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About Prolog

Learning Polish is JOYFUL

We have come to this conclusion over many years 
of observing our students. Regardless of their age, 
nationality or personal interests they have always had 
fun on our courses. It might be the well proportioned 
balance of language input, the cultural atmosphere  
of Krakow ... and yes, let’s not be coy, the friendly 
approach they encounter in PROLOG and  
the professionalism of the teachers. 

Whatever the reasons, our observations, which go all 
the way back to the early 90’s, are constantly being 
confirmed – our students still enjoy our courses, 
perhaps now more than ever. 

Happy students: we could not wish for  
any greater reward for our efforts.  

Agata Stępnik-Siara & Mariusz Siara
PROLOG owners

Prolog’s building

Classes have to be joyful

Aneta Novaković

‘ I’m trying to give my students a love 
for the Polish language and the beauty 
of it (along with an understanding of 
its complex structure) in an accessible 
and often funny way. ‘

Reserva al preu més baix a nivell mundial a:
https://www.languagecourse.net/ca/escola--

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/ca/escola--


PROLOG is a private language school which 
has been constantly developing since it was 
established in 1994. Since the very beginning 
the school has specialised in teaching Polish for 
foreigners. Despite the wide range of activities in 
which PROLOG is involved we still endeavour to 
address students’ individual needs and the school 
continues to have a unique atmosphere and  
a helpful friendly approach to language learning.

The fact that our participants come back to 
continue their education at subsequent language 
sessions is the best proof of the quality of our 
courses.  
The questionnaires carried out among  
the participants of our courses show that  
word of mouth is the number one fundament 
factor.

The school is conveniently located in a fast-
developing, lively business disctrics and allows 
students quick access to the city centre by tram 
(4 tram stops to the historic city centre, about 7-10 
minutes). Within walking distance of the school 
there are bistro bars, fast food bars, and grocery 
shops.

We realize that learning Polish has its difficulties.  
We do our best to make it easier and more enjoyable. 
Our program encompasses a gradual upgrading  
of language skills. Starting from the most needed 
basic communicative situations you will then 
gradually begin to master the language.

Our Polish language programs have been developed 
over many years with the emphasis on our students’ 
individual requirements:

•	 short-term	and	long-term	courses	to	meet	every	
need, including internationally recognised 
examinations

•	 diagnostic	entry	testing	for	accurate	placement
•	 friendly,	qualified	and	experienced	teachers	to	help	

you with every aspect of your studies
•	 modern	techniques	involving	interactive	boards	 

and real-life practice to build confidence and help 
you learn more easily

•	 tuition	at	all	levels	from	beginner	to	advanced
•	 Wi-Fi	
•	 computers	with	Internet	access
•	 individual	consultations

Nathan, UK

‘ Prolog was recommended to me by a former coursemate and I can 
wholeheartedly pass that recommendation on. The teachers are 
dedicated, highly skilled and very approachable and the school itself 
friendly, modern and easy to get to.‘

Agnieszka Szyjka

‘ I love talking to my students and 
getting to know them. I also like music 
(especially the Rolling Stones), reading 
books, swimming, singing, driving  
and animals. Oh, and tomatoes.‘

Anna Surowiec

‘ Language as a phenomenon has fascinated me for as long 
as I can remember. When I was a six-year-old girl, I was lying 

in bed and thinking: how is it possible that  „stół” (table) 
could have a different name in another language or even 

languages? Stół is just stół, and that’s that!‘

Library

Prolog staircase
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Krakow in the heart of Europe
The undisputed advantage of Krakow is its convenient geographic location at  
the crossroads of important transportation routes. The city’s transportation accessibility  
is constantly being reinforced by new investments in infrastructure. The comfortable  
and fast railway connection, for example, with Warsaw (2.5 hours by express train) and  
the international airport with many domestic and European connections are of great 
importance for effective business operations. By car it takes approximately 25 minutes 
to get to the airport from the city centre, whereas with the newly launched railway 
connection one can cover the distance in about 12 minutes. 

Our potential consists of people
Krakow is a dynamic scientific centre. The number of universities and students, as well 
as the diversity of faculties constitutes an important meter of scientific potential. The 
intellectual potential of Krakow includes 24 universities. The number of people employed 
at universities amounts to over 22,000 (including about 1,800 professors), and there are 
over 209,000 students (including those attending post graduate, PhD and extramural 
studies).

Krakow has a large number of qualified human resources for all modern sectors of the 
economy and attracts investors in various branches of industry. 

Krakow is home to the two largest Internet portals in Poland, ONET and INTERIA, as well 
as many providers of network services. It is in Krakow that COMARCH SA, one of the most 
dynamic Polish companies in the IT sector, was established.
 

Krakow after hours
The city’s magic consists of the unique complex of architecture, art and culture (more than 
25% of all Polish works of art are gathered in Krakow). 
Krakow is, without a doubt, the heart of Poland and on of the top central European cities to 
visit because of Krakow’s stunning historic palaces, sculptures, theatres and churches.  
Krakow is one of the oldest cities in Europe, and one of the best places in Poland to soak up 
Polish culture and marvel at authentic Polish architecture.

Today Krakow, the former capital of Poland, is one of the most important cultural and 
tourist centres of the country, and  the seat of many cultural institutions, including 
theatres, cinemas, museums and the Krakow Philharmonic that make life pleasant for the 
inhabitants and over 7 million tourists visiting our city every year.
 
Krakow’s historic Centre is one of the most interesting places to visit in Poland and it’s also  
a UNESCO World Heritage Site.

About Krakow

photo. M.Pirzański

photo. M.Pirzański

Ewa Fila

‘ At Prolog, I teach at various 
levels of proficiency. You may 

also meet me during  
the placement test or  

at consultations. I’m interested 
in good literature, Polish Art 

Nouveau and travelling around 
Europe.  

See you in class!‘

Market Square

Vistula river
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Direct Connections to Krakow

Alicante, Spain 3h 10min Ryanair

Amsterdam, Netherlands 2h 20min EuroLot

Belfast, UK 2h 50min easyJet

Bergen, Norway 2h 10min Norwegian

Billund, Denmark 1h 35min Ryanair

Birmingham, UK 2h 25min Ryanair

Bologna, Italy 1h 50min Ryanair

Bristol, UK 2h 30min easyJet

Brussels, Belgium 2h 0min Ryanair

Cagliari, Italy 2h 30min Ryanair

Cork, Ireland 3h 10min Ryanair

Dublin, Ireland 3h 5min Ryanair

Düsseldorf, Germany 1h 45min Lufthansa

Edinburgh, UK 2h 45min easyJet, Ryanair

Eindhoven, Netherlands 1h 55min Ryanair

Frankfurt am Main, Germany 1h 35min Lufthansa, LOT

Girona, Spain 2h 40min Ryanair

Helsinki, Finland 2h 0min Finnair

Copenhagen, Denmark 1h 30min Norwegian

Leeds, UK 2h 35min Ryanair

Liverpool, UK 2h 35min Ryanair, easyJet

London, UK 2h 25min Ryanair, easyJet

Lviv, Ukraine 2h 0min EuroLot

Madrid, Spain 3h 40min Ryanair

Málaga, Spain 3h 40min Ryanair

Milan, Italy 1h 55min Ryanair

Munich, Germany 1h 20min Lufthansa

Moscow, Russia 2h 30min Aeroflot

Newcastle upon Tyne, UK 2h 35min Jet2

Nottingham, UK 2h 35min Ryanair

Oslo, Norway 2h 0min Ryanair

Palma de Mallorca, Spain 3h 0min Ryanair

Paphos, Cyprus 3h 20min Ryanair

Paris, France 2h 12min easyJet, LOT

Rome, Italy 2h 12min Ryanair, Alitalia

Stavanger, Norway 2h 5min Norwegian

Stockholm, Sweden 1h 52min Ryanair, Norwegian

Verona, Italy 1h 50min EuroLot

Vienna, Austria 1h 10min LOT, Austrian

Zurich, Switzerland 2h 0min EuroLot

Agnieszka Jancik

‘ I’ve been teaching Polish  
for ages. I love it, because  
it’s a challenge both for  
the teacher and the student 
studying one of the most 
difficult languages in  
the world.‘

photo. M.Pirzański

Małgorzata  
Jasińska-Panek

‘ I have been teaching foreign 
languages for over 15 years 

now and I still love my job.  
As a teacher I believe 

that students’ need for 
communication should come 

first, whereas grammar should 
serve as a tool  

in fulfilling that need.‘

Juliusz Słowacki Theater

Wawel castle from the distance

St. Mary’s Basilica
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INTENSIVE 10 language course

Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and two language WORKSHOPS 

Total number of tuition hours per week: 30/35*

Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
10 tuition hours a week in a mini-group (2-5 participants) 

Choice of workshops: 
Grammar Workshop A1 (not for complete beginners)
Grammar Workshop A2/B1  
Grammar Workshop B2/C1  
Pronunciation Workshop A1
Conversation & Pronuncation Workshop A2/B1
Conversation & Pronuncation Workshop B2/C1

INTENSIVE 10 language course

Polish at Work
Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and one module of Polish at Work

Total number of tuition hours per week: 30/35*

Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General 
Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)

STANDARD INTENSIVE 5
1 Workshop

INTENSIVE 10
2 Workshops
or Polish at Work
or Exam Preparation

STANDARD

STANDARD
+
5 tuition hours/week
in minigroup

STANDARD
+
10 tuition hours/week
in minigroup
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1 week (EUR) 209 295 285 325 355 254 344 334 374 404 299 389 379 419 449

2 weeks (EUR) 295 400 435 465 515 385 490 525 555 605 475 580 615 645 695

3 weeks (EUR) 427 620 645 705 775 562 755 780 840 910 697 890 915 975 1045

4 weeks (EUR) 558 768 838 898 998 738 948 1018 1078 1178 918 1128 1198 1258 1358

5 weeks (EUR) 690 980 1050 1140 1260 915 1205 1275 1365 1485 1140 1430 1500 1590 1710

extra week (EUR) 115 175 185 200 225 155 215 225 240 265 195 255 265 280 305

STANDARD language course

Intensive language course of General Polish

Tuition hours per week: 20/25*
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
 
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards

INTENSIVE 5 language course

Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and one WORKSHOP 

Total number of tuition hours per week: 25/30*

Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
5 tuition hours a week in a mini-group (2-5 participants) 
 
Choice of workshops: 
Grammar Workshop A1 (not for complete beginners)
Grammar Workshop A2/B1  
Grammar Workshop B2/C1  
Pronunciation Workshop A1
Conversation & Pronuncation Workshop A2/B1
Conversation & Pronuncation Workshop B2/C1

Summer Courses
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Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
10 tuition hours a week in a mini-group (2-5 participants) 
 
Choice of modules: 
Polish for the Office A1
Polish for the Office A2/B1  
Business Polish B2/C1

INTENSIVE 10 language course

Exam Preparation
Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and 10 hours of exam training

Total number of tuition hours per week: 30/35* 
 
Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
10 tuition hours a week intensive tuition in a mini-group  
(2-5 participants) 

Choice of modules: 
Exam Preparation PL B1
Exam Preparation PL B2
Exam Preparation PL C2

SUPERINTENSIVE 5 / 10 / 15  
language course

Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and 5 / 10 / 15 hours a week of individual tuition 

Total number of tuition hours per week:
Superintensive 5: 25/30*
Superintensive 10: 30/35*
Superintensive 15: 35/40*

Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
5 /10 / 15 tuition hours a week of individual tuition early 
in the morning or in the afternoon depending on the 
student’s choice  

SUPER-
INTENSIVE 
5

SUPER-
INTENSIVE 
10

SUPER-
INTENSIVE 
15

STANDARD
+
5 tuition hours/week
individual tuition

STANDARD
+
10 tuition hours/week
individual tuition

STANDARD
+
15 tuition hours/week
individual tuition
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289 379 369 409 439 365 455 445 485 515 445 535 525 565 595

455 560 595 625 675 610 715 750 780 830 765 880 915 945 995

667 860 885 945 1015 907 1100 1125 1185 1255 1147 1340 1365 1425 1495

875 1085 1155 1215 1315 1185 1395 1465 1525 1625 1495 1705 1775 1835 1935

1090 1380 1450 1540 1660 1470 1760 1830 1920 2040 1860 2150 2220 2310 2430

195 255 265 280 305 270 330 340 355 380 340 400 410 425 450

BUSINESS POLISH 

Business Polish is offered as on of the optional workshops on 
INTENSIVE courses. It can also be studied during  
one-to-one tuition time on a SUPERINTENSIVE course. 
We also offer tailor made courses for companies which are 
based in Poland or looking to expand their operations into 
the Polish market.

DISCOUNTS
EUR 15/ week:
− early registration ( full payment 60 days before the course)
− returning students (students who have previously studied 

in Prolog)
− students under 26 years of age with a valid student’s ID

BOARD
− Breakfast − 23EUR/ week
− Half-board (HB) − 65 EUR/week
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INTENSIVE 10 language course

Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and two language WORKSHOPS 

Total number of tuition hours per week: 30/35*

Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
10 tuition hours a week in a mini-group (2-5 participants) 

Choice of workshops: 
Grammar Workshop A1 (not for complete beginners)
Grammar Workshop A2/B1  
Grammar Workshop B2/C1  
Pronunciation Workshop A1
Conversation & Pronuncation Workshop A2/B1
Conversation & Pronuncation Workshop B2/C1

INTENSIVE 10 language course

Polish at Work
Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and one module of Polish at Work

Total number of tuition hours per week: 30/35*

Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General 
Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)

STANDARD INTENSIVE 5
1 Workshop

INTENSIVE 10
2 Workshops
or Polish at Work
or Exam Preparation

STANDARD

STANDARD
+
5 tuition hours/week
in minigroup

STANDARD
+
10 tuition hours/week
in minigroup
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1 week (EUR) 260 350 380 340 410 309 399 429 389 459 354 444 474 434 504

2 weeks (EUR) 370 475 540 510 590 460 565 630 610 680 545 655 720 690 770

3 weeks (EUR) 530 723 808 748 878 665 858 943 893 1013 800 993 1078 1018 1148

4 weeks (EUR) 690 900 1030 970 1130 870 1080 1210 1160 1310 1050 1260 1390 1330 1490

5 weeks (EUR) 850 1140 1300 1210 1420 1075 1365 1525 1435 1645 1300 1590 1750 1660 1870

extra week (EUR) 170 230 255 240 280 210 270 295 280 320 250 310 335 320 360

STANDARD language course

Intensive language course of General Polish

Tuition hours per week: 20/25*
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
 
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards

INTENSIVE 5 language course

Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and one WORKSHOP 

Total number of tuition hours per week: 25/30*

Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
5 tuition hours a week in a mini-group (2-5 participants) 
 
Choice of workshops: 
Grammar Workshop A1 (not for complete beginners)
Grammar Workshop A2/B1  
Grammar Workshop B2/C1  
Pronunciation Workshop A1
Conversation & Pronuncation Workshop A2/B1
Conversation & Pronuncation Workshop B2/C1

Year Round Courses
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Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
10 tuition hours a week in a mini-group (2-5 participants) 
 
Choice of modules: 
Polish for the Office A1
Polish for the Office A2/B1  
Business Polish B2/C1

INTENSIVE 10 language course

Exam Preparation
Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and 10 hours of exam training

Total number of tuition hours per week: 30/35* 
 
Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
10 tuition hours a week intensive tuition in a mini-group  
(2-5 participants) 

Choice of modules: 
Exam Preparation PL B1
Exam Preparation PL B2
Exam Preparation PL C2

SUPERINTENSIVE 5 / 10 / 15  
language course

Intensive language program consisting of a STANDARD 
course and 5 / 10 / 15 hours a week of individual tuition 

Total number of tuition hours per week:
Superintensive 5: 25/30*
Superintensive 10: 30/35*
Superintensive 15: 35/40*

Tuition hours per week: 20/25* tuition hours of General Polish
Times of tuition: 9:30 – 2:00
Days of tuition: Monday to Friday
Group type: small group: max. 10 students (up to 12 in high-
season)
Language requirements: courses available at all levels from 
complete beginner upwards
+
5 /10 / 15 tuition hours a week of individual tuition early 
in the morning or in the afternoon depending on the 
student’s choice  

SUPER-
INTENSIVE 
5

SUPER-
INTENSIVE 
10

SUPER-
INTENSIVE 
15

STANDARD
+
5 tuition hours/week
individual tuition

STANDARD
+
10 tuition hours/week
individual tuition

STANDARD
+
15 tuition hours/week
individual tuition

Tu
iti

on
 o

nl
y

Tu
iti

on
 &

ho
st

 fa
m

ily
 

sh
ar

ed

Tu
iti

on
 &

Pr
ol

og
 re

si
de

nt
ia

l
sh

ar
ed

Tu
iti

on
 &

ho
st

 fa
m

ily
 

si
ng

le

Tu
iti

on
 &

Pr
ol

og
 re

si
de

nt
ia

l 
si

ng
le

Tu
iti

on
 o

nl
y

Tu
iti

on
 &

ho
st

 fa
m

ily
 

sh
ar

ed

Tu
iti

on
 &

Pr
ol

og
 re

si
de

nt
ia

l
sh

ar
ed

Tu
iti

on
 &

ho
st

 fa
m

ily
 

si
ng

le

Tu
iti

on
 &

Pr
ol

og
 re

si
de

nt
ia

l 
si

ng
le

Tu
iti

on
 o

nl
y

Tu
iti

on
 &

ho
st

 fa
m

ily
 

sh
ar

ed

Tu
iti

on
 &

Pr
ol

og
 re

si
de

nt
ia

l
sh

ar
ed

Tu
iti

on
 &

ho
st

 fa
m

ily
 

si
ng

le

Tu
iti

on
 &

Pr
ol

og
 re

si
de

nt
ia

l 
si

ng
le

344 434 464 424 494 420 510 540 500 570 500 590 620 580 650

530 635 700 670 750 685 790 855 825 905 840 955 1020 990 1070

770 963 1048 988 1118 1010 1203 1288 1228 1358 1250 1443 1528 1468 1598

1007 1217 1347 1287 1447 1317 1527 1657 1597 1757 1627 1837 1967 1907 2067

1250 1540 1700 1610 1820 1630 1920 2080 1990 2200 2020 2310 2470 2380 2590

250 310 335 320 360 325 385 410 395 435 395 455 480 465 505

BUSINESS POLISH 

Business Polish is offered as on of the optional workshops on 
INTENSIVE courses. It can also be studied during  
one-to-one tuition time on a SUPERINTENSIVE course. 
We also offer tailor made courses for companies which are 
based in Poland or looking to expand their operations into 
the Polish market.

DISCOUNTS
EUR 15/ week:
− early registration ( full payment 60 days before the course)
− returning students (students who have previously studied 

in Prolog)
− students under 26 years of age with a valid student’s ID

BOARD
− Breakfast − 23EUR/ week
− Half-board (HB) − 65 EUR/week

Reserva al preu més baix a nivell mundial a:
https://www.languagecourse.net/ca/escola--

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/ca/escola--


 2 week example timetable
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Organisational meeting
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Bike trip to 
monastery in Tyniec

Tour of Auschwitz

The Gathering

The Gathering

Jazz concert

Bowling night!

Visit to Schindler’s 
Factory

STANDARD classes

STANDARD classes

STANDARD classes

STANDARD classes

Classes STANDARD

Reserva al preu més baix a nivell mundial a:
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Nowa Huta sightseeing

The Gathering

Trip to 
Wieliczka Salt 

Mine

Day trip to Zakopane

The Gathering - let’s go together for a party

Polish cuisine 
workshop

STANDARD classes

STANDARD classes

Classes STANDARD

STANDARD classes

STANDARD classes
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Social Activities

Course fee includes:

•	 tuition	fees
•	 placement	procedure:	test	&	short	interview
•	 Hurra	coursebooks	and	CDs
•	 Certificate	of	Studies
•	 accommodation	(optional)
•	 student	guide
•	 student	manual	with	interesting	tips	on	Krakow
•	 Cultural	Program:	Krakow	and	Nowa	Huta	Guided	

Tours, trip to Zakopane and many more

We would like you not only to learn Polish but also to 
enjoy your stay in Krakow. We have therefore prepared 
for you a choice of extracurricular activities:

•		 A	welcoming	party	and	a	farewell	party	

•		 Sightseeing	of	the	Old	Town	and	Kazimierz	(Jewish	
district) and Nowa Huta (communist ‘ideal’ city)

•		 A	day	trip	to	Zakopane	–	Poland’s	premier	mountain	
resort. A walking tour and into the mountains or a 
mini ski school are offered.

•		 Additional	workshops	run	by	our	Polish	language	
teachers allow students to learn Polish through 
emotion (Polish Holiday traditions workshop, Polish 
songs workshop)

•		 Visits	to	the	cinema,	theatre	(ticket	prices	not	incl.)	
and pubs with live music

•		 On	request:	lectures	on	Polish	literature,	culture	and	
recent history.

Jodi, USA

‘ My experience at Prolog was fantastic – the instructors were 
professional and enthusiastic, and the staff was immensely helpful.  
My Polish improved dramatically over the course of the 6-week 
program. I highly recommend the language courses and would study 
there again!‘   

Anna Socha-Michalik

‘ I obtained a degree in Polish Philology at the 
Jagiellonian University. Apart from my fascination 
with the wonderful world of Polish morphosyntax, 
I am also interested in teaching methodologies 
for Polish as a foreign language.‘

Reserva al preu més baix a nivell mundial a:
https://www.languagecourse.net/ca/escola--
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Accommodation

OPTION 1: homestay with a host family

With this option, students will have a private room in 
the house or apartment of a Polish host family. This 
option may be attractive to students who wish to 
experience a more complete  ‘immersion’ into  
the Polish language. Since we care very much about 
high standards, our host families must take part in 
a screening process to prove their suitability. This 
includes a personal interview in their home with 
one of our coordinators and also providing referees. 
Families must live in Krakow, preferably within walking 
distance of our school. What all our host families 
have in common is their willingness to welcome our 
students into their home and offer them a warm, 
caring supportive environment.

OPTION 2: PROLOG Residential 
accommodation

PROLOG has converted spacious apartments into 
comfortable residences for its students. These 
apartments are very conveniently situated in the 
city centre. Pleasantly styled and decorated, facilities 
include a sitting room with a TV, a communal kitchen 
and a washing machine. There is a wi-fi connection in 
the apartment.
The apartments are comprised of 3 or 4 rooms, and 
are normally let as singles. Some large rooms are, 
however, furnished as twins and can be booked 
by 2 people wishing to share together. Rooms are 
cleaned regularly, at least twice a week. Bed-linen 
and towels are provided. 

OPTION 3: SODISPAR Aparthotel & 
Apartments in Krakow Old Town

Another accommodation option offered is that 
of SODISPAR Apartments. The Prolog Language 
School may assist the course participants in booking 
the rooms. SODISPAR offers private apartment 
accommodation alternative to hotels in Krakow. The 
apartments are conveniently located in the city center 
and fully equipped with washing machine, kitchen 
equipment, Sat TV, telephone (free incoming calls; 
outgoing calls via TELEPIN phone card).

OPTION 4: FAMILy holiday

This is a perfect option for families wanting to soak in 
Polish culture. You can attend the classes while your 
family takes advantage of Krakow’s attractions, joining 
you for some extracurricular activities, such as a Polish 
cooking workshop, parties and city sightseeing. 
Depending on your needs you and your family can 
be accomodated right in the heart of the old town, or 
slightly farther out, in a greener part of the city.

Jan, Netherlands

‘ The teachers were both very professional, kind and on the alert. During the two weeks I learned 
a lot of Polish, much more than during a month with another institute. Also the social aspects 
were very worthwhile to me!‘

Romek Jendruś

‘ He is interested in new methods of 
teaching foreign languages. He likes 
sports, music, literature, good movies 
and most of all travel. He is fascinated by 
obscure cultures and languages .‘

Reserva al preu més baix a nivell mundial a:
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survivAL POLisH

CrAsH COursE 

CLASSROOM Edition

survivAL POLisH CrAsH COursE • 
CLASSROOM

 EditiOn 
ew

a kołaczek

DziEń DObry!

Hello!
• powitanie • przedstawianie się • zwroty grzecznościowe

• greetings • introductions • polite expressions

b) Proszę skręcić 
w lewo.

Recepcjonistka: Dzień dobry! Hello!

Paweł: Dzień dobry! Hello!

Recepcjonistka: Jak się pan nazywa? What 

is your name, sir?

Paweł: Paweł Kotyk. Paweł Kotyk.

Recepcjonistka: Przepraszam, Kotek?  

Excuse me, (did you say) Kotek?

Paweł: Nie, Kotyk. No, Kotyk.

Recepcjonistka: Bardzo przepraszam. 

Proszę przeliterować! I am very sorry. 

Could you spell that, please?

Paweł: K – o – t – y – k. K – O – T – Y – K.

Recepcjonistka: Dziękuję. Thank you.

Paweł: Proszę. You’re welcome .

Recepcjonistka: Do widzenia! Goodbye!

Paweł: Do widzenia! Goodbye! CZYNNE

 OD 10:00 DO 18:00 

(OPEN FROM 10:00AM 

TO 6:00PM)

j) kurczak z sałatką  

i ziemniakami  25 zł

(chicken with salad  

and potatoes)

Stanisław 

Wyspiański

survivAL POLisH

CrAsH COursE 

CLASSROOM Edition

ewa kołaczek
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www.prolog.edu.pl

www.polishcourses.com

ISBN 978-83-60229-60-6

Testuj swój Polski is a completely NEW series of self study materials 

devised by the creators of the worldwide recognized series of Polish 

learning and teaching materials HURRA!!!. 

Series Testuj swój Polski is ideal for learning and consolidating 

specific skills like: vocabulary, grammar, reading, listening, phonetics. 

Each book is dedicated to one skill and consists of 70 motivating and 

entertaining tests.

The book Testuj swój Polski – SŁOWNICTWO 1  features

•	 70	vocabula
ry	tests	+	ke

y

•	 variety	of	m
otivating	tas

ks	–	multiple	choic
e,	gap-fills,	c

artoons,	

matching exercises and many other 

•	 dictionary	P
L	/	ENG	/	DE

•	 learner’s	tips
		

•	 ideal	for	self
-study	and	c

lassroom	use

Using years of experience of teaching in a modern 
school, the same approach has been  adopted in 
publishing when creating language learning materials. 
We want much more than just to make learning 
materials of professional quality; we also want to give 
their users the joy of learning languages.

SURVIVAL POLISh CRASh COURSE

This brand new course book (also published as a 
self-study edition) is ideal for those who want to get 
acquainted with the Polish language. Its modern 
layout, clear explanations (in English and Polish) and 
variety of excercises, aided with two audio CDs and 
special vocabulary cards, will definitely make learning 
Polish an enjoyable and successful experience.

hURRA!!! 

This bestselling series for learning and teaching Polish 
is now used on all continents and in all countries 
where Polish is taught.
The series encompasses student books and 
workbooks with CDs plus teacher books at three 
consecutive levels, ie. PO POLSKU 1 (A1),  
PO POLSKU 2 (A2) and PO POLSKU 3 (B1) . 

The PO POLSKU Placement Test facilitates the 
assessment of the level at which a learner of Polish as 
a foreign language should continue their language 
learning when studying with the PO POLSKU 1,  
PO POLSKU 2 and PO POLSKU 3 course books of  
the HURRA!!! series.

DISCOVERING POLISh Learner’s Grammar (in three 
languages: Polish, English and German) is a systematic 
presentation of Polish grammar through which the 
author invites learners to have fun and independently 
discover the grammatical structures of the Polish 
language. For those who prefer a more traditional 
approach to learning, clear tables and commentaries 
are presented.

survivAL POLisH
CrAsH COursE 

NEW

> Bestseller

www.prolog.edu.pl
www.polishcourses.com

Seria do nauki
języka polskiego jako obcego

ZESZYT ĆWICZEŃ

HURRA!!!
PO POLSKU 1

Małgorzata Małolepsza
Aneta Szymkiewicz

Audio CD

Seria do nauki języka polskiego jako obcego

Propozycja programowa na poziom A1

ZESZYT ĆWICZEŃ zawiera:

 – ćwiczenia gramatyczne i leksykalne wspomagające ak-
tywne opanowanie słownictwa, a w efekcie swobodną 
komunikację,

 – klucz z rozwiązaniami ćwiczeń,

 – płytę Audio CD z nagraniami do każdej lekcji, 

 – transkrypcje tekstów nagrań.

Zeszyt ćwiczeń pozwala na samodzielną pracę z materia-
łem leksykalnym i gramatycznym omawianym w podręcz-
niku studenta „PO POLSKU 1”.

www.hurra.edu.pl

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych 
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania języ-
ka polskiego jako obcego opracowaną z uwzględnieniem 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: 
uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Fra-
mework of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assessment/CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów języ-
kowych, metodyki i treści nauczania. 

W skład serii wchodzą:

 – „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD,  
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom A1,

 – „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD,  
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom A2,

 – „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD,  
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom B1

oraz:

 – „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – kompendium języka  
polskiego w trzech wersjach językowych: polskiej, an-
gielskiej i niemieckiej,

 – „PO POLSKU - TEST KWALIFIKACYJnY” (z prawem do 
wielokrotnego kopiowania).

Części PO POLSKU 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do B1 
(CEFR) i zostały opracowane z myślą o przygotowaniu kan-
dydatów do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego 
jako obcego na poziomie podstawowym B1. 

Część ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI to systematyczna pre-
zentacja gramatyki języka polskiego.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 
roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwentne 
stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języ-
ka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii 
w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do kon-
kretnej grupy językowej.  

HURRA!!!

PO POLSKU 2
Agnieszka Burkat

Agnieszka Jasińska

Audio CD

Seria do nauki języka polskiego jako obcego

www.prolog.edu.pl

www.polishcourses.com

Seria do nauki 

języka polskiego jako obcego

www.hurra.edu.pl

ZESZYT ĆWICZEŃ zawiera:

– ćwiczenia gramatyczne i leksykalne wspomagające ak-

tywne opanowanie słownictwa, a w efekcie swobodną 

komunikację,

– klucz z rozwiązaniami ćwiczeń,

– płytę Audio CD z nagraniami do każdej lekcji zawiera-

jącymi także ćwiczenia wymowy,

– transkrypcje tekstów nagrań.

Zeszyt ćwiczeń pozwala na samodzielną pracę z materia-

łem leksykalnym i gramatycznym omawianym w podręcz-

niku studenta „PO POLSKU 2”.

ZESZYT ĆWICZEŃPropozycja programowa na poziom A2

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych

Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania języka 

polskiego jako obcego opracowaną z uwzględnieniem za-

sad Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: 

uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Fra-

mework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów ję-

zykowych, metodyki i treści nauczania.

W skład serii wchodzą:

– „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek lek-

cyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt 

ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozy-

cja programowa na poziom A1,

– „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek lek-

cyjnych (w tym: podręcznik studenta + 2 Audio CD, ze-

szyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – pro-

pozycja programowa na poziom A2,

– „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek lek-

cyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt 

ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozy-

cja programowa na poziom B1

oraz:

– „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – kompendium języka pol-

skiego w trzech wersjach językowych: polskiej, angiel-

skiej i niemieckiej,

– „PO POLSKU - TEST KWALIFIKACYJnY” (z prawem do wie-

lokrotnego kopiowania).

Części „PO POLSKU” 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do B1 

(CEFR) i zostały opracowane z myślą o przygotowaniu kan-

dydatów do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego 

jako obcego na poziomie podstawowym B1.

Część „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” to systematyczna pre-

zentacja gramatyki języka polskiego.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 

roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwentne 

stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języ-

ka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii 

w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do kon-

kretnej grupy językowej.

ISBN 978-83-60229-27-9
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PO POLSKU3
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Audio CD

Seria do nauki języka polskiego jako obcego

Seria do nauki 
języka polskiego jako obcego

www.hurra.edu.pl

ZESZYT ĆWICZEŃ zawiera:
 – ćwiczenia gramatyczne i leksykalne wspomagające ak-tywne opanowanie słownictwa, a w efekcie swobodną komunikację,
 – klucz z rozwiązaniami ćwiczeń,
 – płytę Audio CD z nagraniami do lekcji, 
 – transkrypcje tekstów nagrań,
 – suplement: Przykładowe TESTY CERTYFIKATOWE (B1)
Zeszyt ćwiczeń pozwala na samodzielną pracę z materia-łem leksykalnym i gramatycznym omawianym w podręcz-niku studenta „PO POLSKU 3”.

Ponadto „PO POLSKU 3”:
 • proponuje uczącym się systematyczny trening przedeg-zaminacyjny; każda lekcja kończy się Przygotowaniem do egzaminu na poziomie podstawowym B1
 • zawiera ćwiczenia napisane w formacie 

egzaminacyjnym, co pozwoli uczącym się 
dobrze poznać strukturę egzaminu.

ZESZYT ĆWICZEŃ

Propozycja programowa na poziom B1

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

www.prolog.edu.pl
www.polishcourses.com

PRZYKŁADOWE 
TESTY 

CERTYFIKATOWE

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania języka polskiego jako obcego opracowaną na podstawie Euro-pejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assess-ment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów języko-wych, metodyki i treści nauczania. 
W skład serii wchodzą:
 – „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja programowa na poziom A1,
 – „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + 2 Audio CD, zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) –propozycja programowa na poziom A2,
 – „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) –propozycja programowa na poziom B1
oraz:

 – „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – kompendium języka polskiego w trzech wersjach językowych: polskiej, an-gielskiej i niemieckiej,
 – „PO POLSKU – TEST KWALIFIKACYJNY” (z prawem do wielokrotnego kopiowania).
Części PO POLSKU 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do B1 (CEFR) i stanowią przygotowanie do egzaminu certy-fikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym B1. 
Część ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI to systematyczna pre-zentacja gramatyki języka polskiego.
Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwent-ne stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do konkretnej grupy językowej.  

www.hurra.edu.pl

www.prolog.edu.pl

www.polishcourses.com

Seria do nauki

języka polskiego jako obcego

ISBN 978-83-60229-17-0

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych 

Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania języ-

ka polskiego jako obcego opracowaną z uwzględnieniem 

Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: 

uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Fra-

mework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów ję-

zykowych, metodyki i treści nauczania. 

W skład serii wchodzą:

 – „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek  

lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD,  

zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 

propozycja programowa na poziom A1,

 – „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek  

lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + 2 Audio CD,  

zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 

propozycja programowa na poziom A2,

 – „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek  

lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD,  

zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 

propozycja programowa na poziom B1

oraz:

 – „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – kompendium języka  

polskiego w trzech wersjach językowych: polskiej, an-

gielskiej i niemieckiej,

 – „PO POLSKU - TEST KWALIFIKACYJNY” (z prawem do 

wielokrotnego kopiowania).

Części PO POLSKU 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do B1 

(CEFR) i zostały opracowane z myślą o przygotowaniu kan-

dydatów do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego 

jako obcego na poziomie podstawowym PL-B1. 

Część ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI to systematyczna pre-

zentacja gramatyki języka polskiego.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 

roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwentne 

stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języ-

ka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii 

w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do kon-

kretnej grupy językowej.  
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PO POLSKU
PODRĘCZN IK  NAUCZYC IELA

HURRA!!!
PO POLSKU 2

Seria do nauki języka polskiego jako obcego

Plansze i gry 
językowe

PODRĘCZNIK NAUCZYCIELA
Propozycja programowa na poziom A2

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

• wskazówki dla nauczyciela
• materiały do kopiowania
• transkrypcje tekstów nagrań
• alternatywne sposoby realizacji ćwiczeń
• testy osiągnięć
• klucz do ćwiczeń z podręcznika studenta

Agnieszka Burkat
Agnieszka Jasińska

www.prolog.edu.pl
www.polishcourses.com

Seria do nauki 
języka polskiego jako obcego

www.hurra.edu.pl

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania języka 
polskiego jako obcego opracowaną z uwzględnieniem 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: 
uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, teach-
ing, assessment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów 
językowych, metodyki i treści nauczania. 

W skład serii wchodzą:

 – „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD,  
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom A1,

 – „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + 2 Audio CD,  
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom A2,

 – „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD,  
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom B1

oraz:

 – „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – kompendium języka  
polskiego w trzech wersjach językowych: polskiej, an-
gielskiej i niemieckiej,

 – „PO POLSKU - TEST KWALIFIKACYJNY” (z prawem do 
wielokrotnego kopiowania).

Części „PO POLSKU” 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do 
B1 (CEFR) i zostały opracowane z myślą o przygotowaniu 
kandydatów do egzaminu certyfikatowego z języka polsk-
iego jako obcego na poziomie podstawowym (B1). 

Część „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” to systematyczna 
prezentacja gramatyki języka polskiego.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 
roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwentne 
stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie 
serii w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do 
konkretnej grupy językowej.  

PODRĘCZNIK NAUCZYCIELA zawiera:

 – uwagi metodyczne do podręcznika studenta 
ułatwiają- 
ce pracę na lekcjach,

 – dodatkowe gry i zabawy dydaktyczne wspomagające  
rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,  
a także opanowanie słownictwa i zasad gramatycznych, 

 – materiały do kopiowania, 

 – transkrypcje tekstów nagrań z podręcznika studenta,

 – klucz z rozwiązaniami ćwiczeń zamieszczonych w 
podręczniku studenta,

 – 4 testy osiągnięć.

ISBN 978-83-60229-20-0
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Seria do nauki 
języka polskiego jako obcego

www.hurra.edu.pl

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania języ-
ka polskiego jako obcego opracowaną z uwzględnieniem 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: 
uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Fra-
mework of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assessment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów ję-
zykowych, metodyki i treści nauczania. 

W skład serii wchodzą:

 – „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD,  
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom A1,

 – „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + 2 Audio CD,  
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom A2,

 – „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD,  
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom B1

oraz:

 – „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – kompendium języka  
polskiego w trzech wersjach językowych: polskiej, an-
gielskiej i niemieckiej,

 – „PO POLSKU - TEST KWALIFIKACYJnY” (z prawem do 
wielokrotnego kopiowania).

Części PO POLSKU 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do B1 
(CEFR) i zostały opracowane z myślą o przygotowaniu kan-
dydatów do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego 
jako obcego na poziomie podstawowym B1. 

Część ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI to systematyczna pre-
zentacja gramatyki języka polskiego.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 
roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwentne 
stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języ-
ka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii 
w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do kon-
kretnej grupy językowej.  

PODRĘCZnIK nAUCZYCIELA zawiera:

 – uwagi metodyczne do podręcznika studenta

  ułatwiające pracę na lekcjach,

 – dodatkowe gry i zabawy dydaktyczne wspomagające  
rozwijanie poszczególnych sprawności językowch,  
a także opanowanie słownictwa i zasad gramatycznych, 

 – materiały do kopiowania, 

 – transkrypcje tekstów nagrań z podręcznika studenta,

 – klucz z rozwiązaniami ćwiczeń zamieszczonych 
w podręczniku studenta,

 – praktyczne wskazówki dla nauczyciela, jak skutecznie 
przygotować uczących się do egzaminu na poziomie 
podstawowym B1,

 – informacje o strukturze egzaminu na poziomie B1,

 – dodatkowe ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym.

 

HURRA!!!
PO POLSKU 3

Agnieszka Burkat
Agnieszka Jasińska

Małgorzata Małolepsza
Aneta Szymkiewicz

Seria do nauki języka polskiego jako obcego

Plansze i gry 
językowe

PODRĘCZNIK NAUCZYCIELA
Poziom: Propozycja programowa na poziom B1

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

• wskazówki dla nauczyciela
• materiały do kopiowania
• transkrypcje tekstów nagrań
• alternatywne sposoby realizacji ćwiczeń
• informacje o egzaminie B1
• klucz do ćwiczeń z podręcznika studenta

PO POLSKU 1

Seria do nauki języka polskiego jako obcego

Małgorzata Małolepsza
Aneta Szymkiewicz

PODRĘCZNIK STUDENTA

Audio CD
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Podręcznik studenta „PO POLSKU 1” składa się z 20 roz-
działów zaplanowanych na ok. 120 jednostek lekcyjnych. 
Podręcznik zawiera:

	•	 teksty	:

– oryginalne i wzorowane na oryginalnych, 

– współczesne, 

– poruszające tematy związane z życiem codziennym 
(m.in. rodzina, podróże, praca, Internet, sport, świę-
ta religijne),

– opisujące realia życia w Polsce,

	•	 liczne	 i	 różnorodne	 ćwiczenia	 w	 systematyczny	 spo-
sób rozwijające cztery sprawności: mówienie, pisanie,  
czytanie i rozumienie ze słuchu,

	•	 zajmujące	zadania	logiczne:	krzyżówki,	quizy	i	ćwicze-
nia wspomagające koncentrację i proces zapamiętywa-
nia u uczących się,

	•	 bogaty	materiał	ilustracyjny	ze	współczesnej	Polski,

	•	 płytę	Audio	CD	z	nagraniami	do	każdej	lekcji,

•		 transkrypcję	tekstów	nagrań.	

Podręcznik studenta przewidziany jest do pracy pod kie-
runkiem nauczyciela.

www.prolog.edu.pl
www.polishcourses.com

PO POLSKU

Seria do nauki 
języka polskiego jako obcego

www.hurra.edu.pl

Przedstawiamy	 Państwu	 nową	 serię	 do	 nauczania	 języ-
ka polskiego jako obcego opracowaną z uwzględnieniem 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: 
uczenie	się,	nauczanie,	ocenianie	(Common	European	Fra-
mework of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assessment/CEFR)	w	zakresie	klasyfikacji	poziomów	języ-
kowych, metodyki i treści nauczania. 

W skład serii wchodzą:

 – „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych	 (w	 tym:	 podręcznik	 studenta	 +	 Audio	 CD,	 
zeszyt	ćwiczeń	+	Audio	CD,	podręcznik	nauczyciela) –	
propozycja programowa na poziom A1,

 – „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych	 (w	 tym:	 podręcznik	 studenta	 +	 Audio	 CD,	 
zeszyt	ćwiczeń	+	Audio	CD,	podręcznik	nauczyciela)	– 
propozycja programowa na poziom A2,

 – „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek  
lekcyjnych	 (w	 tym:	 podręcznik	 studenta	 +	 Audio	 CD,	 
zeszyt	ćwiczeń	+	Audio	CD,	podręcznik	nauczyciela)	– 
propozycja programowa na poziom B1

oraz:

	–	 „ODKRYWAMY	 JĘZYK	 POLSKI”	 –	 kompendium	 języka	 
polskiego w trzech wersjach językowych: polskiej, an-
gielskiej i niemieckiej,

 – „PO POLSKU - TEST	 KWALIFIKACYJnY”	 (z prawem  
do wielokrotnego kopiowania).

Części	PO	POLSKU	1,	2	i	3	prowadzą	od	poziomu	A1	do	B1	
(CEFR)	i	zostały	opracowane	z	myślą	o	przygotowaniu	kan-
dydatów	do	egzaminu	certyfikatowego	z	języka	polskiego	
jako obcego na poziomie podstawowym B1. 

Część	ODKRYWAMY	JĘZYK	POLSKI	to	systematyczna	pre-
zentacja gramatyki języka polskiego.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 
roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwentne 
stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języ-
ka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii 
w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do kon-
kretnej grupy językowej.  

Propozycja programowa na poziom A1

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych 
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
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PO POLSKU 2

Agnieszka Burkat
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2 Audio CD
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Seria do nauki 
języka polskiego jako obcego

Seria do nauki języka polskiego jako obcego

www.hurra.edu.pl

Podręcznik studenta „PO POLSKU 2” składa się z 20 roz-
działów zaplanowanych na ok. 120 jednostek lekcyjnych.

Podręcznik zawiera:

• teksty :

– oryginalne i wzorowane na oryginalnych,

– współczesne,

– poruszające tematy związane z życiem codziennym 
(m.in. rodzina, podróże, praca, Internet, sport, świę-
ta religijne),

– opisujące realia życia w Polsce,

• liczne i różnorodne ćwiczenia w systematyczny sposób 
rozwijające cztery sprawności: mówienie, pisanie, czy-
tanie i rozumienie ze słuchu,

• zajmujące zadania logiczne: quizy i ćwiczenia wspoma-
gające koncentrację i proces zapamiętywania u uczą-
cych się,

• bogaty materiał ilustracyjny ze współczesnej Polski,

• płyty Audio CD z nagraniami do każdej lekcji,

•  transkrypcję tekstów nagrań. 

Podręcznik studenta przewidziany jest do pracy pod kie-
runkiem nauczyciela.

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania języka 
polskiego jako obcego opracowaną z uwzględnieniem za-
sad Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: 
uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Fra-
mework of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assessment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów ję-
zykowych, metodyki i treści nauczania.

W skład serii wchodzą:

– „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek lek-
cyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt 
ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja 
programowa na poziom A1,

– „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek lek-
cyjnych (w tym: podręcznik studenta + 2 Audio CD, zeszyt 
ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja 
programowa na poziom A2,

– „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek lek-
cyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt 
ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja 
programowa na poziom B1

oraz:

– „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – kompendium języka pol-
skiego w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej 
i niemieckiej,

– „PO POLSKU - TEST KWALIFIKACYJnY” (z prawem do wie-
lokrotnego kopiowania).

Części „PO POLSKU” 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do B1 
(CEFR) i zostały opracowane z myślą o przygotowaniu kan-
dydatów do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego 
jako obcego na poziomie podstawowym B1. 

Część „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” to systematyczna pre-
zentacja gramatyki języka polskiego.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 
roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwentne 
stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języ-
ka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii 
w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do kon-
kretnej grupy językowej.

PODRĘCZNIK STUDENTA
Propozycja programowa na poziom A2

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
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Podręcznik studenta „PO POLSKU 3” składa się z 18 roz-
działów zaplanowanych na ok. 120 jednostek lekcyjnych. 
Podręcznik zawiera:

 • teksty :

– oryginalne, 

– współczesne,

– poruszające aktualne tematy związane m.in. z poli-
tyką, ekologią, religią, równouprawnieniem, kulturą,

– opisujące realia życia w Polsce,

 • ćwiczenia wzorowane na egzaminacyjnych, rozwijające 
cztery sprawności: mówienie, pisanie, czytanie i rozu-
mienie ze słuchu,

 • w każdej lekcji część przygotowująca do egzaminu cer-
tyfikatowego na poziomie B1,

 • płytę Audio CD z nagraniami do każdej lekcji,

 • transkrypcję teksów nagrań.

Podręcznik studenta przewidziany jest do pracy pod kie-
runkiem nauczyciela,

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania języka 
polskiego jako obcego opracowaną na podstawie Euro-
pejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie 
się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, teaching, assess-
ment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów języko-
wych, metodyki i treści nauczania. 

W skład serii wchodzą:

 – „PO POLSKU 1” z materiałem na ok. 120 jednostek 
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, 
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – 
propozycja programowa na poziom A1,

 – „PO POLSKU 2” z materiałem na ok. 120 jednostek 
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + 2 Audio CD, 
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) –
propozycja programowa na poziom A2,

 – „PO POLSKU 3” z materiałem na ok. 120 jednostek 
lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, 
zeszyt ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) –
propozycja programowa na poziom B1

oraz:

 – „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – kompendium języka 
polskiego w trzech wersjach językowych: polskiej, an-
gielskiej i niemieckiej,

 – „PO POLSKU – TEST KWALIFIKACYJNY” (z prawem do 
wielokrotnego kopiowania).

Części PO POLSKU 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do 
B1 (CEFR) i stanowią przygotowanie do egzaminu certy-
fikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie 
podstawowym B1. 

Część ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI to systematyczna pre-
zentacja gramatyki języka polskiego.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży (od 16 
roku życia). Komentarz w języku polskim i konsekwentne 
stosowanie podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języ-
ka polskiego jako obcego pozwala na wykorzystanie serii 
w nauczaniu obcokrajowców bez ograniczania się do kon-
kretnej grupy językowej.  

PODRĘCZNIK STUDENTA
Propozycja programowa na poziom B1

Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych 
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
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• systematyczna prezentacja gramatyki polskiej

 
• przyjazna w użyciu i motywująca do nauki

 
• umożliwia samodzielne „odkrywanie“ reguł 

 gramatycznych

• pomocna w nauczaniu oraz sprawdzaniu   

 zasad polskiej gramatyki

• niezbędna przy powtórkach

 
• opracowana z myślą o osobach, które chcą 

 poznawać gramatykę języka polskiego

 jako obcego

• zawiera żartobliwe ilustracje, komentujące   

 trudne zagadnienia gramatyczne

• podaje precyzyjne reguły i definicje, uporząd-  

 kowane w czytelnych tabelach

• ma przejrzysty, kolorowy skład, ułatwiający   

 szybką orientację w prezentowanym   

 materiale

Nieoceniona, praktyczna

i przystępnie napisana!

Przedstawiamy Państwu nową serię do nauczania 

języka polskiego jako obcego, opracowaną z uwzględnie-

niem zasad Europejskiego systemu opisu kształcenia języko-

wego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment / CEFR) w zakresie klasyfikacji poziomów 

językowych, metodyki i treści nauczania.

W skład serii wchodzą:

• „PO POLSKU 1”, z materiałem na około 120 jednostek 

lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt 

ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja 

programowa na poziom A1,

• „PO POLSKU 2”, z materiałem na około 120 jednostek 

lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + 2 Audio CD, zeszyt 

ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja 

programowa na poziom A2,

• „PO POLSKU 3”, z materiałem na około 120 jednostek 

lekcyjnych (w tym: podręcznik studenta + Audio CD, zeszyt 

ćwiczeń + Audio CD, podręcznik nauczyciela) – propozycja 

programowa na poziom B1

oraz:

• „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI” – przystępnie napisana 

gramatyka języka polskiego w trzech wersjach językowych: 

polskiej, angielskiej i niemieckiej,

• Test kwalifikacyjny (z prawem do wielokrotnego kopio- 

wania).

Części „PO POLSKU” 1, 2 i 3 prowadzą od poziomu A1 do 

B1 (CEFR) i zostały opracowane z myślą o przygotowaniu 

kandydatów do egzaminu certyfikatowego z języka pol- 

skiego jako obcego na poziomie podstawowym PL-B1.

Seria przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży. Komen-

tarz w języku polskim i konsekwentne stosowanie podejścia 

komunikacyjnego w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

pozwala na wykorzystanie serii w nauczaniu obcokrajowców 

bez ograniczania się do konkretnej grupy językowej.

Seria do nauki języka 

polskiego jako obcego

Seria do nauki języka polskiego jako obcego
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JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Odkrywamy język polski

Liliana Madelska

Małgorzata Warchoł-Schlottmann

Odkrywamy język polski
G

ram
atyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego

HURRA!!!
HURRA!!!

www.prolog.edu.pl
www.polishcourses.com

www.hurra.edu.pl

Eine systematische Darstellung der polnischen 
Grammatik:

• benutzerfreundlich und motivierend (der Lerner 
„entdeckt“ die Regeln selbst),

• konzipiert zum Lernen, Wiederholen und Nach-
schlagen, 

• komplizierte Fragen auf unterhaltsame Weise 
präsentiert, mit amüsanten Beispielsätzen und 
humorvollen Illustrationen, 

• speziell für Lernende mit deutscher Mutterspra-
che (vergleichende Darstellung der polnischen und 
der deutschen Sprache mit vielen Beispielen),

• durch moderne Tabellen verdeutlichte, prägnant 
formulierte Regeln,

• attraktive, übersichtliche und zweifarbige Ge-
staltung.

Zuverlässig, praxisbezogen und leicht verständlich!

HURRA!!! ist ein innovatives Lehrwerk für den Un-
terricht von Polnisch als Fremdsprache, das sich in 
der Einstufung der Kenntnisniveaus, in Methodik 
und Inhalt am „Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmen für Sprache: lernen, lehren, beurteilen“ 
orientiert. 

Die Lehrwerkreihe besteht aus folgenden Teilen: 

• „PO POLSKU 1” mit Unterrichtsmaterial für ca. 120 
Unterrichtseinheiten (bestehend aus: Handbuch + 
Audio CD, Übungsheft + Audio CD, Lehrerhandbuch) 
– Programmvorschlag für Kenntnisniveau A1,

• „PO POLSKU 2” mit Unterrichtsmaterial für ca. 120 
Unterrichtseinheiten (bestehend aus: Handbuch + 
Audio CD, Übungsheft + Audio CD, Lehrerhandbuch) 
– Programmvorschlag für Kenntnisniveau A2,

• „PO POLSKU 3” mit Unterrichtsmaterial für ca. 120 
Unterrichtseinheiten (bestehend aus: Handbuch + 
Audio CD, Übungsheft + Audio CD, Lehrerhandbuch) 
– Programmvorschlag für Kenntnisniveau B1, sowie:

• „POLNISCH ENTDECKEN. Eine Lerngrammatik” 
– eine Grammatik der polnischen Sprache in drei 
Sprachversionen: auf Deutsch, Polnisch und En-
glisch,

• kopierfähiger Einstufungstest.

„PO POLSKU” 1, 2, 3 führen von Kenntnisniveau A1 
bis zu B1 des Europäischen Referenzrahmens und 
bilden eine Vorbereitung zur Zertifikatsprüfung der 
Grundstufe PL-B1  für Polnisch als Fremdsprache.

Der Teil „POLNISCH ENTDECKEN” ist eine systema-
tische Darstellung der polnischen Grammatik.

Das Lehrwerk ist geeignet für den Unterricht von 
Erwachsenen und Jugendlichen. Der Kommentar in 
polnischer Sprache und die konsequente Anwen-
dung der kommunikativen Methode im Unterricht 
von Polnisch als Fremdsprache erlauben es, die 
Lehrwerkreihe für den Unterricht von Lernenden je-
der beliebigen Muttersprache einzusetzen. 

Eine Lehrwerkreihe für den 
Unterricht von Polnisch als 

Fremdsprache

Lehrwerkreihe für den Unterricht von Polnisch als Fremdsprache

Polnisch entdecken

EINE LERNGRAMMATIK
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The reference book:•  is a systematic presentation of Polish grammar
• is user-friendly, attractive and motivating to 
learn – allows an independent ‘discovery’ of 
grammar rules
• is helpful in teaching and verifying grammar 
rules
• is indispensable for revision• has humorous examples and illustrations ex-

plaining complicated grammar problems• is designed for learners who would like to stu-
dy the grammar of Polish as a Foreign Language 
thoroughly
• presents precise rules and definitions which 
have clearly outlined in tables• has clear, two-colour typesetting to enable 

easy orientation within the course materials.  
Invaluable, practical and comprehensible!

We would like to introduce a new learning series for 

Polish as a foreign language.  These course materials 

have been prepared in compliance with the Common 

European Framework of Reference for Languages:  

Learning, Teaching Assessment (CEFR). The Europe-

an Language Portfolio describes the levels of profi-

ciency, methodology and teaching content.The series consists of:  • “PO POLSKU 1” containing course materials for 120 

teaching units (including:  a Student’s Book + Audio 

CD, a Workbook + Audio CD, a Teacher’s Handbook) – 

course materials designed for level A1;• “PO POLSKU 2” containing course materials for 120 

teaching units (including:  a Student’s Book + 2 Au-

dio CDs, a Workbook + Audio CD, a Teacher’s Hand-

book) – course materials proposed for level A2;
• “PO POLSKU 3” containing course materials for 120 

teaching units (including:  a Student’s Book + Audio 

CD, a Work Book + Audio CD, a Teacher’s Handbook) 

– course materials proposed for level B1.Additionally:
• “DISCOVERING POLISH” – a systematic presenta-

tion of Polish grammar in three languages: Polish, 

English and German;• A placement test (photocopiable).Parts 1–3 of the learning material “PO POLSKU” pre-

pare learners at levels A1 through to B1 and aim to 

prepare candidates for the Polish as a Foreign Lan-

guage Exam at the PL-B1 level.The course materials are intended for adults and 

young adults. Annotations in Polish, along with con-

sistent application of the communicative approach 

in teaching Polish as a Foreign Language allow the 

series to be used in teaching foreigners regardless of 

their native language. 

Polish as a Foreign Language.Learning Series

Polish as a Foreign Language. Learning Series

Discovering Polish

A LEARNER’S GRAMMAR

A LEARNER’S GRAMMAR

Discovering Polish

Liliana MadelskaEnglish language edition in cooperation with
Geoffrey Schwartz
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TESTUJ SWÓJ POLSKI (TEST yOUR POLISh) 

A series of eight books for practising vocabulary, 
grammar as well as all language skills. It is a perfect 
tool for practicing the Polish language. Each book 
consists of 70 stimulating exercises that can be used 
for self-study or as a supplementary material for 
classes. These richly illustrated books are intended for 
learners who want to combine studying with fun. 

Prolog Publishing
Address: ul Bronowicka 37, 30-084 Krakow

E-mail: books@prolog.edu.pl
www.prologpublishing.com

Ph: +48 (12) 638 45 25
+48 515 266 621

Fax: +48 638 45 50

Good reasons for learning Polish

Communication: Polish is spoken by more than 
50 million people throughout the world. Polish has 
the second largest number of speakers among Slavic 
languages. It is the main representative of the Lechitic 
branch of the West Slavic languages.

According to the 2011 census there are now over 
579,000 people in England and Wales who consider 
Polish to be their ‘main’ language. In Canada, there 
is a significant Polish Canadian population: there are 
242,885 speakers of Polish according to the 2006 
census, with a particular concentration in Toronto 
(91,810 speakers).

Business: Poland has moved out into the forefront in 
Europe and is highly valued as a vibrant and emerging 
market amongst the CEE countries. Business in Poland 
is increasing across the board. Poland’s 4% GDP figures 
speak for themselves, making it a lucrative place 
for doing business. For instance, the computer and 
electronic industry has grown by a massive 62% and 
paper and motor vehicle output has gone up by 21.6% 
and 20.4% respectively.

Culture: The culture of Poland is closely connected 
with its intricate thousand-year history. Its unique 
character developed as a result of its geography at the 
confluence of various European regions. Polish is the 
language of Fryderyk Chopin, Czesław Miłosz, Wisława 
Szymborska, Roman Polański and numerous other 
great artists and scientists.

Polish is a beautiful language with a strong literary 
tradition. It is a very soft language that easily lends 
itself to poetry and music.

Over the last 200 years, Poles have immigrated to 
every corner of the world. It’s hard not to have some 
distant Polish roots!
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General information:

Registration
To apply, please complete the registration form on our 
website. At the time of your registration a deposit of 
€80 is required. The deposit will be deducted from the 
final amount. The remaining course fees can be paid 
after arrival. Upon receiving the deposit we will send 
you your confirmation of enrolment, details about the 
course and directions to your accommodation.

Terms & conditions of enrolment
 
1. Enrolment reservation is confirmed only after  
a. the completion of the enrolment form online, 
b. sending the completed form to PROLOG, and 
c. payment of a deposit in the amount of €80.
 
2. Course participants must be at least 18 years of age 
when the course commences.
 
3. One tuition hour at PROLOG lasts 45 minutes.
 
4. Intensity / Course participants: 
 
STANDARD course 
20 tuition hours/week in groups of 2-7 participants 
25 tuition hours/week in groups of 8 to 10 (up to 12 in 
high season)  
14 tuition hours/week in the event that only one 
student is registered in a class. 
 
INTENSIVE 5/10 courses 
 
GRAMMAR workshop 
5 tuition hours/week in mini-groups of 2-5 
participants 
3 tuition hours/week in the event that only one 
student is registered in a class. 
 
CONVERSATION & PhONETIC workshop 
5 tuition hours/week in mini-groups of 2-5 
participants 
3 tuition hours/week in the event that only one 
student is registered in a class. 
 
POLISh at Work 
10 tuition hours/week in mini-groups of 2-5 
participants 
6 tuition hours/week in the event that only one 
student is registered in a class. 
 

EXAM PREPARATION 
10 tuition hours/ week in mini-groups of 2-5 
participants 
6 tuition hours/ week in the event that only one 
student is registered in a class. 
 
5. Course fees include tuition fees (for the course 
reserved), all course materials, placement test, interim 
exams, certificate, personal all-round service and three 
leisure activities per week. 
 
6. The maximum number of students in one group 
is limited to 10 students. On average you can expect 
about 5 participants per group. However, it is possible 
that in July and August the maximum number of 
students may, on occasion, increase to 12. 
 
7. All course and accommodation fees must be paid in 
full by the second day of your course at the latest.
 
8. Please note that the deposit is not refundable. The 
deposit is part of the course fee.
 
9. The school cannot be held liable for the loss of 
personal property in the school premises.
 
10. You will be held liable for any damage you may 
cause to the school, to the accommodation or to the 
property of the landlord. 
 
11. If you participate in leisure activities offered by 
PROLOG, you do so at your own personal risk. The 
school or any private person working for the school 
cannot be held liable for accidents or damage to 
personal property. We therefore strongly recommend 
that you make your own insurance arrangements, 
in particular health, accident and personal liability 
insurance which you can take out when booking a 
course with us. 
 
12. In case of weeks with a small number of course 
participants the extracurricular activities program 
may be limited or called off. In such cases the office 
will provide all the necessary information about 
alternative options and will help with arrangements,  
bookings, etc. 
 
13. Arrival and Departure: If you have opted for 
private accommodation, your room is available to you 
one day before the date of commencement of your 
course, i.e. on Sunday. The room will remain available 
to you until the day after the last day of your course, 
i.e. until Saturday. 
 
14. Lessons do not take place on weekends or public/
bank holidays. 
 
15. Classes missed by the student for personal reasons 
will not be reimbursed. 
 

General terms & conditions
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16.  
a. If the participant requires a student visa for entry 
into the country, the amount shown on the bill must 
be paid in full. After payment has been received, 
PROLOG forwards an original invitation to the 
appropriate Polish Consulate and a copy of the same 
to the student.  
b. If the visa is granted, the school requires a written 
re-confirmation for the intended date of arrival from 
the student.  
c. If the visa is not granted, the school requires the 
written rejection from the Consulate and will refund 
the previously transferred amount after deducting the 
visa processing fee of €80. Bank transfer charges also 
apply.
 
17. Pursuant to the Personal Data Protection Act 
of 29th August 1997 (Law Journal [Dz. U] No. 133, 
item 833), all personal data collected by the Prolog 
Language School may be used for the sole purpose of 
carrying out the order. The customer’s personal data 
shall not be shared with or sold to third parties. 
 
Cancellations/Booking Changes
 
1. Cancellation charges are limited to the sum of €80 
i.e. the deposit. PROLOG has to be notified in writing 
about cancellation as soon as possible but no later 
then 3 days before the course starts. 
 
2. If the student withdraws from the course without 
notifying PROLOG in writing before the start of the 
course the full costs have to be paid, i.e. course fees 
will not be refunded. 
 
3. The student withdrawing from the course may 
propose another person for the same course dates. 
It is at PROLOG’s discretion to accept or reject such 
arrangements.
 
4. PROLOG cannot refund the course fees after it 
starts.
 
5. Please understand that PROLOG cannot be held 
financially responsible for unforeseen catastrophes or 
for personal or health problems. 
 
6. Any notification or comments should be submitted 
in the school office or by e-mail  
(address: polish@prolog.edu.pl.) 
 
 

Payment options 
 
•	A	Contract	is	formed	between	the	customer	and	
the Prolog Language School the moment a course is 
booked by the customer. 
 
As soon as you have received the course confirmation, 
the following options are available to you for the 
payment of the full course fee and accommodation 
costs (minus the deposit already paid):
 
•	Payment	in	advance	by	bank	transfer	to	the	account: 
IBAN: PL 09 1140 2017 0000 4512 0095 1780 
SWIFT (BIC): BREX PL PW MUL 
Bank’s name: BRE BANK S.A. (FORMERLY BANK 
ROZWOJU EKSPORTU S.A.)
 
•	Payment	in	advance	by	credit	card	(Visa,	Visa	
Electron, MasterCard, Maestro)
 
•	Payment	in	cash	on	the	first	day	of	the	course.	

Marek Molenda

Marek doesn’t like talking about himself, but 
we’ll tell you a couple of secrets: he speaks French 

beautifully and plays tennis with a passion. 

Agata Götz

‘ I’ve been at Prolog for well over a decade now, 
teaching English and Polish. I believe I’m quite 

demanding, appreciative of students’ hard work 
and - most of all - their use of humour in class! ‘
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