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Wspomnienia studentów z wakacji zimowych 

 

Ferie spędziłam, jak zawsze, w gronie swoich krewnych. Za każdym razem, kiedy 

przyjeżdżam do domu, czuję miłość i troskę rodziców. Czeka tam na mnie wiele smacznych 

rzeczy, np. barszcz mojej mamy. 

U nas na Białorusi było bardzo zimno, więc siedziałam w ciepłym i przytulnym domu, 

czytałam książki. Spotykałam się także ze swoimi przyjaciółmi, których bardzo mi brakowało 

w Polsce. 

Później pojechałam do dziadków, których dawno nie widziałam. 

Opowiadałam im o życiu za granicą i dzieliłam się z nimi osobistymi 

doświadczeniami. 

Pomagałam też mamie w sprzątaniu i rozmawiałam z nią  

o wszystkim. Chodziliśmy z rodzicami na zakupy i cieszyliśmy się zimą. 

W tym czasie odwiedziłam też swoją chrzestną i spędziłam u niej kilka 

dni. 

Gdy odwiedziłam już wszystkich, nadszedł czas, abym wróciła do Polski. 

Było mi żal wyjeżdżać, ale trzeba się uczyć, a w Polsce też czekają moi przyjaciele. 

Anhelina Siarhienko z Białorusi 

 

Jest mi bardzo przykro, że podczas mijającej zimy nie było śniegu. Zwolennicy aktywnego 

trybu życia nie mieli możliwości jeździć na nartach, łyżwach czy uprawiać innych sportów 

zimowych. Dlatego i ja spędziłem czas ferii głównie na bardzo miłych rodzinnych 

rozmowach. Oprócz tego spotykałem się ze swoimi przyjaciółmi w centrum naszego pięknego 

miasta – Mińska. Już czekam na ferie kwietniowe! 

Edward Zhuolud z Białorusi 

 

Mieliśmy dwa tygodnie wolnego. Jedni pojechali do domu, 

inni zwiedzili jakieś miasta albo kraje. Różnie spędzaliśmy 

ten czas. 

Ja zostałam w Katowicach. Kilka razy poszłam do kina, 

czytałam książki, spałam i spacerowałam. Tylko dwa razy 

wyjechałam z Katowic. Najpierw do Krakowa, żeby spotkać 

się z koleżanką, która też jest z Tomska. Potem pojechałam 

na dwa dni do Gdańska przez Warszawę. To była moja 



pierwsza podróż nad morze. Pierwszego dnia zwiedziłam centrum. Zobaczyłam kilkanaście 

zabytków. Jest to bardzo piękne i kolorowe miasto, które robi duże wrażenie. Z centrum 

poszłam nad morze i pierwszy raz w życiu zobaczyłam ten wielki żywioł. Nie mogę 

opowiedzieć słowami, jakie emocje odczuwałam w tym momencie. Byłam bardzo szczęśliwa, 

że mogę spacerować po plaży i cieszyć się morzem, chociaż było zimno i wiał silny wiatr. Na 

drugi dzień pojechałam do Sopotu. Już od dawna chciałam zobaczyć słynny Krzywy Domek  

i molo. Kiedy to wszystko zobaczyłam, następnego dnia wróciłam do Katowic. Jestem bardzo 

szczęśliwa, że wszystko mi się udało podczas tej podróży, i że poznałam inne miasta Polski. 

Daria Vecherskaia z Rosji 

 

Co przyniesie najbliższy miesiąc? 

Marzec to miesiąc kilku istotnych dat, o których każdy student powinien pamiętać. Zaraz na 

początku, 8 marca, obchodzony jest w Polsce Dzień Kobiet. Jego korzenie sięgają początków 

XX w. i mają związek z ruchami robotniczymi, jakie w tym czasie pojawiły się na terenie 

Stanów Zjednoczonych i Europy. Ustanowiony w Kopenhadze w 1910 r. Międzynarodowy 

Dzień Kobiet służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu równouprawnienia 

politycznego. 

W Polsce wielu osobom ten dzień kojarzy się z czasami PRL i z wręczanymi wtedy masowo 

goździkami. Współcześnie, szczególnie dla młodszego pokolenia, jest raczej okazją do 

przypomnienia kobietom, jak są ważne i wyjątkowe. 

W tym miesiącu należy także pamiętać o wiośnie, która wraz z 21 marca oficjalnie zagości na 

polskiej mapie pogodowej. 
 

 

O czym powinien pamiętać każdy mężczyzna w Dniu Kobiet? 

Porady studentów z kursu przygotowawczego 

 

1. kwiaty – mile widziane tulipany i róże 

2. słodycze – w tym niezliczona ilość mlecznej czekolady  

3. upieczone ciasto lub ciasteczka 

4. prezenty – mogą być własnoręcznie zrobione 

5. życzenia – najlepiej płynące prosto z serca 

6. dobre maniery – choć te są mile widziane nie tylko od święta 
 

 

Znani o kobietach… 
 

Stawiam kobiety wyżej niż mężczyzn. Są bliższe prawdy o życiu. 

Autor: Ryszard Kapuściński 
 

Każda kobieta jest dla mężczyzny bogiem, który może dokonać w nim cudu. 

Autor: Aleksander Świętochowski 
 

http://pl.wikiquote.org/wiki/Ryszard_Kapu%C5%9Bci%C5%84ski


Kobiety bowiem najpiękniejsze są wtedy, kiedy nie słyszą, ani widzą, ani 

zgadują, że się spogląda na nie. 

Autor: Cyprian Kamil Norwid, Czarne kwiaty 
 

Są trzy rzeczy, które kobieta może zrobić z niczego: kapelusz, sałatka i scena 

małżeńska. 

Autor: Mark Twain 

 

 

Przepisy na wiosenną sałatkę 
 

 

1. Bardzo szybko, łatwo i smacznie! 

Przygotować: sałatę, jeden ogórek, pomidor i cytrynę. 

Warzywa umyć, obrać ze skórki, pokroić. Umieścić je w misce, wymieszać i jeść  

Yejin Jeon z Korei Południowej 

2. Japońska sałatka 

Przygotować: pół tofu, pół awokado, 50 gramów kraba, trochę 

wasabi, 2 łyżki sosu sojowego, 1 łyżkę oliwy z oliwek. 

Pokroić tofu, awokado i kraba. Dodać wasabi, sos sojowy i oliwę 

z oliwek. Wszystko razem mieszamy i układamy na talerzu. 

Masahiro Hamamoto z Japonii 

 

3. Rukola i kurczak – piękna kombinacja! Przygotować: pierś z kurczaka, pół łyżeczki 

tymianku, szczyptę soli, trochę czerwonego pieprzu, pęczek rukoli, 6 suszonych pomidorów, 

10 orzechów laskowych, łyżkę oliwy, kilka czarnych oliwek. 

Pierś z kurczaka umyć i pokroić w kawałki. Posypać solą, tymiankiem i pieprzem. Dodać 

kilka kropel oliwy. Odstawić na 10 min., a potem piec do zrumienienia. Umyć rukolę, położyć 

na talerz, dodać suszone pomidory, orzechy laskowe i oliwki. Nakładać kawałki kurczaka 

wokół warzyw. 

Ali Tamer z Turcji 

 

4. Sałatka grecka 

Przygotować: sałatę lodową, pół ogórka, 2 pomidory, 25 dag sera 

fety, kilka oliwek, szczyptę soli, pieprzu oraz czosnek w proszku, 

puszkę kukurydzy, trochę oliwy z oliwek. 

Najpierw umyj sałatę, wysusz i pokrój. Dalej pokrój pół ogórka, 

pomidory, ser i oliwki. Wsyp do miski. Dodaj szczyptę soli, 

pieprzu oraz czosnku w proszku. Na końcu dodaj kukurydzę  

i trochę oliwy z oliwek. SMACZNEGO! 

Jenitza Gonzalez z Wenezueli 

  



 

Krzyżówka nie tylko dla zakochanych 

 

 

1. Wytworna kobieta. 

2. Sesja za nami, a wraz z nią… 

3. Odbyła się w tym roku w Soczi.  

4. Składa się je z okazji urodzin lub imienin. 

5. Chodzi do szkoły. 

6. 14 lutego to święto… 

7. Następuje po zimie. 

8. Ozdobiony pęk kwiatów. 

9. Popularny sport zimowy w Polsce. 

10. Symbol miłości. 

11. Wręczane kobiecie przez mężczyznę. 

 

 

 1.     

   2.           

3.          

  4.             

 5.             

   6.           

   7.           

     8.         

 9.             

    10.          

 11.             


