
Ucz się polskiego kreatywnie podczas wakacji! 
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W Klubie Dialogu 
ustalamy priorytety i 

jesteśmy dumni z 
tego, że dzięki 

naszym usługom, 
czujesz się jak w 
domu nie tylko w 
klasie, ale i w całej 

szkole! 


Wysoko 
wykwalifikowani 

lektorzy oraz Zespół  
Metodyków 

zapewniają najwyższy 
poziom nauczania.


“The best place in 
Warsaw to learn 
Polish. This is not 

(only) a school, this is 
a different place 

where teachers and 
directors really care 
about you and your 
development. Super 

recommended!”

- Mike, Italy

Jak pewnie już wiesz, od lat podczas wakacji organizujemy wiele eventów! 
Byliśmy na spływie kajakowym, oglądaliśmy przedstawienia uliczne i 
bawiliśmy się w szukanie skarbu. Także w tym roku możesz spodziewać się 
wielu atrakcji! 

Gorąca herbata i drinki po 
niezapomnianym przestawieniu 
‘Street Art’ w zeszłym roku.

‘Szukanie skarbu’ – nasi modele 
nie zawiedli nas  ;-) 

Wielu z nas i naszych studentów było 
zachwyconych urokami spływu 
kajakowego po rzece niedaleko Warszawy.

Rok temu serdecznie zapraszaliśmy 
do nowej lokalizacji naszej szkoły!

Jazda konna, nauka nowych 
umiejętności podczas wyjątkowej 
wyprawy wśród Polskiej natury.

Koncert orkiestry w Klubie SPATiF, tańce i 
zabawa w przemiłym towarzystwie.
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          - UCZYMY SIĘ POLSKIEGO POMIĘDZY RZUTAMI- 
Wraz ze studentami KLUB DIALOGU świetnie bawił się podczas gry 
w kręgle :-). Z nami nauka języka polskiego nigdy nie jest nudna, a 
my wiemy jak ją połączyć z dobrą zabawą.  

Dołącz do nas tego lata – znowu wspólnie zagramy w kręgle i 
jeszcze więcej! Miej oczy szeroko otwarte, śledź eventy i baw się z 
nami! 

- Wywiad z naszym studentem - Richardem -

- Language Corner -

Jak długo uczysz się języka polskiego?  
Uczę się języka polskiego od kilku lat. Kiedy zacząłem się uczyć, szybko stało się 
oczywiste, że potrzebuję profesjonalnego doradztwa. Różnice między językiem 
angielskim a polskim są liczne i złożone. Miałem szczęście, że wybrałem Klub 
Dialogu jako moją pierwszą szkołę i nigdy nie kusiło mnie, aby przenieść się w inne 
miejsce.

Co najbardziej podoba Ci się, a co sprawia trudność w języku polskim? Nauczyciele są zawsze pozytywnie 
nastawieni, pomocni i wspierający - nawet dla leniwych uczniów, jak ja. Ich zaangażowanie jest widoczne nie tylko w 
klasie, ale można je zaobserwować w wielu innych dodatkowych zajęciach.  
 
Najtrudniejszym dla mnie aspektem języka polskiego są deklinacje, deklinacje specyficzne dla danego rodzaju. Na ile 
różnych sposobów możesz powiedzieć to samo?! Podoba mi się spójność języka - litery są zawsze wymawiane tak 
samo - prawie zawsze. Ale niektóre kombinacje! Ktoś musiał być pijany, kiedy tworzył tak wiele kombinacji sz, rz, cz 
itd.  

Gdybyś miał komuś doradzić, jak najlepiej uczyć się polskiego, co by to było? Gdybym musiał udzielić porady 
osobie uczącej się języka polskiego... Praktyka i powtarzanie. Praktyka i powtarzanie. Więcej ćwiczeń i powtórzeń.  

Naprawdę muszę słuchać mojej własnej porady...


