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PORADNIK STUDENTA
Studenci zeszłorocznego kursu przygotowawczego radzą swoim
młodszym kolegom, w jaki sposób przetrwać w Polsce jesienną
aurę, żyć w zgodzie z dzikami i z samymi piątkami zakończyć
nadchodzący rok akademicki. Oto niezbędnik każdego słuchacza.

Jeśli nie chcesz być chory, ubieraj
się ciepło i pij dużo herbaty
z miodem i z cytryną.
Kiedy dopadnie cię przeziębienie,
idź do apteki po witaminy i tabletki
na gardło.

Jeśli nie chcesz spotkać dzika w
drodze do domu, nie karm go
swoimi kanapkami! To
niebezpieczne zwierzę.
Pamiętaj, żeby jeść regularne
posiłki.

Ucz się systematycznie i bądź
aktywny w czasie zajęć.
Zrobisz dobre wrażenie, kiedy
będziesz przygotowany z lekcji na
lekcję.

Korzystaj z pobytu w Polsce
i podróżuj, kiedy tylko możesz!

Pamiętaj, że sen to zdrowie,
dlatego śpij siedem godzin
dziennie.
Unikaj też imprez do białego rana.

1 LISTOPADA – CZAS REFLEKSJI I ZADUMY
Zgodnie z tradycją 1 listopada odwiedzamy groby naszych bliskich, by
wspomnieć tych, których z nami już nie ma. Czy w każdym kraju panują te
same zwyczaje? W jaki sposób pamięć zmarłych czci się w krajach, z których
pochodzą nasi studenci?
Na Ukrainie zmarłych wspominamy 26 marca. Tego dnia zwykle
idziemy na cmentarz z kwiatami. Na grobach kładziemy słodycze
i kieliszek wódki. Nie zapominamy też o modlitwie, dlatego
odwiedzamy kościoły i zapalamy w nich świece. Następnego dnia
cała rodzina się spotyka i wspomina swoich bliskich.
Valeria Bordiuh, Maksym Berkin i Tatiana Pawluczenko z Ukrainy

We Lwowie dzień Wszystkich Świętych obchodzą nie tylko katolicy. Tradycja związana z
odwiedzinami grobów bliskich zmarłych jest także żywa wśród wyznawców prawosławia. Tego
dnia na Cmentarz Łyczakowski przychodzą przedstawiciele różnych narodowości i religii. Mimo że
Ukraińcy obchodzą Dzień Zaduszny w czasie Wielkanocy, korzystają z okazji, by wspomnieć tych,
którzy odeszli, także 1 listopada.
Maksym Didyk z Ukrainy

Radonica to dni, w czasie których na Ukrainie wspomina się
zmarłych. Przypadają na czas świętowania Zmartwychwstania
Pańskiego. Ludzie przynoszą na cmentarz kraszanki, ciasta, kwiaty
oraz świece. Z myślą o innych na grobach zostawia się także
jedzenie i odzież. To bardzo stary zwyczaj, który uczy, że pamięć
o zmarłych jest równie ważna, co odmawiana w ich intencji modlitwa.
Nina Verbytska z Ukrainy

W mojej rodzinie Radonicę rozpoczyna się od modlitwy w kościele. Potem razem z mamą gotujemy
owsiankę, malujemy jajka i pieczemy ciastka. Kiedy przychodzi babcia, rozpoczynamy ucztę, a po
niej idziemy na cmentarz. Na grobach zostawiamy: jabłka, chleb, sól oraz wódkę, modlimy się za
zmarłych. Wieczorem raz jeszcze idziemy na cmentarz, żeby się pomodlić. Tego dnia odwiedzamy
krewnych i wspominamy tych, których już z nami nie ma. To smutny, ale jednocześnie dobry czas.
Krystyna Jackiewicz z Białorusi

NIETYPOWA PROŚBA
Jeśli chcesz w prosty sposób osiągnąć zamierzony cel, napisz podanie.
Może nie wszystkie prośby zostaną rozpatrzone natychmiast. Warto
jednak poćwiczyć pisanie listów oficjalnych. Nigdy nie wiesz, do czego
może ci się przydać ta umiejętność.
Katowice, 19.10.2016 r.
Mikita Kaushavatski
ul. Studencka 17
tel. 123-456-789

Jego Magnificencja
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Magnificencjo,

zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium naukowego. Prośbę swoją motywuję tym, że
jestem najlepszym studentem na Uniwersytecie Śląskim. Otrzymałem Nagrodę Nobla we
wszystkich możliwych dziedzinach, ponieważ uczę się od rana do wieczora. Niestety, brakuje mi
czasu na to, żeby pójść do pracy, a muszę za coś żyć.
Dzięki stypendium będę mógł kupić jedzenie, które dostarczy mi niezbędnej energii do tego, aby
w dalszym ciągu rozsławiać naszą uczelnię w świecie.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku

I TY ZOSTAŃ TWÓRCĄ ZABAWNEGO KOMIKSU
Może uda ci się odtworzyć treść poniższego komiksu? Proszę podać
poprawną formę słów znajdujących się w nawiasach.

Cześć, ________________

Cześć, _____________________

(Marek)!

(Wojtek)!

Jak się masz?

__________________________! A Ty?

Bardzo dobrze.
_______________.

(ja) _______(iść) na
randkę z ________

Będę miał _____________
(dziewczyna).

(Monika)!

Ułóż własną historię i pokaż ją nauczycielowi. O czym oni
rozmawiają?

