
Boże Narodzenie tuż, tuż 
Grudzień w Polsce to czas, który obfituje w miłe wydarzenia już od 
pierwszych dni. 6-go grudnia są ‘Mikołajki’ – każdy powód jest dobry, aby 
obdarować innych drobnymi prezentami wkładając je rano do butów!


3 tygodnie później obchodzimy Święta Bożego Narodzenia(*) – w Polsce 
24-go grudnia. Ten wieczór nazywany jest ‘Wigilią’.  ‘Wigilia’ to czas kiedy 
cała rodzina siada do uroczystej kolacji (składającej się z 12 dań(*)!) zaraz 
po pojawieniu się pierwszej gwiazdy(*) na niebie.


Przed jedzeniem dzielimy się opłatkiem(*), życząc sobie wzajemnie wszystkiego 
najlepszego. Przygotowujemy także jeden dodatkowy talerz dla niespodziewanego 
gościa(*). Po kolacji przychodzi Święty Mikołaj(*) obdarowując wszystkich 
prezentami, a o północy wiele rodzin idzie na pasterkę(*), aby wspólnie oczekiwać 
narodzin Jezusa.


Jako, że Święta trwają w Polsce 3 dni, kolejne 2 dni są także pełne pogody i 
rodzinnych spotkań przy stole (i jedzeniu!).


Będzie nam miło podzielić się z Wami naszą tradycją podczas 
nadchodzących eventów w szkole oraz na FB, gdzie opowiemy Wam o 
naszych unikalnych zwyczajach. Zaczynamy 10-go grudnia, więc polub 
naszą stronę FB/klubdialogu już dziś!


Wesołych Świąt! Merry Christmas! 

(*) – więcej opowieści na FB.
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Nasza Szkoła 
Oprócz kursów języka 
polskiego prowadzimy 
także zajęcia 
specjalistyczne, takie 
jak: fonetyka, 
gramatyka, pisanie, 
certyfikacyjne.


Polskość 
Kochamy naszą 

kulturę i tradycję i 
lubimy dzielić się tą 

pasją.


Recenzja 

“I absolutely love this 
school! […] I currently 
commute 2 hours just 
to have classes here, 
and I don’t regret it! 
[…]The teachers are 
experienced, kind and 
extremely helpful.” 

Czy wiesz, że?…Słowa miesiącaInfo o eventach

- Jennifer

Choinka - 
Christmas tree  

Wigilia -  
Christmas Eve

Podczas świąt 
uwielbiamy śpiewać 

kolędy. Przyjdź na event.  
Zobacz i przyłącz się do 

nas!

8.12 (sobota) – Bezpłatne 
konwersacje  

 
14.12 (piątek) – 18:00 

zapraszamy do stołu



Co cenisz najbardziej w swojej pracy w KD?  W Klubie Dialogu 
wszystko jest wyjątkowe. Naprawdę! Po 10 latach pracy w korporacji 
od 2 lat bardzo doceniam tę wyjątkową atmosferę panującą w szkole. 
Szczera przyjaźń pomiędzy pracownikami emanuje na naszych studentów, 
którzy także są wyjątkowi przynosząc do szkoły pierwiastki własnej kultury i 
osobowości. Bardzo lubię patrzeć na mapę w szkole, na której jasno widać 
jak cały świat uczy się polskiego w Klubie Dialogu :-). 

Który z eventów organizowanych przez szkołę zapadł Ci najbardziej w pamięci?  To ciekawe 
pytanie. Na pierwsze eventy organizowane przez szkołę przychodziło tylko kilka osób, co nas 
bardzo martwiło. Np. 2 lata temu na ‘Christmas Party’ przyszły 4 osoby. Rok później było tu już ponad 
30 studentów świetnie bawiących się przy stole zastawionym świątecznymi daniami przygotowanymi przez 
zespół KD! Mam szczerą nadzieję, że w tym roku - 14.12 pobijemy ten rekord! 
Bardzo ciekawe były także spotkania organizowane przez naszych studentów. Podczas ‘Wieczoru 
Ukraińskiego’ byliśmy poczęstowani ‘pielmieni’ (ukraińskie pierogi), Jonny opowiedział nam o swoim 
pięknym kraju - Irlandii Północnej, a Mohamed zabrał nas do świata kultury arabskiej. Jesteśmy otwarci na 
dzielenie się kulturą, a szkoła jest do tego idealnym miejscem!

Al. Jerozolimskie 55/4 • 00-697 Warszawa • mob: +48 664 788 004 • info@klubdialogu.pl • www.klubdialogu.pl • www.facebook.com/klubdialogu

2 EDYCJA  GRUDZIEŃ 2018

GDY SŁOŃCE ŚWIECI! – CO ROBIĆ W WARSZAWIE ZIMĄ… 
Pomimo mrozu w grudniu jest także dużo słońca. To sprawia, że możemy brać udział w wielu 
ciekawych i zabawnych aktywnościach w Warszawie. Więcej informacji znajdziesz poniżej: 
‣ Zimowy Narodowy - bumpery, curling, jazda na łyżwach… te i wiele innych atrakcji dostępnych na 

Stadionie Narodowym. Więcej info na stronie. 
‣ Bożonarodzeniowe iluminacje w parku Łazienki - 16.12 - 12.03; dużo czasu, aby zachwycić się tą magią! 
‣ Jarmark Bożonarodzeniowy 23.11 - 06.01. Stare Miasto. Tu znajdziesz  różnego rodzaju upominki 
świąteczne I tradycyjne jedzenie. Jedyne w swoim rodzaju! 
‣ Lodowisko – Stare Miasto – dużo zabawy na świeżym powietrzu.

- Wywiad z naszym menedżerem, Dorotą! -


