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Semestr zimowy dobiega 

końca. Nasza redakcja 

przedstawia kolejny numer 

gazetki. 

 

Tym razem zachęcamy do 

zapoznania się z 

noworocznymi 

postanowieniami słuchaczy 

kursu przygotowawczego. 

Na naszych czytelników 

czekają również wskazówki, 

jak skutecznie uczyć się 

języka polskiego.  

 

Lubicie łamigłówki? 

Zerknijcie na ostatnią stronę 

i spróbujcie rozwiązać zimową 

krzyżówkę. Powodzenia! 

 



 

 

 

Postanowienia noworoczne i plany na 2023 rok 

 

Mam wiele planów na ten rok. Chciałbym zdać 

egzamin na prawo jazdy, bo mam już 18 lat i 

bardzo przydałby mi się samochód w 

Katowicach. Wiem, że będę musiał podjąć 

decyzję odnośnie  do kierunku studiów, ale to 

naprawdę nie jest takie łatwe! Mam zamiar 

spotkać się z moimi przyjaciółmi. Mieszkają 

daleko ode mnie i nie widzieliśmy się już 10 

miesięcy… Oprócz tego chcę zaangażować się 

w samorozwój.  

Artem Kovtoniuk, KP5 

 

Myślę, że ten rok będzie szczęśliwy i odniosę 

wiele sukcesów. Mam tyle planów! Po pierwsze, 

będę chodzić na wszystkie zajęcia z języka 

polskiego. Będę dużo się uczyć, żeby lepiej 

pisać i mówić po polsku. Po drugie, złożę 

dokumenty rekrutacyjne na Uniwersytet 

Śląski. Co więcej, będę dużo podróżować do 

różnych krajów na całym świecie. Chciałabym 

odwiedzić na przykład Francję, Grecję i Chiny. 

Kateryna Tkachenko, KP5 

 

2023 będzie dla mnie rokiem zmian. Przede 

wszystkim będę przygotowywała się do 

podjęcia studiów na politechnice. Wezmę 

udział w konkursie artystycznym i spróbuję 

zdać egzamin certyfikatowy z języka polskiego 

– w tym celu poświęcę więcej czasu na 

codzienne czytanie po polsku. 

Krystyna Różycka, KP5 

 



 

 

Jak nauczyć się mówić po polsku? 

 

Kiedy przyjeżdżamy do innego kraju, bardzo się 

stresujemy, szczególnie gdy zaczynamy studia w obcym 

języku… Przedstawiamy rady, które pomagają nam uczyć 

się języka polskiego: 

 Nie można opuszczać lekcji i ważnych wydarzeń, 

na każdych można nauczyć się czegoś nowego. 

 Warto wychodzić z akademika dwie godziny 

wcześniej, bo kierowcom autobusów jest absolutnie 

wszystko jedno, czy zdążysz… 

 W sklepie warto zawsze rozmawiać po polsku, nawet 

gdy nie pamiętasz jakiegoś słowa. 

 Można zmienić język mediów społecznościowych, 

język w telefonie – dzięki temu całkowicie zanurzymy 

się w języku, którego się uczymy. 

 Ponadto warto oglądać filmy i seriale w danym 

języku. Dla początkujących polecamy „Świnkę 

Peppę”, a dla zaawansowanych „Wielką wodę”! 

 Trzeba poznawać nowych ludzi, szczególnie 

rodzimych użytkowników języka polskiego, którzy 

nie tylko pokażą nam, jak swobodniej mówić, ale też 

nauczą nas języka nieformalnego i slangu. 

 Trzeba zadawać pytania nauczycielom – nie wolno 

bać się popełniania błędów, to normalne! 

 Nie wolno chodzić na imprezy w środku tygodnia, 

bo będzie bardzo trudno obudzić się rano! 

 Mamy nadzieję, że nasze rady pomogą i Wam! 

My uczymy się języka polskiego w każdych 

warunkach:) 

Grupa KP5 



 

 

Zimowa krzyżówka  

     

  

 

 


