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Cześć!

Jestem teraz w Polsce, mieszkam w Sosnowcu. Uczę się języka polskiego w Szkole Języka
i Kultury Polskiej w Katowicach i studiuję język rosyjski na Uniwersytecie Śląskim. Moja
grupa jest mała – liczy tylko sześć  osób. Moi znajomi z grupy pochodzą z Anglii, Turcji
i Hiszpanii. Mam dobre lektorki, które są bardzo cierpliwe. Języka polskiego uczę się tylko
w poniedziałek i środę, natomiast codziennie mam zajęcia na filologii rosyjskiej w Sosnowcu.
Wieczorami mam czas wolny, jadę wtedy z kolegami z Erasmusa autobusem na Ligotę albo



idę  do  jakiegoś  pubu  w  Sosnowcu  z  polskimi  znajomymi.  Kiedy  jest  ładna  pogoda,
spacerujemy w parku, pijemy piwo i świetnie się bawimy.

Paulina z Francji

Hej!

Jestem juŜ w Polsce osiem miesięcy. Mieszkam i uczę się w Katowicach w Szkole Języka
i  Kultury Polskiej.  Moje nauczycielki  mają  na imię  Agnieszka i  Maria.  Są  sympatyczne,
młode i piękne, a ponadto spokojne, miłe i tolerancyjne. Moja grupa jest mała. Są w niej
studenci z Francji, Anglii, Hiszpanii i Turcji. Lekcje języka polskiego mam w poniedziałki
i środy popołudniami. W Katowicach takŜe studiuję. Kiedy mam wolny czas, oglądam piłkę
noŜną  w Internecie,  czytam ksiąŜki,  spaceruję  w  parku,  idę  na randkę  z  dziewczyną  lub
wspólnie z kolegą jadę na dyskotekę. Podoba mi się moja grupa i moje nauczycielki. Jestem
bardzo zadowolony.

Serkan z Turcji

Cześć!

Jestem w Polsce juŜ osiem miesięcy i uczę się w Katowicach języka polskiego. Oprócz tego
studiuję fizykę. Moje lektorki mają na imię Marysia i Agnieszka. One są młode, sympatyczne,
cierpliwe  i  piękne.  Moja  grupa  jest  niewielka.  Są  tu  studenci  z  Turcji,  Anglii,  Francji
i  Hiszpanii. Mam zajęcia dwa razy w tygodniu,  tj.  w poniedziałek i  w środę  popołudniu.
Wieczorem oglądam telewizję  i  filmy na komputerze.  Weekendami  oglądam mecze piłki
noŜnej, a potem uczę się fizyki i j ęzyka polskiego. Czasami spotykam się z moimi kolegami
i razem pijemy piwo, tańczymy i dobrze się bawimy.

Fatíh z Turcji

Dzień dobry!

Jestem teraz w Polsce. Przyjechałem tutaj we wrześniu i uczę się języka polskiego w Szkole
Języka  i  Kultury  Polskiej  w  Katowicach.  Mój  kurs  prowadzony  jest  na  Uniwersytecie
Śląskim. Mam dwie sympatyczne nauczycielki.  Obie są  bardzo ładne, a jedna z nich ma
niebieskie oczy.  Na lekcjach rozmawiają  z  nami  po polsku, zadają  pytania,  a my na nie
odpowiadamy, czytamy teŜ polskie teksty.

Nuri z Turcji

Studenci grupy B1 mówią o swoich najlepszych przyjaciołach…

Mój  najlepszy  przyjaciel  ma  na  imię  Sonat.  Jest  dobrym,  inteligentnym  i  wesołym
człowiekiem. Zawsze chętnie  pomaga w trudnych  sytuacjach.  Znam jego rodziców.  Jego
ojciec jest  ekonomistą  (Sonat  studiuje ekonomię,  poniewaŜ  chce być  do niego podobny),
a matka zajmuje się domem i bardzo dobrze gotuje. Sonat ma brata i dwie siostry. Jego brat



pracuje jako ochroniarz, młodsza siostra ma męŜa i dwoje dzieci, a starsza jest w ciąŜy. No
i tyle o moim najlepszym przyjacielu, Sonacie, i jego rodzinie.

Riszat z Kazachstanu

Mój najlepszy przyjaciel ma na imię Atanos. Poznałem go 10 lat temu, kiedy byłem jeszcze w
szkole. Atanos jest bardzo ciekawą osobą. Lubi chodzić na imprezy i spotykać się z róŜnymi
ludźmi.  Jest  szczupły i  wysoki.  Ma czarne,  krótkie  włosy i  owalną  twarz.  Jego oczy są
brązowe a usta cienkie. Bardzo lubi grać  w koszykówkę  i  piłkę noŜną. teraz pracuje jako
programista. Atanos jest towarzyski, chociaŜ czasami wygląda na zamkniętego w sobie. Jego
najgorszą  wadą  jest to, Ŝe szybko się  denerwuje.  Mimo wszystko jest  bardzo interesującą
osobą, którą warto znać.

Martin z Bułgarii

Moja najlepsza przyjaciółka ma na imię  Lucie.  Ma 23 lata i  jest bardzo ambitną  i  mądrą
studentką.  Ma długie, kręcone blond włosy.  Jej oczy są niebieskie, a rzęsy długie i gęste.
Lucie ma trochę duŜy nos i piękne czerwone usta. Jest wysoka i bardzo szczupła. Podoba mi
się jej wygląd. Dziś ma na sobie brązowy sweterek i białą bluzkę oraz dŜinsy. Ma teŜ białe
tenisówki. Bardzo podobają mi się takŜe jej czerwone kolczyki z czerwonymi kamyczkami.
Lucie  jest  bardzo  miłą  osobą.  Lubi  uprawiać  sport,  pływać  oraz  grać  w  karty.  Chętnie
podróŜuje.  Była juŜ  w Anglii,  Bułgarii,  Polsce, ale chciałaby pojechać  takŜe do Niemiec.
Bardzo ją lubię, bo jest wraŜliwą, towarzyską i wesołą osobą. To moja najlepsza przyjaciółka.

Radka z Czech

Moja przyjaciółka ma na imię Radka. Ma 21 lat. Mieszka w Pardubicach i studiuje na uniwer-
sytecie. Radka jest niską, szczupłą kobietą. Ma krótkie, brązowe włosy; one są proste i gęste.
Ma czarne oczy, prosty, mały nos i małe usta. Jej twarz jest owalna. Radka jest bardzo miłą

i wesołą osobą. Od czasu do czasu bywa zdenerwowana, jak kaŜdy… Lubi uprawiać róŜne
sporty. Jeździ na rowerze, na rolkach, a zimą na nartach. Chętnie spotyka się ze znajomymi.
Jest bardzo towarzyska. Nie lubi być sama w domu. Wiem, Ŝe Radka bardzo dobrze gotuje;
z zainteresowaniem studiuje ksiąŜki kucharskie.  Codziennie ogląda telewizję,  słucha radia
i pije kawę. Lubi teŜ czytać  gazety i dlatego zawsze wie, co dzieje się na świecie. Radka
bardzo elegancko się ubiera. Dzisiaj ma na sobie dŜinsy,  sportowe buty, czarną kamizelkę
i białą koszulkę. Zawsze ubiera się modnie. UwaŜam, Ŝe Radka jest moją dobrą przyjaciółką.

Lucie z Czech

Mój  najlepszy  przyjaciel  ma  na  imię  Jerzy.  Jest  wysoki,  ma  ciemne oczy  i  włosy.  Jest
przystojnym  chłopakiem.  Uczy się  w  szkole  biznesu i  jest  na  czwartym  roku.  Jerzy jest
bardzo  towarzyski,  mimo  Ŝe  czasami  wygląda  na  zamkniętego  w  sobie.  Znamy  się  od
dzieciństwa i bardzo dobrze się rozumiemy. Mamy prawie identyczny charakter, takie samo
hobby itd. Kiedy mamy czas wolny, to spędzamy go razem; idziemy na bilard lub dyskotekę.
Jerzy jest dla mnie jak brat i cieszę się, Ŝe mam tak dobrego przyjaciela.

David z Gruzji



Moja najlepsza przyjaciółka ma na imię Monika. Ma 23 lata i dwoje dzieci. Monika nie jest
wysoka.  Ma krótkie,  proste włosy.  Jej twarz jest  owalna i  trochę  piegowata,  a nos długi
i nieco krzywy, ale mnie bardzo się podoba. Monika ma niebieskie oczy koloru morza, pełne
usta  i  wysokie  czoło.  Bardzo  podoba  mi  się  jej  charakter.  Podobnie  jak  ja  jest  bardzo
towarzyska. Lubimy spędzać czas z innymi ludźmi. Moja przyjaciółka jest wesołą dziewczy-
ną,  dlatego  często  się  uśmiecha.  Lubimy  razem  podróŜować;  byłyśmy  juŜ  wspólnie  we
Francji oraz w Polsce. Monika jest otwartą i energiczną osobą. Często chodzimy na spacer lub
na zakupy. Kiedy mam problem, zawszę idę do niej po radę.  Ona jest bardzo inteligentna
i wie najlepiej, co moŜe mi w danej sytuacji pomóc. I dlatego to właśnie ją lubię najbardziej.
Jest moją najlepszą przyjaciółką.

Martina z Niemiec

śycie człowieka bez przyjaciół jest smutne i nie ma sensu. Nie mogę wyobrazić sobie swego
Ŝycia bez moich przyjaciółek. Moja najlepsza przyjaciółka jest teraz w Gruzji i bardzo za nią
tęsknię.  Zawsze byłyśmy razem, w chwilach szczęścia i smutku. Ona zawsze pomaga mi,
kiedy mam problemy lub źle się czuję. Jest zawsze przy mnie. Jesteśmy jak siostry. Kiedy
patrzymy na siebie, juŜ wiemy, co nam się podoba, a co nie. Czasami, kiedy ona o czymś

mówi, ja teŜ właśnie o tym myślałam. Mówimy o sobie, Ŝe jesteśmy przyjaciółkami duszy.
Wiem, Ŝe ja i ona zawsze będziemy razem, jak dotychczas.

Ilona z Gruzji

Zapamiętaj!

Rzeczownik „przyjaciel” ma nietypową odmianę w języku polskim. Oto ona:

PRZYJACIEL
M przyjaciel-Ø przyjaciel-e
D przyjaciel-a przyjaciół-Ø

C przyjaciel-owi przyjacioł-om
B przyjaciel-a przyjaciół-Ø

N przyjaciel-em przyjaciół-mi
Ms o przyjaciel-u o przyjacioł-ach
W przyjaciel-u! przyjaciel-e!

A teraz do dzieła! W podanych zdaniach wstaw właściwą formę słowa przyjaciel:

WZÓR: Jan nie ma Ŝadnych przyjaciół.

a) Kowalscy są naszymi …………………………………. .

b) Dziwię się naszym nowym …………………………………. .

c) Twojemu …………………………………. bardzo spodobał się ten film.

d) Czy twoim …………………………………. smakuje kuchnia włoska.

e) Nasi …………………………………. wyjechali wczoraj do Krakowa.



f) W Katowicach mam dobrego …………………………………. .

g) Rozmawialiśmy, jak zwykle, o naszych …………………………………. .

h) Spotkałem się w sobotę z moim …………………………………. .

i) Prawdziwych …………………………………. poznaje się w biedzie.

j) Daj to twojemu …………………………………. .

Zadanie daj do sprawdzenia swojemu nauczycielowi.


