
                                                                                                                                                  
SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO „BEEHIVE” W POZNANIU

"BEEHIVE" ENGLISH SCHOOL IN POZNAN

24-06
W czasie, gdy dzieci szaleją na koloniach, BeeHive, czyli istna 
kolonia pracowitych pszczół, zaprasza na wieczorny intensywny 
kurs dla dorosłych. Zamiast nudnych zadań domowych, ciekawe 
praktyczne  wyzwania.  Zamiast  infantylnych  podręczników, 
zajęcia dostosowane do potrzeb poważnych pracusiów. Gdy nie 
ma dzieci... Dorośli doskonalą język angielski!
When  kids  are  running  wild  on  their  summer  vacations,  the 
BeeHive –  busy  as a bee in  the summer  –  invites  you to  the 
intensive evening course in English. Instead of dull  homework, 
intriguing  and  practical  challenges.  Instead  of  infantile 
coursebooks,  classes  cut  out  for  the  needs  of  our  grown-up 
diligent doers. When the mice are away... the cat will finally play!

 
27-06
Dzisiejszy wpis potraktujcie jako swego rodzaju ostrzeżenie... Zgodnie  ze swoją 
nazwą,  szkoła  językowa  BeeHive  gromadzi  najbardziej  pracowitych  i 
pożytecznych lektorów i nauczycieli. Gdybyście jednak kiedyś zobaczyli taki napis 
nad  salonem  fryzjerskim,  bądźcie  przygotowani  na  wielkie  wejście!  Słowo 
"beehive" oznacza bowiem także bardzo modny w latach 60. niezwykle wymyślny 
kok. Ktoś zna może synonim "beehive", który także oznacza tę twarzową fryzurę? 
Podpowiedź: jest naprawdę bombowy.

Consider this as a kind of a warning... True to its name, the BeeHive School hires 
the most hard-working and useful English teachers. However, if you see this word 
at the hairdresser’s, beware! Another meaning of the word “beehive” is a popular 
in the 60., very elaborate bun. Anybody knows the synonym of “beehive” which 
also describes  this  flattering hairdo? Let  me give you a hint:  it  is  the bomb!  

30-06

W  siedzibie  naszej  szkoły  gwarno  niczym  w  prawdziwym  ulu: 
pamiętajcie, że zapisy na najnowszy intensywny kurs językowy trwają 
tylko  do  jutra,  do  godziny  20:00,  a  liczba  miejsc  jest  ograniczona! 
Przyszłe pszczoły, przybywajcie!

Our school is like a beehive right now: remember that you can sign up 
for the latest intensive course only until tomorrow 8 pm. The number 
of places is limited. Potential busy bees, do apply!

3-07

Queen, worker or drone? Which bee are you? We've 
prepared a short test to help you answer that burning 
question. Just answer this: 
Where did you find out about our school? 

a. I've thoroughly researched the Internet; 

b. I didn't find it, my mum/dad told me to sign up; 

c. my friends told me all about it. 



4-07

Nieważne  czy  jesteś  królową  (c),  robotnicą  (a)  czy  nawet  dzielnym  trutniem  (b),  miło  nam,  że 
dołączyłaś/eś do naszej drużyny! A skoro mowa o królowych, to którą wolicie: Queen Bee czy Queen 
Bey? Team Blair czy Team Beyonce?

Doesn't matter if your result was the queen (c), a worker (a) or a brave drone (b), we are happy to 
have you on board! Talking about queens, which one do you prefer: Queen Bee or Queen Bey? Are you 
Team Blair or Team Beyonce? 

                                                                                                                                                 
BIURO PODRÓŻY „WILD TRAVEL” W WARSZAWIE

3-03
Zapomniane  uliczki  Barcelony  z  Carlosem  R.  Zafón? 
Ponure  londyńskie  cmentarzysko  z  Audrey  Niffenegger? 
Paryskie  knajpy  niczym  z  notatek  Hemingwaya?  W 
Międzynarodowym  Dniu  Pisarzy  czekamy  na  Wasze 
pomysły  weekendowych  wycieczek  inspirowane 
ulubionymi  książkami  i  pisarzami.  Kto  wie,  może 
pomożemy w ich realizacji? Póki co, zachęcamy do wypadu 
do  Rzymu:  trzygwiazdkowy  hotel  z  niepełnym 
wyżywieniem znajdujący się nieopodal Koloseum czeka na 
naszych klientów! (pełna oferta tutaj)

05-03

Nawet  najbardziej  szalone  podróże  nie  będą  udane  bez  solidnej  porcji...  snu.  Znany  wszystkim 
kochającym dalekie wojaże "jet lag", czyli "zespół nagłej zmiany strefy czasowej", to jeden z bardziej 
uciążliwych  skutków  ubocznych  wypraw  na  krańce  świata.  Nasza  propozycja  na  pozbycie  się 
uporczywej senności? "Power nap" – tzw. "kocia" drzemka trwająca nie więcej niż 20 minut. A dla 
tych, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez kofeiny "caffeine nap", czyli 2 w 1: "power nap" zaraz po 
wypiciu filiżanki kawy. Czy znajdą się jacyś odważni?



07-03

Gibraltar (oferta tutaj), Bermudy (oferta tutaj), Seszele (oferta tutaj) – czy wiecie co te piękne miejsca 
mają ze sobą wspólnego? Poza,  rzecz  jasna,  rajskim krajobrazem i  konkurencyjną ceną w naszej 
ofercie? W ramach dodatkowej podpowiedzi: łączy je angielskie słowo oznaczające jednocześnie port, 
oazę i schronienie.           tax haven/raj podatkowy

09-03

Savoir-vivre, czyli sztuka życia, w podróży nabiera nowych znaczeń. Eksperci radzą: we Francji nie 
opowiadaj dowcipów, w Niemczech nigdy nie przerywaj komuś rozmowy, w Hiszpanii nie wspominaj o 
Franco, a Włochów nie pytaj o drugą wojnę światową. A czego nie wypada w Polsce? 

11-03

Zgodnie z polskim przysłowiem "koniec języka za przewodnika" przed podróżą warto przypomnieć 
sobie niezbędne frazy: "Where is...", "Do you know how to get to...?", "Could you tell me the way 
to...?". Drodzy globtroterzy: jakie frazy okazały się najbardziej przydatne w trakcie Waszych wojaży? 

  



                                                                                                                                                 
RESTAURACJA „MARAKUJA” W GDAŃSKU

“MARAKUJA” RESTAURANT IN GDANSK

3-04 
Despite the fact  that  our  page is  in English,  we also 
speak Polish,  guys!  If  you're a foreigner  who lives in 
Gdańsk and you want to practice your Polish, do come 
and talk to us. Naturally, we'll start with the essentials, 
like „Poproszę dużą kawę ("Large coffee, please"), but if 
you want,  we can discuss less  important  things than 
coffee – by the way: are there any? – such as politics or 
religion. Don't be shy and start speaking Polish with us 
today!

7-04 

How many times have you told yourself to slow down? Set yourself a realistic goal, e.g. having at least 
one meal a day in peace and quiet, celebrating each bite with pleasure. Or join the international slow 
food  movement  which  promotes  a  healthy  eating  style  as  well  as  advocates  using  local,  fresh 
ingredients.  Marakuja  takes  advantage of  the  abundance of  the  Baltic  region,  providing you with 
fantastic seasonal dishes. 

And what are your ways of dealing with the more and more hectic pace of life?

10-04 

Although paella – the national Spanish dish – is said to have originated from leftovers collected from 
royal tables by servants, nowadays it's one of the most elaborate and refined dishes. This week’s 
specialty is the rich and tasty paella valenciana. Bring your Spanish friends and enjoy dinner with a  
bottle of Torres table wine!



12-04

Wifi quiet corner – have some more work to do but also need to 
get out of the office asap? Come to Marakuja and sit in the quiet 
corner  equipped  with  free  Wifi,  comfortable  armchairs  and 
conveniently placed sockets. The quiet corner has become really 
popular  so it  won’t  hurt  to make a free reservation! Just  call 
Tomasz at 586783489.

15-04

We are proud to announce that Marakuja has ranked #3 restaurant in the city! The annual ranking by 
Dziennik Bałtycki is based on the readers’ votes, that’s why we would like to thank you all for voting! 
Congratulations to the chef and the entire team!


