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Stare przysłowie mówi: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Chyba nikt z nas 

nie ma wątpliwości, że takie czasy właśnie nadeszły. W ciągu ostatniego 

miesiąca życie każdego z nas wywróciło się do góry nogami i o tym chcemy 

się z Wami podzielić w najnowszym numerze.  

Na początek kilka wskazówek dotyczących uczenia się w domu, następnie 

relacje naszych studentów z życia i studiowania w czasie kwarantanny,  

a na koniec powtórka ze słownictwa komputerowego. 

 

Jak uczyć się zdalnie w domu? 

Aby dobrze uczyć się w domu, proszę: 

1. znaleźć dobre miejsce do studiowania, 

2. przygotować codzienny harmonogram, pomoże to mieć kontrolę nad planami, 

3. używać różnych aplikacji, np. ZOOM, WEBEX, SKYPE, i brać udział w seminariach 

internetowych, 

4. oglądać filmiki na YouTube, 

5. czytać papierowe książki i cyfrowe materiały, 

6. tworzyć grupowy czat i tam dyskutować ze znajomymi na trudne tematy, 

7. ustalić realne cele w nauce, 

8. unikać dekoncentracji. 

Matthew (Nigeria), grupa MB

 

 

 



Jak wygląda życie studenckie w czasie kwarantanny? 

 Niektórzy z Was podzielili się swoimi wrażeniami z mieszkania i studiowania 

w Polsce w tym szczególnym czasie. 

 

Podczas tego okresu możemy robić wiele rzeczy. Można 

zdecydować się na jakiś kurs online, uczyć się innego języka. 

Ponadto każdy zainteresowany studiami doktoranckimi może 

wykorzystać ten okres, aby znaleźć przyszłego opiekuna – 

skontaktować się z nim i napisać dobrą i solidną propozycję 

badań. I na koniec można wykorzystać ten czas, aby nawiązać 

kontakt z rodziną i przyjaciółmi, a także odpocząć, ponieważ 

najlepszą rzeczą dla bezpieczeństwa jest zostać w domu. 

Mutiu (Nigeria), grupa MB 

 

Pandemia, a wraz z nią kwarantanna, dosięgnęła nas 12 marca. Od tego dnia w Polsce i w moim 

życiu wszystko się zmieniło. Moje ulubione miejsca są zamknięte i muszę zostać w domu. Nie 

mogę też uczyć się w zwykłej formie, ponieważ podjęto decyzję o rozpoczęciu kształcenia na 

odległość. Bardzo trudno jest mi uczyć się na odległość, ponieważ nie jestem do tego 

przyzwyczajona, a poza tym często pojawiają się również problemy techniczne. Wychodzę z domu 

tylko w uzasadnionych przypadkach, na przykład do apteki lub do sklepu. Naprawdę bardzo 

chciałabym, aby to wszystko się skończyło i żebyśmy wszyscy wrócili do normalnego życia – 

poszli na uniwersytet, pracowali, spacerowali i po prostu spędzali wolny czas tak, jak chcemy. 

Alina (Ukraina), grupa ZM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdy jest koronawirus, można uczyć się języka 

polskiego na lekcjach online z nauczycielami lub 

oglądać filmy dydaktyczne na YouTubie. W wolnym 

czasie można słuchać polskiej muzyki i rozmawiać 

przez telefon. Można wysyłać zadanie do nauczycieli 

przez e-mail. Można odpoczywać, gdy jest się 

zmęczonym. Można chodzić po pokoju, aby 

zachować zdrowie. Można też chodzić na zakupy. 

Reece (Nigeria), grupa MB 

 

Od 12 marca nasze życie zwolniło. Teraz siedzimy w domu, żeby nie narażać swojego życia na 

niebezpieczeństwo. Przez pierwszy tydzień byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu, ponieważ 

myślałam, że lubię siedzieć w domu, oglądać filmy i dużo jeść. Niestety, z czasem staje się to 

bardzo nudne. Cieszę się z lekcji online, bo rozmawiam nie tylko z rodzicami i siostrą, ale jeszcze 

z nauczycielami i z innymi studentami. Chociaż to jest trudne komunikować się przez Internet, ale 

radzimy sobie. W czasie wolnym od zajęć oglądam filmy, czytam książki, odrabiam zadanie 

domowe, nawet zaczęłam piec różne ciastka, często pomagam też siostrze robić jej zadanie 

domowe. Zaczęłam uprawiać jogę. Lubię, kiedy świeci słońce, bo wtedy z siostrą i mamą 

wynosimy na balkon krzesła i opalamy się. Pewnego dnia jeden mężczyzna włączył bardzo głośno 

muzykę i wszyscy sąsiedzi wyszli na balkon i zaczęli tańczyć. Nie mogę się doczekać tego dnia, 

kiedy kwarantanna się skończy, kiedy wszystko będzie dobrze i ludzie będą zdrowi. Myślę, że 

wszyscy zaczną doceniać życie. 

Anna (Ukraina), grupa ZM2 

 

Podczas kwarantanny większość czasu spędzam na nauce online. Bardzo lubię gotować, dlatego 

wykorzystuję ten czas na przygotowanie nowych potraw. Używam też komunikatorów wideo do 

rozmów z przyjaciółmi i rodziną. Żeby się nie nudzić, gram w gry komputerowe, oglądam filmy 

i słucham muzyki. Uczę się też języka polskiego, więc dużo czytam i oglądam filmy na YouTubie 

o nauce tego języka. Dwa razy w tygodniu chodzę na szybkie zakupy do Biedronki lub Auchan. 

Wykonuję również proste ćwiczenia, aby zachować sprawność fizyczną. 

Arpit (Indie), grupa MB 

 



Gdy jest koronawirus, można oglądać filmy 

i słuchać muzyki. Relaksujące może być 

także czytanie książek. Niektórzy zaglądają 

na poradniki DIY i tworzą coś ze starych 

rzeczy. Po tych czynnościach warto 

zadzwonić do przyjaciół i rodziny. Warto 

pamiętać o zakupach i gotowaniu. Można 

także nauczyć się przyrządzać nowe dania. 

Można uczyć się języków obcych. Wszystko 

to można zrobić w domu, gdy jest 

koronawirus. 

Taiwo (Nigeria), grupa MB 

 

Chciałbym opowiedzieć o mieszkaniu i studiowaniu w Polsce podczas kwarantanny. Moim 

zdaniem władza zrobiła wszystko, żeby wirus się nie rozprzestrzenił. Wiem, że wszystkim było 

trudno dostosować się do takich zmian – zarówno studentom, jak i nauczycielom. Jednak powoli 

wszyscy przystosowaliśmy się do tego. Najtrudniej było starszym ludziom, ponieważ mają większe 

szanse zarazić się wirusem. Nie pojechałem do domu na Ukrainę, ponieważ tutaj sytuacja jest 

lepsza. Myślę, że epidemia bardzo długo nie potrwa i wszyscy wrócimy do normalnego życia. 

Syveryn (Ukraina), grupa ZM2 

 

Lekcje online są w tej chwili bardzo ważne i pomocne. Gdy widzę moich kolegów i rozmawiam 

z nimi na zajęciach online, zapominam o pandemii. Moi nauczyciele języka polskiego są najlepsi. 

Sprawili, że nasza interakcja jest interesująca. Zajmują nasz czas i dają nam ciekawe zadania. Oni 

zawsze pytają o nasze samopoczucie. Cieszę się, że jestem studentem języka polskiego i kultury 

oraz że jestem tu podczas tej pandemii. 

Chinedum (Nigeria), grupa MB 

 

Niestety, czas kwarantanny spędzam w akademiku. W tym bardzo stresującym i niepewnym czasie 

nie jest to najlepsze miejsce na pobyt. Oczywiście, administracja akademika i Uniwersytetu 

Śląskiego dokłada wszelkich starań, abyśmy czuli się lepiej i by nie brakowało nam niczego, ale 

w akademiku pełnym studentów nie zawsze jest możliwe utrzymanie dystansu społecznego 

 



i znalezienie spokojnego miejsca do nauki. Na szczęście mamy nasze zajęcia online i możemy 

kontynuować studia pomimo okoliczności, przed którymi stoi teraz świat. Mam nadzieję, że 

w najbliższym czasie znajdę lot i wrócę do Armenii, i że nasze zajęcia będą kontynuowane bez 

problemu i będziemy w stanie zakończyć kurs przygotowawczy. 

Mariam (Armenia), grupa ZM2 

Żyjemy w czasach zaawansowanych technologii i Internetu, 

dlatego w czasie kwarantanny bez problemu możemy 

studiować. Dla wielu ludzi to jest bardzo wygodne – nie 

wychodzić z domu i spędzać czas przy komputerze. Osobiście 

dla mnie taki reżim jest nieco trudny, bo z jednej strony lubię 

być w domu i nie kontaktować się z ludźmi, ale z drugiej strony 

szkoda, że nie mogę spacerować w lesie czy parku. W związku 

z kwarantanną mam więcej czasu na czytanie książek 

i samokształcenie. Jak większość kobiet, lubię chodzić do 

sklepów, kupować ubrania i różne damskie rzeczy, niestety, 

teraz sklepy odzieżowe są zamknięte – nie jest to katastrofa, bo 

mogę oglądać i kupować ubrania przez Internet. Och, ile już 

zamówiłam! Ta sytuacja stała się dla mnie zachętą do 

uporządkowania rzeczy w szafie i zrobienia miejsca na nowe. 

Już dosyć długo trwa ta kwarantanna, dlatego mam już tego 

dość i przestawiłam meble w domu, aby urozmaicić sobie 

życie, sadzę kwiaty i zioła na balkonie i w taki oto sposób 

spędzam czas☺   Antonina (Ukraina), grupa ZM2 

Uczenie się w czasie koronawirusa stanowi szczególne wyzwanie, chociaż nauka 

z wykorzystaniem Internetu jest możliwa, to jednak brakuje mi bezpośredniego kontaktu 

z wykładowcami, szczególnie w przypadku nauki języka obcego. Ponadto sytuacja życiowa 

w akademiku jest napięta ze względu na surowe ograniczenia dotyczące opuszczania domu. Nawet 

jeśli dobrze się dogadujemy w akademiku, konflikty są nieuniknione, bo mamy około 16 m² 

powierzchni mieszkalnej dla dwóch osób i 40 studentów na każdym piętrze. Podsumowując, 

staramy się jak najlepiej wykorzystać sytuację. Mam nadzieję, że nastąpi stopniowa poprawa, 

jestem pewien, że pomimo koronawirusa możemy dobrze zakończyć nasze studia. 

Maximilian (Niemcy), grupa ZM2

 

 



 

A na koniec krzyżówka.  

Skoro wszyscy uczymy się zdalnie w domu lub akademiku, jest to idealny moment, 

by powtórzyć słownictwo związane z używaniem komputera. Zatem długopisy 

w dłoń i do dzieła! 

 

 

 

1. Inaczej: „nazwa użytkownika”. 

2. Wyświetla obraz. Patrzysz na to, gdy 

korzystasz z komputera. 

3. Karta, dzięki której jest możliwość 

wyświetlania obrazu na ekranie komputera. 

Odpowiada też za jakość obrazu.  

4. Na przykład Times New Roman. 

5. Sieć ... nie potrzebuje kabla. Inaczej „wi-fi”. 

6. Zbiór programów, informacji i instrukcji dla 

komputera. 

7. Potrzebujesz jej, kiedy twój laptop ma słabą baterię. 

8. Zarządza ustawieniami i kontami użytkowników. 

9. Na przykład Windows. 

10. Dokument lub zdjęcie dołączone do e-maila. 

11. Na przykład Google Chrome, Firefox. 

 

Odpowiedzi: login, ekran, graficzna, czcionka, bezprzewodowa, oprogramowanie, ładowarka, administrator, system, załącznik, 

przeglądarka. 


