Wiadomości Letniej Szkoły
The Summer School News
Cieszyn, lipiec 2017 nr 0

WITAMY W CIESZYNIE!

Studenci!
Właśnie ruszyła 27. letnia szkoła języka, literatury
i kultury polskiej! Tego lata przygotowaliśmy
specjalnie dla Was porządną dawkę języka polskiego
oraz wiele wspaniałych atrakcji. Rozpoczynamy czas
intensywnej nauki, która może okazać się niezapomnianą przygodą. Gwarantujemy, że dzięki

Studenci letniej szkoły
ul. Niemcewicza 8

wielokulturowemu towarzystwu kurs języka polskiego
będzie prawdziwą

przyjemnością. Mamy więc

nadzieję, że wspólnie z nami zechcecie poznawać
język, literaturę i kulturę polską na wiele różnych
sposobów.
Życzymy Wam udanego pobytu.
Redakcja
PS Bawcie się dobrze cały miesiąc!

43-400 Cieszyn

Lekcja
Temat: Kilka informacji o Polsce
Stolica: Warszawa
Język urzędowy: polski
Waluta: złoty
Ustrój polityczny: demokracja parlamentarna
Prezydent: Andrzej Duda
Święta narodowe: 3 V – rocznica uchwalenia Konstytucji 1791 r.,
11 XI – rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
Położenie: Europa Środkowa
Powierzchnia: 312 679 km2
Długość linii granicznej: 3 511 km
Kraje sąsiedzkie: Niemcy, Czechy, Słowacja, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina
Liczba ludności: 38,5 mln
Gęstość zaludnienia: 122 os./ km2
Klimat: umiarkowany
Podział administracyjny: 16 województw
Największe miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Katowice
Regiony Polski: Podhale, Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Wielkopolska, Warmia, Mazury,
Kaszuby
Morze: Bałtyckie
Góry: Tatry, Beskidy, Bieszczady, Karkonosze, Pieniny, Góry Świętokrzyskie, Sudety
Najwyższy szczyt: Rysy (2499 m n.p.m.)
Najdłuższa rzeka: Wisła (1047,5 km)
Największe jezioro: Śniardwy (11 383 ha)
Najgłębsze jezioro: Hańcza (108, 5 m)
Flaga: biało-czerwona
Godło: orzeł w koronie
Hymn: Mazurek Dąbrowskiego

KILKA ZWROTÓW, KTÓRE KAŻDY
STUDENT ZNAĆ POWINIEN
POLSKA GRZECZNOŚĆ
OFICJALNIE

DZIEŃ DOBRY!

DO WIDZENIA!

NIEOFICJALNIE

CZEŚĆ! / HEJ!
Mam na imię Pedro.
Jestem z Hiszpanii.
Jak masz na imię?

Cześć!
Mam na imię Rio.
Jestem z Japonii.
Jak masz na imię?

CZEŚĆ! / DO ZOBACZENIA! / DO JUTRA!

Mam na imię Tania.
Jestem z Rosji.
Jak masz na imię?

Mam na imię Tom.
Jestem z Wielkiej
Brytanii.
A Ty, jak masz na
imię?

PEWNEGO RAZU W CIESZYNIE...
Wiadomości Letniej Szkoły
Wakacje w Cieszynie
Miałam okazję być na letniej szkole w Cieszynie dwa razy. To były najlepsze wakacje w moim życiu! Poznałam ludzi niemal
z całego świata, a wszystko to za sprawą języka polskiego. Mimo że na początku prawie w ogóle nie mówiłam po polsku, na
koniec kursu mogłam swobodnie komunikować się z nowymi przyjaciółmi. Letnia szkoła to nie tylko nauka, to również
niesamowita zabawa, dzięki której możesz poznać polską kulturę i literaturę. Jestem pewna, że Wy także będziecie
zadowoleni z czasu spędzonego w Cieszynie. Bawcie się dobrze, cieszcie się każdą chwilą i nie bądźcie zawstydzeni, gdy
w czasie pożegnania, zdarzy się Wam uronić kilka łez <3

Pedrita Setenareski z Brazylii
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Moje wspomnienia z Cieszyna
W zeszłym roku byłam studentką letniej szkoły. W czasie miesięcznego pobytu zdobyłam cenne doświadczenie, które
przydało mi się w przyszłej pracy lektorki języka polskiego. Spotkałam także wielu interesujących ludzi, z którymi codziennie
chodziłam na zajęcia. Z niektórymi nadal utrzymuję kontakt.
Kadra nauczycielska jest zawsze pomocna i chętnie angażuje się we wszystkie wydarzenia letniej szkoły.
Życie w Cieszynie jest bardzo aktywne. Niemal każdego dnia organizowane są ciekawe wieczorny, w czasie których poprzez
zabawę można uczyć się języka polskiego.
Zdecydowanie polecam to miejsce wszystkim studentom, którzy chcą spędzić wspaniały czas z wyjątkowymi ludźmi!

Adriana Loiodice z Włoch
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W Cieszynie jak w domu
Gdybym mogła cofnąć się w czasie, na pewno wróciłabym do Cieszyna. To śliczne miasteczko, w którym radośnie płynie czas.
Dzięki Szkole Języka i Kultury Polskiej po raz pierwszy przyleciałam do Polski. Poznałam tu wspaniałych ludzi niemal ze
wszystkich zakątków świata. Mogłam nie tylko uczyć się polskiego od NAJLEPSZYCH nauczycieli, ale również poznawać bogatą
kulturę polską. Kurs oferował nam rozmaite polskie filmy, wykłady i gry językowe. Niesamowite były także wszelkiego rodzaju
wycieczki, w których uczestniczyłam i aktywnie poznawałam Polskę. Myślę, że najważniejszym celem Szkoły Języka i Kultury
Polskiej jest wzbudzenie pozytywnej energii między uczestnikami kursu. Dzięki panującej tu atmosferze wszyscy są dla siebie
bardzo uprzejmi. Może właśnie dlatego czułam się w Cieszynie jak we własnym domu.

Marilia Sobral z Brazylii

