
100 lat niepodległości Polski  
Ten rok przechodzi pod znakiem stulecia niepodległości Polski. 
Nasza szkoła także weźmie udział w obchodach rocznicowych! 

W roku 1795, po trzecim rozbiorze terytorium Polski dokonanym przez 
Rosję, Austrię i Prusy Polska zniknęła z mapy Europy. W ciągu 123 lat 
niewoli nieustannie miały miejsce powstania, które jednak nie przynosiły 
upragnionej suwerenności. 


W końcu, w następstwie Pierwszej Wojny Światowej, dzięki nieugiętości i 
sile narodu polskiego, 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała 
niepodległość, ponownie zajmując swoje miejsce na mapie świata. 


Za najważniejszych działaczy w walce o wolność tego okresu uważa się: 
Józefa Piłsudskiego (Naczelny Wódz Armii Polskiej), Romana Dmowskiego 
(Minister Spraw Zagranicznych), Ignacego Paderewskiego (działacz 
niepodległościowy, kompozytor) i Wincentego Witosa (trzykrotny premier).


Podobnie jak w całej Polsce, my także będziemy obchodzić tę 
uroczystość w naszej szkole. Bądź z nami 9-go listopada. 
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Nasza szkoła 
Od ponad 14 lat Klub 
Dialogu z pasją i 
sukcesem uczymy 
języka polskiego jako 
obcego.  

KLUB DIALOGU 
Najważniejsze dla nas 
jest wzajemne 
zrozumienie 
odmienności kultur i 
języków! 

Recenzja 
,,The best thing about 
the school is that they 
know how to teach 
one of the most 
difficult languages.”

Czy wiesz, że…?Słowa miesiącaInfo o evencie

LISTOPAD -  
listo (liść) = leaf  
PADać = to fall 

‘Listopad’ is like ‘falling 
leaves’!  

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
9 listopada (piątek)  

o godz. 18.00  
w Klubie Dialogu 

- Bilal, Pakistan

NIEPODLEGŁOŚĆ - 
 Independence  

KRAJ  
- Country 



Violu, Piotrze, jak zostaliście właścicielami szkoły?  7 lat 
temu zaczęłam pracę w KLUBIE DIALOGU jako lektor. Od 
razu pokochałam atmosferę szkoły i studentów, więc gdy 2 
lata temu nadarzyła się okazja, kupiliśmy szkołę, aby 
kontynuować pracę i spełniać marzenie dzielenia się kulturą 
polską. 


Wiele się przez ten czas zmieniło… Oczywiście nie stało się to od razu. Zależało nam na tym, aby 
nasza Szkoła wyróżniała się nie tylko jakością nauczania, ale także wyjątkowymi eventami, takimi 
jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Niepodległości, spacery po Warszawie, itp. 
Niespodziewanie, nasi studenci sami zaangażowali się dzieląc się własną kulturą. Teraz większość z 
nich stała się ambasadorami Szkoły i sami chętnie polecają ją swoim znajomym.


Co jeszcze wyróżnia szkołę?  Niedawno dla większego komfortu nauczania przenieśliśmy się do 
większej lokalizacji. Teraz salki są przestronne i pełne ciepła. Ponadto nieustannie pracujemy nad 
nowymi programami specjalistycznymi dla studentów: certyfikat B1, fonetyczny, biznesowy, i inne. 
Zawsze jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.
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NIEPODLEGŁOŚĆ JEST KOBIETĄ - 100 YEARS OF WOMEN’S RIGHTS 
Listopad pod znakiem 100-tu lecia uzyskania 
przez kobiety prawa głosu!  
28-go listopada 1918 Józef Piłsudski podpisał dekret zwany 
Rozporządzeniem Wyborczym, który stanowił, że każdy polski 
obywatel, mężczyzna i kobieta równi sobie, otrzymują prawo 
wyborcze. 

- Wywiad z wĿaścicielami - Violą i Piotrem! -


