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Przyjemnej lektury i szerokiej drogi życzy redakcja! 

 

Studenci!  

Na zakończenie letniej szkoły języka, literatury  

i kultury polskiej przygotowaliśmy dla was ostatni numer na-

szej gazetki. Przypomnijmy sobie raz jeszcze niezapomniane 

wydarzenia tego kursu. W pociągu, w autobusie czy w samolo-

cie, niech wam towarzyszą letnie wspomnienia z Cieszyna! 

W tym numerze: 
 

 skrót najciekawszych  zdarzeń i wydarzeń;  

 recenzja filmu Listy do M.; 

 reportaż z Wieczoru Narodów; 

 „Porzeczkowa” podróż w czasie; 

 pożegnalny wiersz Colett. 
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Skrót wiadomości 

 

14 sierpnia w sali kameralnej 

odbył się koncert fortepianowy, 

podczas którego mogliśmy po-

dziwiać niezwykły talent Grze-

gorza Niemczuka. Pianista za-

grał dla nas utwory Chopina  

z niezwykłą elegancją, budząc przy tym ogromne emocje. Talent chyba wyssał z mlekiem 

matki. Wszyscy byli zachwyceni tym koncertem – wykonawca naprawdę zawrócił nam  

w głowie. Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy w prezencie różne płyty z muzyką forte-

pianową w wykonaniu studentów Niemczuka oraz innych absolwentów Akademii Muzycz-

nej w Katowicach.   
 

Agata z Białorusi została Cudzoziemskim Mistrzem Języka Polskiego! Z pewnego źródła 

wiemy, że nie popełniła żadnego błędu! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów w nauce języka polskiego! 
 

Studenci są zachwyceni salą kinową! Wieczory filmowe cieszą się ogromną popularnością, 

zwłaszcza gdy wyświetlane są romantyczne komedie, w których główną rolę gra znany ak-

tor komediowy, Maciej Stuhr! ;-) 

 

Wszyscy świetnie się bawili na próbach studenckiego tea-

trzyku poezji dziecięcej.  
 

Bardzo się boimy testów końcowych! Dlaczego? Ponieważ 

pisanie testu wiąże się równocześnie z końcem naszego nad-

zwyczajnego pobytu w Cieszynie.  
 

Podziękowanie  

W imieniu wszystkich studentów chcemy podziękować orga-

nizatorom, nauczycielom i wykładowcom za fantastyczny 

pobyt i liczne rozrywki!  
 

 

 

Colett Neumann z Niemiec 
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Szukasz miłości? To napisz do M.! 
 

W czasie świąt Bożego Narodzenia dzieją się różne magiczne rzeczy. Zwierzęta 

przemawiają ludzkim głosem, nieoczekiwani goście odwiedzają nasze domy, a Święty Mi-

kołaj obdarowuje wszystkich tym, czego naprawdę potrzebują i czego im brakuje – na 

przykład miłością. 

Z okazji świąt bohaterowie filmu 

Listy do M. obdarowani są miłością ze 

wszelkich możliwych stron. Psycholog 

Szczepan (grany przez Piotra Adamczy-

ka, znanego z filmu Karol – człowiek 

który został papieżem), człowiek zanie-

dbujący rodzinę, odkryje, że Boże Naro-

dzenie to najlepsza okazja, by zmienić 

coś w swoim życiu. Po wypadku samochodowym, któremu uległ w środku ciemnego lasu, zaczy-

na wreszcie doceniać żonę i córkę. Z kolei dziennikarz popularnej stacji radiowej, Mikołaj (w tej 

roli Maciej Stuhr), zupełnie niespodziewanie spotyka Doris – dziewczynę, która jest samotna  

i nienawidzi świąt, bo nie ma ich z kim spędzać. To prawdziwa miłość od pierwszego wejrzenia. 

Niestety, szefowa Mikołaja, Małgorzata, jest bezlitosna i każe mu pracować w Boże Narodzenie. 

Tymczasem młodsza siostra Małgorzaty, Betty, spodziewa się dziecka. Jego ojciec nie jest jednak 

nimi zainteresowany. Większym problemem niż przyszła rodzina okazuje się dla niego skra-

dziony telefon komórkowy i nudna praca w centrum handlowym w charakterze Świętego Miko-

łaja wysłuchującego dziecięcych zwierzeń. Mąż Małgorzaty, Wojciech, znajduje małą dziewczyn-

kę, która szuka kogoś, kto mógłby ją pokochać. A Wladi, szef Doris, nie wie, jak wyznać rodzicom, 

że kocha innego mężczyznę.  

Nie jestem fanką komedii romantycznych, ale z przyjemnością obejrzałam Listy do M., 

które zostały nakręcone w podobny sposób, co To właśnie miłość. Nastrój opowieści współtwo-

rzy ładna, mroźna i śnieżna pogoda oraz bożonarodzeniowa atmosfera. Uzupełnieniem tej sce-

nerii jest mozaika pięciu ludzkich historii, które połączą się w tym samym dniu za sprawą miło-

ści. Przyznam, że to trochę naiwne, ale dlaczego by nie uwierzyć magii tych właśnie świąt? Uwa-

żam, że Listy do M. to bardzo przyjemna komedia, która chwyta za serce. Uświadamia nam, że  

o wartości świąt nie przesądza ilość otrzymanych lub podarowanych prezentów, ale możliwość 

powiedzenia komuś: „Naprawdę cię kocham”. Co więcej: to film, który cały czas bawi. 

Z przyjemnością możemy więc go obejrzeć o każdej porze roku, nie tylko w okresie świąt Bożego 

Narodzenia. 

Romana Soukupová z Czech 
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Cieszmy się w Cieszynie 

– reportaże z Wieczoru Narodów 

 

Marsz do miasta 
 

 Mimo deszczu i chłodu w so-

botnie popołudnie maszerowaliśmy 

w stronę cieszyńskiego Rynku, aby 

zaprezentować swój kraj, kulturę  

i obyczaje innym uczestnikom letniej 

szkoły oraz mieszkańcom miasta. 

Zgromadziliśmy się pod sceną, gdzie 

czekała na nas pierwsza niespo-

dzianka. Świetnie poradziliśmy sobie 

ze śpiewaniem piosenki „Panie Janie” w kilkudziesięciu językach. Drugą niespodzianką 

okazał się wspólny taniec. Polonezem oficjalnie otworzyliśmy Wieczór Narodów. Taniec 

ten powtórzyliśmy także w finale tego wyjątkowego wydarzenia. Nasza wierna publicz-

ność chwaliła wysoki poziom programu artystycznego oraz dobrą dykcję wszystkich 

występujących. 
 

Colett Neumann z Niemiec 

Intensywna letnia szkoła języka i kultury gruzińskiej 
 

 Dziś potrafię już rozpoznać gru-

zińską wódkę, ser czy słodycze. Choć 

przed przyjazdem do Cieszyna nic nie 

wiedziałem o Gruzji, teraz czuję, że 

będę jej zagorzałym ambasadorem  

w Niemczech.  

 Na początku, gdy gruzińskie ko-

leżanki spytały mnie, czy chciałbym 

pomóc im przy występie podczas Wie-

czoru Narodów, byłem dobrej myśli. Kiedy jednak powiedziały, że trzeba będzie tańczyć, 

nie byłem pewny, czy jest to dobry pomysł. Mimo to od pierwszych prób wiedziałem, że 

wszyscy będziemy zadowoleni – niezależnie od tego, jak nam pójdzie.  
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 Był uśmiech, był optymizm. Próby nie zawsze kończyły się sukcesem, jednak wie-

dzieliśmy, że na scenie damy z siebie wszystko. Poza tym dziewczyny uświadomiły mi, 

co to znaczy być dumnym ze swojej ojczyzny. Po zakończeniu występu nawet ja odczu-

wałem dumę z tego, że mogłem zaprezentować Gruzję, chociaż nic wspólnego z tym kra-

jem nie mam.  

 Kiedy przed wyjściem na scenę Gruzinki poczęstowały mnie serem i słodyczami,  

a także podarowały mi róg, z którego pije się wino na gruzińskich uroczystościach, zako-

chałem się w Gruzji.  
 

Thomas Baumgart z Niemiec 

 

Oszukany chłopak 
 

 Podczas Wieczoru Narodów naj-

większym przeżyciem był dla mnie 

występ moich kolegów i koleżanek  

z Ukrainy. Zaśpiewali popularną pio-

senkę ludową pod tytułem „Pidmanuła 

pidweła”, ale w nowoczesnej aranżacji. 

Przy dźwiękach muzyki chłopak  

i dziewczyna z naszej grupy odgrywali 

role współczesnej młodzieży. Zamiast 

rozmawiać ze sobą – jak bohaterowie piosenki – udawali, że korzystają z laptopów.  

W obecnych czasach stało się to normą: młodzi ludzie prowadzą życie w sieci i umawiają 

się przez internet na spotkania. Podobnie jak w piosence dziewczyna jednak nie przy-

chodzi. Chłopakowi pozostaje więc tylko śpiewać powtarzający się refren: „zwiodłaś 

mnie, oszukałaś, ty mnie młodemu rozum zabrałaś”.   
 

Natalia Sanarova z Ukrainy 

 

Ciemności pokryły Ziemię 
 

 Migoczące światło padło na wysoką, smukłą sylwetkę mężczyzny trzymającego  

w rękach kufel piwa i miskę pysznego bigosu. Siedział na ławce wśród tłumu i patrzył na 

scenę. Postawny mężczyzna w pomarańczowej marynarce wyróżniał się na tle szarego 

tłumu, wypowiadając na głos holenderskie zdania. Deszcz się nasilał. Scena zanikła we 
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mgle. Czerwone „smoki” mężnie walczyły z szarzyzną wieczoru, śpiewając chińską pieśń 

ku czci słońca. I tylko przemoczeni okoliczni kloszardzi obojętnie tańczyli pod sceną... 
 

Tatsiana Sheuchyk i Ahata Rakava z Białorusi 

 

Jedność w różnorodności 

 

 Co roku, już od 25 lat (!), na mieszkańców Cieszyna i zaproszonych gości czeka 

święto różnobarwności i wielokulturowości. W tytule tekstu umieściłam dewizę UE, po-

nieważ najlepiej oddaje ona specyfikę naszego Wieczoru Narodów. 

 Uroczysty pochód na cieszyński Rynek, reprezentanci ponad 30 krajów, kolorowe 

flagi, tradycyjne stroje, przysmaki z różnych zakątków Ziemi, rozmowy i piosenki w ję-

zykach całego świata, a także atmosfera przyjaźni i wsparcia – ten kalejdoskop kultur  

i tradycji na długo pozostanie w naszej pamięci. Gdzie i kiedy, jeśli nie w Cieszynie na 

Wieczorze Narodów, można było zobaczyć ponowne zjednoczenie Jugosławii oraz 

Niemca, który odkrył w sobie Gruzina? Gdzie, jeśli nie na Wieczorze Narodów, można 

było spróbować swych sił w nauce języka japońskiego albo przenieść się do Bollywood 

lub na wiedeński bal? Oprócz kultur innych krajów uczestnicy mieli okazję poznać rów-

nież i kulturę polską – teraz potrafimy już tańczyć poloneza i śląskiego trojaka, a na ko-

lację zjedliśmy tradycyjny bigos. 

 Największą niespodzianką był dla mnie nagły deszcz (po tylu dniach upału!), jed-

nak kiepskiej pogodzie nie udało się zepsuć nam nastrojów. Wręcz przeciwnie – bawili-

śmy się wszyscy z jeszcze większym zapałem. 
 

Vira Voievodina z Ukrainy 

 

 

 

 

 

 

 



WIADOM OŚ CI  L E TNIE J  S Z KOŁY                   TH E  S UMM E R S CH OOL  NE WS  

 

„Porzeczkowa” podróż w przeszłość 

W ubiegłym tygodniu w czasie zajęć językowych „Porzeczki” wykazały się niebywałą 

kreatywnością. Cała grupa wcieliła się w rolę dziennikarzy z połowy XX wieku, którzy 

przygotowują artykuł na temat wynalazków przyszłości. Nazwy współczesnych urzą-

dzeń, gadżetów i wytworów kultury zastąpili następującymi określeniami: 

 

 E-MAIL ► „LIST ETEROWY” / „MYŚL ELEKTRONOWA” / „AEROEPISTOLA” / 

                   „PRZEZPOWIETRZEPRZESŁANIE” 

              Ahata Rakava z Białorusi 

 

                       EMOTIKON ► „PIKTOBRAZEK” 

         Kristiyan Yanev z Bułgarii 

 

         FACEBOOK ► „(PRAWDZIWA) SPOŁECZNOŚĆ W CHMURACH ZA POMOCĄ   

                                             BIBLIOTRANSMISJI” 

         Katja Šarf ze Słowenii 

 

         LAPTOP ► „PRZENOŚNA MINIATUROWA MASZYNA ELEKTRONOWA” 

         Natalia Sanarova z Ukrainy 

 

         SELFIE ► „KARTKA FOTOGRAFICZNA Z OBRAZEM SAMEGO SIEBIE, RZADZIEJ  

    JEDZENIA LUB ZWIERZĄT DOMOWYCH”                                                                                         
         Vira Voievodina z Ukrainy 

 

          SKANER ► „TRANSKRYPTOR (ODCZYTACZ) DOKUMENTÓW” / „PRZENOŚNIK  

                                         DOKUMENTOWY”  
         Colett Neumann z Niemiec 

         SMS ► „WIADOMOŚĆ, KTÓRA PRZENOSI SIĘ PRZEZ ETER” 
          Slađana Todorović z Bośni i Hercegowiny 

 

          TABLET ► „TRANSMISYJNA TABLICA ELEKTRONOWA” 
         Maša Skubin ze Słowenii 
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Cieszyliśmy się w Cieszynie 

Czas naprawdę leci jak z bicza strzelił,  

szkołę na zawsze w pamięci będziemy mieli! 

Często brakuje nam zapału do studiowania,  

chodzimy na lekcje bez przygotowania.  

Zwykle jednak czujemy szczęście wielkie, 

bo nikt nas na zajęciach nie skazuje na mękę.  

Oczywiście wszyscy Barańczaka przetłumaczyliśmy,  

jego wierszyk z przyjemnością przekształciliśmy.  

Aktorzy teatru ćwiczą pracowicie,  

mamy nadzieję, że doskonale wszyscy się bawicie! 

Dużo tekstu trzeba się było nauczyć,  

żeby fatalne błędy wykluczyć.  

Gazeta ma chroniczne braki kadrowe, 

artykuły jednak zawsze były odlotowe.  

Programy na wieczór, filmy i zabawy,  

niektórzy nie wytrzymują tego bez mocnej kawy.  

Wieczór śląski – jaki cud! 

Zachwycił cały lud!  

Wieczór Narodów – co za wydarzenie! 

Spełniło się nasze wielkie marzenie.  

Wieczór ten sprawił nam dużo radości,  

studenci pokazali pełnię swej różnorodności. 

Każdy ma talent – teraz to wiemy, 

po uszy we wspomnieniach występów toniemy.  

Studenci potrafią głośno imprezować,  

nauczyciele też umieją hucznie świętować.  

Piją, rozmawiają, bawią się wesoło,  

tańczą, śmieją się, pędzą niczym młyńskie koło.  

Muzyka głośna, wszyscy rozbudzeni,  

uczestnicy nigdy nie są znudzeni. 

Oprócz tego chętnie leniuchujemy,  

oficjalnie jednak zawsze pracujemy...  

Studenci czasami bywają burzliwi,  

ale na ogół okazują się uczciwi.  

Nauka – to dla nas małe piwo,  

Kto by pomyślał – o dziwo!  

Naszych nauczycieli bardzo kochamy,  

w książkach teksty dokładnie czytamy.  

Zawsze pomagają, wspierają, są punktualni,  

towarzyszą nam wiernie w ciemności kopalni.  

Naprawdę są dla nas godnymi naśladowania wzorami,  

świetnie radzą sobie na lekcjach ze swymi małymi 

potworami.  

Błyskotliwość ich niezrównana,  

tajemnica niestety jeszcze nieznana.  

Nigdy nie brakowało nam miłości,  

niech zatem Cieszyn trwa aż do samej wieczności! 

Już teraz bardzo tęsknimy za szkołą, 

ona jest naszej wiedzy podporą! 

Colett Neumann z Niemiec 

 

 

 

 


