
 

W zeszłym tygodniu w naszej szkole gościliśmy troje studentów z zagranicy: Mei z Wietnamu, 
Aly’ego z Egiptu i Zuzannę ze Słowacji. Spędzili u nas 5 dni. Zapoznali nas z kulturą, tradycją 
swoich krajów, a także mieliśmy możliwość usłyszeć brzmienie ich ojczystych języków, co 
było dla nas prawdziwą nowością. Zobaczmy, co powiedzieli o czasie spędzonym w 
Garwolinie  

Ja: Co sądzicie o Polsce? Jak czujecie się w naszym mieście i szkole? 

Aly: Szczerze mówiąc, pierwszy dzień był dla mnie naprawdę ciężki. Trudno mi było się  
        przyzwyczaić, ale drugi dzień był już całkiem w porządku. Uczniowie zaczęli bardziej  
        angażować się na zajęciach. A jeśli chodzi o Garwolin… Bardzo mi się tu podoba. Fajnie,  
        że wszędzie jest śnieg. Polubiłem uczniów z internatu – są mili i pomocni. Chciałbym też 
        podziękować nauczycielom : Pani Nataszy, Marcie i Gosi, za pomoc, uprzejmość  
        i życzliwość. 

Ja: Hm, myślę, że nauczyciele będą zadowoleni z tych słów. Z czym chcielibyście zapoznać 
      uczniów naszej szkoły? 

Mei: Moją prezentację rozpoczęłam powitaniem w języku wietnamskim, ponieważ brzmi 
         zabawnie i jest łatwe do wymówienia. Ponadto, chciałam zapoznać uczniów z naszą 
         narodową sztuką, kulturą i znanymi na całym świecie budowlami wietnamskimi. 
         Chciałam również pokazać różnice kulturowe między moim a waszym krajem, aby 
         wzbudzić szacunek do naszej odmienności. 

Ja: To świetnie. Co sądzicie o naszych umiejętnościach językowych? 

Zuzanna: Moim zdaniem są naprawdę dobre, jednak niektórym brak śmiałości, żeby  
                 cokolwiek powiedzieć. Zdarza się, że ktoś świetnie mówi po angielsku, ale wstydzi 
                 się rozmawiać z obcokrajowcami. Zauważyłam, że jest wielu uczniów, którzy 
                 dobrze mówią, ale niestety są również tacy, których poziom angielskiego jest niski. 

Ja: Mam nadzieję, że większość z nich sobie dobrze radzi. Mieszkacie w internacie od 5 dni. 
      Jakie są wasze odczucia? 

Zuzanna: Hm… Mieszkałam w akademiku będąc w szkole średniej, więc dla mnie to nic 
                 nowego. Ale w waszym mi się bardzo spodobało. Jest nowoczesny – szczególnie 
                 łazienki. Łóżka również są wygodne. Podoba mi się to, że mieszkając w internacie 
                 niemal każdą wolną chwilę spędzamy z uczniami. 

Ja: To super  A co możecie powiedzieć na temat polskiego jedzenia? Czy jest 
      smaczniejsze od waszych tradycyjnych posiłków? 

Mei: Uwielbiam moje tradycyjne jedzenie. Urodziłam się w kraju azjatyckim, więc nasze 
         posiłki różnią się od waszych. My na przykład jem ryż, kluski… Więc byłam zaskoczona, 
         gdy musiałam jeść masło i ser. Przecież to takie tłuste! Wolę moje tradycyjne jedzenie, 
         jednak bardzo polubiłam pierogi i bigos. Są naprawdę wspaniałe. 

 



 

Ja: Masz racje, polskie jedzenie jest tłuste. Ale pierogi, jedno z naszych tradycyjnych dań 
      są naprawdę pyszne. Cieszę się, że Ci smakowały. Aly, przyjechałeś z Afryki, gdzie klimat 
      jest gorący. Jak czujesz się w Polsce, gdzie mamy srogą zimę? 

Aly: Uwielbiam zimę i śnieg. Pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. To naprawdę 
        niesamowite doświadczenie. 

Ja: Ojej, my Polacy mamy już dość zimy. Zuzanno, gdybyś miała taką możliwość, czy 
      chciałabyś odwiedzić Polskę jeszcze raz? 

Zuzanna: Oczywiście! Ludzie tutaj są przyjaźni, chłopcy bardzo grzeczni… Prawdziwi 
                 dżentelmeni  Kiedy byłam w Warszawie, mieszkałam u polskiej rodziny. Czułam  
                 się tam jak w domu. Dawali mi wszystko, czego potrzebowałam i byli bardzo 
                 gościnni.  

Ja: Szczęściara  A teraz ostatnie pytanie: jaka jest według was najwspanialsza rzecz w 
      Polsce? 

Aly: Po pierwsze – transport 
        Po drugie – edukacja 
        Po trzecie – polskie dziewczyny ;) 
        Po czwarte – ruch uliczny 

Ja: Dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że podobało wam się u nas. Wasze lekcje 
      były naprawdę interesujące i myślę, że wszyscy je dobrze zapamiętamy, tak jak Was  
      Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce! 

 

Adrianna Wojtaś Ib LO                                                                                                                


