
PAMIĄTKI – GADŻETY (słuchanie A2/B1) 

 

Kiedy jeździmy po świecie, lubimy kupować pamiątki z podróży. Czasem są 

to jakieś drobiazgi, które w codziennym życiu przypominają nam o ciekawych 

miejscach, w których byliśmy i o ludziach, którzy tam mieszkają. W Polsce 

popularnością wciąż się cieszą płyty z muzyką Chopina, książki o Janie Pawle II, czy 

Lechu Wałęsie, albumy ze zdjęciami z różnych części Polski. Podobnie jak na całym 

świecie można tutaj kupić długopisy, magnesy czy kubki z logo kraju. Niestety 

często rzeczy tego typu są kiczowate i po prostu nieładne. Dlatego ostatnio często 

są organizowane konkursy i warsztaty, na których uczestnicy zastanawiają się, co 

to jest nowoczesna pamiątka i do czego jest nam potrzebna? Osoby, które biorą 

udział w takich spotkaniach, zgadzają się, że gadżety reklamujące Polskę w świecie 

powinny być użyteczne, pełnić funkcję edukacyjną, być dobrej jakości i być 

oryginalne. Dobrze, żeby były też zabawne. Pamiątka jest symbolem kultury. Ten 

niewielki przedmiot, który turysta, albo partner spotkania biznesowego weźmie do 

domu, zawiera komunikat o tym, jak chcielibyśmy, żeby nas pamiętano. 

Kilka ostatnio przeprowadzonych konkursów pokazało, że Polacy mają wiele 

ciekawych pomysłów na pamiątki, które można zaproponować turystom. Zadanie 

polegało na wymyśleniu przedmiotu promującego Polskę jako kraj nowoczesny i 

otwarty, wywołującego pozytywne skojarzenia z naszą kulturą (…). Każda z 

propozycji jest użytecznym przedmiotem, a jednocześnie informacją – o kształcie 

Polski, o charakterystycznych elementach języka, o klimacie i ciepłym charakterze 

kontaktów międzyludzkich.  Wśród nagrodzonych prac znalazł się bardzo 

praktyczny gadżet – lekka, kolorowa, aluminiowa klamra (nazywana 

„karabińczykiem”), której kształt przypomina kontury Polski. Może służyć do 

łączenia kilku elementów, można go przypiąć do plecaka, itp.  

Inna ciekawa pamiątka to spinki do koszuli z typowymi dla języka polskiego 

literami: „Ę” i „Ą”. Obcokrajowcom będą przypominać o języku polskim i 

oryginalnych literach w alfabecie. Dla turysty polskiego są zabawnym gadżetem, bo 

jeśli w języku polskim mówimy, że ktoś jest „ęą”, to znaczy, że jest bardzo 

elegancki, dystyngowany, może trochę ekstrawagancki.  

Bardzo spodobał się też projekt rękawiczek „Warm welcome” z 

pozdrowieniami po polsku. Taka pamiątka może kojarzy się z nie zawsze ciepłym 



klimacie w Polsce, ale przede wszystkim przypomina, że jest to kraj ciepłych i 

dobrych ludzi, miejsce, gdzie warto wracać.  

Pojawił się także projekt na zebrę na ulicy (czyli przejście dla pieszych) z 

elementami klawiatury fortepianu, który kojarzy się z najpopularniejszym polskim 

kompozytorem – z Chopinem. 

Osoby zajmujące się promocją i reklamą Polski zgadzają się, że 

najważniejsze, żeby gadżet był atrakcyjny i żeby osoba, która go kupuje nie chciała 

się z nim rozstać. 

(wykorzystano fragmenty z: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska „Ku pamięci. 

Gadżet, który kręci”, „Przekrój”, nr 21/2009r.) 

 

ZADANIA DO TEKSTU: 

 

Tekst może być wykorzystany przy okazji opracowywania wielu tematów, np. o 

podróżach, o sprzętach domowych, o kulturze polskiej, o reklamie, itp. 

Wprowadzeniem do tekstu może być rozmowa, w trakcie której – w zależności od 

tematu – dobrze jest wykorzystać zdjęcia znanych Polaków, (pamiątki, zarówno te 

kiczowate, tandetne, jak i oryginalne), różne gadżety reklamowe, itp. Można też 

poprosić studentów o przyniesienie na zajęcia jakichś pamiątek z ich kraju. 

Przykładowe pytania: 

 

1. Po co ludzie kupują pamiątki? 

2. Jakie są najpopularniejsze pamiątki w waszych krajach, co/kogo 

przedstawiają, czy mówią o historii, znanych zabytkach, itp. 

3. Jakie rzeczy z Polski według was najlepiej nadają się na pamiątki?  

4. Jakie/Które pamiątki wam się podobają, a które nie i dlaczego? 

5. Jakie są wasze ulubione pamiątki i skąd? 

6. Jaki oryginalny, nowy gadżet moglibyście wymyślić (dla swojego kraju, dla 

Polski)? itp. 

 

 

ĆWICZENIA PRZED SŁUCHANIEM: 

Zadanie 1. 



Proszę dopasować definicje do podanych niżej słów: 

 

0. pamiątka 

1. drobiazg 

2. przypominać/przypomnieć 

3. część 

4. warsztaty 

5. uczestnik 

6. użyteczny 

7. przedmiot 

8. skojarzenie 

9. kształt 

10. (coś) służyć do czegoś 

11. rozstawać się/rozstać się 

x. gadżet z podróży 

a. praktyczny, funkcjonalny, 

b. „kawałek”, fragment, 

c. forma, 

d. coś podobnego, 

analogicznego, 

e. np. kiedy coś widzę i 

pamiętam o czymś, 

f. coś małego, 

g. coś pomaga mi coś zrobić, 

skorzystać z tego, 

h. ktoś, kto bierze udział w 

czymś, 

i. rzecz, 

j. kurs, 

k. nie być razem. 

 

Odpowiedzi: 1….., 2….., 3….., 4….., 5….., 6….., 7……, 8…., 9……, 10….., 11……. . 

 

Zadanie 2. 

Proszę uzupełnić poniższe zdania i użyć słów z zadania 1. Uwaga!! Proszę wybrać 

potrzebne słowa i napisać je w odpowiedniej formie. 

0. Kiedy podróżuję po nowych krajach, kupuję ………………………….. dla siebie i 

dla znajomych. pamiątki 

1. To zdjęcie …………………………………………………………….. mi o wspaniałej podróży 

do Afryki. 

2. W zeszłym miesiącu braliśmy udział w ………………………………………. tanecznych. 

3. Do czego ………………………………………………………. ten przedmiot? 

4. Ania i Janek ………………………………………………. po kilku latach znajomości.\ 

5. Czy kiedy patrzycie na to słowo macie ………………………………………………… 

(l.mn.) z innym wyrazem, który znacie? 



 

 

W trakcie pierwszego słuchania: 

 

Zadanie 2. 

Proszę zdecydować, o których  pamiątkach/gadżetach jest mowa w nagraniu: 

 

Pamiątki/gadżety TAK NIE 

0. długopisy 

1. magnesy z zabytkami 

2. płyty z muzyką 

3. karty do gry 

4. klamra w kształcie Polski 

5. podkoszulek z napisami 

6. spinki do koszuli 

7. ciepłe rękawiczki 

8. albumy ze zdjęciami 

9. butelka z logo kraju 

10.  breloczek do kluczy 

+  

 

W trakcie drugiego słuchania: 

 

Zadanie 3. 

Proszę posłuchać nagrania jeszcze raz i odpowiedzieć na pytania: 

 

0. Co kupujemy, kiedy podróżujemy po świecie?    Pamiątki. 

 

1. O czym przypominają nam pamiątki? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakie są najpopularniejsze pamiątki z Polski? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dlaczego są organizowane warsztaty i konkursy na nowoczesne pamiątki? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



4. Jakie powinny być gadżety według uczestników warsztatów? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jakie cechy mają zaprojektowane gadżety? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jaki kształt ma kolorowa klamra? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jakie elementy znajdują się na spinkach do koszuli? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. O czym mają przypominać turystom rękawiczki z Polski? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Jaki pomysł mają projektanci na zebrę na ulicy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Co według osób zajmujących się promocją jest najważniejsze? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 4. MÓWIENIE 

 

ZESTAW: 

1. Jesteś projektantem i prezentujesz na konkursie projekt nowej pamiątki-

gadżetu z Twojego kraju, albo z Polski (od Ciebie zależy, czy chcesz, żeby to 

było cos bardzo nowoczesnego, kiczowatego, śmiesznego, itp.) 

2. Oceniasz zaprezentowany projekt, pracujesz w komisji konkursowej. Nowy 

projekt bardzo Ci się podoba, wyrażasz swoją opinię i zadowolenie. 

3. Jesteś w komisji, która wybiera najlepszy projekt na nową pamiątkę-gadżet. 

Ta propozycja nie podoba Ci się, więc krytykujesz ten pomysł, mówisz, że  

przedmiot jest nieużyteczny, itp.  

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

1. f, 2. e, 3. b, 4. j, 5. h, 6. a, 7. i, 8. d, 9. c, 10. g, 11. k. 

Zadanie 2. 

1. …. przypomina, 2. … warsztatach, 3. …służy, 4. …rozstali się, 5. ..skojarzenia. 

Zadanie 3. 



pamiątki/gadżety TAK NIE 

0. długopisy 

1. magnesy z zabytkami 

2. płyty z muzyką 

3. karty do gry 

4. klamra w kształcie Polski 

5. podkoszulek z napisami 

6. spinki do koszuli 

7. ciepłe rękawiczki 

8. albumy ze zdjęciami 

9. butelka z logo kraju 

10.  breloczek do kluczy 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

Zadanie 4. 

1. O miejscach, które odwiedziliśmy, o ludziach, których spotkaliśmy., 2. Płyty z 

muzyką Chopina, książki o znanych Polakach, albumy o Polsce., 3. Pamiątki często 

są kiczowate, nieładne., 4. Powinny być użyteczne, pełnić funkcję edukacyjną, być 

dobrej jakości, być oryginalne i zabawne. 5. Są funkcjonalne i informują klienta o 

specyfice naszego kraju., 6. Ma kontury Polski., 7. Litery z polskiego alfabetu „ę” i 

„ą” 8. O tym, że mieszkają tutaj ciepli ludzie., 9. Zebra ma mieć formę klawiszy 

fortepianu., 10. Żeby gadżet podobał się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


