
Zimę mamy, że aż hej!  Wprost trudno wyobrazić sobie lato. Zdecydowanie więcej od nas mają wyobraźni linie lotnicze. 

Jeszcze kuszą promocjami, nawet poczciwy stary LOT do niedawna dawał 50% zniżki. Niektórzy z Was skorzystali z pro-
mocji, więc wyjazd na kurs latem będzie znacznie tańszy. Tych którzy i tak planują wyjechać, naprawdę zachęcamy 
do wczesnej rezerwacji miejsc. Zarówno na kursach jak i w samolotach. O tym, że Londyn będzie gościł latem Olim-

piadę już wiedzą wszyscy. Nawet szkoły dodały specjalne zajęcia „olimpijskie” Odwiedzanie wioski, udział w rozgrywkach itd.. Kur-

sy będą ciekawsze niż zwykle.  Zresztą taka teraz moda w świecie językowych szkół aby naukę języka rozszerzyć o zainteresowa-
nie.  Jest więc wszystko od tańca przez surfing, gotowanie i szkolenie liderów, po ba… zbieranie trufli we włoskich lasach.  Jak 
nigdy można wybierać i cieszyć się z urlopu i wakacji. Tylko się nie zagapcie, żeby zdążyć tam gdzie chcecie. 

www.kursyjezykowe.net są dla was! 

Aby ułatwić wybór kursu młodzieżowego w  Londynie  przygotowaliśmy na naszej stronie internetowej odrębną sekcję . 

Zawiera propozycje większości kursów dla dzieci i młodzieży. Rodzicom którzy chcieliby także uczyć się w Londynie przy-
pominamy, że jeśli nawet dana szkoła nie prowadzi tzw. kursu rodzinnego, najczęściej możemy wskazać placówkę dla 
dorosłych. Jednak zawsze w przypadku kursu w Londynie musimy pamiętać, że miejsca w szkołach znikają bardzo szyb-
ko. Aby ułatwić wybór miejsca na językowe wakacje dla młodzieży na drugiej stronie biuletynu publikujemy listę  niektó-

rych londyńskich szkół młodzieżowych.  

 

 

Niedawno dowiedzieliśmy się o zmia-
nach jakie mają nastąpić w polskim 

systemie edukacjyjnym. I nie chodzi 
tu już tylko o  egzaminy językowe na 
każdym poziomie szkolnym– od pod-
stawówki po maturę,  ale o nową 

koncepcję liceum . Czy z nowego li-
ceum nasza młodzież wyjdzie mą-
drzejsza, czas pokaże.  Powtarzam za 
dziennikiem pl. „Uczniowie w pierw-

szej klasie liceum będą kończyli nau-
kę przedmiotów, którą rozpoczęli w 
gimnazjum. Pozostałe dwa lata będą 
mieli na poszerzanie wiedzy z wybra-

nych dziedzin – od dwóch do czte-

rech.  

 

Kto zdecyduje się na profil huma-
nistyczny, z prawami Newtona 

będzie miał ostatni raz styczność 
w wieku gimnazjalnym. Wiedzę 
fizyczną zastąpią takie bloki, jak: 
zdrowie i uroda, śmiech i płacz 

czy woda – cud natury. Przyszli 
inżynierowie i ekonomiści o po-
wstaniu listopadowym posłuchają 
ostatni raz w wieku 13 lat. Zda-

niem nauczycieli reforma bardzo 
mocno ograniczy ogólną wiedzę 
uczniów. Ale w zamian otrzymają 
ją pogłębioną w wąskich obsza-
rach To eksperyment na żywym 
ciele. Najbardziej poobijani wyjdą 
uczniowie – ocenia Ireneusz Wy-

wiał, historyk z 40. niepublicznego 

liceum w Warszawie”. Być może ta  

sytuacja sprawi, że rodzice będą szukać możliwo-
ści edukacji dla dzieci w szkołach zagranicą.                 

Niewątpliwą korzyścią będzie to, że dziecko zdobę-
dzie język i pozna inną kulturę.  Rok  w szkole 
średniej w Anglii, Irlandii, USA, Francji, gdziekol-
wiek to przecież spory wydatek. Ale, gdy do 

„połamanej edukacji” w kraju doliczymy kwoty 
wydane na niekończące się korepetycje  z bardzo 
wielu przedmiotów, wyjazd  może się okazać cał-
kiem sensownym rozwiązaniem. Trzeba jednak 

pamiętać, że na zapisy do szkół na wrzesień 2012 

czas już teraz!  

 

Ważne tematy: 

 Wakacje 2012 na Wyspach Bry-
tyjskich, a szczególnie w Londy-
nie wymagają bardzo wczesnych 
rezerwacji 

 Niemiecki i francuski jeszcze nie 

wymarły!   

SZKOŁA ŚREDNIA   

KURSY W LONDYNIE  

WAKACYJNE PLUS  

KLUB 45+  

NIEMIECKI, FRANCUSKI  

PRAWNICY I FINANSIŚCI  

DLA RODZINY  

W tym numerze 

                                        ZZZIMAIMAIMA   III   WIOSNAWIOSNAWIOSNA   TOTOTO   CZASCZASCZAS   PROMOCJIPROMOCJIPROMOCJI   III   OFERTOFERTOFERT   SPECJALNYCHSPECJALNYCHSPECJALNYCH  
Jeśli macie możliwość wyjazdu zimą i wiosną, skorzystacie podwójnie.  Wiele szkół obniża koszt kursu lub zakwaterowania. Ale 

trzeba się spieszyć. Oferty specjalne nigdy nie trwają cały rok. Szkoła Clubclass Malta zaprasza do skorzystania z promocyjnej 
ceny do marca 2012. TYDZIEŃ ALL-INCLUSIVE TYLKO €299, DWA TYGODNIE TYLKO €499 ( rzecz jasna bez przelotu). 
 A jeśli chcesz jechać do Irlandii, w szkole Horner School of English  w okresie do 17 marca 2012 przysługuje ci 10% zniżka od 
kosztów nauczania. Minimum pobytu na kursie to 2 tygodnie. Warto skorzystać. Jesień, zima i wiosna w Irlandii są piękne!! Tylko 

u nas  znajdziesz niższe ceny kursów ILSC. Promocja wyłącznie dla klientów naszego biura! Zarezerwuj i opłać kurs. Możesz go 
odbyć w Stanach, Australii lub Kanadzie do czerwca 2012 a otrzymasz nawet 30% zniżki.  NA PRZYKŁAD ZA 4 TYGODNIE NAU-
KI: KANADA, 24 LEKCJE TYGODNIOWO ZAMIAST $1040 TYLKO $840; AUSTRALIA, 24 LEKCJE TYGODNIOWO ZAMIAST $1160 
TYLKO $760; STANY ZJEDNOCZONE, 22 LEKCJE TYGODNIOWO ZAMIAST $1200 TYLKO $960 Bardzo specjalnie zostaliśmy 

potraktowani przez też przez Alfa College of English z Dublina która utrzymuje specjalny cennik promocyjny przez cały rok. Do-
tyczy on kursów dla dorosłych. Ale to nie wszystko! Po prostu obserwuj naszą stronę i facebooka. 

 

 

 

SZKOŁA ŚREDNIA ZAGRANICĄ  

    RÓŻNE JĘZYKI     RÓŻNE KRAJE 
     JEDEN TELEFON     22/8471487 



Ethics and Professionalism 
Debt-Recovery and Credit Policy 

Accounting Software Packages 
Forensic Accounting 
Assets and Company Valuations 
Cost and Management Accounting 

Taxation (non-jurisdiction specific) 
Raising capital 
The stock market 
Economic conditions and forecasts 

Pricing and purchasing 
Acquisitions and Mergers 
Budgetary Processes 
Bankruptcy, Corporate  

Auditing, Governance 

A PRAWNICY?   
Kursy adresowane są do dwóch różnych 
grup, studentów prawa oraz czynnych 
prawników. Najogólniej rzecz biorąc 

czeka cię słow-
nictwo w dzie-
dzinach takich 
jak: Corporate law/Business Associa-

tions /Contract law / Sale of goods/ 
Real Property/ Intellectual Property 
Employment Law/Debtor-Creditor /
Competition Enviromental /

Negotiable Instruments /Secured 
transactions/ Aspects of Internatio-
nal Law .  
I to wcale nie wszystko. Bo są też kursy 

specjalistyczne!  Prawniku kształć się, 
bo warto!  Znajdziesz się wśród kole-
gów z całego świata, wymienicie opinie. 
Takiego  doświadczenia nie zdobę-
dziesz na żadnym kursie języka 

prawniczego w kraju.  

Sprawa jest poważna, kursy też, 
choć każdy z nich w tak miłej atmos-
ferze, że „casy” same wejdą do głowy. 
Można też przygotować się do egza-
minów. Kursy prowadzi kilka szkół w 

Anglii, lecz jeśli potrzebny ci inny 
język prawniczy czy finansowy, z 
kursem też nie będzie problemu. 
Ważne żebyś nie był bez języka. To w 
dzisiejszych czasach niezbędne. 
Czym zajmiesz się na kursie finan-

sowym? Przeczytaj, oto kilka tema-
tów : 

Financial Reporting  
Company Financial Strategy 
Risk Assessment and Analysis 

Banking, Insurance 
Investment Banking 

Czasy gdy szkoły językowe  
ograniczały się jedynie do nauki 
języka obcego powoli mijają. 
Dobre szkoły wiedzą, że krótki 
kurs podjęty w wakacje lub w 

czasie urlopu może być także 
dla studenta wspaniałą okazją 
do pielęgnowania i rozwijania 
zainteresowań.  Szkoły łączą 
więc naukę z  zajęciami fakulta-
tywnymi. 

Wybór często zależy od lokaliza-
cji szkoły. Nurkowanie, PADI i 
surfing  to niemal zwyczajna 
opcja w hiszpańskich szkołach 
językowych oraz we Francji na 
Lazurowym. Jest także Portu-
galia i Meksyk! W tym roku po raz 

pierwszy surfing dodała do listy 
swych kursów przyjazna szkoła z 
Ennis w hrabstwie Clare w Irlandii. 
Kurs surfingu oferowany jest mło-
dzieży w wieku 13-17 lat i odbywa 

się w profesjonalnej szkole surfingu w 

Lahinch. Ta sama szkoła ma też kursy 
dla młodzieży która nie może żyć bez 
tenisa, jazdy konnej czy marzy o nauce 
gry w golfa.  W szkołach hiszpańskich i 
włoskich są też kursy dla miłośników 

gotowania, wina a nawet dla 
takich co chcą się udać na le-
śną wyprawę w poszukiwaniu 
trufli w lasach Toskanii. I nie-
zwykły kurs na Malcie gdzie 

fotografii będzie uczył słynny 
artysta Malty. Moda, projekto-
wanie, kursy filmowe dla doro-
słych studentów na University 
of Arts w Londynie, wakacyjne 
w szkole Kings College i bardzo 

szlachetne w Cannes, podczas 
filmowego festiwalu. Te fran-
cuskie powinny zainteresować 
szczególnie dziennikarzy. Prócz 
filmu jest też taniec w Hiszpa-
nii i na samym Broadwayu, 

oraz bardzo wiele kursów połączonych 

z treningami piłkarskimi dla przy-
szłej kadry. Bo będziemy mieli samych 
wielkich piłkarzy, gdy za młodu uczyć 
się będą dryblowania pod okiem trene-

rów najlepszych klubów świata.  

Powiedz co cię interesuje?? 

Przyznaj się, nie ma-
rzysz o cudach Gau-
diego, Sagrada Fami-
lia, o uliczkach barce-
lońskich jak z piosen-

ki…Któż by nie chciał pomieszkać 
przez chwilę w tym nadmorskim, 
romantycznym mieście? Jest oka-
zja! Wraz z kursem  hiszpań-
skiego zakwaterowanie zawsze 
taniej wychodzi niż zwykłe B&B. 

Najpopularniejszy wśród czter-
dziestolatków język to oczywiście 
angielski. Można się go uczyć w 
Anglii, na Malcie czy Kanadzie. 
Program prowadzi  kilkanaście 
szkół 

Nie daj sobie wmówićm że ludzie 
po czterdziestce nie mają ochoty 
na naukę języków i sensownie 

spędzone urlopy! Wasi rówieśnicy 
z całego świata właśnie tak korzysta-
ją z wakacji. Na przykład jadą do 
Nicei uczyć się francuskiego a po 
lekcjach dają się prowadzić szkole do 
Gallerii Chagall’a, muzeum Picassa. 

Odwiedzają Antibes, Villefranche-sur
-Mer. I jakby nigdy nic jadą na 
wycieczkę do Monaco albo  St Paul 
de Vence. Bo programy dla klubu 
45+ są zawsze bardzo bogate. Nikt 
nikogo do niczego nie zmusza, ale  
jeśli zechcesz zapomnisz o nudzie.   

Chcesz w Londynie, 
proszę ... 
Może być też spokój 
nadmorskiej miejscowo-
ści w hrabstwie Devon, 

bardziej ruchliwe kuror-
ty, a także odstresowu-
jąca Irlandia. Miłośnicy 
włoskich krajobrazów i 
rzymskich wakacji też 
się nie zawiodą. Kursy 

szkół we Włoszech 
zadowolą wszelkie zain-
teresowania. Nie zapo-
mnijmy, że są też pro-
pozycje dla fanów nie-
mieckiego. 
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PRAWNICY I KSIĘGOWI  

JĘZYK PLUS 

JĘZYK PLUS TO PROGRAM DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

KLUB 45+ 
 Coraz   więcej szkół 

wie , że wolisz uczyć 

się i  spędzać  urlop w 

rówieśniczym  gronie 

CHCE MY  POM ÓC CI  W WY BORZ E  KURS U  JĘZY KOWE GO  

Podpis do obrazu/grafiki. 



W WW. KURSY JEZY KOW E. NET  

oferta zaspokoi każdego. Mamy więc 

gielski nadal wydaje się być językiem 
najpopularniejszym, i podstawowym 
dla naszej edukacji językowej, coraz 
więcej osób wie, że jeden język to za 
mało żeby dobrze funkcjonować w 

dzisiejszych czasach. Już dziś w na-
szej ofercie znajdziecie bardzo wiele 
szkół  językowych w Niemczech. Ale 
jest i ulubiona przez was austriacka 
Actilingua. Szkoły niemieckie mają 

FRANCES KING,  
13-17 LAT 
OD 1 DO 27 LIPCA 2012 
rezydencja: 2 tygodnie: £1855;  
3 tygodnie £2783, 4 tygodnie £3710 
EXCEL  ENGLISH 
12-17 LAT 
OD 1 DO 28 LIPCA 2012    
rezydencja: 2 tygodnie £1830  
3 tygodnie  £2655   4 tygodnie £3440 
w rodzinie:  2 tygodnie £1790  
3 tygodnie  £2595  4 tygodnie £3520 
KAPLAN INTERNATIONAL  
14-17 LAT; i 12-16 LAT 
OD 8 LIPCA DO 11 SIERPNIA 2012    
LONDON BUSHEY: 2 tygodnie £1325    
3 tygodnie £1900    4 tygodnie £2485 
LONDON KINGSTON:2 tygodnie £1435    
3 tygodnie £2075    4 tygodnie £2715 
THE ENGLISH STUDIO    
12-17 LAT 
OD 2 LIPCA – 11 SIERPNIA 2012 
rezydencja: 2 tygodnie £1125   4 tygo-
dnie (od 2 i 16 lipca)  £1995 
TWIN 
ANGIELSKI I TRENING PIŁKI NOŻNEJ 
W LONDYNIE,  ST.DUNSTAN’S     12-
17 LAT  8 LIPCA DO 12 SIERPNIA  
w rodzinie: tygodniowo od  £638 
BERLITZ 
KINGSTON UNIVERSITY 10-13 LAT I 
14-18 LAT 
OD 1 LIPCA DO 11 SIERPNIA 2012 
Rezydencja: tygodniowo od £700 
EMBASSY CES 
12-17 LAT,14-17 LAT, 16+, 18-30 LAT 
OD 24 CZERWCA DO 2 WRZEŚNIA   
Rezydencja: tygodniowo od £640 
STUDIO CAMBRIDGE 
KURS REZYDENCYJNY SIR WILLIAM  
RICHMOND UPON THAMES 14-17 LAT 
17 CZERWCA DO 26 SIERPNIA 2012 
Rezydencja: 2 tygodnie £1675  
EAC 
LONDON BRIDGE 14-17 LAT  
od 01.07;15,07,29.07,5.08,12.08  

REZYDENCJA TYDZIEŃ £925 ENSUITE  
LONDON HAMPSTEAD 12-17 LAT  
od 01.07;15.07;29.07;05.08,12.08  
REZYDENCJA TYDZIEŃ £825  
LONDON COBHAM 19-16 LAT 
od 15.07;29.07;5.08  
REZYDENCJA TYDZIEŃ £725  
LONDON CHALFONT ST.GILES  
Od3.06;17.06;26.06;1.07;3.07;8.07;10.07;15.
07;17.07;22.07;29.07;31.07;5.08;12.08  
12-17 LAT  
TYDZIEŃ  £825 ENSUITE  
LSI  
LONDON HAMPSTEAD 
Od 18/6; 25/6; 2/7;9/7;16/7;23/7;30/7 6/8  
13-17 LAT 
£730 tygodniowo rezydencja  
£615 tygodniowo w rodzinie 
opłata rejestracyjna £70 
transfer ( jednostronny) Heathrow £80/
Gatwick/Stanstead/Luton £95 
CHURCHILL HOUSE – 
lokalizacje podlondyńskie 
ALDENHAM   
od 09/07, 23/07  30/07, 06/08 
11-13 oraz 13-17 LAT   
Centrum rezydencyjne, 30 minut od Londynu. 
W pakiecie wycieczki londyńskie 
£1220 za 2 tygodnie + transfery od £45 
ROYAL RUSSELL  
OD 08/07, 22/07 29/07, 05/08, 12/08  
10-12,13-15,15-17 LAT 
Centrum rezydencyjne, 30 minut od Londynu 
£1270 za 2 tygodnie + transfery od £45 
opcja London Experience: 3 popołudnia i 1 
wieczór w Londynie, + £40 tygodniowo 

  
SZKÓŁ JEST  
WIĘCEJ, JED-
NAK ABY 
UCZYĆ SIĘ W 
NICH  LATEM 
TRZEBA BAR-

DZO SZYBKO REZERWOWAĆ MIEJSCA. 
NIE CZEKAJ!!! 
 
 

Rodzicom lub Opiekunom a także 
wszystkim od lat 18  możemy za-
proponować wybór londyńskich 
szkół i całą plejadę rozlicznych kur-
sów. Te najlepsze, a szczególnie  te 

które mogą zaproponować Państwu 
zakwaterowanie w apartamentach, 
mają bardzo ograniczoną liczbę 
miejsc. Zakwaterowanie u rodzin 
prawie zawsze jest dostępne, ale jeśli  
ktoś chce mieszkać w miarę blisko 

szkoły, powinien zadbać o wczesną 
rezerwację. Młodzieży starszej pole-
camy tętniącą życiem Malvern Hse, 
trzydziestolatkom spodoba się w  
Wimbledon School of English, Ex-
cel English, Frances King .  Jest 
też i nowa w naszej bazie SKOLA. 

Specjalizuje się w bardzo wielu kur-
sach rodzinnych. Można  przyjechać 
nawet z trzy, czterolatkiem. Prowa-
dzą językowe przedszkole.  Doro-
słych być może zainteresuje oferta 
Excel English. Szkoła oferuje wiele 
kursów + zainteresowanie. Tenis, 

golf, układanie kwiatów, masaż i 
aromaterapia, serwowanie słynnej 
angielskiej herbaty, moda, malowa-
nie na szkle… Oprócz angielskiego 
możesz nauczyć się znacznie więcej. 

zrzeszającą francuskie szkoły języ-
kowe, wśród nich te dla dorosłych 
i te dla młodzieży.  
Szkoły znajdują się w wielu miej-
scowościach Francji. W  Angers, 

Bordeaux-Mérignac ,Boulogne-sur-Mer,  
Cahors, Cannes, Gap, Lyon, Massy, Montpel-
lier, Nice, Paris , Perpignan, Royan,        
Saint-Raphaël , Sante-Anne -Guadeloupe, 

Sigy-Le-Châtel. Toulouse, Tours, Troissy,  
Vichy. Na początku lutego spotkaliśmy się z 
przedstawicielami 13 szkól FLE. Wszyscy zada-
wali pytanie: Dlaczego tak niewielu, jeśli w ogó-
le, Polaków korzysta z kursów francuskiego we 
Francji? Czekają więc na nas, oferując kursy dla  

dorosłych, młodzieży, rodzin, nie mówiąc o nau-
czycielach francuskiego. Nawet są specjalistycz-
ne kursy dla służb medycznych.  Francja czeka! 

W ubiegłym roku 
zostaliśmy oficjalnym 
przedstawicielem 
Instytutów Goethe-

go w Niemczech, w 2012 wzmoc-
niliśmy współpracę z FLE , dużą 
organizacją edukacyjną grupującą 
szkoły we Francji. Oznacza to, że 
mamy dla Państwa bardzo duży 
wybór kursów w szkołach o wyjąt-
kowych rekomendacjach. Cieszymy 
się, że Instytut Goethego prócz 
kursów dla dorosłych, prowadzi 
liczne wakacyjne kursy językowe 
dla różnych grup dziecięcych i mło-
dzieżowych.                                         
FLE natomiast jest organizacją 

www.groupemen 
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    GOETHE INSTITUTE ORAZ GROUPMENT FLE 

Nagłówek artykułu w środku 

Londyn to dobre miejsce 

na kurs dla dzieci, 

dorosłych i młodzieży .   



Firma rodzinna powstała w 1999 roku. Mamy ogromne doświadczenie i 

wiedzę na temat kursów językowych w zagranicznych szkołach. Utrzymu-

jemy kontakty z ponad 200 placówkami na świecie. Jesteśmy przedstawi-

cielami Quality English, EAQA, Goethe Institute,  

posiadamy też autoryzację ICEF . Uczestniczymy w 

międzynarodowych spotkaniach ALPHE, ICEF oraz 

MEI. Naszym celem jest wasza edukacja języko-

wa, tak więc starannie i profesjonalnie poma-

gamy wybrać wam najlepszy kurs. Nasza oferta 

obejmuje kursy językowe dla wszystkich grup wie-

kowych oraz uwzględnia zainteresowania i  potrze-

by akademickie. 

Możemy także pomóc w zdobyciu w szkole lub uczelni zagranicą kwalifi-

kacji zawodowych. Szkoły kucharskie, sztuki i projektowania, licencjono-

wane kursy dla pilotów. Naszym powracającym klientom udzielamy raba-

tów. Dla wszystkich mamy zawsze ciekawe oferty a ceny często niższe 

niż te które znajdziecie sami na internetowych stronach szkół. Wyjazd na 

 

 

 
Jeśli chcesz zobaczyć więcej,  
2 tygodniowy pobyt na Manhat-
tanie możesz połączyć z tygo-
dniowym lub 2 tygodniowym 

kursem w Bostonie. 
 

Times Square, Broadway, 5th 
Avenue, Manhattan, Museum of 
Modern Art (MoMa), SoHo, Little 
Italy and Chinatown, Statue of 
Liberty and Ellis Island, Central 
Park, Metropolitan Museum of 
Art, Ground Zero, Wall Street, 
South Street Seaport, Empire 

State Building, Brooklyn Bridge, 
American Museum of Natural 
History, Coney Island  i wiele 
innych ciekawych rzeczy… 
KURS  OBEJMUJE: 
15 lekcji języka tygodniowo 
Zakwaterowanie – campus 
Trzy posiłki dziennie 
Codzienne wycieczki 
Zajęcia wieczorne 

KOSZT PAKIETU 
2 TYGODNIE $2990       
4 TYGODNIE $5550      
6 TYGODNI $7900  

ALE TO NIE 
WSZYSTKIE 
KURSY W USA! 
 
ZAPRASZAMY 

 
 MOŻE NOWY JORK   ? 
REZYDENCYJNY KURS JĘZYKOWY DLA NASTOLATKÓW 12-18 LAT 

KURS MOŻESZ 
ROZPOCZĄĆ 8 i 22.0.7 

ORAZ 5.08. 2012 
ZOBACZYSZ NA PEWNO: 
 

 
 
 

chcemy pomóc ci w wyborze kursu językowego 

 

 
Może też być egzotycznie… np. w In-

 

RÓŻNE TERMINY 
RÓŻNE JĘZYKI 
RÓŻNE KRAJE 
JEDEN TELEFON 

    22/8471487 
 
 

        

 

Www.facebook.com/ISCkursyjezykowe  

WWW.KURSYJEZYKOWE.NET  

T EL/22 8471487 

I SC@KURSYJEZYKOWE.NET  

I NFO@T WOJAIRLAND IA.PL  

http://www.facebook.com.isckursyjezykowe

