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RAZEM Z LATEM TEATR CZEKA 

Najcieplejsza pora roku zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji zachęcamy, aby czas  

wolny od nauki spędzić w towarzystwie ciekawej książki. Zachętą do czytania polskiej 

literatury niech będzie inscenizacja jednego z komediodramatów Aleksandra Fredry. 

 

   

  

 

ZAPROSZENIE 
Studenci kursu języka polskiego dla kandydatów  

na studia w języku polskim 

mają zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników teatru  

na sztukę zatytułowaną 

„Śluby panieńskie” , 

która zostanie wystawiona na Wydziale Filologicznym  

przy pl. Sejmu Śląskiego w Katowicach w sali 013  

2 czerwca o godzinie 13.00. 

Wstęp wolny! 
 



A JEŚLI NIE KSIĄŻKA, TO MOŻE FILM? 

Dobrym pomysłem na spędzanie wolnego czasu może być także maraton filmowy.  

Z pewnością obejrzane przez naszych studentów filmy przypadną ci do gustu. 

 

Kto jeszcze nie widział, koniecznie powinien zobaczyć film w reżyserii Macieja Pieprzycy „Chce się 

żyć”. Obraz zdobył wiele nagród i wyróżnień. Fabuła inspirowana prawdziwą historią podbiła również 

serca publiczności Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Montrealu. Główny bohater filmu to 

niepełnosprawny Mateusz (w tej roli Dawid Ogrodnik), który mimo porażenia mózgowego, jest  

w pełni sprawny umysłowo. Chłopiec nie mówi i porusza się na wózku, jego kontakt ze światem jest 

więc niezwykle ograniczony. Pomimo tak wielu trudności, ma w sobie siłę do walki, bo chce żyć.  

O tym, co myśli i czuje główny bohater, dowiadujemy się, słysząc jego wewnętrzny monolog, który 

prowadzi już od pierwszych minut filmu.  
 

Mateusz przez lata próbuje udowodnić światu, że wszystko rozumie. Na początku nie jest jednak  

w stanie przekonać o tym swoich najbliższych, którzy w konsekwencji oddają chłopca do domu 

opieki. Paradoksalnie właśnie to miejsce staje się przepustką do świata komunikacji z ludźmi. 
 

Uznanie należy się Dawidowi Ogrodnikowi, który mistrzowsko wcielił się w rolę niepełnosprawnego 

Mateusza. Warto zwrócić uwagę także na muzykę, która wspaniale oddaje ironiczny charakter 

bohatera. 
 

Bardzo lubię ten film, bo uczy nas cieszyć się każdym dniem. Pokazuje również, jak wiele może 

zdziałać siła ludzkiego ducha. 

Yuliya Vyshnevska z Ukrainy 

 

 

Gorąco polecam film animowany „Zwierzogród”, który opowiada o życiu zwierząt w wielkim mieście. 

Główni bohaterowie bajki to królik Judy Hopps i lis Nick Bajer. Judy, wbrew panującemu przekonaniu, 

stara się udowodnić, że jest dobrą policjantką i zasługuje na pracę w policji. W tym celu postanawia 

zająć się niebezpiecznym przestępstwem. Pomaga jej w tym nowo poznany Nick. 
 

Zabawne dialogi i trzymająca w napięciu intryga gwarantują wspaniałą zabawę. 

Liudmiła Epikhina z Rosji 

 

 

 



 

 

PREZENTY NA KAŻDĄ OKAZJĘ 

Zastanawiasz się nad prezentem dla mamy, taty, siostry czy brata? Nie wiesz, co kupić 

przyjaciółce? Pomożemy ci wybrać idealny prezent dla najbliższych. Z nami każdy 

zakup będzie strzałem w dziesiątkę! 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Matki możesz sprezentować mamie jakąś roślinę. Najlepsza 

będzie orchidea. Choć jest wymagającym kwiatkiem, zachwyca swoim 

pięknem. Mama pomyśli o tobie za każdym razem, gdy na nią spojrzy. 

 

Nieco droższa od kwiatów będzie wycieczka na Hawaje. Jeśli wykupisz 

wakacje nieco wcześniej, zapłacisz nawet do 40% taniej. Dzięki 

promocjom biur podróży z takiej wycieczki skorzysta cała twoja rodzina. 

 

Z okazji Dnia Ojca dobrym pomysłem będzie przygotowanie tacie kolacji. 

Mężczyźni lubią jeść, dlatego smaczne danie to naprawdę doskonały 

prezent. 

 

Dziecku możemy podarować brata lub siostrę, żeby miało towarzysza 

zabaw.  

 

Jeśli jesteśmy daleko od domu, doskonałym prezentem dla naszych 

najbliższych będą przesyłane na odległość ciepłe i pełne miłości myśli. 

 

 

 



WAKACYJNY REBUS  

Redakcja „(Nie) na Żarty” przygotowała dla was ostatnią już w tym roku akademickim 

językową zagadkę. Rozwiąż rebus, pokaż go nauczycielowi i ciesz się wakacjami. 

 

A kiedy przyjdą  już 
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nie zapomnij przesłać nam 
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