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Rady dla studentów kursu przygotowawczego 

 

1. Chodź wcześnie spać! 

2. Nie wydawaj całego stypendium od razu! 

3. Zaliczaj wszystkie prace w terminie! 

4. Nie przychodź na zajęcia niewyspany! 

5. Nie opuszczaj zajęć i wykładów! 

6. Zawsze miej bilet, żeby nie płacić mandatu! 

7. Uważaj na dziki! 

9. Trzymaj stypendium na koncie! 

10. Wychodź na autobus 10 minut wcześniej, bo zwykle odjeżdża szybciej niż w 

rozkładzie! 

11. Nie spędzaj weekendu w akademiku – to bardzo nudne! 

12. Zawsze bądź miły i grzeczny dla pracowników portierni! 

13. Kup bilet kwartalny! 

14. Pamiętaj, na portierni można wypożyczyć grill i piłkę! 

15. Park Śląski to wspaniałe miejsce! 

16. Zwiedzaj Polskę, bo warto! 

17. Nie bójcie się gotować w domu – to tańsze i smaczniejsze! 

18. Bądź komunikatywny – szukaj przyjaciół wśród Polaków! 

19. Staraj się uczestniczyć w festiwalach, konferencjach, itp. 

20. Nieustannie staraj się poszerzać swoje słownictwo! 

21. Zawsze bądź gotowy do zaprezentowania swojego kraju! 

22. Ucz się pilnie! 

studenci ubiegłorocznego kursu przygotowawczego 

 

 

 

 

 



 

STUDENCI PISZĄ NA LEKCJACH 

 

To był rok 1917 i bardzo ciężkie czasy w całej Europie. Ruszyły imperia, 

strajkujący żądali sprawiedliwości, chłopi lepszego życia. To były czasy I wojny 

światowej. W tych czasach marszałkiem Polski był Józef Piłsudski. 

W tym też roku odbył się przewrót w Polsce, a do władzy doszli bolszewicy na 

czele z Leninem, którzy chcieli zawładnąć całą Europą. Lenin 3 lata przygotowywał się do 

napadu na Europę, kontrolował, co dzieje się na Ukrainie i w Polsce. Kiedy zwyciężył na 

Ukrainie, napadł na Polskę. Józef Piłsudski nie miał wtedy dużej armii, więc zastanawiał się, jak 

inaczej pokonać wroga. 

W tych czasach wynaleziono radio. Bolszewicy wykorzystali ten wynalazek, ale Piłsudski nauczył 

się podsłuchiwać przekazy radiowe. W 1920 roku odbyła się bitwa, która została nazwana Cudem 

nad Wisłą. Zwycięzcą był Piłsudski, mimo że miał bardzo małą armię.  

Dzisiaj wielu ludzi nie pamięta, co zrobił Piłsudski - nie tylko dla Polski, a dla całej Europy. 

Sabina Pawłowska z Ukrainy i Paweł Swatko z Białorusi 

 

 

Dzisiaj na placu Sejmu Śląskiego odbył się strajk nauczycieli. 

Strajkujący żądają zwiększenia pensji oraz zapłaty za godziny 

pozalekcyjne. 

Adam Świderski mówi: „Potrzebujemy polepszenia warunków 

pracy!” 

Natalia Kostelska: „Spodziewamy się, że rząd zrobi wszystko, czego 

żądamy, ponieważ chcemy, żeby było lepiej. Rodzice pragną, żeby dzieci dobrze się uczyły, ale 

nie mamy dość czasu na lekcjach, żeby wszystkim wyjaśnić, czego nie zrozumieli. Zostajemy więc 

każdego dnia po lekcjach i przez kilka godzin pomagamy dzieciom. Jesteśmy tak zaangażowani, 

że często zapominamy o swoich sprawach lub po prostu nie mamy wolnej chwili, żeby się nimi 

zająć. Za te wszystkie pozalekcyjne godziny nie otrzymaliśmy żadnego wynagrodzenia.” 

Maria Kropiwnicka: „Czy rzeczywiście uczymy 18 godzin w tygodniu? Nie, zawsze więcej. Moja 

uczennica Basia uczy się nowej piosenki i nie potraf sobie z tym poradzić sama, więc muszę 

zostać po lekcji i jej pomóc. Adaś boi się, że nie umie zapamiętać reguł matematycznych, więc 

zostaję po lekcjach i z nim. Zawsze słucham rodziców swoich uczniów i pomagam dzieciom. 

Bardzo martwię się, czy to wszystko zrozumieją. 

To był reportaż z placu Sejmu Śląskiego. 

Chcę powiedzieć, że zazdroszczę Wam, nauczyciele, że możecie pracować z dziećmi – to 

najprzyjemniejsza praca na świecie, kiedy widzi się uśmiech dziecka. Wszyscy życzymy 

powodzenia i spełnienia państwa żądań. 

Anastazja Szałacka z Ukrainy 



 

Pewnego ponurego wieczoru oglądaliśmy widomości o tym, jak strajkujący żądali 

sprawiedliwości i raptem usłyszeliśmy szczekanie naszego psa, który 

pilnuje domu. Nie zwróciliśmy jednak na to uwagi i dalej oglądaliśmy 

telewizję. Dziennikarz życzył strajkującym powodzenia, a nas zaczęło 

to nudzić, więc przełączyliśmy kanał i trafiliśmy na serial. Odcinek 

było o tym, jak Jacek szukał prezentu dla syna. Wiedział, że Adaś boi się potworów, więc musi 

unikać dinozaurów. Żona pragnie, by Adaś zaczął uczyć się czytać. Oni im zazdrościli, ponieważ 

ich córka już w wieku dwóch lat umiała ładnie czytać. Mąż Małgosi, Jarek, słucha disco polo, a 

Małgosia uczy dzieci angielskiego. Bywa tak, że jej mąż zapomina złożyć życzenia z okazji 

urodzin… 

Przełączyliśmy kanał, ponieważ już widzieliśmy ten odcinek w ubiegłym tygodniu i poszliśmy 

napić się kawy. 

Katarzyna Ionowa z Ukrainy, Daria Zimbicka z Kazachstanu, Anastazja Tamarowskaja z Rosji 

 

Historia ta zaczęła się w pewnej wojskowej rodzinie. Rodzice, którzy kultywowali polskie 

tradycje, pragnęli uszczęśliwić swojego jedynego synka Adasia, bo myśleli, że 

syn czuje się zaniedbany. Długo szukali czegoś dla niego. Były to czasy, 

gdy Polska podnosiła się z gruzów i niczego nie było w sklepach. 

Spustoszone ulice roiły się od błąkających się ludzi, którzy 

strajkowali i żądali pracy oraz spodziewali się, że ktoś ich wysłucha. 

Wszystkiemu, co działo się w tłumie strajkujących, przyglądał się 

ojciec Adasia. Odczuwał strach i niedowierzanie – czy jest Polska będzie wolna? Największym 

jego życzeniem jest, by syn nie przeżył tego, co on, by mógł cieszyć się życiem w wolności. 

Gdy przechodził koło pobliskiego kościoła, ujrzał kobietę o znajomej twarzy. Zrozumiał, kim ona 

jest i zdał sobie sprawę, że głośno się modli. Słuchając płaczu kobiety, podszedł do niej i cichym 

głosem zapytał: „Czy to ty, Basiu?” Nie spodziewał się, że rzuci mu się z płaczem na szyję, Znał ją 

jeszcze przed powstaniem, w czasie powstania uczyła potajemnie języka polskiego dzieci z mało 

zamożnych rodzin. Po długiej rozmowie wybrali się na spacer po okolicach Warszawy. 

Przechodząc koło pewnego domu, spostrzegli, że jest w dobrym stanie – wielki plac wypełniony 

drzewami nadawał urok temu domowi. Głośno szczekający pies odstraszał przechodzących. 

Stojąc nieruchomo, zazdrościli ludziom mieszkającym w tym domu. W pewnym momencie 

usłyszeli krzyk, odwrócili się ze strachem i zobaczyli biegnącego człowieka, który krzyczał, że 

należy unikać tego miejsca, bo zaraz wybuchną tu zamieszki. Nie czekając, szybko się pożegnali. 

Ze smutkiem na twarzy wracał do domu, rozmyślając, że często zapominał o tym, co jest 

najważniejsze, czyli o rodzinie. Zrozumiał, że może dać synowi swoją obecność w sytuacjach, gdy 

Adaś czuł się osamotniony, gdy bał się być sam – wtedy najbardziej potrzebował obecności 

najbliższej mu osoby, czyli ojca. 

Ludwik Hano z Ukrainy 



KRZYŻÓWKA ANDRZEJKOWA 

 

Andrzejki obchodzone są w Polsce 29 listopada (czyli w przeddzień dnia św. 

Andrzeja). Dawniej było to święto przeznaczone tylko dla panien (chłopcy obchodzili 

katarzynki 24 listopada, czyli w wigilię dnia św. Katarzyny). Jest to wieczór, podczas 

którego wykonujemy wróżby dotyczące miłości i małżeństwa. 
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1. andrzejkowy patron 

2. dopełniacz liczby pojedynczej rzeczownika imię 

3. miesiąc, w którym obchodzone są andrzejki 

4. przepowiednia, której treścią są przyszłe zdarzenia 

5. wróżysz sobie, bo chcesz ją poznać 

6. gdy znajdziesz ją pod filiżanką, będziesz bogaty 

7. owoc, którego skórka rzucona przez lewe ramię wskaże inicjał imienia  

    przyszłego ukochanego lub ukochanej 

8. lejemy go przez dziurkę od klucza 

9. najlepsza pora dnia na zabawę andrzejkową 


