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Wiadomości Letniej Szkoły 
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Studenci! 

Kolejny intensywny tydzień za nami! 

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was 

krótkie podsumowanie minionych 

wydarzeń. W tym numerze gazetki 

prezentujemy:       

                          

 

 

 

➢ relację z wycieczki do 

Krakowa 

➢ refleksje po wycieczce do 

Oświęcimia 

➢ wrażenia po Spotkaniu 

Kultur i Tradycji 

➢ krzyżówkę o Polsce 

 
 

 
SŁOWNICZEK 

 

przygotować – to prepare; wycieczka – excursion; wrażenie – impression; 

krzyżówka – crossword 
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Niezapomniane Spotkania  

Kultur i Tradycji     

   
Wydarzenie, na które czekali wszyscy studenci od samego przyjazdu do 

Cieszyna. Zacznę od początku. Wielu uczestników letniej szkoły przywiozło ze 

sobą przepiękne stroje, żeby zaprezentować je cieszynianom i swoim 

kolegom. Przez dwa tygodnie studenci bardzo starali się wymyślić coś 

niesamowitego, żeby zadziwić widzów, udoskonalali swoje występy oraz 

przygotowywali tradycyjne potrawy. Nasza „podróż” do różnych miejsc na 

świecie zaczęła się od wspólnego przejścia na cieszyński Rynek. Mieszkańcy 

tego cudnego miasta ciepło nas witali i życzyli udanego występu oraz 

owocnego pobytu w Polsce. Jak tylko weszliśmy na rynek, rozpoczęło się 

przepiękne święto.  Razem z innymi studentami tańczyliśmy i śpiewaliśmy wiele 

znanych zagranicznych piosenek. Spacerując po Rynku, dowiedzieliśmy się, 

że mieszkańcy Cieszyna zachwycają się kulturą azjatycką, kiedy studenci z 

tego kontynentu śpiewali i tańczyli na scenie, wszyscy robili zdjęcia i kręcili 

wideo na pamiątkę. Nie mogę pominąć występu studentów z mojego kraju – 

Mołdawii. Cały Rynek tańczył z nami szybką i wesołą horę. Spotkanie Kultur 

i Tradycji na cieszyńskim Rynku zakończyło się niesamowitym polonezem, 

w którym zatańczyło ponad 220 osób! W imieniu studentów chciałabym 

podziękować wszystkim organizatorom i nauczycielom za wspaniałe emocje, 

które przeżyliśmy. Cieszyn naprawdę łączy serca i kontynenty! 

       Liubovi Rudac (Mołdawia), 

       Ogórki 

 

 

SŁOWNICZEK 

 

niezapomniany – unforgettable; niesamowity – incredible; rynek – market; 

święto – feast; szybki – fast 



 

Kraków w moich oczach    

Nie liczyłem, ile razy byłem już w Krakowie, ale tym razem była 

to świetna podróż z nowymi przyjaciółmi. Zaczęliśmy zwiedzanie od Zamku 

Królewskiego na Wawelu – jednego z symboli Krakowa. Tutaj znajduje się też 

katedra wraz z kryptą mieszczącą groby królewskie, oraz groby Józefa 

Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki. Potem poszliśmy zobaczyć Smoka 

Wawelskiego ziejącego ogniem. Krajobraz był piękny, z jednej strony płynąca 

Wisła, a z drugiej wspaniały Wawel. Dalej spacerowaliśmy główną ulicą do 

rynku głównego – to jeden z największych rynków w Europie. Jest centralnym 

punktem miasta, przy którym znajduje się wiele zabytków, a także miejscem, 

od którego można rozpocząć zwiedzanie. Kościół Mariacki, kamienice wokół 

Rynku, Sukiennice, a także pomnik Adama Mickiewicza to najważniejsze 

zabytki Krakowa. W Sukiennicach mogliśmy kupić ciekawe i oryginalne 

pamiątki, często ręcznie wykonane. Pogoda była bardzo ładna, było gorąco, 

po długim spacerze usiedliśmy w kawiarni i delektowaliśmy się pysznymi 

lodami. Myślę, że wyjątkowa historia i tradycja oraz związana z nimi 

architektura w wielu wspaniałych odsłonach uczyniły z Krakowa miejsce 

magiczne. Miejsce, w którym wielu się zakochuje i do którego chce się 

wracać.          Duong Duc Hai (Wietnam), 

Śliwki 

 

Muzeum Auschwitz-Birkenau     

w Oświęcimiu    

     
Pojechałem z przyjaciółmi do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 

w słoneczny dzień. Na początku poczułem ciężką i ponurą atmosferę. 



Okropności popełnione przez nazistów w tym regionie pojawiały się przed 

moimi oczami. Szedłem powoli brukowaną drogą i obserwowałem stare 

budynki, w których miały miejsce dramaty milionów ludzi z całej Europy. Byłem 

naprawdę zszokowany, widząc kilka ton kobiecych włosów, okularów, butów 

i ubrań niewinnych ludzi. Poza tym do dziś prześladuje mnie obraz 

zamordowanych niewinnych dzieci. Przeszłość minęła, ale każdy powinien 

udać się do tego miejsca, aby zobaczyć następstwa wojny. Powinniśmy czuć 

się dumni i szczęśliwi, że żyjemy w czasach pokoju. 

Duong Duc Hai (Wietnam),  

Śliwki 

KRZYŻÓWKA O POLSCE 

 

            

NIE PRZEGAP! 

21.08 – wieczór polskich filmów 

animowanych (evening of Polish 

animated movies) 

22.08 – wieczór poezji Stanisława 

Wyspiańskiego (evening of Stanisław 

Wyspiańskis’ poetry) 

24.08 – kawiarenka konsultacyjna – 

przygotowanie do egzaminu (club extra 

classes – exam preparation) 

25.08 – wycieczka na Górny Śląsk 

(excursion to Upper Silesia) 

SŁOWNICZEK 

 

zwiedzać – to sightsee; grób – grave; krajobraz – landscape; kamienica – 

tenement house; pomnik – monument; pamiątka – souvenir; ponury – gloomy; 

niewinny – innocent; przeszłość – past; wojna – war; dumny – proud; pokój – 

peace  

1. Symbol Polski, którym jest biały orzeł na 

czerwonym tle. 

2. Są nimi np. Śniardwy, Mamry i Łebsko. 

3. Państwo, z którym graniczymy od strony 

zachodniej. 

4. Osoba stojąca na czele państwa będącego 

republiką. 

5. Jest nim Mazurek Dąbrowskiego. 

6. Stolica Polski. 

7. Miasto, w którym znajduje się Morskie Oko. 

8. Polskie morze. 

 

HASŁO: _______________ 


