
 Rozświetlona Warszawa - 
krótka historia Neonów Warszawskich 

Światła neonów wciąż oszałamiają i stanowią wspaniałą wizytówkę 
stolicy Polski. Odkrycie gazów szlachetnych było znaczącym 
momentem dla rozwoju ery neonów. Są one głównie wykorzystywane 
jako forma reklamy z powodu ich blasku, który powoduje, że z łatwością 
przyciągają uwagę nawet w tak gwarnym mieście jak Warszawa.


Te  niesamowite neony rozświetlają nasze miasto od bardzo, bardzo 
dawna. Ich historia sięga pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości i 
nieprzerwanie trwa nie zważając na zniszczenia II Wojny Światowej  
i mroki komunizmu, aż do dzisiaj, ciesząc oko w przestrzeni publicznej. 
Pierwsza reklama neonowa została zainstalowana w 1926r na 
skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich, a więc bardzo 
blisko siedziby naszej szkoły.


Końcówka lat 50-tych została okrzyknięta ‘czasem neonizacji’. Pomimo 
zniszczenia w czasie II WŚ, Warszawa szybko stała się ponownie 
europejską stolicą neonów, a rozświetlone reklamy wróciły na swoje 
dawne miejsce. Takim przykładem jest „Siatkarka”, która promienieje na 
Placu Konstytucji, rzucając piłkę w dół po budynku. Jest ona świadkiem 
złotego wieku ‘neonizacji’ ulicy Marszałkowskiej, a teraz otrzymała 
swoje ‘drugie życie’.


Obecnie można zobaczyć wystawę starych, neonowych reklam - które 
były rozsiane w przeszłości po ulicach Warszawy – w Muzeum Neonów, 
które znajduje się na Pradze. To piękne i interesujące miejsce, warte 
zobaczenia!
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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!  

Profesjonalizm: 
Wysoko 

wykwalifikowani 
lektorzy oraz Zespół  

Metodyków 
zapewniają najwyższy 

poziom nauczania.  

“Very good language 
school to learn Polish, 

with a perfect  
location in the  

center of Warsaw! 
The teachers are very 

good and very 
accommodating with 

the slots.” 

- Mathieu, Francja



Ilhame, co sprawiło, że podjęłaś naukę języka polskiego? 
Kilka miesięcy temu przeprowadziłam się na stałe do Polski. Myślę, 
że to bardzo ważna cześć mojej integracji tutaj, jako obcokrajowca, 
żeby zrozumieć co się dzieje dookoła mnie oraz swobodnie 
komunikować się z rdzennymi mieszkańcami w ich języku.


Jak oceniasz to dotychczasowe doświadczenie? 
Szczerze mówiąc język polski jest wyzwaniem. To jeden z najtrudniejszych 
języków świata, dlatego rozpoczęcie nauki od początku we właściwy 
sposób było dla mnie oczywiste. Intensywny kurs wakacyjny pozwolił mi 
szybko poradzić sobie z sytuacjami życia codziennego, co poprawiło 

także mój komfort życia tutaj.


Co byś doradziła osobie, która chciałaby zacząć uczyć się języka polskiego od początku? 
Ważne, aby osoba ta starała się jak najwięcej mówić po polsku, gdzie tylko się da. Polacy to 
bardzo doceniają. Nie ma znaczenia, czy mówisz poprawnie, czy robisz błędy. Polacy te 
błędy wybaczają!


Co najbardziej lubiłaś robić podczas wakacji w Warszawie? 
Uwielbiam chodzić do parków, muzeów, do kina (w kinach filmy są wyświetlane w wersji 
oryginalnej z polskimi napisami). Ale najbardziej lubię wygrzewać się na słońcu, ponieważ 
wiem, że ten czas w Polsce nie trwa długo.

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

7 EDYCJA WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019

- SUMMER LOVING Z NASZYMI UTALENTOWANYMI STUDENTAMI - 
Nie tylko my mamy przyjemność w organizowaniu eventów dla naszych studentów. Sami nasi 
studenci wychodzą z inicjatywą podzielenia się swoim talentem z nami i innymi studentami. 
Dlatego jeszcze raz chcieliśmy podziękować naszym trenerom tańca Samby i Salsy: Deize i 
Williamowi za niezapomniany wieczór, który pojawił się w naszym kalendarzu imprez 
wakacyjnych. 

A ponadto, Jonny, nasz student, bloger i podróżnik z Północnej Irlandii, który prowadzi blog 
‘Norhern Irishman in Poland’ pod koniec września opowie nam fascynujące historie ze swoich 
podróży dookoła świata. Nie przeocz tego wydarzenia! Szczegóły już wkrótce na FB. Do 
zobaczenia! 

- Wywiad z naszą studentką – Ilhame z Marokka! -


