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WELCOME TO KIWI SCHOOL!
Witaj w KIWI SCHOOL - interaktywnej szkole językowej, której działalność
rozpoczęła się w 2008 roku. Siedziba naszej szkoły znajduje się w samym centrum
Mosiny k/Poznania, przy Placu 20 Października 6, na pierwszym piętrze.
Prowadzimy zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego oraz (od niedawna)
hiszpańskiego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu, a lekcje w KIWI
SCHOOL prowadzone są przez doświadczonych lektorów, którzy łączą wiedzę
z pasją do języków obcych. W ofercie szkoły znajdziesz: kursy językowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, zajęcia indywidualne, korepetycje, szkolenia dla firm
oraz cyklicznie organizowane wydarzenia kulturowe. Zajęcia prowadzimy
w oparciu o autorską metodę nauczania, łącząc tradycję z nowoczesnością przy
użyciu tablic multimedialnych i tabletów, dzięki czemu nasi Słuchacze szybko
zdobywają umiejętności porozumiewania się. Zajęcia językowe dostosowane są
indywidualnie do poziomu i tempa nauki kursanta. Sukcesy naszych Słuchaczy są
naszą najlepszą wizytówką! Dołącz do nas! Zostań Słuchaczem KIWI SCHOOL
ucz się języków obcych z pasją.

1

Przepis na pizzę
bez pizzy
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WE LOVE DOGS!
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WYWIAD Z PANIĄ MAGDĄ DYREKTORKĄ KIWI SCHOOL
A. DAKOWSKA: Opowiedz, w jaki sposób
rozpoczęła się Twoja przygoda z językiem
angielskim?
M. STELMASZYK: Języka angielskiego zaczęłam
uczyć się w 2. klasie szkoły podstawowej na
zajęciach pozaszkolnych.
A.D.: Czy angielski od zawsze
Pamiętasz co spowodowało,
związać swoją karierę właśnie
(Aktor, wokalista, zespół,
szczególna piosenka? :)).

był Twoją pasją?
że postanowiłaś
z tym językiem?
a może jakaś

Dla mnie nie było różnicy, ale już podczas studiów,
na pierwszych zajęciach z fonetyki i po teście
z wymowy usłyszałam: „Możesz wybrać sobie grupę
amerykańską albo brytyjską, bo nie masz żadnego
akcentu”. Wybrałam więc grupę brytyjską, bo było to
większym wyzwaniem, ale po latach język
amerykański jest mi bliższy. Potrafię mówić w obu
akcentach.

M.S.: Myślę, że wszystko zaczęło się od fascynacji
muzyką Eltona Johna, The Kelly Family, Kylie
Minogue i chęcią rozumienia o czym są ich piosenki.
Pamiętam, że zasypiałam ze słuchawkami
i włączonym walkmanem - inaczej nie potrafiłam
zasnąć. Potem przyszła pasja oglądania filmów
amerykańskich, m.in. filmu Lady Bugs z Jonathanem
Brandisem w roli głównej, który wypożyczałam
(z wypożyczalni kaset VHS na rynku w Mosinie) co
drugi dzień i w każdej wolnej chwili go oglądałam,
usilnie próbując zrozumieć, co mówią aktorzy po
angielsku zza dźwięku polskiego lektora.

A.D.: Czy już od najmłodszych lat widziałaś siebie
w roli nauczyciela? Czy decyzja ta przyszła nagle
i spontanicznie?
M.S.: Zawsze chciałam podróżować.
A.D.: I rozumiem, że język obcy Ci to ułatwił?

A.D.: I co? Udawało Ci się?
M.S.: Tak.
M.D.: Obejrzałam ten film około dwóch tysięcy razy,
a może i więcej, ale spisałam cały scenariusz po
angielsku! Serio! (śmiech) - wtedy nie było Internetu
i trzeba było sobie jakoś radzić… Ale przynajmniej
wyrobiłam sobie słuch językowy.

A.D.: Skąd więc pomysł na założenie szkoły
językowej w Mosinie? Szkoła chyba nie bardzo
umożliwia podróżowanie w sensie fizycznym… :)
M.S.: Nie, ale pozwala opowiadać o różnych krajach,
bo nauka języka to nie tylko gramatyka i słówka, to
też poznawanie różnych kultur i ludzi.

A.D.: I rozumiem, że spodobał Ci się j. angielski a szczególnie akcent amerykański?

A.D.: A skąd idea nazwania szkoły KIWI SCHOOL?

M.D.: Wtedy w szkołach nie zwracano uwagi na to
jakim naucza się językiem, przeważał język brytyjski.
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M.S.: Jak już wcześniej wspomniałam, miałam wiele
fascynacji i pasji, a na studiach zakochałam się
w filmie „Władca Pierścieni” (który oczywiście też
obejrzałam kilkaset razy). W nagrodę, po
egzaminach kupowałam sobie rozszerzone wersje
tego filmu i oglądałam też dodatki jak film
powstawał i gdzie. A że zdjęcia kręcono w Nowej
Zelandii to od razu się w niej zakochałam. A na
mieszkańców Nowej Zelandii potocznie mówi się
KIWI, jak na nas w Wielkopolsce PYRY, stąd pomysł
na nazwę szkoły.

M.S.: Uwielbiam gotować! I kocham spacerować
z moim pieskiem. I od czasu do czasu pojechać na
mecz. Lubię też grać w tenisa. Wieczorami namiętnie
oglądam seriale telewizyjne.

A.D.: Co jest dla Ciebie ważne podczas nauczania
młodych ludzi?

A.D.: Szeroki wachlarz zainteresowań! Ale po co
tyle seriali?! Czy to pomaga w j. angielskim?

M.S.: Przede wszystkim pozytywnie motywować,
pokazywać, że jak się chce to można wiele osiągnąć czasem wymaga to troszkę więcej pracy, ale wszystko
jest możliwe. Kiedyś moją uczennicą była pani, która
po 16 latach postanowiła zdać maturę. Udało nam
się przygotować do tego egzaminu w cztery
miesiące, mimo że nic wcześniej nie pamiętała z j.
angielskiego. Oczywiście zdała!

M.S.: Oczywiście. Wystarczy nawet mieć włączony
TV i serial w oryginalnym języku, gotować (na
przykład pyszną zupę) nie skupiając się nawet na
tym serialu - ważne, by nasz mózg odbierał sygnały
w obcym języku i się do niego przyzwyczajał, a co za
tym idzie, łatwiej przyswajał go w przyszłości.

A.D.: Jak podchodzisz do sukcesów Twoich
słuchaczy? Sukces Słuchacza to przecież
wynagrodzenie także Twojej pracy…

A.D. Dobiegając do końca naszej rozmowy, mam
ostatnie pytanie: czego życzyć Kiwi School
(i Tobie) na kolejne 10 lat działalności?

M.S.: Bardzo mnie cieszą ich sukcesy, to one
motywują mnie do dalszej pracy.

M.S.: Fajnych Słuchaczy, przede wszystkim chcących
uczyć się angielskiego, ich kolejnych sukcesów,
(notabene jedna z moich uczennic, którą uczyłam od
podstawówki, zdała w tym roku maturę na 100%!
I nie jest jedyna! ;)) A ja chciałabym żeby spełniły się
wszystkie moje marzenia - te malutkie i te duże.

A.D.: Odbiegając od tematów zawodowych, czym
się interesujesz? Czym zajmujesz się w wolnym
czasie?

A.D. Zatem trzymam mocno kciuki za kolejnych
Słuchaczy Kiwi School oraz za spełnienie
wszystkich Twoich marzeń :)
Dziękuję za rozmowę.

Czy wiesz, że…

ptak Kiwi jest nielotem, a pomimo to jest

symbolem Sił Powietrznych Nowej Zelandii?
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GRATULACJE DLA NASZYCH MATURZYSTÓW!!!
Znamy już wyniki ustnych matur 2018 i miło nam poinformować, że PO
RAZ KOLEJNY szkoła Kiwi School może pochwalić się 100% zdawalności!
😊😊
Wszystkim naszym Maturzystom gorąco gratulujemy, szczególnie
dziewczynom, które maturę ustną zdały na: 94%, 97%, 97%

i 100% !!!

HOLIDAY MINI-DICTIONARY
AT THE AIRPORT :

Wszędzie szukaj inspiracji
i nowych słówek

ARRIVALS - przyloty
DEPARTURES - odloty
DELAYED - opóźniony
ON TIME - na czas
CANCELLED - odwołany
BOARDING CARD - karta pokładowa
GATE - bramka
BAGGAGE CLAIM - odbiór bagażu
PASSPORT CONTROL - kontrola paszportowa
DUTY FREE SHOPS - sklepy wolnocłowe

LUBIMY GOTOWAĆ,
LUBIMY JEŚĆ!

WYKONANIE:
Umyj paprykę i pokrój w kostkę. Na patelni
rozgrzej olej, wrzuć pokrojoną paprykę
i podsmaż na wolnym ogniu aż zmięknie zrobi się szklista. Dopraw solą, pieprzem
i suszoną bazylią. Wyłóż na talerz. Na
wierzchu ułóż pokrojone oliwki
i mozarellę.

PIZZA BEZ PIZZY - jest to przepis, który widziałam
w jednym z australijskich programów kulinarnych
kilka lat temu. Przepis bardzo prosty i szybki,
a składniki można kupić na lokalnym rynku czy
w supermarkecie. Jednak, żeby nie było zbyt łatwo
listę składników podaję w języku angielskim ;)

Enjoy! :)

INGREDIENTS:
2 yellow bell peppers
1 red bell pepper (optional)
oil/ canola oil
salt, pepper, basil
olives
mozarella cheese

ZNAJDŹ NAS:
@kiwischoolmosina
www.kiwischool.pl
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CZY WIESZ, ŻE…
W Gisborne w Nowej Zelandii przez pas startowy
lotniska przebiega czynna linia kolejowa?
Oznacza to, że samoloty i pociągi nieustannie
muszą ustępować sobie pierwszeństwa.

WE LOVE DOGS
Pamiętaj, by
podczas
zbliżających się
upałów zapewnić
Twojemu pupilowi
dostęp do świeżej
wody.
Well done Łukasz Przybylski!
Pięknie dziękujemy za medal prosto
z Transylwanii, gdzie nasz Słuchacz
zajął 5. miejsce w Ultra Race
Transylwania pokonując dystans
ponad 100 km. Szacun! 👏 👏
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Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które
przyczyniły się do powstania niniejszej gazetki,
a w szczególności:
‣ Kubie Pokrzywniakowi
(Instagram: @thesemoments.pl)

‣ Mikołajowi Mazierskiemu
‣ pani Małgorzacie Witt
‣ Łukaszowi Zgrzeba
(Instagram: @l.zgrzeba.watercolours)

W następnym numerze m.in.:
Pasja do sportu…
Był Teksas, będą Hawaje…

Czy wiecie, że…
Pierwszy kupon na szklankę darmowej Coca-Coli został
wprowadzony do obiegu w 1887r. w USA? Od tamtego czasu
kupony zniżkowe, które można wyciąć z gazet zyskiwały coraz
większą popularność, obecnie można je znaleźć również za
pomocą odpowiednich aplikacji ale nie ma to jak zabawa
wyszukiwania coraz to lepszych okazji w gazetach :)
więcej : https://www.moneycrashers.com/coupons-from-casual-to-extreme/

na dowolny kurs
j. angielskiego w roku
szkolnym 2018/2019
ważny do 22 czerwca 2018 r.
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SAFE 10%

KUPON
RABATOWY 10%

