
Drodzy Studenci! 
 
Na półmetku letniej szkoły 
oddajemy w Wasze ręce drugi 
numer naszej gazetki. Tym 
razem przygotowaliśmy dla 
Was: 
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opinię o Sprawdzianie z polskiego 

relacje z Wieczoru Narodów 

recenzje filmów „Wyklęty", „Czarny czwartek" 

i „Najlepszy" 

wywiad ze studentką z Japonii 

komiks 

przemyślenia o  Cieszynie

Key words: półmetek - halfway;  oddajemy - we give;  
tym razem - this time; przemyślenia - thoughts 
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Sprawdzian z polskiego

Key words: o dyktandzie –  about the dictation; składni i słownictwa – syntax and vocabulary; w konkursach –
in contests; występ – performance; święto – festival; po przemowie – after the speech; ostatnimi czasy –

recently; ojczyznę – homeland; warto podkreślić – it is worth highlighting; było widać – you could notice          

Wieczór Narodów

Wśród wszystkich zabaw proponowanych nas na letniej szkole mamy
także zabawy edukacyjne, które udają nam się w niezły sposób. Tym
razem mowa o dyktandzie.     Przede wszystkim ta okazja dała mi
możliwość kolejnego sprawdzenia obecnych umiejętności w zakresie
gramatyki, składni i słownictwa. Szczerze mówiąc, tekst nie był trudny,  
w dodatku był w formie e-maila, więc pisanie go sprawiało przyjemność.
Oczywiście w podobnych konkursach biorą udział ludzie, którzy
wyróżniają się ze wszystkich i mają najlepsze wyniki. Taka osoba jest  
w naszej grupie „porzeczki” – to Iryna Belskaya, mistrzyni języka
polskiego! Bardzo się cieszymy z tych chwil dumy i szacunku! Gratulacje! 
                                                       Julia Ochrimenko (Ukraina), „porzeczki” 

W środę mieliśmy rewelacyjną imprezę: Wieczór Narodów. Wspaniałe
występy, atmosfera święta, pyszne jedzenie – wszystko to zapewniło
studentom z całego świata dużo wrażeń. Po przemowie Pani Dyrektor
zatańczyliśmy poloneza, który ostatnimi czasy jest dla nas główną
zabawą łączącą wszystkie narody w letniej szkole. Wszyscy byli
zafascynowani prezentacjami krajów. Każdy miał okazję pokazać swoją
ojczyznę z najlepszej strony. Można było poznać różne kontynenty,
światopoglądy, muzykę i tańce. Warto podkreślić, że studenci brali udział
nie tylko w prezentacji własnego kraju, ale tańczyli i śpiewali ze swoimi
przyjaciółmi ze Stanów, Kanady, Tajwanu i z innych stron świata. Było
widać, że przez dwa tygodnie wszyscy bardzo się ze sobą zżyli. Jeśli
chodzi o występy, mogę wyróżnić Włochy z ich legendarną, bardzo fajnie
wykonaną piosenką oraz Francuzów. Mieliśmy możliwość dowiedzieć się
więcej o tradycjach popularnych zarówno w Azji, jak i w Europie  
i Ameryce. Uważam, że święto zostało wspaniale zorganizowane.
Dziękuję bardzo wszystkim organizatorom i uczestnikom! 
                                                      Maksym Fedoruk (Ukraina), „porzeczki” 
   



WIECZÓR NARODÓW OCZAMI 
MIESZKAŃCÓW CIESZYNA 

I TURYSTÓW

Key words: przeprowadzić sondę – to conduct a survey; oprócz tego – besides; razem – together;  
cieszynianin – citizen of Cieszyn; pod wrażeniem – impressed with; podróż poślubna – honeymoon;  

coś wyjątkowego – something special; odnosi się do – refers to

                Podczas Wieczoru Narodów miałyśmy przeprowadzić sondę wśród mieszkańców
Cieszyna i to było dość trudnym zadaniem, przede wszystkim dlatego że program imprezy
był bardzo interesujący i z przyjemnością oglądałyśmy prezentacje przyjaciół ze Szkoły,
tańczyłyśmy znane na całym świecie tańce i śpiewałyśmy w różnych językach. Oprócz tego
okazało się, że wśród ludzi zgromadzonych na cieszyńskim rynku mieszkańców Cieszyna
nie tak łatwo znaleźć. Ale nam się to udało! Spotkałyśmy pana Fryderyka, który już po raz
trzeci spędza 15 sierpnia razem ze studentami letniej szkoły. W tym roku panu Fryderykowi
bardzo spodobała się prezentacja Niemców. Porozmawiałyśmy też z panią Justyną i jej
rodziną, która cieszy się, że w ich mieście cudzoziemcy uczą się języka polskiego oraz
prezentują swoje kraje, mówią i śpiewają w różnych językach. Łukasz, mieszkający obecnie
w Bielsku-Białej cieszynianin, mówi, że Wieczór Narodów jest bardzo ciekawą inicjatywą
międzykulturową, potrzebną w takim mieście. Łukaszowi najbardziej spodobały się
prezentacje Egiptu i Finlandii. Pani Bernadecie, która przyjechała ze wschodu Polski do
rodziny w Cieszynie, najbardziej podobał się wspólny występ Chorwacji i Macedonii.
Gabriela z Jastrzębia-Zdroju była pod dużym wrażeniem prezentacji Chińczyków. A Dawid
– też z Jastrzębia-Zdroju – miał wrażenie, że znajduje się na zlocie dla głuchoniemych, bo
ludzie strasznie krzyczą (chyba ma poczucie humoru). Emilia i Dawid z Koszalina,
nadmorskiego miasta na północy Polski, przyjechali do Cieszyna na urlop. To ich podróż
poślubna, podczas której zwiedzają południową część Polski, dotąd mało im znaną. 
W Cieszynie byli kilka dni temu i dowiedzieli się, że 15 sierpnia na rynku będzie Wieczór
Narodów, więc postanowili specjalnie na niego wrócić. Na pytanie, który kraj najbardziej im
się podobał, Dawid powiedział: „Nie ma takiego kraju, który spodobał nam się najbardziej,
ponieważ każdy pokazuje coś wyjątkowego, coś ciekawego, coś śmiesznego, więc nie ma
żadnego faworyta”. Emilia i Dawid próbowali również przysmaków, które podczas
prezentacji były rozdawane wszystkim chętnym. Najbardziej egzotyczne dla Emilii okazały
się cukierki bananowe z Brazylii. Dawid uważa, że letnia szkoła języka, literatury i kultury
polskiej dla cudzoziemców jest rewelacyjnym pomysłem. Powiedział też, że byli zaskoczeni,
bo dla nich słowo „student” odnosi się do ludzi młodych, a tu okazało się, że w letniej szkole
jest cały przekrój wiekowy. Podsumowując, musimy przyznać, że na nasze główne pytanie:
„Który kraj zaprezentował się najlepiej na Wieczorze Narodów?” nie znalazłyśmy
odpowiedzi, bo 15 sierpnia w Cieszynie panowała przyjaźń i miłość każdego wobec
swojego kraju oraz szacunek dla innych kultur i języków.  
                                                                               Elena Ambarcumowa (Rosja), „porzeczki" 
                                                                                               Natalia Kowal (Ukraina), „śliwki"



POLSKI FILM JAKO LUSTRO POLSKIEJ 
HISTORII – WRAŻENIA Z FILMÓW 

„WYKLĘTY” I „CZARNY CZWARTEK”

Key words: zwłaszcza – especially; walczy – fights; umiera – dies; szczęście – happiness;  
wolność – freedom; nie poddała się – didn’t give up

 
Główny bohater filmu „Wyklęty” mówi: „Nadzieja umiera ostatnia. Ale co
zrobić, jeżeli ona dawno już zmarła, a my jeszcze żyjemy?”. To jest bardzo
filozoficzne i trudne pytanie. Główny bohater znalazł na nie odpowiedź – on
żyje! Dalej walczy o swoje szczęście, o szczęście bliskich mu ludzi. Człowiek
walczy, dopóki ma o co. Podobnie jest w filmie „Czarny czwartek”, w którym
bohaterowie walczą o swój chleb, a innymi słowami: też o swoje szczęście,  
o najlepsze życie. Moim zdaniem, jedną z najlepszych ról w tych filmach gra
dziecko. Po pierwsze dziecko jako symbol walki w filmie „Czarny czwartek”.
Janek Wiśniewski to dziecko, które jest symbolem walki mieszkańców
Gdańska i Gdyni o „chleb i wolność, i nową Polskę”. Po drugie dziecko  
w tych filmach to symbol przyszłości, tego szczęśliwego życia, o które teraz
walczą bohaterowie. W „Wyklętym” dziecko głównego bohatera, które
przeżyje te smutne lata, powie nowym pokoleniom o tamtych czasach,  
o tym, jak i o co walczył jego ojciec. W „Czarnym czwartku” żona głównego
bohatera po śmierci swego męża nie poddała się, bo ma jeszcze troje dzieci,
które musi wychowywać. W tym filmie pokazana jest prawda: ciężka, smutna
od czasu do czasu bardzo trudna do zrozumienia, ale prawda. Prawda  
o historii Polskiej, którą warto znać. Dlatego warto obejrzeć te filmy.  
To prawda, że nie będzie to łatwe, ale ty musisz - jak główni bohaterowie -
iść (oglądać) do samego końca.  

Jeżeli obcokrajowiec chce się czegoś dowiedzieć  
o Polakach, to musi zobaczyć polskie filmy. Zwłaszcza
„Wyklętego” i „Czarny czwartek”. 
Obejrzawszy te filmy, mogę odpowiedzieć na pytanie:
kim dla ciebie jest prawdziwy Polak? Dla mnie Polak
to człowiek, który zawsze walczy. A najtrudniejszą
walką dla niego jest walka z życiem.



 
Pierwsze pytanie, które zadaje sobie widz: co znaczy „najlepszy ”?  
Czy to ten człowiek, który jest najlepszy ze wszystkich? Nie. W filmie to
słowo ma zupełnie inne znaczenie. Główny bohater stara się, walcząc  
z życiem, stać się kimś lepszym niż był w przeszłości. Każdy człowiek
codziennie z czymś walczy i, moim zdaniem, najtrudniejsza jest walka  
z chorobą, a najbardziej taką, z którą nie może sobie poradzić.
Uzależnienie od narkotyków jest jedną z takich chorób. I to jest
naprawdę coś bardzo wyjątkowego, kiedy człowiek pokona taką
chorobę. W filmie, według mnie, taka walka była pokazana w sposób
bardzo prosty i nawet dość schematyczny, zwłaszcza na końcu.  
Ale inne momenty, na przykład kiedy główny bohater znajduje się  
w Monarze, już nie są takie proste. Dla mnie ten film nie jest typowo
polski. Moim zdaniem ma coś z amerykańskich filmów, ale nie był
nakręcony w Stanach Zjednoczonych. Ale jest jeszcze coś bardzo
wyjątkowego w tym obrazie. To są aktorzy, bo każdy z nich musi
pamiętać, że jego postać to jest prawdziwy człowiek ze swoją biografią.
To musi być prawdziwa historia. „Najlepszy” – to jest film, który warto
obejrzeć, dlatego że to jest ta prawdziwa historia życia człowieka.  
Czy on jest najlepszy? Czy nie? Na te pytania może odpowiedzieć tylko
widz, który obejrzy ten film. 
 
                                                            Masha Loshanina (Rosja), „ogórki”

Key words: najlepszy – the best; lepszy – better; uzależnienie od narkotyków – drug addiction;
według mnie –in my opinion; w tym obrazie – in this movie; prawdziwa historia – true story

CO TO ZNACZY „NAJLEPSZY"? – 
REFLEKSJE PO FILMIE



Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu Izumi. Ona jest z Japonii.
 

Dziennikarka: Jesteś z Japonii, ale teraz znajdujesz się w Polsce.  
To jest twój pierwszy raz w Polsce, czy już tutaj byłaś?
Izumi: Już byłam w Krakowie, Warszawie i Łodzi. Przyjechałam do
Polski, żeby uczyć się języka polskiego i szukać różnych książek na
temat historii polskiej sztuki.
Dz.: Czy podoba ci się ten kraj?
I.: Tak. Podobają mi się bardzo ludzie. Oni są grzeczni i dobrzy.  
Polska to bardzo piękny kraj.
Dz.: Dlaczego zdecydowałaś się uczyć języka polskiego? Skąd takie
zainteresowania?
I.: Zdecydowałam się uczyć języka polskiego dlatego, że potrzebuję go
do swoich studiów na uniwersytecie w Japonii. Uczę się historii polskiej
sztuki i potrzebuję umiejętności czytania książek w oryginale.
Dz.: Wiem, że chodzisz na wykłady. Czy podobają ci się przedstawione
tematy? O czym chciałabyś posłuchać?
I.: Tak! One są bardzo interesujące. Chciałabym więcej wykładów  
na temat muzyki.
Dz.: A co myślisz o polskim jedzeniu? Czy smakują ci dania w stołówce?
I.: Smakuje mi bardzo polskie jedzenie! Żurek to moja ulubiona potrawa!
Dz.: Skąd są twoi przyjaciele?
I.: Mam tu wielu przyjaciół. Oni są z Brazylii, Indonezji, Finlandii i Chin.
Dz.: Dziękuję bardzo za wywiad. Życzę ci łatwego i wesołego uczenia się
języka polskiego.
              
                                            Z Izumi Fujii (Japonia), „kalafiory" rozmawiała
                                                           Elżbieta Jaworska (Ukraina), „śliwki”

WYWIAD 

Key words: historia sztuki – history of art; zainteresowania – interests; umiejętności – skills;  
ulubiona potrawa – favorite food



Skład Rady Redakcyjnej: Olga Żuk (Białoruś), Maksym Fedoruk (Ukraina), Julia Ochrimenko
(Ukraina), Maxim Bujnicki (Białoruś) - „porzeczki", Masha Loshanina (Rosja) - „ogórki".  

Dołącz do nas!!!  
 

        Veronica Kaldaeva (Białoruś), „cytryny"

,



MUSISZ TU BYĆ:

Cieszyn – miasto, do którego 
chcesz znowu wrócić

Cieszyn jest jednym z pierwszych miast, które odwiedziłem w Polsce. Mimo tego, że
Cieszyn jest niewielką miejscowością, pozostawił i pozostawia dużo niezapomnianych
wrażeń. Znajduje się na granicy z Czechami i – być może z tego powodu – ma swoją
wyjątkową architekturę. Bardzo mi się spodobał rynek, który często staje się centrum
różnych wydarzeń. To miejsce, w którym można rozkoszować się życiem, pięknym
pejzażem i... huśtawkami. Uwielbiam spacery wieczorem po mieście, gdy można
niespiesznie zwiedzać piękny rynek, pójść do kawiarń, których tutaj jest mnóstwo, i po
prostu odpocząć, siedząc na ławeczce. Kiedy zapalają się żarówki, miasto przybiera
zupełnie inną postać. Zadziwia swoim spokojem, ciszą, przyjemnym nastrojem, miłymi
uśmiechniętymi ludźmi i niepowtarzalną atmosferą. Oprócz tego uwielbiam
różnorodność i pyszny smak lodów sprzedawanych w lodziarniach. Niemożliwe jest
przejść obok restauracji i kawiarń bez tego, żeby do nich nie wejść, one jakby wołają
swoimi zapachami i przytulnymi salami. Zauważyłem jeszcze, że na ulicach Cieszyna
jest bardzo czysto, wszędzie rosną kwiaty i pachnie czymś smacznym. Widać, że
mieszkańcy Cieszyna dbają o miasto i ono jest bardzo wygodne do życia. Trudno
opisać wszystkie wrażenia, które są w mojej głowie. Jedynie można powiedzieć –
Cieszyn jest miastem, do którego chcesz  wracać znowu i znowu. Mam wielką nadzieję
i marzenie, że w następnym roku po raz kolejny będę spacerować po przepięknych       
                       cieszyńskich ulicach. 
                                                                                         Igor Gaibei (Mołdawia), „ogórki”

Key words: niezapomnianych – unforgettable; na granicy z Czechami – on the border with the Czech Republic;
huśtawka – swing; żarówki – lights; niepowtarzalną – unique; przytulnymi  - cozy; dbają – take care   

20.08

20.08 - wieczór poezji Adama Mickiewicza (evening
of Adam Mickiewicz's poetry); 
22.08 - zakończenie Turnieju Tłumaczy (Translators’
tournament closing ceremony); 
25.08 - test końcowy z języka polskiego (Polish
language final test); 
25.08 - Cieszyn Cup - Turniej Piłki Nożnej (football
tournament); 
26.08 - wycieczka: Auschwitz (excursion: Auschwitz). 
 
 

22.08

25.08

26.08


