
✧W oczekiwaniu na Boże Narodzenie✧ 
Czy wiesz, że oczekiwanie na Boże Narodzenie rozpoczynamy już 
6-go grudnia, kiedy obchodzimy w Polsce „Mikołajki” – w tym dniu 
szczególnie dzieci spodziewają się od Świętego Mikołaja drobnych 
prezentów w swoich kapciuszkach, gdy obudzą się rano.


W tym czasie dzieci w szkołach I przedszkolach biorą udział w 
‘Jasełkach’, czyli przedstawieniach związanych z narodzeniem 
Jezusa, a miasta rozjaśnieją blaskiem tysiąca pięknych, 
świątecznych lampek.


Trzy tygodnie później nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. To 
wyjątkowy czas dla wszystkich Polaków. Największym 
wydarzeniem rodzinnym jest Wieczór 24-go grudnia, kiedy 
obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. Wówczas cała rodzina 
zasiada do Kolacji Wigilijnej, która rozpoczyna się nie wcześniej, 
nim pierwsza Gwiazda zabłyśnie na niebie. Zawsze 
przygotowywany jest dodatkowy talerz dla niespodziewanego 
gościa, a przed jedzeniem dzielimy się opłatkiem, składając sobie 
najlepsze życzenia. Po Kolacji, do wszystkich grzecznych osób 
przychodzi Święty Mikołaj (w Warszawie), Aniołek (w Krakowie), 
czy Gwiazdor (w Poznaniu) :-). O godzinie 24 rozpoczyna się 
Pasterka, czyli bardzo uroczysta Msza w kościele, celebrująca 
narodzenie Jezusa Chrystusa. 
                   ✧ Wesołych Świąt! Merry Christmas! ✧ 
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Nasza Szkoła 
W naszej ofercie 

znajdziesz zarówno 
ogólne kursy języka 

polskiego, jak i kursy 
specjalistyczne, takie 

jak: fonetyka, 
gramatyka i 

przygotowujące do 
egzaminów.


Polskość 
Kochamy naszą 

kulturę i tradycję i 
chcemy się nimi z 
Wami podzielić.


“It's a really nice 
environment to learn 

Polish, they are 
patient and the 

lessons are 
personalised, they 

make you feel that is 
possible to learn 

Polish, I really 
recommend it.” 

- Carolina. 



Lauren, czy możesz nam opowiedzieć, jak zaczęła się 
Twoje przygoda z KLUBEM DIALOGU? 
Jak wiecie jestem Angielką. Zaczęłam naukę języka polskiego 
w KLUBIE DIALOGU ponad 2 lata temu. Prawie nie mówiłam 
po polsku i byłam bardzo nieśmiała. To było w okolicach 
Bożego Narodzenia. W szkole odbywał się bożonarodzeniowy 
event i to właśnie wtedy zaczęłam ‘wychodzić ze swojej 
skorupki’ oraz rozmawiać po polsku z nauczycielami i innymi 
studentami na moim poziomie. Od tamtej pory moja pewność 
siebie rosła, a dzięki moim umiejętnościom posługiwania się 

językiem anielskim i polskim, dostałam pracę w szkole! Teraz jestem koordynatorem w 
biurze, a moja praca wiąże się z tłumaczeniami i organizowaniem dla Was zajęć z 
języka polskiego. Dla mnie to sama przyjemność rozmawiać ze studentami i budować 
z nimi relacje na dłuższy czas. Bardzo dużo się tu nauczyłam, a KLUB DIALOGU jest 
dla mnie wyjątkowy!


Aniu, a czego Ty się nauczyłaś podczas pracy w KLUBIE DIALOGU, miejscu 
pełnym interesujących ludzi z całego świata? 
Pochodzę z Ukrainy, a mieszkam i studiuję w Polsce od 3 lat. W KLUBIE DIALOGU 
pracuję od pół roku, a nauczyłam się tu cierpliwości oraz tego, że każdy Klient 
wymaga indywidualnego podejścia. Studenci pochodzą z różnych stron świata, 
innych kultur, mają różne temperamenty, dlatego podczas pracy w szkole musiałam 
nauczyć się wyczuwać z kim mogę pożartować, a z kim mam poruszać poważne 
tematy. Dużym plusem jest także to, że zaczęłam rozumieć Klientów mówiących po 
angielsku z różnymi akcentami i bardzo, bardzo mi się to podoba. 
 
Co najbardziej lubisz w Bożym Narodzeniu w Polsce?  
To interesujące pytanie, ponieważ lubię Święta Bożego Narodzenia tak w ogóle. W 
Polsce lubię oświetlone ulice i tę magiczną atmosferę na Starym Mieście; często 
spacerując tam i myślę, że jestem jak w jakiejś bajce. Trudno to opisać słowami, po 
prostu musicie zobaczyć to sami i poczuć magię Świąt w powietrzu.
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ANDRZEJKI - CZYLI HALLOWEEN PO POLSKU!  
Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, aby poznać swoją przyszłość? ;-) Otóż pod koniec 
listopada właśnie TO miało miejsce w KLUBIE DIALOGU.  
Co się stało? Wróżyliśmy poprzez lanie wosku, przepowiadaliśmy 
przyszłości z kart Tarota i wylosowanych przedmiotów oraz z 
„chodzących” butów.  
Nasza Szkoła była wypełniona wróżkami, elfami i czarownicami!  

Było super i wszyscy świetnie się bawiliśmy!!

- Wywiad z Anią I Lauren, koordynatorkami biura - 


