
 

 
Польшча для мяне і цябе 

 

КОНКУРС 

 

ВЕДАЎ ПРА ПОЛЬШЧУ ДЛЯ ІНШАЗЕМЦАЎ 

 

7-20 верасня 2017 г. 

 

 

1.  Стварыце прэзентацыю (мінімум 20 слайдаў) пра Польшчу (у фармаце 

Microsoft PowerPoint). Выкарыстайце свае веды, вопыт, фотаздымкі. Пішыце па-

польску. 

2. Адпраўце прэзентацыю на e-mail: I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl 

3. У лісце напішыце свае імя, прозвішча, польскі адрас, тэлефон, узрост і 

нацыянальнасць. 

4. Перамажыце ў конкурсе польскай мовы на пашыраным узроўні.. 

5. Курс для аўтараў лепшых прэзентацый адбудзецца з 25.09.17 па 31.10.17 

 

 

 

КОНКУРС ВЕДАЎ ПРА ПОЛЬШЧУ ДЛЯ ІНШАЗЕМЦАЎ 

" Польшча для мяне і цябе" 

7-20 верасня 2017 г. 

У рамках праекта Мова - акно ў свет 

які сумесна фінансуецца са сродкаў Любускага ваяводства 

ў рамках Любускіх Моладзевых Ініцыятыў - Бюджэт Грамадзянскіх Ініцыятываў 

для Нефармальнай Групы 

 

1. Конкурс прызначаны для іншаземцаў, якія жывуць у Польшчы. Непасрэднымі 

ўдзельнікамі мерапрыемства з'яўляюцца іншаземцы з моўнымі навыкамі на ўзроўні B1-

C1, асабліва тыя, якія жывуць, вучацца і працуюць у Любускім. 

 

2. Асноўнай мэтай конкурсу з'яўляецца абмен ведамі пра Польшчу з іншымі 

іншаземцамі. Прамежкавай мэтай з'яўляецца інтэграцыя групы замежнікаў, якія 

валодаюць польскай мовай і складаюць Любускую супольнасць з замежнікамі з нізкім 

узроўнем ведаў (у тым ліку моўных ведаў) 

 

3. Конкурснае заданне заключаецца ў падрыхтоўцы прэзентацыі на тэму „Польшча 

для мяне і цябе”, дзе будуць прадстаўлены візуальныя матэрыялы і/або матэрыялы 

відэа/аўдыё а таксама тэкст на патрэбы атрымальніка - іншаземца на пачатковым 

узроўні ведаў мовы.  

 



4. Працу трэба выслаць на адрас: I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl  ў тэрміне ад 7 да 

20 верасня 2017 г.  W przypadku braku odpowiedzi na e-mail należy w ciągu 3 dni 

skontaktować się telefonicznie (607-522-498). 

 

4.  Прэзентацыя павiнна  ствараць адзiнае цэлае і змяшчаць не менш за 20 слайдаў ў 

форме, якая дазваляе прадставіць яе групе атрымальнікаў (напрыклад, Microsoft 

PowerPoint). 

           5. Прэзентацыя павінна мець прысвоены тытул, аднаго аўтара, а ў выпадку 

выкарыстання чужых матэрыялаў (напрыклад, інтэрнэт, ці кніжных) неабходна ўказаць 

крыніцы фатаграфій і тэкстаў. 

           6. У заяве паведамляецца імя і прозвішча аўтара, адрас пражывання ў Польшчы, 

тэлефон, e-mail, узрост і нацыянальнасць. 

           7.Прэзентацыя можа ставiцца да аднаго з  канкрэтных пытанняў: 

  

- Прыгожыя месцы, выдатныя  людзi. Мае падарожжа па Польшчы. 

-Часам трэба ісці да ўрача. Медыцынскае абслугоўванне ў Польшчы вачыма замежніка. 

- Мае правы і абавязкі. Звязанне з паліцыяй, арміяй альбо жандармерыяй ў Польшчы.  

- Веды-гэта скарб. Свет адукацыі - польскія дзіцячыя сады, школы і ВНУ. 

- Актыўны адпачынак у Польшчы, у ЛюбускIм ваяводству і ваколіцах. 

- Цікавыя польскія традыцыі, гісторыі, легенды. 

- Іншаземец на працы ў Польшчы - правы, абавязкі, магчымасці і праблемы 

- Я тут жыву - арэнда, купля кватэры ў Польшчы.  

- Польска мова - не така страшна.  

- Польска культура і мастацтва не могуць не падабацца. 

- Польская гісторыя - я яе ведаю і разумею.  

- У польскім офісе дамо савет .. 

 

 Вы можаце таксама выбраць іншыя тэмы, звязаныя з Польшчай, а таксама з пэўным 

рэгіёнам, напрыклад, з Любускiм. Асабiста вiтаюцца зробленыя ілюстрацыі, фатаграфіі, 

першапачаткова напісаныя каментары. Дасланыя працы не вяртаюцца, застаюцца ў 

рэсурсах кафедры Гісторыі і Граматыкі польскай i рускай моў.  

УВАГА: у выпадку выкарыстання фатаграфій, якія паказваюць чалавека, неабходна 

атрымаць пісьмовую згоду на публікацыю іх малюнкаў у сеці. 

 

8.  Журы ў складзе Эльвіры Тополнiскай,  Магдалены Юрэвіч -Новак,  Івоны Палуцкой- 

Чарняк прыме да ўвагі прывабнасць формы, даступнасць інфармацыі, арыгінальнасць, 

правільнасць мовы. 

9.  Узнагародай у конкурсе з'яўляецца  бясплатнае наведванне  курса польскай мовы для 

замежнікаў на прасунутым узроўні, якiя сталi  аўтарамi 10 лепшых прэзентацый. 

 Курс,  якi   арганізаваны Інстытутам Польскай Мовы ў  Зеленагурскiм Універсітэце  (30 

акадэмічных гадзін) у тэрміны, узгодненыя з лаўрэатамі,  завершыцца ў пачатку 

лістапада 2017 года. 

10. Выбраныя прэзентацыі будуць прадстаўлены на занятках і размешчаны на сайце 

курсу польскай мовы для замежнікаў. 

11. Даслаўшы працу на конкурс, вы згаджаецеся з умовамі сапраўдных правілаў і 

згаджаецеся на апрацоўку персанальных дадзеных для патрэбаў, неабходных для 

рэалізацыі конкурсу ў адпаведнасці з законам ад 29 жніўня 1997 года i для абароны 

персанальных дадзеных (Заканадаўчы Веснік 2002 года. № 101, пункт 926, з 

папраўкамі. i змен.) У выпадку атрымання прыза ў конкурсе «Польшча для мяне і для 

цябе»  я даю згоду на размяшчэнне маіх асабістых дадзеных (імя, прозвішча, 



нацыянальнасць) на Facebook і сайце Інстытута Польскай Філялёгіі Зеленагурскага 

Універсітэта, вэб-сайце  курса польскай мовы  для замежнікаў у Зеленагурскiм 

Універсітэце  і ў акадэмічнай прэсе. Адначасова я праiнфармiраваны (а) аб тым, што 

адмiнiстратарам  асабiстых даных конкурсу «Польшча для мяне и для цябе» ў 

Зеленагурскiм Унiверсiтэце  з’яўляеца Зеленогурскi   Iнстытут Польскай Фiлялёгii (ал. 
Войска Польскага, 69, 65-762-Гура). Дадзеныя будуць апрацоўвацца выключна ў 
мэтах вызначэння пераможцаў конкурсу i прадастаўляцца   на добраахвотных 
пачатках. Абмен дадзеных не чакаецца. Удзельнікам конкурсу прадастаўляецца 
права доступу да зместу персанальных дадзеных і права на іх выпраўленне. 
 

Праект Мова-акно ў свет 
фінансуецца са сродкаў Любускага ваяводства 

ў рамках Любускiх Моладзевых Ініцыятыў 
Бюджэт Грамадзянскіх Ініцыятываў для нефармальнай групы 

рэалізаваны 
ў супрацоўніцтве з Zielonogórskim Таварыствам Адукацыйным Civilitas 

 

 


