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Intensywny rok nauki przed nami, a potem studia na wymarzonych 

kierunkach i uniwersytetach.  

Na początek roku akademickiego nasza redakcja postanowiła przypomnieć 

nowym studentom rady przygotowane przez uczestników poprzedniej edycji 

kursu przygotowawczego.  

Zachęcamy do zapoznania się z listem powitalnym skierowanym do 

wszystkich naszych studentów. Czeka nas też krótka podróż w czasie, czyli 

kilka słów o tym, jak żyło się 100 lat temu. A na koniec przedstawimy kilka 

rodzin studentów kursu przygotowawczego i proponujemy powtórzenie 

słownictwa w formie krzyżówki. 

 

➔ Jeżeli masz jakieś problemy, zwróć się do 

wykładowców – oni na pewno Ci pomogą. 

➔ Staraj się robić wszystko w terminie. 

➔ Nie opuszczaj zajęć – obecności są bardzo 

ważne. 

➔ Bądź zawsze miły i uprzejmy, a grupa Cię 

polubi. 

➔ Nigdy nie imprezuj w środku tygodnia. 

➔ Gdy nie radzisz sobie z nauką, zgłoś się na dyżury wykładowców, 

to pomaga. 

 

➢ Nie przejmuj się niepowodzeniami. 

➢ Wysypiaj się. 

➢ Nie wydawaj pieniędzy na 

niepotrzebne rzeczy. 

➢ Wykorzystaj ten czas jak najlepiej, 

bo nigdy nie będziesz młodszy niż teraz. 

➢ Przygotowuj się do testów i 

egzaminów kilka dni wcześniej. 

 

 

 



 

 

 

✓ Podczas testów i sesji licz tylko na siebie, 

a nie na pomoc sąsiada. 

✓ Czytaj więcej polskiej literatury, korzystaj 

z biblioteki. 

✓ Staraj się nie mieć zaległości, a jeżeli 

masz jakieś testy do poprawy – pisz je od 

razu.  

 

WITAMY SIĘ 

 

Drogi Kareemie! 

Z tej strony Gabzachew Ayele, student Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. Razem uczymy się na kursie 

przygotowawczym. Cieszę się, że jesteś już w Polsce. 

Mam nadzieję, że Twoja podróż była komfortowa. 

Nauczyciele i studenci martwili się o Twoją podróż, 

ale wszystko skończyło się bardzo dobrze. Super, że 

jesteś już w Katowicach. Witam Cię serdecznie! 

Pozdrawiam 

Gabzachew Ayele 

Gabzachew Ayele Negatu (Etiopa), KP4 

 

OPISUJEMY ŚWIAT – W PRZESZŁOŚCI…  

Sto lat temu na Ziemi było siedem razy mniej ludzi, ale rodziny były większe niż teraz. 

Rodziło się ponad dziesięcioro dzieci, ale wiele z nich umierało, ponieważ nie było tylu 

lekarstw, co teraz, a większość ludzi nie miała pieniędzy na jedzenie. W latach 20. 

skończyła się jedna z najstraszniejszych epidemii grypy – hiszpańska grypa. Był to 

trudny okres  w Rosji – po rewolucji październikowej i po pierwszej wojnie światowej. 

W tamtych czasach wiele osób zajmowało się rolnictwem oraz hodowaniem zwierząt. 

Większość z nich ciężko pracowała, dzieci nie chodziły do szkoły, ale pomagały 

rodzicom. Biedni ludzie przemieszczali się z miasta do miasta pieszo. 

Irina Bondareva (Rosja), kurs intensywny FAMI 



 

 

PRZEDSTAWIAMY SIĘ 

 

Mam na imię Urshula. Jestem Australijką. Mam 

osiemnaście lat. Mam mamę, tatę, brata, babcię i 

dziadka. Moja mama ma na imię Karen. Ona jest 

wrażliwa, niska, sympatyczna i inteligentna. Ona ma 

pięćdziesiąt osiem lat. Mój tata ma na imię Jacek. On jest 

spontaniczny, wysoki i trochę roztrzepany. On ma 

pięćdziesiąt sześć lat. Mój brat ma na imię Sebastian. Ma 

dwadzieścia jeden lat. On jest wysoki, bardzo chudy, 

poważny i pracowity. Moja babcia ma na imię Krystyna. Ona ma osiemdziesiąt trzy 

lata. Jest bardzo sympatyczna, średniego wzrostu i spokojna. Mój dziadek ma na imię 

Janusz. On ma osiemdziesiąt pięć lat, jest wysoki, energiczny, niezależny i zabawny. 

Urshula Shymczyk (Australia), KP1 

 

 

Mam na imię Damaris. Jestem Nigeryjką. Mam 26 lat. 

Mam mamę, tatę, rodzeństwo, babcię i dziadka. Moja 

mama ma na imię Julianah. Ona jest wysoka, gruba, 

ładna, wesoła i sympatyczna. Ona ma 62 lata. Mój tata 

ma na imię Emmanuel. On na 68 lat. On jest niski, 

szczupły, przystojny i inteligentny. Moja siostra ma na 

imię Ifeoluwa. Ona ma 29 lat, jest wysoka, gruba, ładna 

i wesoła. Mój brat ma na imię Theophilus. On ma 22 lata, jest wysoki, szczupły, 

przystojny i sympatyczny. Moja babcie ma na imię Sabina. Ona ma 85 lat. Ona jest 

niska, szczupła, wesoła,  stara i sympatyczna. Mój dziadek ma na imię Ogunbamiwo. 

On ma 95 lat. Jest stary, szczupły, wesoły i wysoki. 

Damaris Ajayi (Nigeria), KP1 

 



 

 

Mam na imię Ribi. Jestem Indonezyjką. Mam 

22 lata. Mam mamę, tatę, rodzeństwo i 

babcię. Moja mama ma na imię Sri. Ona jest 

średniego wzrostu, trochę gruba i ładna, i ma 

54 lata. Mój tata ma na imię Ali. On jest 

średniego wzrostu, wesoły i energiczny. Ma 

56 lat. Mój brat ma na imię Atsil. On jest 

wysoki, wysportowany i sympatyczny, ma 26 lat. Moja babcia ma na imię Rahmah. 

Ona jest ładna, zdrowa i stara – ma 74 lata. 

Ribi Ramadanti Multisona (Indonezja), KP1 

 

 

 

Mam na imię Dinara. Jestem Kazaszką. Mam 22 lata. Mam 

mamę, tatę, dwie siostry oraz babcię i dziadka. Mój tata ma 

na imię Bagdat. On jest wysportowany, wysoki i mądry. On 

ma 49 lat. Moja mama ma na imię Nazira. Ona jest 

odpowiedzialna, ładna, młoda i niezależna. Ma 45 lat. Mam 

dwie siostry. One mają na imię Aimara i Aizere. Pierwsza jest 

szczupła, pewna siebie i ładna, wesoła, chociaż wygląda na 

smutną osobę. Ona ma 26 lat. Druga jest wesoła, 

towarzyska, szczupła i młoda – ma 12 lat.  

Dinara Maksutova (Kazachstan), KP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KRZYŻÓWKA 

Co to jest? 


