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Witamy w Cieszynie!  

 

Ruszyła XXIV letnia szkoła  

języka, literatury i kultury  

polskiej oraz XXIII warsztaty  

polonistyczne organizowane 

przez Szkołę Języka i Kultury  

Polskiej. 

To czas intensywnej nauki i jednocześnie niezapomniane 

doświadczenie obcowania w tak multikulturowym 

towarzystwie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalnie dla 

Was wiele atrakcji. Mamy więc nadzieję, że zechcecie  

z nami każdego dnia poznawać język polski na wiele 

sposobów. 

 

Co nas czeka w najbliższym czasie? 

 

 duża dawka języka polskiego; 

 

 wspólne odkrywanie polskiej kultury i literatury; 

 

 interesujące wycieczki; 

 

 dobra zabawa; 

 

 szansa na wielokulturowe przyjaźnie. 
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Gdzie my właściwie jesteśmy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszyn – to malownicze, historyczne miasto położone w południowej części 

województwa śląskiego, u podnóża Beskidu Śląskiego, nad rzeką Olzą.  

 

Legenda głosi, że w 810 roku trzej bracia: 

Cieszko, Bolko i Leszko, spotkali się przy 

tutejszym źródle po długiej wędrówce i z tej 

radości założyli miasto o pociesznej nazwie 

Cieszyn. Wydarzenie to upamiętnia studnia 

Trzech Braci.  

 

Spór o te tereny doprowadził w 1920 roku do 

podziału miasta. Leżące na lewym brzegu Olzy 

przedmieścia weszły w skład Czechosłowacji i utworzyły nowe miasto. Od tego 
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momentu jednolity dotąd Cieszyn rozwija się jako dwa graniczne miasta przedzielone 

rzeką Olzą: Cieszyn i Czeski Cieszyn.  

 

W polskiej części miasta znajduje się wiele 

ciekawych zabytków. Naszą wędrówkę 

zaczynamy jednak od urokliwego rynku, który 

latem tętni życiem dzięki turystom z wielu 

zakątków Europy.  

 

Skręcamy w ulicę Głęboką, pełną sklepów  

i restauracji, która łączy rynek ze wzgórzem 

zamkowym. Tam z Wieży Piastowskiej 

możemy podziwiać piękny widok na Olzę i pobliską okolicę. Warto też zatrzymać się 

przy rotundzie św. Mikołaja – jednej  

z najstarszych polskich budowli. 

 

Spacer kończymy, skręcając w ulicę 

Przykopa. To ona prowadzi nas do 

urokliwego miejsca zwanego „Cieszyńską 

Wenecją”. Parterowe domki z XVIII i XIX 

wieku, położone wzdłuż wodnego kanału, 

przypominają faktycznie klimat włoskiej 

Wenecji. Po zmroku jest to z pewnością niezwykle romantyczne miejsce. 

 

Wieczorem warto ponownie 

zajrzeć na rynek, by usiąść w 

jednej z wielu urokliwych 

kawiarni czy restauracji. 
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Jak skutecznie nauczyć się języka polskiego? 

 

Aby nauka języka była przyjemna i skuteczna, warto kierować się trzema zasadami.  

Są to: 

 

 systematyczność  

 różnorodność 

 balans 

 

 

Systematyczność 

Ucz się często, ale w małych dawkach. Najlepiej ustal 

sobie określony czas przeznaczony na naukę 

konkretnego materiału (np. 20 minut dziennie). 

 

Różnorodność 

Twoja nauka języka polskiego będzie skuteczna, gdy 

zaczniesz zamiennie praktykować wszystkie cztery 

aktywności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie  

i pisanie. To urozmaicenie uchroni Cię przed nudą.  

 

 

Balans 

Pozwól sobie na językową rekreację! Po intensywnym  

treningu warto zapewnić sobie odpowiednią rozrywkę.   

Rozwijaj swoje zainteresowania poprzez oglądanie 

filmów w języku polskim, czytanie polskich książek czy 

artykułów.  

Wykorzystaj dobrze czas w trakcie letniej szkoły, by w zupełnie nieformalnych 

kontaktach porozumiewać się po polsku. 

Przygotowano na podstawie artykułu zamieszczonego na stronie internetowej: http://szybkanauka.pro/jak-uczyc-sie-jezykow-

3-zasady/  

http://szybkanauka.pro/jak-uczyc-sie-jezykow-3-zasady/
http://szybkanauka.pro/jak-uczyc-sie-jezykow-3-zasady/
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Niezbędnik studenta 

 

Oto kilka praktycznych sytuacji, które pomogą Ci sprawnie porozumieć się na dworcu, w 

restauracji lub gdy stracisz orientację w terenie. Teraz już nic Cię nie zaskoczy! 

 

W terenie 

 

Pani Kowalska: Przepraszam, jak dojdę na dworzec?   

Pan Nowak: Musi Pani iść prosto do ulicy 

Poniatowskiego. Następnie skręci Pani w 

lewo, minie budynek poczty, przejdzie przez 

skrzyżowanie i skręci w prawo za kinem 

„Amok”. Dworzec jest po lewej stronie. 

Pani Kowalska: Czy to daleko? 

Pan Nowak: Nie, blisko. Niecałe 15 minut. 

Pani Kowalska: Dziękuję Panu bardzo. 

Pan Nowak: Cała przyjemność po mojej stronie.  

 

 

Na dworcu 

 

Pasażer: Dzień dobry. Poproszę bilet na pociąg 

pospieszny do Katowic. 

Kasjer: Normalny czy ulgowy? 

Pasażer: Ulgowy. Mam legitymację studencką. 

Kasjer: Płaci Pan 12,60. 

 

 

 

 

 

 

        ? 
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W restauracji 

 

Kelner: Dzień dobry. Czy mogę przyjąć zamówienie? 

Anna: Dzień dobry. Poproszę rosół, kotlet schabowy i frytki. 

Kelner: Czy do tego życzy sobie Pani jakąś surówkę? 

Anna: Tak. Poproszę surówkę z czerwonej kapusty. 

Kelner: A dla Pana? 

Karol: Dla mnie żurek, filet z kurczaka i ziemniaki.  

Do tego wezmę surówkę z białej kapusty. 

Kelner: Czy życzą sobie Państwo coś do picia? 

Karol: Poprosimy dwa kieliszki białego wina. 

Kelner: To wszystko? 

Karol: Tak, dziękujemy. 

 

Kelner: Dla kogo rosół? 

Anna: Dla mnie. 

 

Kelner: Jak Państwu smakuje? 

Karol: Wszystko jest bardzo smaczne! 

 

Karol: Poproszę o rachunek! 

Kelner: Proszę bardzo. 

Karol: Dziękuję. Reszty nie trzeba. 

Kelner: Bardzo Panu dziękuję. 

 

 

 

 

 

Słownictwo do zapamiętania na ten tydzień 

 

przestrzeń – rozległa, pusta powierzchnia bez wyraźnie oznaczonych, 

widocznych granic 

rzeczywistość – sytuacja lub warunki, w których ktoś żyje, coś się odbywa 


