła
się stworzeniem związku zawodowego „Solidarność”. Związek ten rozpoczął
negocjacje z komunistyczną władzą w Polsce, żeby doprowadzić kraj
do demokracji. Te przemiany sprawiły dużo problemów na początku
(m.in. większą inflację, wysoką liczbę bezrobotnych, bankrutujące
przedsiębiorstwa itd.), lecz rozpoczął się proces reformowania polskiej
gospodarki, który ulepszył jakość produktów i zachęcił Polaków, żeby
podwyższali poziom swojego wykształcenia. Z tego powodu gospodarka
polska rosła szybko, skutecznie i jest obecnie najbardziej obiecującym
krajem Unii Europejskiej. Ten wykład wzbudził moją ciekawość, ponieważ
pokazał, jak ruch przeciwko komunizmowi pojawił się z prawdziwej
konieczności społecznej: Polacy musieli handlować, stworzyć
przedsiębiorstwa i nawiązać gospodarskie stosunki z innymi,
żeby rozwijać się jako kraj i podwyższyć poziom swojego życia.
Wykładowca przypomniał, że utrzymywanie dobrych stosunków
między jednostkami jest bardzo ważne, żebyśmy mogli budować
razem lepszą przyszłość.

Daniel Calvo Carmona (Hiszpania)

Muzyczny wieczór był poświęcony polskiej muzyce. Poznałam wielu artystów i ich
piosenki z okresu PRL-u oraz lat 90. i 2000. Słuchaliśmy też popularnych piosenek:
Sanah „Ale jazz!" i Brathanki „W Kinie, w Lublinie". Myślę, że to jest bardzo ważnie,
aby uczyć się języka obcego za pośrednictwem jego kultury. Sądzę, że nie można po
prostu uczyć się języka polskiego bez nauczenia się historii Polski, jej kultury
i tradycji. Kiedy słuchamy muzyki narodowej, oglądamy filmy, to też w ten sposób
uczymy się języka polskiego. Na końcu spotkania czekała na nas miła niespodzianka
– śpiewaliśmy razem piosenkę Piotra Banacha „Jej piosenka o miłości". To było
naprawdę fascynujące i warte zapamiętania wydarzenie. Bardzo mi się ono
podobało. Dowiedziałam się wiele o polskiej muzyce, zespołach i artystach.
To była naprawdę fajna zabawa, śmialiśmy się i świetnie się bawiliśmy.

Anna Vechtomova (Ukraina)

kącik edukacyjny
CHCESZ WIEDZIEĆ, CO POLACY MÓWIĄ O MIŁOŚCI?
ROZWIĄŻ NASZ QUIZ I POZNAJ NAJPOPULARNIEJSZE POLSKIE
FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z SERCEM!

A OTO KRÓTKA INSTRUKCJA:
1. PROSZĘ WEJŚĆ NA STRONĘ:
JOINMYQUIZ.COM
2. PROSZĘ WPISAĆ KOD: 5338 6006.
3. A TERAZ POZNAWAJ NOWE
WYRAŻENIA I BAW SIĘ DOBRZE! 😊

Sfinansowano w ramach projektu „Zdalne letnie kursy NAWA"

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

