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Bezpłatne zwiedzanie
w listopadzie !
Jesienią zwiedzanie się
zaczyna :) Najpiękniejsze
rezydencje królewskie
Warszawy są dostępne w
listopadzie za darmo:
• Zamek Królewski w
Warszawie
• Muzeum
Królewskie

Łazienki

• Muzeum Pałacu Króla Jana
w Wilanowie
Bilety można zdobyć
bezpośrednio w kasach,
jednakże ich ilość jest
ograniczona, dlatego też
radzimy zrobić rezerwację i
odebrać bilety odpowiednio
wcześniej.

Noc Św. Andrzeja
To jedyna noc w roku kiedy
każdy może odprawić wróżby i
przekonać się jaka przyszłość
pisana jest każdemu, kto owym
wróżbom się podda. Andrzejki
obchodzimy w nocy z 29 na 30
listopada.Najbardziej znane
wróżby andrzejkowe to
niewątpliwie lanie wosku,
układanie butów, przebijanie
karteczek, kładzenie szpilek na
oleju czy puszczanie statków z
łupin orzechów.

Happy Thanksgiving Day!

T hanksgiving

Day has been an annual festival

celebrated since 1863. It is a special moment for families
and friends to meet and eat a meal together. The funny
thing about holiday is that the date slightly changes every
year. Traditionally, TD is observed on the fourth Thursday
in November and it is one of the most important bank
holidays.
The occasion celebrates the arrival of the first Pilgrims to
America. Some historians found out that the first true
thanksgiving was in 1621. That was connected with giving
thanks to Almighty God for good harvest and mercy they
received. The Wampanoag and Pequamid Indians shared
corn with the colonists and showed them the best places
to catch fish. They also taught the Pilgrims how
to plant and grow some vegetables in the American soil.
Without their help there wouldn’t be Thanksgiving
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nowadays and the Pilgrims would probably have died of
hunger.
George Washington, the first president of the United
States, proclaimed the first national Thanksgiving Day in
1789.
Glossary:

Biblioteczka
ILSP

Jeśli

annual – occuring every year
slightly – a little
observe – (here) celebrate
a bank holiday – national holiday

jesteś aktywnym

bibliofilem, a przy okazji chcesz
podszlifować swój angielski, ILSP
oferuje bezpłatny dostęp do
medioteki online.
Aby uzyskać dostęp do
biblioteczki, należy zalogować się
na naszej platformie online na
www.ilsp.edu.pl (jeśli jeszcze nie
masz dostępu, a jesteś naszym
kursantem, napisz na
information@ilsp.edu.pl i poproś
o hasło i login) lub zgłoś się do
biura w celu otrzymania danych
do logowania. Podręczniki nie są
dostępne do wypożyczenia.

an arrival – appearance
a harvest – fruitage / cropping
mercy – pity / kindness
grow – rise crops
soil – ground
proclaim – announce
an extended family – further relatives
gratitude – thanks to somebody
get together – to meet with somebody
stuffed – filled
Źródło: https://www.gettinenglish.com/thanksgiving-day/

W ramach naszej biblioteczki
możesz:
• zarezerwować wybraną książkę,

którą odbierzesz w biurze ILSP
• mieć dostęp do około 20

pozycji anglojęzycznych i
polsko-angielskich
• wypożyczyć brytyjskie filmy

DVD
• rozbudować swoje słownictwo
• osłuchać się z językiem

angielskim
• poprawić płynność czytania w

języku angielskim
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