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SESJA, SESJA I PO SESJI... 

Był stres i nieprzespane noce. Na moment życie studenckie zamarło. 
Skończyły się imprezy do białego rana. Przyszedł czas prawdziwej nauki. 
Studenci różnymi sposobami próbowali wbić wiedzę do głowy, żeby tylko 

zaliczyć sesję i wyjechać na wymarzone ferie. Z jakimi refleksjami 
rozpoczynają nowy semestr? Swoimi doświadczeniami dzielą się z nami 

uczestnicy kursu przygotowawczego. 
 

 

Będę częściej zaglądał do książek i zeszytów. 

W nowym semestrze będę oglądać polskie filmy. Będę też rozmawiać  

z kolegami po polsku. 

Systematycznie będę odrabiać prace domowe. 

Wcześniej zacznę uczyć się do egzaminu niż w zeszłym semestrze. 

Każdego dnia przed snem będę powtarzać poznane słowa i zwroty.  

 

Będę aktywny na zajęciach z języka polskiego. 

Mam zamiar czytać polskie książki i gazety. Planuję też słuchać polskiej 

muzyki. 

Wszędzie tam, gdzie pójdę, będę mówić po polsku. 

    Kiedy wypełnię wszystkie postanowienia, nie będę się stresować przed 

kolejnym egzaminem! 

 

 

 

 

 

 

 



LISTY PISANE Z FANTAZJĄ 

Do napisania listu wystarczą kartka papieru i długopis. Tymczasem, aby 
napisać list z fantazją, trzeba mieć bujną wyobraźnię, której nie można 

odmówić naszym studentom.  
 

Katowice, 1 stycznia 2017 r. 

Eugeniusz Szapowalenko 
ul. 1 maja 129 
40-032 Katowice 

Szanowny Pan  
Eugeniusz Szapowalenko 
ul. 1 maja 129 
40-032 Katowice 
 

Szanowny Panie, 
zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o natychmiastową i nieodwołalną zmianę Pańskiego życia, 
m.in. o rzucenie palenia, zmniejszenie ilości konsumowanego alkoholu, wydłużenie czasu snu oraz 
regularne odżywianie. Proszę także szczególną uwagę zwrócić na Pana postawę wobec innych osób, 
chodzi tu przede wszystkim o pozbycie się egoizmu i hipokryzji, eliminację wszelkiego rodzaju 
uprzedzeń i fobii oraz o dążenie do szczerości wobec siebie i innych. 
 

Prośbę swoją uzasadniam tym, że od wielu lat cierpię z powodu Pańskiego nagannego trybu życia  
i niezdrowych skłonności, co traktuję jako powolne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, które 
zgodnie z §2 art. 148 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 88 poz. 553) podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy niż lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności. Uważam, że tylko razem z Panem potrafilibyśmy rozwiązać ten problem. 
 

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 
 

Z wyrazami szacunku 

Eugeniusz Szapowalenko z Rosji 

 

Gliwice, 9 stycznia 2017 r. 
Olena Primachova 
ul. Kujawska 10 
44-100 Gliwice            
        Słońce 

Kierownik Układu Słonecznego 
Galaktyka, Droga Mleczna 

 

Szanowne Słońce!  

Wiem, że Pan Kierownik Układu Słonecznego ma dużo ważnych spraw, ale jednak mam nieśmiałą 

nadzieję, że moje podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone i wyśle Pan trochę więcej ciepła w stronę 

Polski. 

Prośbę swoją uzasadniam tym, że przy temperaturze –20 0C cierpię z powodu zimna nawet  
w akademiku, ponieważ mój kaloryfer już nie daje rady ogrzewać narożnego pokoju, w którym 
mieszkam. 
 

Z poważaniem 

Olena Primachova z Ukrainy 



PODRÓŻE MAŁE I DUŻE 

Tylko w tym numerze „Nie na Żarty” studenci przeprowadzili wywiad  
z prawdziwymi podróżnikami. Dzięki ich dociekliwości dowiecie się, gdzie 
warto pojechać, co należy ze sobą zabrać oraz ile przeznaczyć pieniędzy na 

daleką podróż. 
 

- Jaki kraj odwiedziła Pani ostatnio? 

- Ostatnio byłam w Polsce i odwiedziłam Katowice, Kraków i Gdańsk. 

- Dlaczego zdecydowała się Pani zobaczyć Polskę? 

- Jestem Brazylijką, chciałam poznać inną kulturę. Polska to idealny 

kraj na daleką podróż. 

- Czym różni się Polska od Pani rodzimego kraju? 

- W Polsce panuje zupełnie inny klimat. Inne jest też jedzenie. Nasze 

kraje różnią się kuchnią i transportem. 

- Czy może Pani polecić Polskę innym podróżnikom?  

- Oczywiście! To świetne miejsce na pierwszą daleką wyprawę. 

Valeria Sirskaya z Rosji i Marilia z Brazylii  

- Jak często podróżujesz po świecie? 

- Co miesiąc odwiedzam nowe miejsca. Teraz planuję 

podróż do Afryki.  

- Ile przeciętnie wydajesz na jedną podróż? 

- To zależy od miejsca, do którego wyruszam. Staram 

się, żeby moja podróż nie była droższa niż 500 zł. 

- Czym lubisz podróżować? 

- Samolotem, bo jest wygodny. Na miejscu wynajmuję 

zwykle samochód albo łódź. 

- Jakie miejsca lubisz odwiedzać najbardziej? 

- Najbardziej podobają mi się miejsca, które różnią się 

tradycją i kulturą od mojego kraju. 

Valeria Garbarenko z Ukrainy i Światosław z Rosji 
 

- Co jest dla Pana najcenniejsze w podróżowaniu? 

- Odkrywanie nowych miejsc i poznawanie kultury danego kraju.  

- Co należy przygotować przed daleką podróżą? 

- Na pewno mapę miejsca, do którego się jedzie, kompas i latarkę. 

- Najsmaczniejsze jedzenie, jakie jadł Pan w podróży. 

- W czasie ostatniej podróży jadłem małże. Były pyszne! 

Liu Lixin z Chin i Maks Berkin z Ukrainy 

 



HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 
 

Na zakończenie tego numeru gazetki przygotowaliśmy odrobinę dobrego 
humoru. Zanim jednak wybuchniesz śmiechem, uzupełnij teksty żartów 

właściwymi formami czasownika w czasie przeszłym. 
 

 

Rozmawiają dwie studentki: 

- Dokąd idziesz?  

- Do biblioteki. A ty? 

- Na zakupy.  

- No dobrze, (ty) ………………………………………… (namówić) mnie. 

 

 

W akademiku rozmawia dwóch kolegów:  

- Wiesz, wczoraj (ja) …………………………………………… (rzucać) monetą z postanowieniem, że jeśli wypadnie 

reszka, to wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę. 

- I co, ……………………………………… (wypaść) ci orzeł? 

- Tak, ale dopiero za piątym razem! 

 

 

Po teście z języka polskiego rozmawiają dwaj koledzy: 

- Ile (ty)…………………………………………………… (zrobić) zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Nauczycielka znowu powie, że (my)…………………………………………… (ściągać) od siebie. 

 

 

Przed egzaminem student pyta studenta:  

- Czy (ty)……………………………………………(powtarzać) coś?  

- Tak.  

- A co?  

- Będzie dobrze, będzie dobrze!  


