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Semestr letni w pełni. Nasza redakcja
przedstawia wiosenny numer gazetki.
Tym razem zachęcamy do zapoznania
się z planami słuchaczy kursu
przygotowawczego na przerwę
świąteczną.

Jeżeli jesteście ciekawi, jak obchodzi
się Wielkanoc za wschodnią granicą
Polski, koniecznie sprawdźcie, co na ten
temat piszą studenci grupy KP4.

Na naszych czytelników czekają również
relacje z marcowego koncertu
charytatywnego, a także opinie na temat
motywacji do nauki języka polskiego.

Lubicie łamigłówki?
Zerknijcie na ostatnią
stronę i spróbujcie
rozwiązać rebus.
Powodzenia!

Tradycje wielkanocne w moim kraju
i plany na przerwę wiosenną
Wielkanoc to niezwykle ważne święto. W mojej
rodzinie jest obchodzone bardzo uroczyście.
Najpierw razem z babcią, mamą i siostrą
farbujemy jaja. Zaczynamy przygotowania
babek wielkanocnych. Następnego dnia moja
babcia idzie do cerkwi, żeby poświęcić
koszyczek wielkanocny, a potem, pod wieczór,
wszyscy krewni zbierają się za jednym stołem
na ulicy przy domu moich dziadków. Jemy to,
co jest w koszyczku: jaja, chleb, pieczemy też
szaszłyki. Moją ulubioną zabawą jest stukanie
się jajkami, bo gra jest bardzo emocjonująca.
Moja ciocia piecze najsmaczniejsze ciastka
i jabłecznik. Wszyscy cieszymy się przyjazną
atmosferą i odpoczywamy.
Anastasiya Zhukouskaya, KP4
Wiosna zawsze jest związana z ciepłem, słońcem, życiem, przyrodą, wakacjami
i Wielkanocą. Tradycje związane z obchodzeniem tego święta na Białorusi nie
różnią się od tych w Polsce. Mamy tzw. „Czysty Czwartek”, kiedy zawsze
sprzątamy mieszkanie. Dzień przed świętami gotujemy potrawy. Wybór zależy
od konkretnej rodziny – w mojej rodzinie gotujemy i malujemy jajka, pieczemy
mięso, wkładamy do kosza wszystkie potrawy i przedmioty, które chcemy
poświęcić. Obowiązkowym deserem jest babka, która może być z orzechami,
pestkami, kandyzowanymi owocami, czekoladą lub lukrem. Moja rodzina
wkłada do koszyka jeszcze niespodzianki dla dzieci. Nie mogę doczekać się
powrotu do domu, bo czeka tam na mnie wiele interesujących zajęć. Już
pojawia się sok z brzozy, rosną rzodkiewki i inne warzywa, wszyscy spędzają
czas na łonie natury, grillują – jednym słowem: wiosna to dla mnie
gastronomiczny raj. Myślę, że po wakacjach będę miał siłę i energię, żeby
pracować i uczyć się na lekcjach.
Aliaksei Navumik, KP4

Relacja z koncertu charytatywnego
25.03.2022 roku na dachu Wydziału Humanistycznego odbył się koncert
charytatywny „Miasto Nauki – Ukrainie”. Głównym celem tego wydarzenia była zbiórka
pieniędzy na pomoc ludziom, którzy zostali w Ukrainie. W tym dniu od godziny 12.45 do
21.00 odbywały się różne koncerty oraz występy. Kurs przygotowawczy wysłuchał
wykładu o psychologii wojny. Wieczorem pokazywano film pt. Donbass, który opowiadał
o tym, dlaczego i jak doszło do konfliktu zbrojnego. Odbywały się również debaty między
profesorami a studentami. Prezydent Katowic powiedział kilka słów o obecnych
wydarzeniach na świecie. Moim zdaniem spotkania tego typu dają studentom z różnych
krajów możliwość zrozumienia, jak wygląda sytuacja. Koncert pomógł w zrozumieniu
sytuacji politycznej nie tylko w Ukrainie. Ważnym aspektem było również przekazanie
środków na rzecz finansowego wsparcia Ukrainy i jej obywateli. Wynika z tego, że
koncerty charytatywne nie tylko pomagają zwrócić uwagę na problemy innych, ale także
angażują ludzi w ich rozwiązywanie.
Matsvei Makarevich, KP1

Moja motywacja
do nauki języka polskiego
Uczę się języka polskiego, ponieważ chcę dalej studiować
na uniwersytecie. Chciałabym dobrze mówić po polsku,
abym nie miała żadnych problemów w porozumiewaniu się
z innymi ludźmi. Mojej mamie bardzo zależy, żebym studiowała w Polsce
i zdobyła odpowiednie wykształcenie. Oczywiście, mnie też na tym bardzo
zależy! Po studiach chciałabym tutaj zamieszkać i znaleźć pracę. W języku
polskim zaskoczyły mnie wyrazy, które są bardzo podobne do białoruskich czy
ukraińskich. Te podobieństwa ułatwiają mi naukę 😊.
Hanna Khmialnitskaya, KP3
Zaczęłam uczyć się języka polskiego rok temu, ponieważ chciałam studiować
w Polsce. Teraz uczę się tego języka, żeby poprawić wymowę i bezbłędnie
rozmawiać z innymi. Chciałabym studiować na polskim uniwersytecie
i otrzymać stypendium. Swoją przyszłość wiążę z Polską – po studiach może
otworzę tutaj jakiś biznes? Kiedy zaczęłam uczyć się języka polskiego, to
najtrudniejsza była dla mnie gramatyka. Zaskoczyły mnie dwa zagadnienia –
koniugacje i odmiana przez przypadki. Jednak uważam, że język polski nie jest
trudny. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła swobodnie rozmawiać
z Polakami.
Olha Sinkevych, KP3

Gdy byłam mała, to często słyszałam, jak mój
dziadek mówił w tym języku. On jest rodowitym
Polakiem i przez długi czas mieszkał w Polsce. Jego
opowieści o tym kraju były zawsze bardzo ciekawe.
Od tego momentu zaczęłam marzyć o nauce języka
polskiego i przeprowadzce do Polski. Moją
największą motywacją do nauki tego języka jest
miłość do polskiej kultury, którą przekazał mi
dziadek. Najbardziej w polszczyźnie zaskakuje mnie
to, że z jednej strony jest podobna do ukraińskiego
i rosyjskiego, a z drugiej zupełnie inna!
Angelina Tyszczenko, KP3

Łamigłówka
Pierwsze litery obiektów przedstawionych na ilustracjach to hasło.
Powodzenia!
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