
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kaplan International Languages 

 

Relacja po ukończeniu kursu. 
 

   

W terminie od 17.10.2021 r. do 30.10.2021 r. przebywałam w Irlandii. Byłam 

uczestnikiem kursu językowego „Intensive English” w Kaplan International Languages w 

Dublinie. Do Dublina pojechałam z Magdaleną Kolek. 

 Od poniedziałku do piątku uczęszczałam na zajęcia w szkole. Zajęcia prowadzone były 

w języku angielskim. W Kaplanie brałam udział w zajęciach ogólno - gramatycznych i 

ćwiczeniach poszerzających zakres słownictwa (Skills). Tematy zajęć były różnorodne. 

Rozmawialiśmy o specjałach kulinarnych w naszych krajach, planowaliśmy naszą 

wymarzoną szkołę, firmę, omawialiśmy zwyczaje świąteczne  itd. Na zajęciach często 

rozmawiałam z innymi studentami na temat zadany przez nauczyciela. W miłej i życzliwej 

atmosferze komunikowałam się w języku angielskim i ćwiczyłam swobodę w posługiwaniu 

się nim. Na zajęciach, oprócz komunikacji i dyskusji z innymi studentami, była również praca 

w książkach. Nauczyciel zawsze chętnie pomagał studentom w razie potrzeby. Na Skillsach 

poszerzających słownictwo omawialiśmy tematy związane ze sprzętami domowymi, 

mówiliśmy m.in. o bezdomnych i złodziejach. Tutaj nauczyciel bardzo kreatywnie 

mobilizował nas do uczestnictwa w zajęciach poprzez tworzenie opowiadań, granie w gry 

zespołowe i karaoke. 

 Podczas kursu poznałam osoby z Francji, Włoch, Hiszpanii i Chile. W piątkowe 

popołudnie wraz z Magdą i dwiema osobami z Francji wyruszyłyśmy na wycieczkę w góry.  

Innym razem byłyśmy na obiedzie z osobami z Włoch, Francji i Hiszpanii. W obu 

przypadkach miałam okazję poszerzać zasób słownictwa i ćwiczyć język angielski, 

rozmawiając z tymi osobami. Do dnia dzisiejszego pozostaję w kontakcie na Whatsapp z 



osobą z Francji, Włoch i Chile. Mam możliwość ćwiczyć konwersację pisaną w języku 

angielsklim. 

 W czasie wolnym od szkoły wraz z Magdaleną dużo zwiedzałyśmy i poznawałyśmy 

miasto i kraj. Ponieważ obie preferujemy przyrodę i jej piękno postanowiłyśmy poznać 

Irlandię od tej strony. 

 W piątkowe popołudnie (22.11.2021),  wyruszyłyśmy na wycieczkę do Bray, gdzie 

zwiedziłyśmy miasto, byłyśmy na plaży i zdobyłyśmy szczyt Bray Head Cross. Sobota 

(23.11.2021) rozpoczęła się już o godz. 5.00. Podróżowałyśmy autokarem i mogłyśmy 

podziwiać piękną zieloną Irlandię. Uczestniczyłyśmy w wycieczce zorganizowanej nad Cliffs 

of Moher & Galway. Zobaczyłyśmy rozległy Ocean Atlantycki i niebezpieczne klify. 

Zwiedziłyśmy również miasto Galway. W dniu 24.11.2021 r., kolejną zorganizowaną 

wycieczką było zwiedzanie miasta Kilkenny. Tam mogłyśmy podziwiać piękny zamek oraz 

poznać miasto. Tego samego dnia mogłyśmy podziwiać dwa piękne jeziora w Wicklow.   

W poniedziałek (25.11.2021) wybrałyśmy się w podróż do Howth. Mogłyśmy zobaczyć klify 

nad Morzem Irlandzkim oraz zwiedzić niezwykle malowniczy port Shutton. We wtorek 

(24.11.2021) wyruszyłyśmy zwiedzić piękną i bardzo wietrzną plażę North Bull Island Nature 

Reserve. 

 Zwiedzałyśmy również malowniczy i piękny Dublin, przez którego centrem przepływa 

rzeka Liffey. Próbowałyśmy kuchni irlandzkiej i specjałów tam podawanych. Zwiedziłyśmy 

również muzeum figur z wosku The National Wax Museum Plus. Obserwowałyśmy jelenie 

spacerujące w The National Wax Museum Plus. Spacerowałyśmy i podziwiałyśmy 

malowniczy park St Stephen’s Green. 

  

Podróż do Irlandii okazała się wspaniałą przygodą. Mogłam pouczyć się języka 

angielskiego. Ważną i cenną lekcją była dla mnie możliwość porozumiewania się tylko w tym 

języku. Pozwoliło mi to w otworzeniu się na komunikację w języku angielskim. Poznałam 

wielu wspaniałych ludzi i poznałam kulturę. 

 Postanowiłam również po powrocie uczyć się dalej języka angielskiego w miarę 

możliwości każdego dnia. Zakupiłam niezbędne podręczniki w tym celu. Zapisałam się i 

oczekuję na kurs języka angielskiego w szkole w Polsce. Pracuję również i uczę się z aplikacją 

Duolingo. 

Julia Bortel 
 


