
 
Dzień Babci i Dziadka 
W Polsce obchodzimy dzień Babci i Dziadka odpowiednio 21 i 22 stycznia.  

Pomysł utworzenia święta Dnia Babci pojawił się po raz pierwszy w popularnym 
magazynie Kobieta i Życie w 1964 roku i od 1965 roku jest w Polsce bardzo 
popularny. Dzień Dziadka obchodzony jest dzień później. Polska była pierwszym 
krajem, który obchodził Dzień Babci. 
 
Z okazji tego święta dzieci często robią ręcznie karteczki i prezenty w szkole, aby 
okazać wdzięczność, miłość i uznanie, i jest to idealny czas, aby świętować z 
naszymi rodzinami i uczcić naszych dziadków, którzy zrobili dla nas tak wiele!  

Fakty o Dniu Babci i Dziadka: 

• Marian McQuade, który ustanowił Dzień Babci i Dziadka zmarł w 2008r. pozostawiając 
15- cioro dzieci, 43- je wnuków i 15- cioro prawnuków. 

• Oficjalnym kwiatkiem na Dzień Babci i Dziadka są niezapominajki. 

• Są kraje, w których Dzień Babci i Dziadka obchodzi się w tym samym dniu. W innych 
obchodzone są osobno (np. w  Polsce, we Francji i w Niemczech).  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W Klubie Dialogu 
naszym priorytetem i 
dumą jest sprawienie, 

aby każdy czuł się jak u 
siebie w domu, zarówno 

będąc w klasie, jak i w 
całej szkole!  

Profesjonalizm:  
Wysoko 

wykwalifikowani 
lektorzy oraz zespół 

metodyków 
zapewniają najwyższy 

poziom nauczania.


,,Gorąco polecam Klub 
Dialogu za ich metody 

pracy pedagogicznej [...] 
Gdy tylko wejdziesz na 
pierwszą lekcję, lody 
zostają przełamane. 
Atmosfera jest miła i 

luźna, ale nie zrozumcie 
mnie źle, nauczycie się 

Czy wiesz, że…?Słówka miesiącaInfo o evencie

SYLWESTER -  
New Year’s Eve  

FERIE ZIMOWE - 
Winter holidays 

Święto Trzech Króli  -  
6 stycznia - chrześcijańskie 
święto, które celebruje 

objawienie Boga 
wcielonego jako Jezusa 

Chrystusa. 
 

Lekcja próbna: 
na poziomie A0  

dla nowych studentów 
 

25 stycznia  
o godzinie 18.00

- Daniel z Francji.



Co najbardziej lubisz w pracy z KD? Największą satysfakcję odczuwam, kiedy 
moi studenci zaczynają mówić po polsku. Gdy widzę, że czują się bardziej 
komfortowo zarówno w tych prostych sytuacjach dnia codziennego jak robienie 
zakupów, czy zamawianie jedzenia w restauracji, jak i kiedy mogą opowiedzieć 
o tym jak spędzili dzień. Niby nic, a jednak ta umiejętność jest bezcenna, 
pozwala poczuć się nieco lepiej w nowej rzeczywistości - nie tak obcym. Ważny 
jest również dla mnie sam fakt spotkania z ludźmi, którzy przyjeżdżając tu 
zawsze przywożą ze sobą kawałek świata, z którego pochodzą, jakieś swoje 
miejsce, różne historie. Dzięki tym spotkaniom mogę na chwilę przenieść się 
gdzieś indziej, dowiedzieć się czegoś nowego o tych ludziach, o świecie, o 
sobie. 

Powiedz mi coś o swojej nowej książce! Moja nowa książka to zbiór tekstów cenionego polskiego eseisty 
Jerzego Stempowskiego, który w latach 1923 - 1965 pisał o Niemczech. Znajdziemy reportaże, eseje, 
fragmenty listów, artykuły, w których Stempowski portretował Niemcy, biorąc pod uwagę sytuację polityczną, 
społeczną, gospodarczą, ale też patrząc na Niemcy z perspektywy tego, co się działo w szeroko rozumianej 
kulturze, a szczególnie literaturze. Te dwa tomy zatytułowane 'Niemcy' są obrazem nie tylko Niemiec, ale też 
Europy, która musiała sobie radzić z różnymi trudnymi doświadczeniami historycznymi. Stempowski 
występuje tutaj również jako orędownik dialogu polsko-niemieckiego.  
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NASZA BOŻONARODZENIOWA IMPREZA BYŁA WSPANIAŁYM ZAKOŃCZENIEM ROKU! 
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla tych, którzy sprawili, że nasza Świąteczna 
Impreza w 2018 r. odniosła ogromny sukces!  

Było ponad 40 gości i podzielenie się z Wami 
polskimi tradycjami wigilinymi było nas wielką 
przyjemnością.  

Do zobaczenia następnym razem! 

- Wywiad z naszą nauczycielką - Magdą -


