
Chcesz n
auczyć się c

harczeć
 jak Holender ?

Weź udział w
 naszym konkursie 

i wygraj darmowy kurs języ
ka niderlandzkiego !

Zakład Studiów  Niderlandzkich
i Południowoafrykańskich

Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

tel: (+48 61) 829 3506, (+48 61) 829 3521
fax: (+48 61) 852 3103

e-mail: wauam@wa.amu.edu.pl
www.wa.amu.edu.pl/dutchafrikaans

Marzysz o nietuzinkowych studiach 

w świetnej atmosferze?

Ciekaw jesteś kim byli O
lędrzy i d

laczego 

Gdańsk ma tyle wspólnego z Niderla
ndami?

Chcesz nauczyć się nietypowego języka 
i poznać kulturę jego użytkowników?

Chcesz aby uczyli Cię najlepsi profesorowie, dla których 

nie będziesz tylko częścią wielkiej studenckiej masy?

Studiuj z nami!

Język niderlandzki jest ósmym językiem w 
Europie pod względem ilości użytkowników, 
którym posługuje się ok. 23 miliony ludzi. 
Czasem nazywany językiem holenderskim lub 
flamandzkim w odniesieniu odpowiednio do 
Holandii lub Flandrii. Język niderlandzki jest 
oficjalnym językiem w Holandii, Belgii, 
Surinamie, Arubie, Curaçao i Sint Maarten. 
Język niderlandzki wprowadził do polszczyzny 
wiele zapożyczeń, głównie związanych z 
żeglarstwem, np. majtek, rufa, pasat, czy 
maszt.

Język afrikaans, czasem zwany afrykanerskim, 
to język indoeuropejski używany w Republice 
Południowej Afryki, gdzie jest jednym z 
jedenastu oficjalnych języków, oraz Namibii. 
Język afrikaans jest językiem rodzimym dla ok. 
6,2 milionów mieszkańców RPA oraz 130 tys. 
Namibijczyków. Afrikaans to język kreolski 
powstały w siedemnastym wieku na skutek 
nider landzkiej  kolonizacj i  w regionie 
Kapsztadu. Prawdopodobnie ok. 90-95% 
słownictwa w języku afrikaans wywodzi się z 
języka niderlandzkiego.

Koło Naukowe Studentów 
Niderlandystyki ORANJES

Koło Naukowe Studentów 
Filologii Południowoafrykańskiej XOLO
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Wuwuzele, frytki i wiatraki
Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

na pracę związaną z Holandią, Belgią lub RPA

ODWIEDŹ NAS NA:
wa.amu.edu.pl/dutchafrikaans    facebook.com/nld.afr.poznan

Co trzeba zrobić?
Stworzyć pracę w dowolny sposób zainspirowaną lub 
związaną z historią, kulturą lub językiem Belgii, Republiki 
Południowej Afryki lub Holandii o charakterze:

•  artystycznym – oryginalną pracę plastyczną lub
•  muzycznym – autorski utwór muzyczny albo
•  literackim – tekst pisany prozą lub utwór poetycki.

Co można wygrać?
Bezpłatny udział w semestralnym kursie języka niderlandzkiego 
dla początkujących organizowanym na Uniwersytecie Otwartym UAM 
(Wydział Anglistyki, al. Niepodległości 4, Poznań)

Więcej informacji u Twojego nauczyciela 
języka obcego lub wychowawcy

Do kiedy?
•  mailowo do 27 grudnia 2017 
    + pocztą do 5 stycznia 2018
•  wyniki: 12 stycznia 2018
•  planowane rozpoczęcie kursu: druga połowa stycznia 2018


