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Drodzy 
Czytelnicy

Z wielką przyjemnością przekazujemy w Wasze 
ręce kolejny numer magazynu językowego Aca-
demia Stars. Czasopismo to – publikowane raz 
w roku z myślą o uczących się języków obcych 
w Academii – jest praktycznym edukacyjnym 
poradnikiem oraz pamiętnikiem wydarzeń,  
w których wspólnie uczestniczymy. Poruszamy 
w nim sprawy ważne z metodycznego i spo-
łecznego punktu widzenia, omawiamy istotne 
problemy dydaktyczno-wychowawcze, relacjo-
nujemy aktualności, udzielamy szkoleniowych 
wskazówek. Wierzymy, że pisane przez nas 
teksty pełnią funkcję drogowskazów w labiryn-
cie spraw związanych z nauką, w szczególności  
z dydaktyką języków obcych. Staramy się, aby 
zawarte w nim treści były tak różnorodne, aby 
każdy z czytelników znalazł odpowiedzi na nur-
tujące go indywidualne pytania i problemy.
W tym numerze możecie przeczytać o tym, jak 
uczyć najmłodszych czytania w języku angiel-
skim, o piosenkach, które w sposób łatwy i przy-
jemny uczą gramatyki i słownictwa, o roli moty-
wacji w procesie uczenia się języków obcych, ale 
również o zawiłościach języków specjalistycz-

nych oraz wybranych aspektach dwujęzyczno-
ści. Osoby uwielbiające podróże zapraszamy na 
wyprawę do Australii i Niemiec tropem kulturo-
wych ciekawostek. Być może ta pasjonująca re-
lacja stanie się jednym z powodów, dla których 
warto uczyć się języków obcych. Chcemy też 
zwrócić Waszą uwagę na problem szkolnej agre-
sji, która dotyczy bardzo wielu dzieci i wyma-
ga solidarnej reakcji ze strony nas wszystkich.  
A poza tym quizy, świąteczny egzamin ósmokla-
sisty, ciekawe lekcje poświęcone problemowi 
przemocy oraz kącik literacki autorstwa naszych 
uczniów.
Mamy nadzieję, że najnowszy numer magazy-
nu Academia Stars będzie dla Was interesującą 
lekturą w tym zimowym, świątecznym okre-
sie. Dołączamy do niego najserdeczniejsze ży-
czenia bożonarodzeniowe: zdrowia, szczęścia  
i spełnienia marzeń, cudownych dni spędzonych  
z rodziną i przyjaciółmi oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym w No-
wym Roku 2022. 

Uściski,
Lektorzy Academii

Świąteczno-zimowy konkurs literacki
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Sylw
etki lektorów

Agnieszka Antosz-Kasprzyk
Ukończyła filologię angielską oraz studia podyplomowe z nauczania i tłumaczenia języka 
angielskiego specjalistycznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień 
związanych z nauczaniem języka angielskiego specjalistycznego, a w szczególności języka 
medycznego, a także nauczaniem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. z dyslek-
sją. Jest autorką skryptów i publikacji dla studentów. Regularnie ćwiczy jogę, w wolnym czasie 
uwielbia czytać, gotować i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. 

Elżbieta Pawlik 
Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego, lektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, 

tłumacz przysięgły. Ciągle poszerza swoją wiedzę w zakre-
sie nauczania języka angielskiego w biznesie. W wolnym 

czasie lubi spacery i upiększać swój ogród. 

Beata Munia
Ukończyła studia licencjackie w zakresie nauk humanistycznych na kierunku  Filologia Angiel-

ska (specjalność nauczycielska) w PWSZ w Krośnie. Tytuł magistra na wydziale Filologia An-
gielska obroniła w 2018 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracuje w Karpackiej Państwowej 

Uczelni oraz w Katolickiej Szkole Podstawowej. Od 2018 roku współpracuje z Academia jako 
lektor na kursach językowych. Zainteresowania to: podróże, szczególnie motocyklowe, książki 

w szczególności biografie. 

Justyna Mularska-Rusyn  
Jest magistrem filologii angielskiej oraz oligofrenopedagogiem. 

Specjalizuje się w języku angielskim technicznym z zakresu me-
chaniki i teleinformatyki. Uwielbia współpracować zarówno  

z młodzieżą, jak i z najmłodszymi uczniami.  
W wolnym czasie śpiewa i gra na gitarze.

Kamila Kurdziel
Ukończyła studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Wiedeńskiego, a także Dy-
plomację i Stosunki Konsularne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej ma-
rzeniem była praca w zagranicznych placówkach dyplomatycznych Polski, ale pasja do nauczania 
języków obcych sprawiła, że od lat pracuje w instytutach językowych jako lektor języka niemiec-
kiego i korepetytor języka francuskiego. Będąc mamą dwójki niezwykle żywiołowych córek, 
najbardziej lubi grać z nimi w tenisa, chodzić na basen i oczywiście rozmawiać po niemiecku.

Magdalena Szymańska
Magister filologii angielskiej. Nauczyciel języka angielskiego  

z wieloletnim doświadczeniem w pracy z różnymi grupami wie-
kowymi, zwłaszcza z młodzieżą. Interesuje się wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii w edukacji. Lubi dzielić się doświad-
czeniem oraz czerpać wiedzę od innych nauczycieli.  

Marta Maksym 
Absolwentka filologii angielskiej  w specjalizacji nauczycielskiej. Lektor w 
KPU i  Academii. Egzaminator egzaminu ósmoklasisty. Prowadzi kursy dla 
dzieci i młodzieży, w tym kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge 
YLE. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na łączeniu nowocze-
snej i tradycyjnej metodyki nauczania języków obcych. W wolnych chwi-
lach wsiada na rower lub gotuje coś pysznego. 

Maria Wodecka
Magister języka angielskiego. Od 7 lat aktywna 

zawodowo. Wielka fanka nauki nowych języ-
ków i gier komputerowych.

Monika Czech
Dołączyła do grona nauczycieli Academii we wrześniu. Ukończyła KPU w Krośnie na kierunku 
filologia angielska, następnie szlifowała tenże język na Akademii Humanistyczno – Ekonomicz-
nej w Łodzi - oddział  w Tarnowie, na kierunku język angielski w biznesie. Oprócz zamiłowania 
do języka angielskiego, lubi uczyć się innych języków obcych, aktualnie próbuje swoich sił w 
języku hiszpańskim. Na co dzień prowadzi przedszkole językowe i stara się zaszczepić zamiło-
wanie do języków u najmłodszych. Fanka teleturniejów oraz gier planszowych. 

Sylwia Widota-Brońska
Lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych  

w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Prowadzi zajęcia 
lektoratowe z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego ze 

studentami na różnych poziomach zaawansowania.
W wolnym czasie lubi podróżować, spędzać czas z rodziną oraz 

zajmować się ogrodem.

Joanna Krochmal   
Absolwentka filologii angielskiej UMCS w Lublinie, wykładowca Karpackiej Państwowej 
Uczelni w Krośnie, administrator Wewnętrznego Ośrodka Egzaminacyjnego British Council. 
W Academii prowadzi kursy dla dzieci i młodzieży oraz konwersacje, specjalizuje się w przy-
gotowaniu kandydatów do egzaminów międzynarodowych Cambridge English. Jej zawodowe 
fascynacje to nowoczesna metodyka nauczania języków obcych oraz język angielski w biznesie. 
W wolnym czasie biega, gotuje i czyta. Uwielbia sushi i górskie wędrówki.

Beata Liebner-Pirga 
Magister filologii angielskiej (oraz filologii rosyjskiej)
Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, głównie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Na lekcjach łączy nowoczesne technologie ze sprawdzonymi tradycyjnymi metodami 
nauczania. Interesuje się psychologią oraz zdrowym odżywianiem. W wolnym czasie 
uwielbia spacerować z ukochanym Yorkiem oraz wędrować po bieszczadzkich szla-
kach. Mężatka, mama dwójki nastolatków.

Sebastian Staroń
Absolwent filologii angielskiej, pedagogiki oraz studiów 

podyplomowych z edukacji dla bezpieczeństwa. Nauczyciel 
szkoły podstawowej i liceum. Lubi bieganie i piłkę nożną. 

Interesuje się ekonomią i majsterkowaniem.

Katarzyna Albrycht-Błahut
Magister filologii angielskiej i nauczyciel języka hiszpań-
skiego. Weteranka kursów językowych zarówno dla dzieci, 
młodzieży jak i dorosłych. Nieustannie poszukuje skutecz-
nych metod aktywizacji i motywowania do nauki języków. 
Lubi malować zachody słońca i oglądać anime. 
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Nowy rok szkolny w Academii 
uroczysta inauguracja

Dnia 24 września zainaugurowaliśmy w Acade-
mii nowy rok szkolny. Ze względów bezpieczeń-
stwa uroczystość miała charakter zamknięty, 
ale tego dnia pamiętaliśmy o wszystkich kur-
santach, którzy rozpoczęli z nami pierwszy lub 
kolejny rok nauki języków obcych (łącznie to 
ponad 400 osób). Naszą ceremonię uświetni-
li swoją obecnością zaproszeni goście: władze 
Uczelni oraz nasi współpracownicy z ramienia 
British Council, którzy od wielu lat wspiera-
ją nas w prowadzeniu Wewnętrznego Ośrodka 
Egzaminacyjnego, gdzie organizujemy sesje i 
przygotowujemy kandydatów do wybranego 
testu Cambridge English. Mieliśmy zaszczyt 
gościć: Joannę Lewandowską-Kęciek (reprezen-
tantkę British Council w Warszawie, koordyna-
torkę centrów i ośrodków egzaminacyjnych w 
Polsce), Monikę Kopacz (koordynatorkę egza-
minów Cambridge English w naszym centrum 
macierzystym Promar w Rzeszowie) oraz Łuka-
sza Popka (pracownika centrum Promar w Rze-
szowie, egzaminatora Cambridge English).

Powodów naszego spotkania było wiele. Po 
pierwsze, rozpoczęliśmy w Academii nowy rok 
szkolny i pełni energii, pomysłów oraz optymi-
zmu wkroczyliśmy z naszymi kursantami na ko-
lejny etap nauki, mając do zrealizowania okre-
ślone cele i zadania. Do naszego grona dołączyli 
również nowi uczniowie, rozpoczynając w tym 
roku swą językową przygodę w Academii. Inau-
guracyjna uroczysta gala stała się pretekstem do 
powitania w naszej społeczności najmłodszych 
kursantów – 6 i 7-latków, którzy uczestniczy-
li w ceremonii pasowania na ucznia Academii. 
Symbolicznego przyjęcia maluszków do naszej 
drużyny dokonała Prorektor – dr Agnieszka 
Woźniak, wyrażając nadzieję, że wszyscy z nich 
zostaną z nami na kolejne lata i nigdy nie zatra-
cą entuzjazmu do nauki i ciekawości świata.

Przy tej okazji wręczyliśmy również dyplomy 
Cambridge English wszystkim kandydatom, 
którzy do międzynarodowych testów z języka 
angielskiego przystąpili w czerwcu w naszym 
Wewnętrznym Ośrodku Egzaminacyjnym. W 
tym prawie 100-osobowym gronie znaleźli się 
studenci KPU w Krośnie, kursanci Academii 
oraz klienci indywidualni. Mamy powody do 
dumy, albowiem wszyscy z nich odnieśli suk-
ces, zdobywając swój dyplom w pięknym stylu, 
z imponującym wynikiem. Certyfikat Cambrid-
ge English to prestiżowe zwieńczenie wielu lat 
nauki i atut w portfolio każdego aplikującego o 
stypendium, miejsce na prestiżowej uczelni czy 
atrakcyjną pracę. 

Dla wszystkich zgromadzonych gości ucznio-
wie Academii przygotowali przedstawienie pt. 
„Calineczka” w wersji anglojęzycznej, które było 
– mamy nadzieję – przyjemnym i zabawnym 
elementem tego uroczystego spotkania. To było 
miłe popołudnie, które stało się okazją do pre-
zentacji naszej oferty i osiągnięć, wspólnej roz-
mowy oraz zawarcia nowych znajomości. 



Cambridge English 2021

Miarą językowego sukcesu i prestiżu są w Aca-
demii międzynarodowe egzaminy Cambridge 
English będące nie tylko precyzyjną, obiektyw-
ną oceną umiejętności kursantów, ale również 
przepustką do wielu atrakcyjnych projektów 
edukacyjnych i zawodowych. Co roku w kro-
śnieńskiej uczelni do testów Cambridge English 
na różnych poziomach zaawansowania przystę-
pują dziesiątki, a nawet setki kandydatów. Nie 
inaczej było w pandemicznym roku 2021. Do 
sesji egzaminacyjnej w czerwcu przygotowali-
śmy 100 kandydatów, wśród których znalazły 
się nasze kochane maluszki, nastolatkowie oraz 
starsza młodzież z Academii, a także studenci 
KPU w Krośnie.

Ta sesja zapisze się jako wyjątkowa, nie tylko ze 
względu na zaostrzone wymogi epidemiologicz-
ne, zgodnie z którymi kandydaci deponowali 
swoje osobiste rzeczy w plastikowe worki i pisali 
egzaminy z maseczką na twarzy, lecz także z po-
wodu wprowadzonych przez nas innowacji do-
tyczących formuły testowania. 9 czerwca 2021 
roku po raz pierwszy w naszym ośrodku odbył 
się egzamin w wersji komputerowej PET com-
puter-based, w którym wzięli udział studenci 
KPU w Krośnie. Nie był to jednak jedyny egza-

min komputerowy w tej sesji, bo już w kilka dni 
później – 17 czerwca – do egzaminu KET for 
Schools computer-based przystąpili uczniowie 
językowej Academii. Był to dla nas wszystkich 
wielki debiut, ale byliśmy perfekcyjnie przy-
gotowani – mamy doskonały sprzęt i zaplecze 
techniczne, przeszliśmy wszelkie niezbędne 
szkolenia, wypełniliśmy wymagane procedury 
egzaminacyjne. Egzaminy więc przebiegły bez 
zakłóceń – szybko, sprawnie i przyjemnie. Je-
steśmy przekonani, że testy Cambridge English 
w wersji komputerowej na stałe wpiszą się w 
ofertę naszego ośrodka egzaminacyjnego. Mają 
szereg atrakcyjnych i praktycznych zalet:

• późną rejestrację (2-3 tygodnie przed egza-
minem),

• szybki dostęp do wyników (2-3 tygodnie po 
egzaminie),

• certyfikaty dostępne w 6 tygodni po egza-
minie,

• komfortowe warunki egzaminacyjne (indy-
widualne stanowisko, niezawodny sprzęt)

• automatyczne zliczanie liczby słów,
• automatyczna kontrola czasu trwania po-

szczególnych komponentów,
• brak konieczności przenoszenia odpowiedzi 

na osobny arkusz.

Mamy nadzieję, że sesja komputerowa Cam-
bridge English 2022 będzie cieszyć się większą 
popularnością niż ubiegłoroczna, gdyż to bar-
dzo atrakcyjna, nowoczesna forma. Ale jeśli 
nasi kursanci wybiorą tradycyjną wersję papie-

rową, to zapewniamy, że dołożymy wszelkich 
starań, żeby spełnić ich techniczne preferencje. 
Szykujemy wiedzę i umiejętności na czerwiec! 
O szczegółach będziemy Was na bieżąco infor-
mować. 

6 7

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie współpracuje z British Council Poland od 2007 roku i jest 
ambasadorką oferty Cambridge English na lokalnym rynku. Jako wewnętrzny ośrodek egzaminacyjny 
krośnieńska uczelnia regularnie organizuje sesje Cambridge English, dysponując nowoczesną bazą w 
pełni wyposażonych sal spełniających wszelkie wymagania regulaminowe, w tym także te niezbędne 
w administracji egzaminów w wersji komputerowej.  KPU w Krośnie to również zgrany zespół lektorów 
i egzaminatorów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, którzy nieustannie podnoszą swoje zawo-
dowe kwalifikacje, dbają o wzorową obsługę klientów i skuteczną promocję egzaminów Cambridge 
English oraz profesjonalnie przygotowują kandydatów do wybranych testów.

Krośnieńska uczelnia jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, w tym 2019 Regional Winner Europe 
oraz 2021 Regional Runner Up Poland w konkursie Our Future, 2019 The Most Exceptional Digital 
Marketing Campaign, jak również 2019 Best Cambridge Exams User Runner Up. Karpacka Państwowa 
Uczelnia w Krośnie to instytucja, która w niewielkim miasteczku na południu Polski stwarza swoim 
klientom globalne możliwości edukacyjne.
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1 października 2021 roku delegacja Karpackiej 
Państwowej Uczelni w Krośnie wzięła udział w 
uroczystej gali British Council, która – po raz 
drugi – odbyła się w Ambasadzie Wielkiej Bry-
tanii w Warszawie. Spotkanie było okazją do 
wymiany doświadczeń i serdeczności z naszymi 
współpracownikami i przyjaciółmi, a także do 
zawarcia nowych znajomości z zaproszonymi 
gośćmi – przedstawicielami instytucji partner-
skich z całej Polski w programie lojalnościowym 
Addvantage. 

Krośnieńska uczelnia – jako Wewnętrzny 
Ośrodek Egzaminacyjny British Council – jest 
uczestnikiem tego programu, będącego wspar-
ciem technicznym i merytorycznym dla insty-
tucji oferujących egzaminy Cambridge English 
klientom o różnych potrzebach i na różnym 
poziomie językowym. Dzięki tej współpracy 
mamy dostęp do bazy informacji, wskazówek i 
najbardziej aktualnych procedur, które poma-

Na zaproszenie British Council

gają nam zorganizować sesje egzaminacyjne 
Cambridge English w sposób profesjonalny, z 
uwzględnieniem wielu indywidualnych życzeń 
naszych kandydatów. Ponadto, członkostwo 
w programie Addvantage to również gwaran-
cja atrakcyjnych rabatów dla naszych klientów 
oraz wsparcie marketingowe w postaci plaka-
tów, ulotek i materiałów cyfrowych. Dla nas – 
lektorów – to oferta ciekawych, inspirujących i 
praktycznych szkoleń, seminariów i webinariów 
metodycznych oraz technicznych warsztatów 
wspomagających organizację sesji komputero-
wych. I co najważniejsze, Addvantage to grupa 
fantastycznych ludzi, z którymi współdziałamy 
w wielu projektach, na których wsparcie zawsze 
możemy liczyć, z którymi łączą nas nie tylko za-
leżności zawodowe, ale również bliskie, przyja-
zne relacje. Byliśmy więc szczęśliwi, że po wielu 
miesiącach lockdownu, mogliśmy się zobaczyć, 
uściskać i porozmawiać.

Spotkanie oficjalnie rozpoczął dyrektor British 
Council w Polsce – Colm McGivern – który 
podziękował wszystkim zebranym za pracę w 
warunkach pandemii i trud włożony w orga-
nizację sesji egzaminacyjnych w tym okresie. 
Podkreślił, iż to dzięki zapałowi i determinacji 
nauczycieli, którzy pracowali z maseczką na 
twarzy i termometrem w dłoni, tysiące młodych 
ludzi w naszym kraju mogło przygotować się do 
wybranego egzaminu i zdobyć dyplom, będący 
międzynarodowym paszportem językowym i 
przepustką do wielu życiowych szans i projek-
tów. Według Colma, język angielski to nie tylko 
element sukcesu zawodowo-ekonomicznego, 
ale również swoisty sposób postrzegania świa-
ta, otwarcia na innych, różne kultury, głębsze-
go zrozumienia wartości i sensu działania. A 

kwalifikacje językowe Cambridge English to nie 
jedynie potwierdzenie poziomu językowego, to 
także dowód solidności, wytrwałości, dążenia 
do perfekcji poprzez regularną pracę nad samo-
doskonaleniem.

Tegoroczna gala British Council była również 
miejscem inspirującego wykładu nietypowego 
belfra – Jarka Szulskiego – autora poradnika 
„Nauczyciel z Polski”, który wraz ze swymi na-
stoletnimi uczniami mówił o roli szkoły, nauczy-
cieli oraz społecznych relacji kształtujących się w 
tym okresie. Uważa on, iż polska szkoła potrze-
buje zmiany – zmiany w sposobie myślenia, po-
strzegania i współistnienia wielu jej elementów, 
między innymi relacji nauczyciel-uczniowie, 
którą zilustrował hasłem: „Żegnamy mędrca na 
scenie, witamy przewodnika w terenie”. W dzi-
siejszych czasach, nauczyciel powinien więc być 
moderatorem procesu kształcenia, inspiratorem 
i motywatorem do zdobywania informacji, a nie 
encyklopedią wiedzy i jej bezdusznym egzeku-
torem. Co więcej, struktura pionowa nauczy-
ciel-uczniowie, dominująca obecnie w szkole, 
również powinna ulec modyfikacji. Nauczyciele 
zazwyczaj trzymają dystans, chronią swój auto-

rytet, podkreślają swą funkcję, nie podejmują 
dialogu. A dla młodych ludzi ważne jest, co my-
ślą o nich dorośli – nawet jeśli ich poglądy są 
odmienne. Istotnym jest więc, aby wychowawcy 
poświęcili im swój czas, aby pochylili się nad ich 
problemami i słabościami, aby wygospodarowa-
li przestrzeń do rozmowy i dyskusji, nawet jeśli 
ich opinie i stanowiska są różne. Szkoła powin-
na mieścić w sobie te wszystkie indywidualno-
ści, bo tak wygląda świat. I nie trzeba ze sobą 
walczyć – dla każdego zarezerwowane jest tro-
chę miejsca, zarówno w czterech ścianach szko-
ły, jak i na kuli ziemskiej. Na człowieka trzeba 
patrzyć całościowo – on rozwija się w szkole nie 
tylko intelektualnie, ale również fizycznie, emo-
cjonalnie i społecznie. Jeśli zaniedba się jedną 
z tych stref, ucierpi całość. Ze szkół wychodzą 
dziś młodzi ludzie, którzy są zmęczeni, niewy-
spani, zestresowani, bez wiary w siebie. I często 
nie mają do kogo zadzwonić, kiedy są smutni….

W tym miejscu pomyślałam ciepło o naszej 
językowej Academii, gdzie oprócz wysokiego 
poziomu nauczania i testowania wiedzy oraz 
umiejętności, zwracamy szczególną uwagę na 
każdego ucznia i staramy się stworzyć w każ-
dej grupie team przyjaciół, na których można 
zawsze polegać i którzy wzajemnie lubią się, 
akceptują i wspierają. Te więzi widoczne są na 
każdym spotkaniu, począwszy od wymiany 
uścisków i uśmiechów po słowa typu: „Lubię 
tu przychodzić”, „Kocham Was z całego serca”, 
„Jest Pani super”. Dzielimy z naszymi uczniami 
wesołe chwile, ale również i te smutne momenty 
ich życia, jak np. śmierć babci, rozwód rodziców 
czy problemy szkolne. Zawsze jesteśmy dla nich 
i zawsze mamy czas, i to się nigdy nie zmieni. 

Joanna Krochmal

krośnieńska uczelnia na gali  
w Ambasadzie Wielkiej Brytanii
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Anna Świst 
mózgiem Academii  

Jest Pani doświadczonym dydaktykiem, do-
skonałej klasy germanistką, wspaniałym peda-
gogiem. Czy wybór zawodu wynikał z powoła-
nia, o którym wiedziała Pani od zawsze, czy był 
kwestią przypadku, który pozwolił odkryć ten 
wyjątkowy nauczycielski talent?

W mojej rodzinie zawsze ktoś mówił i mówi ję-
zykami obcymi. Mój dziadek w czasie pierwszej 
wojny światowej wcielony do armii austriackiej, 
walczył na włoskim froncie, a później  w armii 
polskiej. W tym czasie poznał wiele języków. 
Po zakończeniu wojny  zamieszkał z rodziną w 
Czerniowcach (obecnie Ukraina) małym wielo-
kulturowym miasteczku, w którym  mieszkali 
Polacy, Niemcy, Rumuni i Ukraińcy, więc wie-
lojęzyczność tamtej społeczności była stanem 
naturalnym. Dzięki znajomości języków, rosyj-
skiego i niemieckiego rodzina przeżyła II wojnę 
światową migrując do Krosna . Może dlatego 
mamy w sobie taką „żyłkę do nauki języków”, 
a chęć uczenia języka obcego stała się dla mnie 
powodem dokonania takiego wyboru.  
Z perspektywy czasu mogę przyznać, że praca 
na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego 
w różnych  szkołach była i jest nadal  dla mnie 
zajęciem, które wykonuję z dużą radością, chę-
cią, zadowoleniem – po prostu lubię uczyć. Za-
wsze tak było i już pewnie tak pozostanie. 

Rozpoczynała Pani swoją karierę zawodową 
wiele lat temu, w zupełnie innej rzeczywisto-
ści polityczno – społecznej. Jak pamięta Pani 
swoją pierwszą lekcję i szkołę z tego okresu? 
Czy wiele zmieniło się w polskim szkolnictwie 
od tego czasu?

Mój pierwszy „nauczycielski” kontrakt  miał 
miejsce na uczelni. Po skończeniu studiów fi-
lologicznych na UMCSie w Lublinie, podjęłam 
swoją pierwszą pracę jako lektor języka nie-
mieckiego na Wydziale Prawa tegoż Uniwersy-
tetu – Filii w Rzeszowie. Już wtedy  przekona-
łam się, że praca  w na stanowisku lektora języka 
obcego to dobry wybór. Po roku, z powodów 
rodzinnych, przeniosłam się do Krosna, mojego 
rodzinnego miasta i nauczycielską karierę (jak-
kolwiek to brzmi) kontynuowałam w Państwo-
wym Liceum Sztuk Plastycznych na stanowisku 
nauczyciela, potem zastępcy dyrektora. Był to 
bardzo trudny okres ze względu na fakt, że ję-
zykiem obowiązkowym w szkołach, w tamtym 
czasie, był język rosyjski. Pozostałe języki obce 
były traktowane jako przedmioty do wyboru, 
często nadobowiązkowe. Liceum Plastyczne 
znajdowało się wówczas w Miejscu Piastowym. 
Pracowaliśmy wtedy przez wiele lat w bardzo 
trudnych, patrząc z perspektywy czasu, wręcz 
niemożliwych do uczenia, warunkach . Jednak 
nigdy uciążliwości socjalne w pracy nie  miały 
wpływu na bardzo dobrą atmosferę panującą w 
szkole wśród grona nauczycielskiego i uczniów. 
W tamtym czasie w szkole   bardzo dużo się 
nauczyłam. Zetknęłam się z młodymi  ludźmi, 
bardzo wrażliwymi, uzdolnionymi plastycznie, 
„z duszą artystyczną”, dla których liczyły się 
tylko przedmioty plastyczne. Reszta, tak zwa-
na teoria, mogła nie istnieć. Był to czas pracy 
z podstawowymi narzędziami pracy – tablicą 
i kredą. Do dzisiaj uważam, że dobry nauczy-
ciel to taka osobowość, która ma  sporą wiedzę, 
duży dar przekonywania i przekazywania rzeczy 
istotnych, który na zawsze pozostanie w pamię-

ci swoich uczniów jako osoba, która rozbudziła 
w nich tkwiące zainteresowania i pomogła wy-
brać w życiu właściwą drogę. W ciągu  ostatnich 
czterdziestu lat szkoła polska przechodziła wie-
le reform, które tak naprawdę trwają do dzisiaj. 
Jednak to, w jakich warunkach pracujemy, co 
chcemy osiągnąć,  zależy od nas samych.  Od 
początku powstania Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Krośnie , obecnie KPU, pracuję 
na stanowisku lektora języka niemieckiego pro-
wadząc Studium Języków Obcych. Wraz z moim 
wspaniałym zespołem rozwijamy też nasze 
„oczko w głowie” jakim jest Academia.  Dzisiaj 
nasze Studium  jest wyposażone i ciągle doposa-
żane w najnowszy sprzęt multimedialny. Mamy 
wszystko, co jest nam potrzebne,  aby  proces 
dydaktyczny przebiegał zgodnie z najwyższy-
mi standardami  i osiągał  wymagane cele. Nie 
wolno nam jednak zapomnieć, że najważniejszy 
jest nasz odbiorca. Gdy braknie prądu, czy prze-
stanie działać tablica multimedialna, nauczyciel 
musi sprostać zadaniu. Zawsze jest  do dyspozy-
cji niezawodna kreda i  tablica, które mogą stać 
się  „polem do popisu” dla nauczyciela.

Współpracowała Pani z wieloma nauczyciela-
mi, jako metodyk obserwowała Pani ich pracę 
oraz miała Pani wpływ na kształtowanie stan-
dardów jakości kształcenia. Co, według Pani, 
stanowi o randze dobrego nauczyciela? Czy są 
jakieś ponadczasowe, uniwersalne atrybuty 
świetnego belfra?

Wspomniałam o tym już wcześniej. Praca na-
uczyciela, tak  jak każda praca,  ma swoje „blaski 
i cienie”. Wyznaję zasadę, że wybierając  zawód  
należy kierować się  predyspozycjami (a czasa-
mi talentem) i zainteresowaniami, tym co przy-
nosi  zadowolenie i satysfakcję. Pamiętajmy też, 
że w pracy spędzamy więcej niż pół życia, więc 
wybór  powinien być trafny, tak aby odnaleźć w 
niej przynajmniej trochę  spełnienia zawodowe-
go i  poczucia profesjonalizmu.

Posiada Pani ogromne doświadczenie w pra-
cy z różnymi grupami uczniów – z dorosłymi, 
ze studentami naszej uczelni, z młodzieżą 
szkół średnich, a także z dziećmi w Academii. 
Każdy kurs w Pani wykonaniu to gwarancja 

Rozmawiamy z mgr Anną Świst, kierownikiem Studium Języków Obcych i ję-
zykowej Academii Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, lektorem języka 
niemieckiego, wykładowcą akademickim, inicjatorką i koordynatorką licznych 
przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych.
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satysfakcji kursantów, którzy – dzięki Pani 
profesjonalizmowi – mogą rozwinąć swe nie-
mieckojęzyczne kompetencje. A czy Pani ma 
jakąś szczególnie ulubioną grupę wiekową, z 
którą pracuje się Pani najlepiej?

Powiem krótko. Każdy, kto wykazuje wolę ucze-
nia się języka niemieckiego, jest moim dobrym 
uczniem. Z każdą grupą wiekową pracujemy 
inaczej, do każdych zajęć przygotowujemy się 
pod kątem oczekiwań, ale dla mnie nie do końca 
jest to najważniejsze. Cenię sobie zajęcia w mi-
łej atmosferze, bez emocji, z dobrym końcowym 
efektem. Bo przecież skuteczna nauka języków 
obcych wymaga intensywnej pracy. Najważniej-
sze jest porozumienie nauczyciela  i ucznia, co 
do tego, że mają do osiągnięcia ten sam cel, a 
nauczyciel musi być  wymagającym przewodni-
kiem. 

Jest Pani założycielką Studium Języków Ob-
cych, działającego przy i dla krośnieńskiej 
uczelni. Od 22 lat pełni Pani funkcję kierow-
nika tej jednostki, zarządzając zespołem pra-
cowników i troszcząc się o sprawne funkcjono-

wanie tej instytucji. Czy to trudne zadanie?

Nie. Wszystko zależy od nas samych, od tego na 
jakich ludzi w pracy trafimy. Ja miałam szczę-
ście. Zakładając SJO sama dużo rzeczy nie 
wiedziałam, nie umiałam. Mogłam liczyć jed-
nak zawsze na pomocną dłoń wcześniejszych i 
obecnych władz Uczelni. Miałam też szczęście, 
że mogłam zatrudnić nie tylko dobrze przygo-
towanych,  ale  również pełnych zawodowej pa-
sji lektorów, z którymi tworzymy wspaniały ze-
spół. Nasz wspólny wysiłek zaowocował dobrze 
funkcjonującym Studium oraz naszą kochaną  
Academią. Dzisiaj mogę uczciwie powiedzieć, 
że nasza placówka spełniła stawiane przed nami 
oczekiwania. Od początku powstania SJO na-
szym marzeniem było rozszerzenie nauki języ-
ków obcych poza ramy lektoratu, rozbudzenie 
wśród studentów chęci do nauki języków ob-
cych, a także poczucia jej wartości w dalszym 
życiu. Drugim celem, jaki sobie postawiliśmy 
było,  aby otworzyć się na środowisko lokal-
ne, wtopić się w określenie naszej Uczelni jako 
Uczelni „na miejscu”, stworzyć ośrodek nauki 

języków obcych dla wszystkich począwszy od 
dzieci na dorosłych skończywszy. Mając wspar-
cie władz Uczelni w postaci zapewnienia bardzo 
dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej i na ów-
czesny czas bazy lokalowej udało się stworzyć na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wspaniałą 
szkołę językową, wokół której skupia się dzisiaj 
400 kursantów, z którymi pracuje 17 lektorów. 
Początki były trudne. Z każdym rokiem  przy-
bywało coraz więcej grup językowych. Powoli 
kurczyła się baza lokalowa. A praca w Academii  
to nie tylko lekcje w ścisłych ramach czasowych. 
To bardzo wiele działań na wielu płaszczyznach, 
to cykliczne duże imprezy integracyjne, to licz-
ne konkursy, także międzynarodowe, warsztaty, 
spotkania, w których uczestniczą rodzice, opie-
kunowie, dziadkowie. Pozwalają one poznawać 
język nie tylko „siedząc w ławce”. Wspaniała 
kadra lektorów, „moich Dziewczyn”, stoi zawsze  
na wysokości  zadania. Zawsze profesjonalnie 
przygotowana, bardzo ambitna we wszystkich 
poczynaniach, rozwijająca swoje zainteresowa-
nia, kształcąca nieustannie swój warsztat pracy, 
perfekcyjnie przygotowana do zajęć z Malusz-
kami, młodzieżą, studentami i dorosłymi przy-

gotowującymi  się do konkretnych egzaminów, 
spełniając ich oczekiwania. Nie sposób pominąć 
fakt, że w pracy ze studentami skupiamy  się na 
stworzeniu różnorodnych dodatkowych pomo-
cy dydaktycznych, w tym materiałów w postaci 
skryptów zawierających słownictwo specjali-
styczne związane z potrzebami konkretnego 
kierunku. Staramy się także angażować ich w 
rozmaite dodatkowe przedsięwzięcia eduka-
cyjne, w których zawsze chętnie biorą udział 
– językowe konkursy ogólnopolskie, egzami-
ny międzynarodowe czy aktywności na rzecz 
Academii, gdzie zlecamy studentom różnych 
specjalności szereg „zadań specjalnych” – pla-
stycznych, muzycznych, sportowych, pedago-
gicznych. Wierzymy, że taka forma działalności 
będzie idealnym przygotowaniem do zawodu i 
atutem w ich portfolio.
Egzaminy międzynarodowe to następne bar-
dzo ważne dla nas zadanie, a rok 2007 staje się 
w tej płaszczyźnie rokiem przełomowym. Na-
wiązujemy współpracę z British Council. Speł-
niając wszystkie warunki merytoryczne i lo-
kalowe stajemy się Wewnętrznym Ośrodkiem 
Egzaminacyjnym BC i uzyskujemy zgodę na 
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pracujemy nad podniesieniem jakości kształce-
nia w Studium i Academii. Dokładamy wszel-
kich starań, aby zajęcia odbywały się zgodnie 
z najwyższymi standardami nauki języków ob-
cych, w salach wyposażonych w niezbędny i 
najbardziej nowoczesny sprzęt multimedialny 
umożliwiający szybkie i skuteczne przyswaja-
nie wiedzy. Tworzymy małe grupy językowe w 
oparciu  o wiek i poziom zaawansowania, sta-
ramy się zapewnić komfort nauki kursantowi i 
pracy nauczycielowi. Jednak z  całą mocą muszę 
podkreślić, że sukces Academii nie należy trak-
tować tylko w obrębie pracowników Studium. 
To ogromne zaangażowanie władz Uczelni, ze 
szczególnym wyróżnieniem pana mgra F. Te-
reszkiewicza - inspiratora wielu naszych poczy-
nań oraz licznego grona pracowników admini-
stracji. Bez tych osób i takiego wsparcia nie było 
by możliwym tak dużo dobrego osiągnąć. To 
wspólny nasz sukces, stanowimy wspólną dru-
żynę.
Marzy mi się, idąc dalej, biorąc przykład z wielu 
szkół wyższych w Polsce, powstanie przy naszej 
Uczelni liceum ogólnokształcącego, stworzone-
go dla zdolnej krośnieńskiej młodzieży. Szko-

przeprowadzanie egzaminów potwierdzających  
kompetencje językowe na różnych poziomach. 
Ostatnia, tegoroczna sesja egzaminacyjna za-
kończyła się pełnym sukcesem. 100 jej uczestni-
ków, w tym nasze Maluszki, świetnie poradziło 
sobie z wersją komputerową tych egzaminów. 
Nasza współpraca z środowiskiem lokalnym 
to także organizowanie kursów językowych w 
ramach działalności Izby Gospodarczej i  Bazy 
Usług Rozwojowych, a także  corocznie prze-
prowadzane konkursy języka angielskiego  dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych naszego 
regionu. Takie konkursy organizujemy również  
dla naszych studentów. Corocznie laureaci czo-
łowych miejsc otrzymują nagrody ufundowa-
ne przez Rektora Uczelni w postaci voucherów 
pokrywających koszty egzaminów na angielski 
certyfikat.

Dla nas – pracowników Studium Języków Ob-
cych – jest Pani najlepszym szefem i wzorem 
nauczyciela do naśladowania. Tworzymy ten 
zespół wspólnie od zawsze, lubimy się i przy-
jaźnimy, dla wielu z nas to pierwsza praca i 
ważna część naszego życia. Nauczyła nas Pani 
etyki tego zawodu, dyscypliny i dobrej organi-
zacji zadań, ale również tego jak bardzo ważną 
rolę w kontaktach z ludźmi odgrywa serce i po-
zytywne emocje. 

To miłe słowa. Zawsze uważałam i dalej tak 
sądzę, że w pracy zawodowej nie można kiero-
wać się tylko sztywnymi zasadami. Przez wiele 
lat udało nam się wspólnie wypracować model 
pracy zbiorowej. Wszystkie decyzje omawiamy 
wspólnie, razem podejmujemy  wcześniej prze-
dyskutowane ustalenia  w dobrej, miłej i twór-
czej atmosferze. Bardzo sobie cenię spokojne, 
miłe relacje z pracownikami. Zawsze wsłuchuję 
się w ich zdanie. Moje polecenia skierowane do  
„Dziewczyn”, bo tak nazywam cały zespół lek-
torów, są zawsze prośbą. Bo tylko wtedy można 
osiągnąć zamierzony sukces. Chciałabym, aby 
tak zorganizowana praca i realizowane zamie-
rzenia  na stałe wpisały się w obraz naszego Stu-
dium, a także Academii. 

Pani rola w językowej Academii jest nieoce-
niona. Wszyscy tu Panią znają, rozpoznają, ce-
nią. Pracuje Pani na sukces szkoły, często wy-

konując prace żmudne, trudne, czasochłonne, 
„zakulisowe”. Czy Academia – w jej obecnym 
kształcie – jest dla Pani źródłem satysfakcji i 
powodem do dumy?

Należy podkreślić fakt, że  Academia to wypad-
kowa nie  tylko działania  jednostki, ale całego 
zespołu, którego trzonem jest  kadra SJO. Poję-
cie pracy nie tylko w ramach wypełniania obo-
wiązków zawartych w konkretnej liczbie godzin 
etatowych, ale rozumienie wykonywania obo-
wiązków  w poczuciu wykonania pracy daleko 
wybiegającej poza ramy czasowe, poczucie, że 
tworzymy coś nie dla siebie, ale wspólnie, dla 
dobra Uczelni i całej społeczności lokalnej.

Ta rozmowa to dobry moment, aby podzielić 
się z naszymi kursantami i przyjaciółmi dobrą 
nowiną, a mianowicie: budynek Academii – 
Rynek 5 - już niedługo zostanie zmodernizo-
wany tak, aby zajęcia mogły odbywać się w 
warunkach na miarę XXI wieku. Proszę zdra-
dzić nam więcej informacji na ten temat.

Cały zespól SJO oczekuje na realizację zapla-
nowanej modernizacji i rozbudowy naszej bazy 
dydaktycznej. Na dzień dzisiejszy brakuje nam 
sal. Korzystamy więc z pomieszczeń w Instytu-
cie Humanistycznym przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego. Dużą nadzieję wiążemy z zakupem przez 
naszą Uczelnię kamienicy nr 6, sąsiadującej z 
budynkiem Studium. W niedalekiej przyszłości, 
w tym zintegrowanym zespole powstanie no-
woczesne, na miarę marzeń, centrum językowe. 
Uczestniczyliśmy w opracowywaniu koncepcji  
i wkrótce, po uzgodnieniach konserwatorskich, 
bo przecież mieścimy się w centrum Krośnień-
skiej Starówki, zostaną podjęte prace projekto-
we, a potem „niech się mury pną do góry...” 

Jest Pani osobą niezwykle aktywną i pracowi-
tą. Proszę opowiedzieć nam o swoich inspira-
cjach w codziennej pracy. Co Panią motywuje 
do podejmowania nowych wyzwań i osiągania 
kolejnych edukacyjnych sukcesów?

Nigdy nie jest tak, że wydawać by się mogło,  
mamy wszystko, a jednak myślimy, że chce-
my więcej. W mojej pracy tak właśnie jest. Siłą 
napędową jest moja kreatywna kadra. Ciągle 

ły, która byłaby alternatywą dobrego wyboru 
dla ucznia na przyszłość. Bo nasza uczelnia to 
ogromny potencjał kadry naukowej, pedago-
gów, a także doskonałe  warunki lokalowe.

Praca zajmuje znaczną część Pani dnia, ty-
godnia, życia, a mimo to jest Pani zawsze 
uśmiechnięta oraz pełna energii i entuzjazmu. 
Jak Pani odpoczywa? Z czego czerpie Pani ra-
dość i przyjemność? Jak udaje się Pani zacho-
wać dobre zdrowie i równowagę?

Uważam, że nasze zachowania na co dzień wy-
nikają z cech naszego charakteru. Każdy dzień 
przynosi nam coś nowego, interesującego, in-
spirującego do nowych poczynań. Idąc do pra-
cy zawsze zadaję sobie pytanie, co mnie dzisiaj 
dobrego spotka. Nigdy nie myślę negatywnie. I 
niech tak już zostanie.

Dziękujemy za rozmowę,
Lektorzy Studium Języków Obcych 

15



16 17

Kiedy christmas tree 
nie jest choinką?

Pamiętam, jak wiele lat temu znajomy pracujący 
przy wydobyciu gazu, wiercący otwory w ziemi 
pojawił się u mnie z krótką instrukcją obsługi  
‘christmas tree’ w języku angielskim. Niestety 
nie zobaczyłam w niej  zasad montażu stojaka, 
ani metod zawieszania dekoracji. Christmas tree 
okazało się być głowicą eksploatacyjną urządze-
nia pomocnego przy wydobyciu gazu. Wygląda-
ła trochę jak metalowa choinka z okrągłymi za-
worami-ozdobami, ale bez bożonarodzeniowej 
atmosfery.
 
Przykład ten idealnie obrazuje jak dwutorowo 
może przebiegać nauka języka obcego. Najczę-
ściej rozpoczynamy naukę od języka ogólnego 
(w wypadku angielskiego jest to tzw. General 
English), którego znajomość na odpowiednim 
poziomie pomaga nam doskonale funkcjonować 
w życiu codziennym, wyrażać nasze odczucia i  
opinie, przekazywać informacje, pisać, czytać i 
słuchać ze zrozumieniem przekazywane komu-
nikaty. Jest to język uczony w szkołach podsta-

wowych i średnich, a poziom jego opanowania 
jest też sprawdzany na egzaminie ósmoklasisty 
i maturze. Ze zrozumiałych powodów najwięk-
sze międzynarodowe wydawnictwa językowe 
opierają swoją działalność głównie na publika-
cji podręczników kierowanych do tej najszerszej 
grupy klientów – uczących się języka ogólnego.
Kiedy jednak ta standardowa wersja języka jest 
niewystarczająca? Tak jak w przypadku opisa-
nym powyżej – wtedy, kiedy w naszych rutyno-
wych sytuacjach ‘christmas tree’ przestaje być 
choinką a staje się urządzeniem, którego nazwę 
musimy znać, by sprawnie funkcjonować w ży-
ciu zawodowym. Wtedy, kiedy kontekst ogólny 
schodzi na drugi plan, a na pierwszy wysuwa 
się konkretny problem językowy związany z 
komunikacją w wąskiej specjalistycznej dziedzi-
nie. Zrozumiały to już dawno technika i szkoły 
wyższe wprowadzając dodatkowo język specja-
listyczny/zawodowy do programu studiów, zro-
zumiały szkoły językowe oferując kursy, a wy-
dawnictwa – specjalistyczne podręczniki. Dziś 

żadna osoba szukająca pomocy w nauce nie 
może narzekać na brak ofert. 
Program języka specjalistycznego opiera się 
na analizie celów i potrzeb zawodowych oraz 
funkcji, dla których wymagany jest język. Kon-
centruje się bardziej na języku w kontekście niż 
na nauczaniu gramatyki i struktur językowych. 
Obejmuje różne tematy, od biznesu i informa-
tyki po turystykę i prawo czy mechanikę, ale 
zawsze jest  zintegrowany z obszarem tematycz-
nym ważnym dla uczniów. 
Podczas gdy w języku ogólnym wszystkie cztery 
umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mó-
wienie i pisanie są ćwiczone w równym stopniu, 
w języku specjalistycznym nacisk może być w 
kierunku mówienia np. dla przewodników tu-
rystycznych lub umiejętności czytania i pisania  
korespondencji biznesowej.     

W rzeczywistości język specjalistyczny łączy 
przedmiot kierunkowy lub wiedzę zawodową i 
nauczanie języka obcego. Uczniowie podchodzą 
do nauki języka poprzez dziedzinę, która jest im 
już znana i jest dla nich ważna. Takie połączenie 
jest bardzo motywujące, ponieważ są w stanie 
zastosować to, czego się nauczyli na lekcjach ję-
zyka, na swoim kierunku studiów lub w pracy. 
Z kolei wiedza przedmiotowa czy umiejętności 
w swoich dziedzinach dają uczniom kontekst, 
którego potrzebują by łatwiej przyswoić słow-
nictwo i struktury językowe.

Nauka języków specjalistycznych nie jest dla 
nas, lektorów Studium Języków Obcych w KPU 

w Krośnie (i Academii), nowością. Mamy już 
doświadczenie w uczeniu języka angielskiego 
lub niemieckiego w medycynie, biznesie, bu-
downictwie, mechanice, informatyce, energe-
tyce, turystyce. Ja dotychczas koncentrowałam 
się na nauczaniu języka angielskiego w bizne-
sie, medycynie i budownictwie. Razem z Joan-
ną Krochmal jestem współautorką skryptu dla 
studentów „Business English Essentials” oraz 
planowanego do publikacji „Test Your Business 
English”. Poszłyśmy w ślady naszej koleżanki 
Agnieszki Antosz-Kasprzyk, która napisała już 
dwa podręczniki dla studentów pielęgniarstwa 
„Basic English in Medicine and Nursing” i „En-
glish Vocabulary for Nurses and Medical Pro-
fessionals” oraz zestawy materiałów językowych 
dla innych dziedzin. 

Praca lektora języka specjalistycznego nie jest 
łatwa, wymaga dużo przygotowań, czasem na-
wet konsultacji z fachowcami w danej dziedzi-
nie. Widzimy jednak, że nasi studenci są bardzo 
zmotywowani, wiedzą, że często ich praca bę-
dzie zależeć od znajomości języka obcego i cie-
szymy się, że możemy im to ułatwić. 

Czy oprócz ‘christmas tree’ coś jeszcze może za-
skoczyć osobę uczącą się angielskiego? Może na 
przykład jedna z firm Elona Muska – The Bo-
ring Company. Nudna firma? Niekoniecznie, 
ponieważ ma całkiem ekscytującą działalność 
obejmującą wiercenie tuneli – ‘boring’ to wła-
śnie wiercenie. 

https://therocharant.blogspot.com/

Christmas tree 

Elżbieta Pawlik

Oto tylko kilka przykładów, kiedy znajomość języka angielskiego ogólnego 
niezbyt pomoże w zrozumieniu terminów z języka specjalistycznego.
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Zanim zabierzemy się za naukę języka niemiec-
kiego, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego 
w ogóle chcemy się go uczyć.

W dzisiejszych czasach znajomość języków ob-
cych to niezwykle cenna umiejętność, która nie 
jest już postrzegana jako coś nadzwyczajnego. Z 
pewnością znacznie trudniej funkcjonować w 
sferze zawodowej i towarzyskiej bez znajomo-
ści chociażby języka angielskiego. Zauważamy 
jednak, że zdolność posługiwania się tym języ-
kiem jest niemal „obowiązkowa” i może przez to 
okazać się niewystarczająca. Co więc należy zro-
bić? Zdecydować się na naukę kolejnego języka. 
Ciekawą opcję stanowi język niemiecki. Istnieje 
wiele powodów, dla których warto go wybrać. 

Jest on jednym z najczęściej używanych języ-
ków w Europie. Ucząc się języka niemieckiego 
możesz kontaktować się z ponad 120 milionami 
osób, dla których ten język  jest językiem ojczy-
stym. W Unii Europejskiej język niemiecki jako  
język ojczysty zajmuje pierwsze miejsce.

Kto mówi po niemiecku, może porozumieć się 
z co czwartym obywatelem UE. W Parlamencie 
UE najliczniejszą grupę stanowią niemiecko-
języczni eurodeputowani. Język niemiecki jest 
jednym z oficjalnych języków urzędowych UE 
obok języka angielskiego i francuskiego.

Jego znajomość to duży atut w CV. Nasi zachod-
ni sąsiedzi ciągle pozostają największym part-
nerem handlowym dla polskich firm oraz in-
westorów, uznając Polskę za atrakcyjne miejsce 
do lokowania kapitału, co generuje duży popyt 
na pracowników – wykwalifikowanych specjali-

 Język niemiecki 
czy warto się go uczyć?

stów – z komunikatywnym niemieckim. Dzięki 
otwartym granicom można podjąć pracę na te-
renie nie tylko Niemiec, ale także Austrii, Szwaj-
carii, Lichtensteinu, Luksemburga czy Belgii. 

Patrząc na branżę turystyczną, Polska staje się 
coraz bardziej atrakcyjnym krajem wśród nie-
mieckich turystów. Ich liczba, odwiedzająca 
nasz kraj, stale wzrasta. Potrzebni więc są pra-
cownicy biur podróży ze znajomością języka 
niemieckiego.

Znajomość języka niemieckiego jest bardzo 
ważna dla naukowców i studentów. Znajduje on 
drugie miejsce w dziedzinie publikacji nauko-
wych. Jeśli potrafisz czytać w języku niemiec-
kim, masz dostęp do ogólnoświatowych badań 
ze wszystkich dziedzin współczesnej nauki. Mo-
żesz studiować w Niemczech. To się opłaca, bo 
studia są tam tańsze niż w wielu innych krajach, 
a liczne szkoły wyższe, położone w atrakcyjnych 
i wszechstronnych kulturowo miasteczkach uni-
wersyteckich, cieszą się bardzo dobrą opinią na 
całym świecie.

Język niemiecki jest językiem wynalazców i in-
nowatorów. Mówi się, że to kraj poetów i my-
ślicieli. „Das Land der Dichter und Denker”. 
Mówili i pisali w tym języku Goethe, Schopen-
hauer, Freud, Einstein, a także wielu innych ar-
tystów, filozofów i naukowców. Jeżeli znasz nie-
miecki, to możesz zapoznać się z ich dziełami w 
oryginale.

Ucz się więc niemieckiego, bez przymusu i ko-
nieczności. Świadomie i dla siebie. Poczuj satys-
fakcję,  pokonuj bariery, spełniaj swoje marze-
nia.

Anna Świst
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Dwujęzyczność 
dzieci – Q & A

We współczesnym świecie wielu rodziców 
chciałoby aby ich dzieci posługiwały się swo-
bodnie co najmniej jednym językiem obcym. 
Jest dużo powodów dla których tak się dzieje. 
Jednym z nich jest przekonanie, że taka umie-
jętność ułatwi start w dorosłe życie. Czy tak jest 
w rzeczywistości?
W tym artykule postaram się odpowiedzieć na 
kilka podstawowych pytań, które nurtują wielu 
rodziców, zastanawiających się czy warto uczyć 
swoje dziecko dwóch języków jednocześnie.

1. Kiedy jest najlepszy czas na rozpoczęcie na-
uki drugiego języka?
 
Jeśli chcemy uzyskać satysfakcjonujące efekty, 
to powinniśmy zacząć już w pierwszych miesią-
cach życia naszego maluszka – na długo przed 
tym zanim dziecko zacznie wypowiadać pierw-
sze słowa. Mamy wtedy szansę osiągnąć efekt 
podobny do naturalnego przyswajania pierw-
szego języka, w trakcie codziennych zabaw i 
rozmów, bez podręczników i ławek szkolnych, 
które nie zawsze się dobrze kojarzą. Przyjmuje 
się, że okres przed pierwszymi urodzinami jest 
najlepszym momentem na rozpoczęcie całego 
procesu, jako że mózg jest wtedy najbardziej 
chłonny i przyswaja wszystko  w szybszym tem-
pie niż w późniejszym okresie życia.

2. Czy każde dziecko może być dwujęzyczne?
 
Każde dziecko,  które jest w stanie nauczyć się 
używać jednego języka – ojczystego,  może na-
uczyć się drugiego i kolejnego. Nie zawsze będą 
one na równym poziomie biegłości. W dużej 
mierze zależy to od okoliczności w jakich dziec-
ko przyswaja dane języki. Oto kilka z nich, naj-
częściej spotykanych:

a) Rodzice jednojęzyczni, ale co najmniej jed-
no z nich zna język obcy na wystarczająco 
wysokim poziomie aby posługiwać się nim 
swobodnie w rozmowie z dzieckiem, dając 
mu szansę na przyzwyczajenie się do obcego 
brzmienia i traktowanie go jako mniej obce. 

b) Rodzice posługujący się tym samym językiem 
ojczystym, ale mieszkający poza granicami 
kraju przez dłuższy okres lub na stałe. Dziec-
ko urodzone na emigracji, wychowujące się 
w środowisku obcojęzycznym dla rodziców.

c) Rodzice mówiący w innych ojczystych języ-
kach, mieszkający w kraju jednego z nich. 
Dziecko urodzone w tymże kraju, wychowu-
jące się głównie w środowisku ojczystym jed-
nego z rodziców.

d) Rodzice mówiący w innych ojczystych języ-
kach, mieszkający w kraju, który nie jest oj-
czyzną dla żadnego z nich. Dziecko urodzo-
ne i wychowujące się w tymże kraju.

Każda z tych sytuacji jest nieco inna.
W pierwszej z nich mówimy o  procesie po-
znawania drugiego języka, w dwóch kolejnych 
oba języki mogą być traktowane jako języki 
pierwsze, a w ostatniej możemy nawet mówić 
o wielojęzyczności. O ile w pierwszej sytuacji 
potrzebna jest wytrwałość, samozaparcie i kon-
sekwencja rodzica/rodziców podczas wprowa-
dzanie drugiego języka, to w pozostałych sytu-
acjach wystarczy jedynie świadome i umiejętne 
„żonglowanie” językami, tak aby dziecko miało 
jasną sytuację co do odrębności każdego z nich. 

3. Czy dziecko dwujęzyczne zawsze posługuje 
się w równym stopniu obydwoma językami?
 
W niektórych przypadkach poziom może być 
bardzo zbliżony, ale zazwyczaj nie identyczny. 

W innych natomiast jeden język wyprzedza 
drugi i jest to sytuacja jak najbardziej naturalna. 
Wszystko zależy od wcześniej już wspomnia-
nych okoliczności oraz stopnia „zanurzenia”. Ję-
zykiem o najwyższym stopniu biegłości będzie 
zawsze ten, którego jest najwięcej w środowisku 
dziecka. Jeśli językiem dominującym w ciągu 
dnia jest język polski (w przedszkolu, szkole, 
na podwórku, wśród rówieśników) a język an-
gielski jest używany tylko i wyłącznie w domu 
podczas rozmowy z rodzicami, to oczywiste jest, 
że dziecko będzie władało językiem polskim o 
wiele lepiej niż językiem angielskim i vice versa. 
Dwujęzyczność zrównoważona (o podobnym 
stopniu biegłości) występuje o wiele rzadziej, 
ponieważ w większości przypadków nie da się 
uniknąć dominacji jednego z języków. 

4. Czy dzieci dwujęzyczne mają większe pro-
blemy z rozwojem mowy, czytaniem i pisa-
niem niż dzieci jednojęzyczne?
 
Badania naukowe dotyczące tego problemu nie-
stety nie dowodzą jednoznacznie czy tak jest, 
czy też nie. Większość z nich podaje, że rozwój 
języka u dzieci dwujęzycznych może być nieco 
wolniejszy, co z kolei może powodować proble-
my z psychomotoryką, a nawet niższą samooce-
nę u dziecka. 
Często spotykanym zjawiskiem jest mieszanie 
języków przez dzieci w wieku do dwóch lat. Do-
piero koło czwartego roku życia następuje świa-
dome oddzielanie jednego języka od drugiego i 
automatyczne „przełączanie się” między języka-
mi. Przez kilka pierwszych lat życia  dzieci, nie 
tylko dwujęzyczne, mają tendencje do tworze-
nia neologizmów – wymyślanych przez siebie 
słów, które zazwyczaj są zniekształceniem tych 
istniejących. Dzieci dwujęzyczne będą robiły to 
w obu językach. 
Pocieszający może być fakt, że im dłuższy i 
bardziej intensywny jest kontakt z drugim ję-
zykiem, tym większe prawdopodobieństwo, że 
dojdzie do tzw. pozytywnego transferu, gdzie 
oba języki będą działały uzupełniająco, bez wy-
rządzania szkody jeden drugiemu.

Podsumowując: o ile w pierwszych latach życia 
dostrzegalne mogą być pewne niewielkie minu-
sy uczenia się dwóch języków jednocześnie, to 

w późniejszym okresie nadchodzi czas ogrom-
nej satysfakcji, i to nie tylko dla rodziców, ale 
również, a może nawet przede wszystkim, dla 
starszego już dziecka, które doceni umiejętność 
swobodnego posługiwania się dwoma językami 
w szkole czy w podróżach, następnie w życiu 
dorosłym w pracy i wielu aspektach życia co-
dziennego. 

Sylwia Widota-Brońska
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W tym roku szkolnym w Academii wyruszyli-
śmy we wspólną językową podróż wraz z nową 
serią podręczników wydawnictwa Oxford „Le-
arn with Us”. Co niezwykłego i wyjątkowego 
spotka nas na zajęciach z języka angielskiego? 
Przekonajmy się!

Kurs językowy „Learn with Us” będzie towa-
rzyszyć naszym uczniom od klasy 1 do klasy 6 
szkoły podstawowej i jest tak zaprojektowany, 
by treści rosły wraz z dziećmi i były dostoso-
wane do ich zainteresowań w danym wieku. Na 
każdym poziomie dzieci spotykają nowych bo-
haterów, swoich anglojęzycznych rówieśników, 
i wraz z nimi uczestniczą w sytuacjach z życia 
wziętych. Uczniowie dowiadują się o tym, co 
podręcznikowi bohaterowie lubią , jak spędzają 
wolny czas oraz jak mieszkają, by zobaczyć jak 
wiele ich łączy, a jednocześnie poznać różno-
rodne style życia oraz różnice międzykulturowe. 
Dzięki możliwości porównania naszej kultury z 
kulturą krajów anglojęzycznych nauka języka 
staje się jeszcze bardziej wciągająca.  

Kurs jest bogaty w materiały video, są to krót-
sze i dłuższe filmiki, piosenki z teledyskami oraz 
historyjki animowane, po których na ekranie 
pojawiają się pytania odnośnie tego, co ucznio-
wie obejrzeli. Ten rodzaj materiałów pozwala 
uczniom na bardziej efektywne ćwiczenie umie-
jętności słuchania ze zrozumieniem oraz anga-
żuje emocjonalnie w perypetie bohaterów, co 
przekłada się na zaangażowanie i aktywność na 
zajęciach.

Uzupełnieniem podręcznika jest kolorowy ze-
szyt ćwiczeń. Zadania w nim zawarte pozwalają 
na gruntowne utrwalenie materiału, a kolorowe, 
realistyczne ilustracje sprzyjają kreatywnej pra-
cy. Co więcej,  seria „Learn with Us” daje do-
datkową możliwość ćwiczenia języka poprzez 

wykonywanie zadań online, kod dostępu znaj-
duje się na wewnętrznej stronie okładki zeszytu 
ćwiczeń.

Rodzice posyłając swoje pociechy na zajęcia 
językowe mają nadzieję, że dziecko nauczy się 
przede wszystkim mówić w języku obcym. Każ-
de zajęcia obfitują w okazje do mówienia, a ma-
teriał zawarty w podręczniku pomaga rozwijać 
tę umiejętność, czasem w formie zabawy, cza-
sem w formie dyskusji, opisu, zaproszenia czy 
zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Przy 
okazji rozwijana jest jeszcze jedna ważną umie-
jętność: samodzielnego myślenia.

Lektorzy Academii robią wszystko w swojej 
mocy, by zajęcia były interesujące, kreatywne, 
dynamiczne i uczniowie wynieśli z nich jak naj-
więcej pod kątem językowym i kulturowym, ale 
przede wszystkim lektorzy starają się dbać o do-
bre relacje, bo od dobrej atmosfery na zajęciach 
zaczyna się budowanie językowej pewności sie-
bie. Kurs „Learn with Us” jest cegiełką, która 
umożliwia zbudowanie właśnie takich wyma-
rzonych zajęć.

Learn with Us
Marta Maksym
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Nauka języka obcego jest procesem długim, 
trudnym i czasochłonnym. Spektakularne efek-
ty w postaci praktycznych kompetencji języko-
wych nie pojawiają się od razu, trzeba na nie 
pracować przez wiele lat, a porażki, wpadki i 
trudności towarzyszą uczącym się nieustannie. 
Są tacy uczniowie, którzy sprawnie osiągają po-
ziom biegłości i z poczuciem sukcesu oraz z do-
skonałymi umiejętnościami językowymi mogą 
realizować swe życiowe cele i ambicje. Są jednak 
i tacy, którzy naukę języka obcego każdego roku 
rozpoczynają od początku, od tego samego po-
ziomu startowego i z każdą próbą doświadczają 
tych samych (lub różnych) problemów zakłóca-
jących ich językowy progres.

Naukowcy twierdzą, że inteligencja stanowi je-
dynie 1% przepisu na językowy sukces, nato-
miast pozostałe 99% to wyłącznie systematyczna 
praca. Naukę języka obcego mierzymy bowiem 
w tysiącach sumiennie przepracowanych go-
dzin dydaktycznych, które małymi krokami 
prowadzą nas do kolejnych „faz wtajemnicze-
nia”. Jak więc nie stracić zapału do nieustannej 
pracy przez wiele lat, by udało nam się dotrzeć 
na szczyty naszych lingwistycznych możliwości? 
Wydaje się, że wystarczy zadbać jedynie o odpo-
wiedni poziom motywacji, bo tylko dzięki niej 
utrzymanie długoterminowej mobilizacji jest 
możliwe. Ale nie jest to wcale takie proste – gdy-
by tak było, wszyscy bylibyśmy poliglotami po-
sługującymi się biegle wieloma językami. Skąd 
więc czerpać motywację, jak ją pielęgnować i 
jak skutecznie motywować się do nauki każdego 
dnia? To warto wiedzieć. 

Chcieć znaczy móc,

„Umysł nie jest naczyniem,  
które należy napełnić, 

lecz ogniem,  
który trzeba rozniecić”

	 	 Plutarch	–	grecki	pisarz	i	filozof
                                               
 

ka i ile ma lat). Z przyjemnością więc biegnie na 
kolejną lekcję i ochoczo odrabia zadanie domo-
we, by nauczyć się kolejnych słówek i zwrotów. 
Niestety, badania potwierdzają, że poziom mo-
tywacji zazwyczaj spada w miarę trwania nauki. 
Nie musi jednak tak być – możemy świadomie 
manipulować czynnikami stymulującymi nasz 
zapał do nauki.

Motywacja zazwyczaj kojarzona jest z takimi 
pojęciami jak „cel” czy „sukces”. Aby osiągnąć 
sukces, należy określić konkretny cel i systema-
tycznie przesuwać się w jego kierunku. Warto 
więc, ucząc się języków obcych, uświadomić so-
bie cel, jaki chcemy osiągnąć i starać się go zre-
alizować. Jednym z najważniejszych czynników 
motywujących do nauki języka obcego jest chęć 
komunikowania się w tym języku, ale uczący 
się wymieniają również inne powody, a wśród 
nich: pragnienie zdobycia nowych kwalifikacji, 
potrzeba konkurencyjności („Jestem lepszy niż 
inni”), chęć zawarcia nowych znajomości czy 
realizacja życiowych planów (podróże, interesy, 
awans). Na tej samej liście znaleźć można także 
bodźce innej natury, jak np. przymus ze strony 
nauczyciela czy szefa, czyli impulsy wynikają-
ce z motywacji zewnętrznej, która nie jest zbyt 
efektywna.

Jak podkreślają znawcy tematu, większą efek-
tywność ma nasza motywacja wewnętrzna, któ-
rej celem jest samozadowolenie z wykonywa-
nych działań („Chcę się uczyć, ale nie muszę”, 
„Uczę się dla siebie, a nie dla stopni”, „Uczę się, 
bo sprawia mi to przyjemność”). Pozwala na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicz-
nych (relacji, kompetencji i autonomii), co z ko-
lei wpływa na poziom zadowolenia i szczęścia. 
Można więc śmiało sformułować tezę, że kurs 

języka obcego w profesjonalnej formie i miłej 
atmosferze ma pozytywny wpływ na poziom 
dobrostanu (tworzymy przyjacielskie relacje z 
nauczycielem i innymi uczniami, nabywamy 
nowe umiejętności i kompetencje, możemy je 
świadomie prezentować, osiągamy poczucie za-
dowolenia i sukcesu). Warto czerpać przyjem-
ność z nauki i kierować się przekonaniem, że 
potrafię - muszę się tylko postarać. Postarać się, 
czyli zadać sobie trud i być zdeterminowanym, 
aby ten trud przekuć w sukces. Niestety, według 
statystyk dotyczących poziomu motywacji oraz 
wynikającego z niej samozadowolenia, Polska 
nie wypada najlepiej na tle krajów europejskich 
– postrzegani jesteśmy jako naród zdemotywo-
wany, zgorzkniały, pełen żółci i niechęci, smut-
ny i depresyjny (w tym europejskim „ogonie” 
znajdują się też takie kraje jak Litwa, Węgry, 
Bułgaria i Rumunia). 

CO BLOKUJE MOTYWACJĘ w nauce języków obcych?

•	strach	przed	krytyką,	oceną,	ośmieszeniem,
•	wstyd	wynikający	z	niewiedzy	lub	braku	wystarczających	umiejętności,
•	niska	samoocena,	kompleksy	na	tle	grupy	(„Inni	to	wiedzą,	a	ja	nie”,	„Kaśka	jest	lepsza, 

a	ja	beznadziejna”),
•	złe	nastawienie	(„Po	co	mi	to?”,	„O	rety!	Znów	dziś	angielski”,	„Nie	chce	mi	się”),
•	brak	pozytywnych	bodźców	w	postaci	uznania,	pochwały	czy	innej	nagrody,
•	problemy,	od	których	nie	możemy	się	odciąć	w	trakcie	nauki	(kłopoty	rodzinne,	trudno-

ści	w	pracy,	choroba	itp.).
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Joanna Krochmal

czyli o motywacji w nauce  
języków obcych

Pojęcie motywacji trudno jednoznacznie zde-
finiować, choć potrzebujemy jej każdego dnia 
(nawet po to, by rano wstać i pójść do szkoły lub 
pracy). Często słyszymy: „Zrobiłbym coś (wy-
szedł pobiegać/ posprzątał pokój/ zrzucił zbęd-
ne kilogramy/ poczytał książkę), ale nie mam 
motywacji”. Motywacji, czyli czego? Najczęściej 
powodu, dla którego warto podjąć daną ak-
tywność, siły dzięki której chce nam się chcieć, 
energii, która pozwoli nam wytrwać w naszym 
działaniu, zapału i entuzjazmu. Tak naprawdę, 
motywacja jest zjawiskiem bardzo złożonym i 
zależnym od wielu czynników i uwarunkowań, 
zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. 
Dzięki tak skomplikowanej naturze, ma ona 
charakter zmienny i może osiągać różne stop-
nie natężenia. Naturalnym jest więc, że jednego 
dnia nic nam się nie chce, podczas gdy kolej-
nego dnia z ochotą i radością zabieramy się do 
pracy.

Nie inaczej jest z motywacją do uczenia się języ-
ków obcych. Zazwyczaj w początkowym okresie 
nauki motywacja, zapał i entuzjazm są najsil-
niejsze, ponieważ uczący się natychmiast widzi 
własne postępy (dotychczas nie mówił wcale w 
języku obcym, a teraz – po kilku lekcjach – jest 
w stanie powiedzieć jak się nazywa, gdzie miesz-
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Na szczęście, można skutecznie ujarzmić więk-
szość wspomnianych demotywatorów i odcza-
rować fatalny stan motywacji za pomocą kilku 
praktycznych wskazówek.
Oto, co możesz zrobić, aby wzmocnić swoją mo-
tywację do nauki języków obcych:

OKREŚL CEL, KTÓRY CHCESZ OSIĄGNĄĆ
Aby motywacja stała się siłą napędową jakiegoś 
działania, musi być poparta osobistym, świado-
mym wyborem i uczuciowym zaangażowaniem. 
Tylko wtedy wystarczy nam entuzjazmu i zapa-
łu do realizacji wyznaczonego celu. Może to być 
zdanie egzaminu, uzyskanie dobrego wyniku te-
stu, nawiązanie międzynarodowych kontaktów 
czy zdobycie wymarzonej posady lub awansu 
zawodowego. Każdego z nas co innego zachęca 
do działania.

PLANUJ
Istotnym jest, aby nauka nie była chaotyczna, 
lecz aby ten proces przebiegał harmonijnie, w 
sposób klarowny, logiczny i uporządkowany. 
Mózg jest narzędziem zadaniowym, więc spo-
rządź mu listę zadań do wykonania, odhaczaj, 
raportuj i zlecaj mu kolejne formy aktywności. 
Niech twój mózg uzależni się od codziennej 
dawki nauki.

POWTARZAJ
Nauka języka wymaga czasu, dyscypliny i syste-
matyczności działania. Niestety, bywa też nud-
na, gdyż opiera się na regularnych powtórkach 
materiału, które pozwalają na skuteczne zapa-
miętanie przyswajanych treści, czyli przeniesie-
nie ich z pamięci operacyjnej do pamięci stałej. 
Skuteczny system powtórek opracował Tony 

Buzan – angielski konsultant edukacyjny, twór-
ca teorii mapy myśli i Memoriady. 

ZADBAJ O DOBRE NASTAWIENIE
Nie rozpoczynaj nauki, gdy jesteś zły, smutny, 
zmęczony lub rozdrażniony. Eksperymenty na-
ukowe dowodzą, iż lepiej i skuteczniej zapamię-
tujemy informacje i słówka z języka obcego, gdy 
jesteśmy w pogodnym i pozytywnym nastroju, 
natomiast zmęczenie i frustracja negatywnie 
wpływają na nasze procesy pamięciowe i ob-
niżają zapał do pracy. Gdzie jest stres i nerwo-
wość, tam zamyka się mózg i blokuje potencjał, 
nie ma więc mowy o efektywnym uczeniu się.

ZNAJDŹ WSPANIAŁEGO NAUCZYCIELA
Najlepszą receptą na motywowanie uczniów 
jest entuzjazm nauczyciela, który udziela się 
jego grupie lub klasie – w psychologii zjawisko 
to nosi nazwę „neuronów lustrzanych”. To na-
uczyciel swoim podejściem do pracy powinien 
stanowić dla swych uczniów model do naślado-
wania – przejawiać niesłabnący zapał i szczerą 
radość z uczenia oraz sprawić, żeby jego przed-
miot był dla uczniów atrakcyjny i ekscytujący. 
Profesjonalny, uśmiechnięty i życzliwy nauczy-
ciel to najlepsza inspiracja do nauki dla każdego 
ucznia.

BĄDŹ CIERPLIWY
Jak mówi niemieckie przysłowie: „Na szczyt 
sukcesu nie wjedziesz windą – musisz tam wejść 
po schodach”, a więc bądź wytrwały, zdetermi-
nowany i niestrudzony, realizując pojedyncze 
zadania każdego dnia, stopień po stopniu, w dą-
żeniu do celu.

Motywacja odgrywa w nauce języka obcego waż-
ną rolę i dlatego należy ją wspierać. Składa się na 
nią wiele czynników, które – dopiero współist-
niejąc razem – mogą doprowadzić do osiągnię-
cia sukcesu. Wiele zależy również od osobistych 
preferencji uczących się – wszak nasze mózgi są 
jak odciski palców, potrzebują indywidualne-
go podejścia oraz wyjątkowego potraktowania. 
Warto jednak znaleźć swój własny sposób na 
pobudzenie motywacji i chęci do działania, bo 
wtedy poziom naszego zadowolenia, a wraz z 
nim jakość naszego życia, zdecydowanie wzra-

SYSTEM POWTÓREK wg Tony`ego Buzana 

1)	przeprowadź	pierwszą	powtórkę	trwająca	5-15	minut	już	po	godzinie	nauki	(ma	ona	
zapewnić	utrwalenie	wiedzy	do	następnego	dnia),

2)	druga	powtórka	powinna	nastąpić	w	kolejnym	dniu,	czyli	po	24	godzinach,	 i	 trwać	
mniej	więcej	2-4	minuty	(pozwoli	ona	zatrzymać	wiedzę	przez	następny	tydzień),

3)	trzecią	2-minutową	powtórkę	przeprowadź	po	tygodniu,
4)	czwarta	powtórka,	po	miesiącu,	pozwoli	zapamiętać	wiadomości	na	trwale.

sta. Zaproponowany przepis na zwiększenie 
motywacji do nauki języków obcych jest na tyle 
uniwersalny, że można przenieść go na inne ob-
szary naszej aktywności. Najbardziej skuteczną 
receptą wydaje się jednak motto, którym zawsze 
kierował się cyfrowy wizjoner Steve Jobs: ‘The 
only way to do great work is to love what you do’. 
I tego życzę wszystkim poszukującym motywa-
cji i inspiracji do działania. 
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Dlaczego na lekcjach języka angielskiego uczę 
dzieci czytać?

„Posłuchajcie baśni zaczarowanej. Pewnego 
razu żył sobie Niedźwiedź podobny do innych 
niedźwiedzi: wielki, masywny i melancholijny 
jak one. Brązowe futro leżało na nim jak ulał, 
a jego najulubieńszym przysmakiem był miód. 
„Czy mu się nudziło? Przecież był samotny” – 
zapytacie. Nie. Nie miał czasu na nudę.  Nasz 
bohater bowiem posiadał dar, który wyróżniał 
go pośród niedźwiedziej braci. Niedźwiedź ten 
umiał czytać. […] Niedźwiedziowi wpadła kie-
dyś w łapy książka […] Początkowo Niedźwiedź 
zupełnie z nią sobie nie radził. Obwąchiwał ją 
po wielokroć z każdej strony, raz nawet nad-
gryzł, ale mu nie posmakowała. Nosił ją więc 
ukrytą w futrze, a od czasu do czasu – zwłasz-
cza po posiłku – wyjmował i wpatrywał się w 
tytułowego bohatera z okładki. Aż raz młody 
figlarny wietrzyk […] zahaczył nosem o książkę 
i otworzył ją na pierwszej stronie. Niedźwiedź 
jęknął. „Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem, 
żeby zajrzeć do środka? Może dlatego, że jestem 
dzikim zwierzęciem” – usprawiedliwił się przed 
sobą. Tak zmieniło się jego życie. Niedźwiedź 
był samoukiem, ale zdolnym i pilnym, więc nim 
minął rok, czytał już śpiewająco”.
Niesamowite i zaczarowane, prawda? Czy Was 
też zadziwia ten miś, który nauczył się czytać 
sam? Przecież to niemożliwe! Jestem nauczycie-
lem z wieloletnim stażem pracy i nigdy jeszcze 
nie trafił mi się taki samouk. Nauka czytania 
jest żmudna i trudna. Nie znam dziecka, któ-
re bez żadnej pomocy ze świata zewnętrznego: 
nauczyciela, rodzica, starszego rodzeństwa etc. 
nauczyło się czytać samo. Możemy podarować 
dziecku dziesiątki książek, możemy umieścić je 

w bibliotece na długie godziny, ale to nie spra-
wi, że nauczy się czytać. Myślę, że dla większo-
ści dorosłych to, co napisałam, jest oczywiste.  
W tym artykule chciałabym jednak przybliżyć 
problem czytania w odniesieniu do nauczania 
języka angielskiego. Czy rzeczywiście uczymy 
dzieci czytać po angielsku? Czy raczej zakłada-
my, że dzieci, które czytają już po polsku, będą 
biegle czytać w języku obcym? Czy wystarczy 
otworzyć książkę do języka angielskiego jak fi-
glarny wietrzyk w przytoczonym przeze mnie 
fragmencie, aby dziecko nauczyło się czytać? 

Język mówiony, a język pisany

Czytanie jest niewątpliwie jedną z kluczowych 
umiejętności niezbędnych w procesie poznawa-
nia języka obcego. Istnieje ścisły związek pomię-
dzy mówieniem, czytaniem i pisaniem. Im lepiej 
dziecko mówi, tym lepiej czyta i pisze. Czytanie 
i pisanie z kolei wzbogacają język mówiony. 
Warto w tym miejscu dokonać wyraźnego roz-
różnienia pomiędzy przyswajaniem sobie języ-
ka mówionego i języka pisanego. Dzieci uczą 
się mówić naturalnie, poprzez naśladowanie 
osób posługujących się językiem w ich oto-
czeniu. W mózgu tworzą się schematy, które 
pozwalają dzieciom budować poprawne gra-
matycznie zdania, chociaż nie rozumieją one 
zasad gramatyki.  Z uczeniem się czytania nie 
jest tak samo, nie uczymy się czytać sponta-
nicznie, nie jest to umiejętność wrodzona, któ-
ra wykształciła się w procesie ewolucji. Nauka 
czytania jest największą zmianą, jaką kultu-
ra narzuca naszym mózgom.  Zanim dziecko 
nauczy się czytać i pisać, będzie musiało roz-
winąć w mózgu miliardy nowych połączeń, 
których nie miało, zanim zaczęło się uczyć.  

Czytanie po angielsku
 
Uczenie się czytać po angielsku jest dla dziec-
ka jeszcze większym wyzwaniem. Zarówno ję-
zyk polski, jak i język angielski to języki alfabe-
tyczne. Oznacza to, że do zapisu wykorzystują 
one symbole języka pisanego zwane alfabetem. 
Jednak już na poziomie alfabetu widzimy, że 
nasze języki różnią się od siebie i mali ucznio-
wie, którzy nierzadko zaczynają uczyć się czytać 
po angielsku w tym samym wieku, co po pol-
sku, muszą mierzyć się z licznymi wyzwania-
mi. Oczywiście sama znajomość alfabetu nie 
wystarczy, aby czytać. Czytanie jest procesem 
złożonym i nie opiera się na artykułowaniu po-
jedynczych liter. Odszyfrowywanie tych samych 
symboli w języku ojczystym i w języku obcym 
na różny sposób może być dla ucznia trudne do 
przyswojenia. 
Żeby to zrozumieć, należy posiadać przynaj-
mniej elementarną wiedzę o języku ojczystym i 
o języku obcym. Zanim przystąpimy do pracy z 
dziećmi, dobrze jest zastanowić się, gdzie język 
polski będzie nam pomagał, a gdzie uczeń może 
łatwo popełnić błąd.  

Język polski jest językiem zapisywanym rozsze-
rzonym alfabetem łacińskim. Polski alfabet ma 
32 litery, które tworzą 39 dźwięków zwanych 
fachowo fonemami, czyli najmniejszymi jed-
nostkami dźwięku w mowie. Jest on w głównej 
mierze językiem fonetycznym; czytamy to, co 
widzimy. Prawie zawsze symbolom odpowiada-
ją te same dźwięki. 

Angielski jest pod tym względem o wiele mniej 
przejrzysty. Ma on 26 liter, ale mogą one poje-
dynczo lub łącznie tworzyć do 44 fonemów. Do 
przeczytania słowa „ten” wystarczy znajomość 
symboli i korespondujących z nimi dźwięków. 
Ale już w słowie „hat” sprawa się komplikuje.  
W języku angielskim nierzadko jeden symbol 
np.: „a” może mieć kilka różnych dźwięków; 
inny w słowie „hat”, inny w „what” i jeszcze inny 
w „plate”. Dodatkowo niektóre litery są łączone 
w jeden dźwięk, np. „th”, „sh” lub „ght”: sh i p 
(sh), n igh t (igh), a nawet eigh t (eigh). Dzieci, 
które umieją już czytać w swoim ojczystym ję-
zyku, zwykle stosują zasady tego właśnie języka 
podczas czytania po angielsku. Sprawia to, że 
albo czytają niewłaściwie angielskie słowa, albo 

Czytanie
Dlaczego na lekcjach języka angielskiego 

uczę dzieci czytać?

Agnieszka Antosz-Kasprzyk
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czytają bardzo niepewnie z powodu obawy, że 
popełnią błąd.  To bardzo zły początek zarówno 
dla młodego czytelnika, jak i osoby, która uczy 
się języka obcego.  

Jak uczyć dzieci czytać po angielsku? 
Początki nauki czytania po angielsku są łatwiej-
sze, jeśli dzieci znają już słowa i zwroty, które 
próbują przeczytać. Maluchy, które zaczynają 
uczyć się języka obcego wcześnie, mają spory 
zasób słownictwa, zanim przystąpią do czytania. 
Pamiętają słowa z zabaw, rymowanek, piosenek, 
kolorowych książeczek. Dlatego też naukę czyta-
nia należy poprzedzić intensywnym słuchaniem 
i powtarzaniem języka mówionego. Dzięki temu 
budujemy fundament pod naukę czytania i pisa-
nia. Czytanie słów, które dzieci znają na pamięć, 
to ważny krok, gdyż dzięki temu dziecko może 
samodzielnie rozszyfrować, jak czyta się proste 
słowa. Gdy dziecko ma już spory zasób słów, 
które potrafi przeczytać, zaczyna się czuć na tyle 
pewnie, że można rozpocząć bardziej usystema-
tyzowaną naukę.

Krok pierwszy: czytanie leksykalne
Naukę czytania zaczynamy od słów jednosyla-
bowych typu „dog” i „ten”, a następnie wpro-
wadzamy słowa, których nie odczytujemy fone-
tycznie tak, jak w naszym języku, np. bus, cow, 
run, jump. Ta metoda określana jest jako czyta-
nie globalne, „Look and Say”, lub czytanie cało-
wyrazowe i polega na zapamiętywaniu nie tylko 
znaczenia słów, ale i ich pisowni i wymowy.  Nie 
uczymy dzieci zasad czytania słów. Stosuje się je 
w amerykańskich szkołach: nauczyciele tworzą 
zbiory słów, które uczniowie powinni zapamię-
tać. Pracując z dziećmi, powinniśmy przestrze-

gać następującej kolejności: najpierw pozwala-
my dziecku osłuchać się ze słowem i zrozumieć 
jego znaczenie, potem uczymy wymowy i na 
końcu wprowadzamy pisownię. W nauce, na 
etapie początkowym, pomocne będą książecz-
ki z podpisanymi obrazkami, karty obrazkowe, 
karty z pojedynczymi słowami, gry polegające 
na dopasowywaniu słów i obrazków takie jak 
domino, lub memo itp.  

Krok drugi: nabywanie doświadczenia
Jeszcze na etapie czytania pojedynczych słów 
warto połączyć pisanie z czytaniem. Należy tu-
taj zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż alfabet 
drukowany i alfabet pisany różnią się od siebie 
kształtem liter.  Warto jest przepisywać dzieciom 
słowa zaprezentowane np. w podręczniku na al-
fabet pisany. Czytanie tych samych słów może-
my ćwiczyć na słowach z książki, słowach wy-
świetlanych na ekranie, kartach obrazkowych. 
Warto tworzyć słowniczki obrazkowe i zachęcać 
dzieci do samodzielnego podpisywania obraz-
ków. Na tym etapie mogą okazać się pomocne 
gry, takie jak My first Scrabble. 

Krok trzeci: czytanie w kontekście
Dzieci uwielbiają książki i kolorowe zdjęcia. 
Będą one dla nich ogromną zachętą. Należy wy-
bierać książki z dużym drukiem, a czytając na 
głos przesuwać palcem po tekście, tak aby dziec-
ko zwróciło uwagę na słowa zapisane w książce. 
Możemy też wykorzystywać różne formy pracy 
z tekstem, co zwykłe robimy w klasie. Najpierw 
oglądamy bajkę związaną z tekstem, potem 
puszczamy nagranie, prosząc dzieci, aby śledziły 
tekst w podręczniku, następnie chórem czytamy 
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na głos i w ostatnim etapie zachęcamy dzieci, 
aby przeczytały samodzielnie tekst lub jego frag-
ment na głos. Nie należy zmuszać dzieci do czy-
tania na głos, zwłaszcza w grupie. Zwykle dzieci 
mają świadomość tego, jak ważne jest czytanie i 
wcześniej, czy później same będą chciały zapre-
zentować swoje umiejętności. 

Edukacja na całe życie
Zwrócenie uwagi na fakt, jak trudną i złożoną 
czynnością jest czytanie po angielsku, powinno 
mieć dla nas dorosłych szczególne znaczenie.  
Uczymy dzieci czytać, w tym czytać po angiel-
sku, aby nabyły umiejętność potrzebną im przez 
całe życie.  Dorośli, którzy chętnie czytają po an-
gielsku, mają stały kontakt z językiem, wykorzy-
stują go w pracy i nierzadko doceniają wartość 
czytania w oryginale. Czytając po angielsku, 
ćwiczymy wyobraźnię, pamięć i koncentrację, 
ponieważ czytanie w języku obcym intensyw-
nie stymuluje prawą półkulę mózgową, a im 
częściej i intensywniej ćwiczymy nasz mózg, 
tym bardziej opóźniamy jego starzenie się i 
nieprzyjemne choroby takie jak demencja czy 

Alzheimer. Warto również czytać po angielsku, 
aby kształcić myślenie analityczne i myślenie 
niestandardowe. To świetny trening, bo czytając, 
zaczynamy myśleć w języku obcym. Tak też naj-
lepiej wzbogacamy słownictwo, ucząc się słów w 
kontekście. Czytanie, w tym czytanie po angiel-
sku może być świetnym i wartościowym hobby 
dla nas i naszych dzieci. Warunkiem jest jednak 
odpowiednie nastawienie, a ono jest ściśle zwią-
zane z pierwszymi doświadczeniami. Czytajmy 
dzieciom i z dziećmi, cieszmy się wspólnie spę-
dzonym czasem i pięknymi książkami, których 
obecnie nie brakuje na rynku. Nagrodą będzie 
dar, który odmienia życie. 

* Cytat pochodzi z książki Przemysława Wechterowicza: 
Baśń o zaczytanym Niedźwiedziu i o Króliku, który spadł 
z nieba, Kinderkulka 2019

Co czytać z dziećmi?

•	Teksty	oryginalne	np.:	książki	dr	Seussa,	„Gruffalo”	Julii	Donaldson,	“The	Very	Hungry	Ca-
terpillar”,	“Brown	Bear,	Brown	Bear	Erica	Carla,	What	Do	You	See?”,	wiersze		Roalda	Dahla		

•	Graded	Readers:	książeczki	do	czytania	poziomowanego,	dopasowane	do	poziomu	znajomo-
ści	angielskiego	wydawnictw	takich	jak	Oxford,	Mcmillan,	Pearson	etc.		

•	Aplikacje	do	czytania	np.:	darmowa	aplikacja	autorstwa	Hellen	Doron,	na	którą	składają	się	
32	książeczki	internetowe.	

•	Świetną	okazją	do	ćwiczenia	umiejętności	czytania	jest	również	przygotowywanie	dzieci	do	
egzaminów	Cambridge	Young	Learners	na	trzech	etapach	zaawansowania	Starters,	Movers	
i	Flyers.	
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Popularne powiedzenie: „muzyka łagodzi oby-
czaje” odnosi się nie tylko do sposobu zacho-
wania się w otaczającej nas rzeczywistości, ale 
również nawiązuje do emocji wyzwalających się 
w trakcie nauki języków obcych. Starsi Pano-
wie z Kabaretu wyśpiewując, że „Piosenka jest 
dobra na wszystko” dawali do zrozumienia, że 
nie można przecenić roli muzyki w tworzeniu 
przyjaznej atmosfery, a w klasie budowaniu do-
brych relacji między nauczycielem a uczniem. 
Poza tym nie sposób nie zauważyć, że utwory 
obcojęzyczne pozostają  wspaniałym materia-
łem do kształtowania kompetencji interkulturo-
wej, rozwijają pasje i zainteresowania językowe, 
sprzyjają samodzielnej pracy w uczeniu się języ-
ka obcego.
Muzyka towarzyszy ludziom od początku ich ży-
cia, należy więc wykorzystać tę opcję w sali lek-
cyjnej, tym bardziej, że z łatwością dobierzemy 
odpowiednią piosenkę do wieku, nastroju, pory 
roku, czy w końcu do materiału leksykalnego 
czy gramatycznego. Propozycję posłuchania, 
nauczenia się i wspólnego zaśpiewania piosenki 
z radością przyjmą wszyscy uczący się poczyna-
jąc od maluszków na seniorach kończąc.
Walorów wynikających z korzystania z piosenek 
jest mnóstwo. Najważniejszym jest uatrakcyj-
nienie lekcji i tym samym zwiększenie moty-
wacji do nauki języka, przy czym „śpiewająco” 
przełamiemy barierę komunikowania się w ję-
zyku obcym. Wspólne zaśpiewanie wpłynie na 
umocnienie wiary ucznia we własne możliwo-
ści, nakłoni go do  większej aktywności, a tym 
samym spowodujemy, że zwłaszcza uczniowie 
pasywni i nieśmiali mogą skorzystać na tym 
najwięcej. Śpiewanie stanie się wspaniałym spo-
sobem, dzięki któremu można z powodzeniem 
zmniejszyć stres, wyeliminować niepotrzebne 
napięcia i/lub kłopoty z dyscypliną uczniów. 
Wspólne muzykowanie zaspokoi potrzebę 

ucznia zwrócenia na siebie uwagi i zachęci do 
publicznych wystąpień. Niektórzy nauczyciele 
potraktują kontakt z piosenką jako świetny spo-
sób na utrwalenie słownictwa bez efektu znu-
dzenia i znużenia. 

Niemniej ważnym będzie rozbudzenie zainte-
resowania nie tylko stroną muzyczną, ale także 
zawartymi w utworach słówkami, wyrażenia-
mi, metaforami i strukturami gramatycznymi. 
W piosenkach znajdziemy mnóstwo zwrotów, 
wyrazów z języka codziennego, potocznego, na 
które nie natkniemy się w naszych podręczni-
kach, najczęściej nastawionych na język formal-
ny albo półformalny. Piosenki wspomagają na-
ukę poprawnej wymowy słów i fraz, jak również 
napotkamy w nich niezliczoną ilość elementów 
kultury, tradycji, systemu wartości i zwycza-
jów w krajach nauczanego języka. Co więcej, 
utwory połączone z klaskaniem, tupaniem, ro-
bieniem min i odpowiednim gestem pozwolą 
doświadczyć języka obcego „namacalnie” za 
pomocą wszystkich zmysłów, ponieważ wtedy 
słownictwo zapamiętujemy szybciej i bardziej 
trwale. Piosenki prezentują wiele aspektów ży-
cia i idealnie pomagają wprowadzać na lekcjach 
konkretną tematykę. Intensywnie  motywują do 
wykonywania ćwiczeń na nich opartych, gdyż 
uczniowie postrzegają je bardziej jako zabawę 
niż naukę.
Jak wybrać odpowiedni utwór? Pierwsza zasada 
dotyczy samego nauczyciela: trzeba tę piosenkę 
znać i doceniać. Jeżeli nauczyciel sam gustu-
je w danej melodii, łatwiej będzie mu zachęcić 
uczniów do jej wykonania, gdyż trudno będzie 
śpiewać wraz z uczącymi się coś, co nam „zgrzy-
ta” w uchu. Pamiętajmy również o właściwym 
wyborze utworu i dopasowaniu go do ucznia, 
znajdźmy coś zgodnego z  tematem lekcji, czy to 
gramatycznie czy leksykalnie, nie zapominając o 

wieku, uczuciach i wyobraźni, czy nawet o hob-
by uczących się. Warto wybierać piosenki, któ-
re mają odpowiednie tempo pozwalające na to, 
aby wszyscy mogli razem zaśpiewać. Istotny jest 
także refren, który powinien być prosty i me-
lodyjny, aby osoby, które mają trudności z za-
śpiewaniem zwrotki, mogły dołączyć do chóru 
kolegów w refrenie. Dobrą wskazówką jest też 
wybór utworów popularnych, dobrze uczniom 
znanych, co sprawi że łatwiej będzie przekonać 
ich do wspólnego śpiewania.
Propozycji technik pracy z piosenkami istnieje 
tyle, ilu pracuje nauczycieli. Najpopularniejszą 
jest ‘gap filling’, w którym przygotowanie mate-
riałów nie zajmuje dużo czasu, wystarczy w tek-
ście piosenki usunąć słowa kluczowe i poprosić 
o ich uzupełnienie w trakcie słuchania utworu. 
Dla  najmłodszych przygotowujemy kilka ob-
razków, które każde dziecko będzie układać w 
kolejności usłyszanych słów. Trochę starsi mogą 

Śpiewaj i ucz (się)

ruchem (metoda Total Physical Response) re-
agować na uzgodnione wcześniej słowo, np. 
klaskać w momencie usłyszenia jednego słowa, 
podnosić rękę przy innym, naśladować odgło-
sy zwierząt czy pojazdów. itp. W zależności od 
piosenki, jej słowa mogą posłużyć jako zwy-
kły tekst do przeczytania, po którym następują 
pytania odnoszące się do treści. Innym razem 
nauczyciel potnie tekst piosenki na paski, a za-
daniem uczniów będzie ułożenie słów w odpo-
wiedniej kolejności. Osoby zaawansowane języ-
kowo pokuszą się o streszczenie treści piosenki, 
albo przygotują prostą inscenizację opartą na 
słowach zawartych w utworze. Bardzo zaawan-
sowanym kursantom nauczyciel zaproponuje 
wydłużenie utworu poprzez dodanie nowych 
wersów albo nawet całych zwrotek. Niektóre 
utwory mogą zostać użyte do wykonania pro-
jektów graficznych dotyczących różnych zagad-
nień interesujących uczniów.

33

Elżbieta Baran   
Lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych w Karpackiej Państwowej 

Uczelni w Krośnie. Doświadczony metodyk nauczania języka. Prowadzi zaję-
cia lektoratowe z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego na różnych 

poziomach zaawansowania. Prowadzi również kursy przygotowujące do matury 
rozszerzonej na kursach językowych Academia. Zawodowo interesuje się metody-

ką nauczania języka technicznego.

Elżbieta Baran   



34 35

Czas	na	kilka	przykładów	obrazujących	koniecz-
ność	korzystania	z	piosenek	w	czasie	lekcji	na	
różnych	etapach	nauczania:

‘Head and shoulders knees and toes’ – wszy-
scy znają ten utwór, dzięki któremu dzieci 
uczą się części ciała, 

Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes
And eyes and ears and mouth and nose,
Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes

‘Everything at Once’,  Lenka – nauka porów-
nań (similes), nazw zwierząt, 

As sly as a fox, as strong as an ox
As fast as a hare, as brave as a bear
As free as a bird, as neat as a word
As quiet as a mouse, as big as a house

‘I wish you were here’,  Pink Floyd – grama-
tyka: I wish
How I wish, how I wish you were here
We’re just two lost souls
Swimming in a fish bowl
Year after year

Should I stay or should I go’, The Clash – gra-
matyka

Darling, you got to let me know
Should I stay or should I go?
If you say that you are mine
I’ll be here ’til the end of time

‘Somebody I used to know’,  Gotye – grama-
tyka: used to

I guess that I don’t need that though 
Now you’re just somebody that I used to 
know 

‘If I were a Rich Man’, a song taken from the 
film ‘Fiddler on the roof” gramatyka: II okres 
warunkowy
If I were a rich man, 
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. 
All day long I’d biddy biddy bum.
 If I were a wealthy man.
 I wouldn’t have to work hard.

‘If I was a rich Woman’, Gwen Stefani – gra-
matyka: II okres warunkowy

If I was a rich girl (na, na)
See, I’d have all the money in the world, if I 
was a wealthy girl
No man could test me, impress me, my cash 
flow would never ever end
Cause I’d have all the money in the world, if 
I was a wealthy girl

‘Have you ever’, Brandy – gramatyka: czas 
Present Perfect

Have you ever loved somebody so much
It makes you cry?
Have you ever needed somethin’ so bad
You can’t sleep at night?

‘You’re always on my mind’  Elvis Presley 
- niemalże wszystkie czasy gramatyczne i 
modalne do przeszłości

Maybe I didn’t treat you
Quite as good as I should have
Maybe I didn’t love you
Quite as often as I could have
Little things I should have said and done
I just never took the time
You were always on my mind

The Beatles – w każdej piosence znajdziemy 
coś interesującego z wielu punktów widzenia.

Na	 koniec	 kolędy	 (Christmas	 carols),	 do	 któ-
rych	nie	trzeba	zachęcać	nikogo,	ponieważ	ich	
nieodłączną	zaletą	jest	urozmaicenie	lekcji,	jak	
i		wprowadzenie	świątecznego	nastroju,	nie	za-
pominając	 jak	ważnym	są	elementem	kultury,	
bez	którego	trudno	wyobrazić	sobie	święta.
Mamy	 bogaty	 wybór	 zarówno	 starszych,	 jak	
i	 nowszych	 wersji	 kolęd,	 piosenek,	 utworów	
ogólnie	dobrze	znanych,	podnoszących	nastrój	
przed	świętami.	Oto	przykład	może	mniej	zna-
ny,	ale	jaki	urokliwy.

‘The Little Drumer Boy’ Bing Crosby  
Come, they told me pa-rum pum pum pum
Our newborn King to see, pa-rum pum pum 
pum
Our finest gifts we bring pa-rum pum pum 
pum
To lay before the King pa-rum pum pum 
pum
Rum pum pum pum, rum pum pum pum
So to honor Him pa-rum pum pum pum
When we come

Podane	przykłady	 to	niewielka	 ilość	bogactwa	
utworów,	jakie	znajdziemy	na	YouTube.	
Polecam	 również	 anglojęzyczne	 karaoke,	 jako	
formę	śpiewania	utrwalającą	wcześniej	pozna-
ne	utwory	w	klasie,	 jak	 i	 	do	wykorzystania	w	
samodzielnej	nauce	języka	obcego.	

Mam	nadzieję,	że	przekonałam	dotychczas	
nieprzekonanych.	

Merry Christmas 
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Miłego śpiewania!
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Nie od dziś wiadomo, iż jeśli nas coś interesu-
je zdecydowanie chętniej i szybciej jesteśmy się 
w stanie tego nauczyć. Tak też jest z opanowa-
niem wiedzy językowej. Ciekawostki językowe 
uatrakcyjniają naukę, sprawiają, że chcemy po-
głębiać swą wiedzę na temat danego kraju, jego 
mieszkańców, oraz języka. Nauka języka zaś to 
nie tylko nauka słówek, ale też wiadomości o 
kraju i jego mieszkańcach.

Dzisiaj garść informacji i ciekawostek związa-
nych z Niemcami, krajem, którego pełna nazwa 
brzmi Republika Federalna Niemiec, i językiem 
niemieckim, najbardziej popularnym w Europie 
po języku angielskim.

Na świecie językiem tym mówi około 100 milio-
nów osób dając mu 10 miejsce wśród języków 
świata. Język niemiecki jest językiem urzędo-
wym nie tylko w Niemczech i Austrii, ale tak-
że w Księstwie Lichtensteinu, części Szwajcarii, 
Danii, Belgii, Luksemburga, jak również Pół-
nocnych Włoszech. Badania obejmujące naj-
większe szkoły językowe podają, że zajmuje on 
3 miejsce na świecie pod względem uczących się 
osób. Z 15,4 mln aż 9,4 uczy się języka niemiec-
kiego w Europie, z czego 2,3 mln to Polacy, 1,5 
mln – Brytyjczycy, 1,0 mln – Francuzi.

Czy wiecie, że jednym z najważniejszych wy-
darzeń w dziejach cywilizacji, które zmieniło 
świat, jest wynalezienie przez J. Gutenberga – 
niemieckiego rzemieślnika, złotnika i drukarza 
– ruchomej czcionki?

Ciekawa informacja dotyczy również dialektów. 
Jest ich w języku niemieckim aż 35.

18% wszystkich książek na świecie jest opubli-
kowanych w tym języku. Jedna na 10 książek 
wydawana jest w języku niemieckim. 

W 1663 roku ukazało się w Niemczech pierwsze 
czasopismo na świecie. Obecnie niemieckie wy-
dawnictwa publikują rocznie 80 tysięcy tytułów.
Z pewnością zainteresuje was fakt, że aż 8% 
wszystkich stron internetowych zredagowanych 
jest w języku niemieckim. Mniej więcej 12% 
wszystkich zapytań w wyszukiwarce Google 
przypada na język niemiecki, co daje mu 5 miej-
sce jeżeli chodzi o popularność w Internecie. Ję-
zyk niemiecki plasuje się na drugiej pozycji pod 
względem użycia wśród naukowców.

Aż 14 laureatów literackiej Nagrody Nobla two-
rzyło w języku niemieckim. Wraz z językiem 
francuskim znajduje się ex aequo na drugim 
miejscu.

Niemcy są bardzo oszczędnym narodem. Ta ce-
cha wywarła niebagatelny wpływ na język.
Dla oszczędności Niemcy używają znacznie 
mniej spacji w tekście łącząc kilka słów w jedno.
W tej dziedzinie są absolutnym rekordzistą. Dla 
przykładu najdłuższe słowo w języku niemiec-
kim to „Donaudampfschifffahrtselektrizitäten-
hauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellscha-
ft” składa się z 79 liter.

Jeśli chodzi o popularne nazwiska Műller jest 
absolutnym liderem. Dalej Schmidt, Schneider,
Fischer, Schulz i Becker. W tłumaczeniu na ję-
zyk polski oznaczają zawody.

W niemieckich szkołach 6 to najniższa ocena, a 
1 najwyższa.
 
Główną religią jest katolicyzm oraz luteranizm, 
po 30% wiernych. Aż 33% nie uznaje żadnej re-
ligii. 

W mieście Ulm, gdzie urodził się Albert Ein-
stein, znajduje się katedra ulmska – najwyższy 
kościół na świecie.

W 1916 r. Niemcy, jako pierwsi na świecie wpro-
wadzili czas letni.

Essen to miasto leżące w Zagłębiu Ruhry. Jego 
nazwa oznacza w języku polskim jedzenie. Co 
się zaś tyczy jedzenia, czy wiecie, że nazwa po-
pularnych cukierków „nimm 2” to „weź 2” i wy-
nika z faktu, że w opakowaniu znajdują się dwa 
smaki (cytrynowy i pomarańczowy).

Milka to marka czekolady stworzona przez 
szwajcarskiego cukiernika Philippe Sucharda.
Nazwa ta powstała z połączenia dwóch słów 
„Milch”(mleko) i „Kakao” (kakao).

Co może Was także zaciekawić to fakt, że Niem-
cy mają aż 1000 rodzajów kiełbasy, 300 gatun-
ków chleba i 6000 odmian piwa o niemieckim 
rodowodzie. Największy festiwal piwa – Okto-
berfest – zaczyna się we wrześniu. W Bawarii 
piwo uznawane jest oficjalnie za jedzenie.

Niemcy mają też najwięcej na świecie fanklu-
bów piłki nożnej.

Większość taksówek w tym kraju to samochody 
marki Mercedes.

„Persil” to pierwszy na świecie proszek do pra-
nia wyprodukowany przez międzynarodowy 
koncern chemiczny HENKEL KGaA z główną 
siedzibą w Niemczech.

11 listopada o godzinie 11:11 rozpoczyna się w 
Niemczech „piąta pora roku” – Karnawał rodem 

z Nadrenii , a jego punktem kulminacyjnym jest 
Rosenmontag czyli zapustny poniedziałek.

Warto wiedzieć, że to właśnie z Niemiec pocho-
dzi choinka, jak również tradycja jarmarków 
świątecznych.

Na koniec kilka ciekawostek związanych z Ham-
burgiem - miastem na prawach kraju związko-
wego (Landu), w którym obcokrajowcy stano-
wią ponad 20% mieszkańców a wśród nich ok. 
73 tysiące to Polacy.

Hamburg zwany perłą północy, oknem na 
świat, jest największym miastem w Europie 
niebędącym stolicą europejskiego kraju, dru-
gim największym miastem Niemiec, drugim 
największym portem w Europie, paradoksalnie 
oddalonym o 120 kilometrów od Morza Pół-
nocnego, trzecim na świecie miastem musicali. 
Ale nie tylko. Hamburskie Miasto Spichlerzy 
– największy na świecie kompleks połączo-
nych magazynów – trafiło w 1991 roku na listę 
światowego dziedzictwa Unesco. W jednym z 
dawnych spichlerzy znajduje się Miniatur Wun-
derland – Park Miniatur – z najdłuższą makie-
tą kolejową na świecie. To także miasto mające 
ponad 2500 mostów i kładek, najwięcej spośród 
wszystkich miast świata. Więcej niż słynące z 
kanałów Wenecja i Amsterdam razem wzięte. 
Wokół tego wielkiego, handlowego miasta na 
północy krąży wiele mitów. Mówi się, że metro 
kursuje głównie nad ziemią, poranny dziennik 
„Morgenpost” ukazuje się wieczorem, a gazeta 
wieczorna „Abendblatt” rano. Ale to wszystko 
jest jednak prawdziwe, dziwne i ujmujące.

Deutschland, die 
Deutschen, Deutsch…

To warto wiedzieć!
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Australia 

Czy w Australii ludzie chodzą do góry noga-
mi? Czy kangury i misie koala można spotkać 
na każdym kroku? Stolicą Australii jest…? No 
i dlaczego w lipcu jest tam zimno? Dobrze o 
tym wiemy, że Boże Narodzenie obchodzone 
jest zimą, czy aby na pewno tak jest wszędzie? 
Dużo pytań o ten daleki kraj/kontynent/wyspę, 
no właśnie, czym jest Australia?

Kraj ten i jednocześnie kontynent odwiedzi-
łam w 2008 roku. Był to mój pierwszy tak da-
leki wyjazd, Australia leży przecież na półkuli 
południowej, ok. 13860 km od Polski. Przelot 
z Warszawy do Melbourne zajął ok. 27 godzin, 
z międzylądowaniem we Frankfurcie i jedno-
dniowym zwiedzaniem Hong Kongu włącznie. 
Do Australii pojechałam w lipcu, jednak wcale 
nie było gorąco, przydała się zimowa kurtka i 
czapka, temperatura nocą spadała poniżej 0°C, 
w dzień było słonecznie ale również nie za cie-
pło, ok. 10-12°C, w tym czasie panuje tam astro-
nomiczna zima. Gdy u nas jest zima –  tam jest 
lato. Będąc w Australii miałam świetną okazję, 
by poćwiczyć swój angielski, akurat skończyłam 
pierwszy rok anglistyki. Australijczycy posłu-
gują się australijską odmianą tego języka. Czy 

wiedzieliście, że walutą jest dolar australijski, a 
Australia często nazywana jest Oz?

Dwa tygodnie mojego pobytu w Australii spę-
dziłam w Melbourne i Sydney, stolicę, Canber-
rę, może odwiedzę innym razem. W Melbourne 
mieszkałam wraz z polską rodziną, w której bab-
cia wyemigrowała z Polski do Australii w wieku 
16 lat, podczas II Wojny Światowej. Tam wyszła 
za mąż za polskiego oficera, założyli rodzinę i 
od tego czasu udało im się przyjechać kilka razy 
do Polski  na wakacje. Wnuki rozumiały język 
polski, ale na co dzień wolały posługiwać się an-
gielskim, w weekendy uczęszczały do polskiej 
szkoły na zajęcia z języka polskiego, na których 
uczyły się np. polskich przysłów i czytały polskie 
książki.

Z czym kojarzy się Australia? Kangury to naj-
bardziej charakterystyczne dla Australii zwie-
rzę, rozróżnia się ich 5 gatunków. Podobnie jak 
sarny u nas, kangury żyją na terenach upraw-
nych, żywią się roślinami, przede wszystkim 
trawą. Oprócz terenów zielonych, wzgórz wokół 
miast i zoo, można je również spotkać popija-
jąc sobie poranną kawkę w ogródku, kangury 

bowiem wchodzą na tereny zamieszkałe przez 
ludzi. Szacuje się, że na każdego mieszkańca 
Australii przypadają dwa kangury, rządowe sta-
tystyki podają liczbę ok. 50 milionów kangurów. 
Co ciekawe, steki z kangura nie są tam niczym 
egzotycznym i nadzwyczajnym, jednak niechęt-
nie są jedzone przez Australijczyków. W niektó-
rych parkach dzikiej przyrody można kangury 
pogłaskać lub nakarmić z ręki. 

Misie koala są kolejnymi australijskimi zwie-
rzętami. Chociaż mówimy na nie „misie”, ko-
ala należą do rodziny torbaczy, a nie do rodzi-
ny niedźwiedziowatych. W przeciwieństwie 
do kangurów, są objęte całkowitą ochroną, ich 
liczba drastycznie spada. Misie koala to miło-
śnicy drzew eukaliptusowych, w koronach któ-
rych spędzają prawie całe życie – jedzą i śpią. Z 
drzewa schodzą tylko po to, by przejść na ko-
lejne drzewo. Ot, takie leniuszki. Są wrażliwe 
na światło, mają bardzo czuły sen i są aktywne 
nocą. Misie koala spotkać można w specjalnych 

sanktuariach – parkach dzikiej przyrody, drze-
mią wśród gałęzi, można robić im zdjęcia tyl-
ko z wyłączoną lampą błyskową. W niektórych 
parkach dzikiej przyrody jest możliwość potrzy-
mania koali na rękach i zrobienia sobie z nimi 
pamiątkowego zdjęcia. 

Oczywiście Australia to nie tylko kangury czy 
misie koala, mam nadzieję, że chętnie poszuka-
cie informacji na temat wombatów, dziobaków, 
diabłów tasmańskich, dingo, papug, pingwinów 
(tak!) czy raf koralowych.

Być może najbardziej charakterystycznym ele-
mentem miejskiego krajobrazu Australii jest 
budynek Opery oraz Harbour Bridge w Sydney, 
jeśli ktoś oglądał „Gdzie jest Nemo?” to zapew-
ne wie o czym mowa.  Interesującym miejscem 
na całodniową wyprawę pociągiem z Sydney 
są Góry Błękitne z formacją skalną Trzy Sio-
stry. Z kolei w Melbourne na 88 piętrze Eureka 
Tower mieści się szklany wysuwany taras, The 

Marta Maksym

świat do góry nogami

12 Apostołów

Sydney Opera House
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Edge, z którego przez szklaną podłogę i ściany 
z wysokości prawie 300 metrów można podzi-
wiać panoramę miasta. Na koniec takiej wizyty 
otrzymałam bransoletkę z napisem ‘’I survived 
The Egde”, przyznam, że widok był imponujący, 
niezapomniane i emocjonujące przeżycie mieć 
pod stopami ulice tętniącego życiem Melbour-
ne. Kolejnymi pięknymi miejscami, które darzę 
sentymentem są St Kilda na wybrzeżu, 6km od 
centrum Melbourne oraz Great Ocean Road, 
malownicza trasa biegnąca nad oceanem, z for-
macjami skalnymi wyłaniającymi się z oceanu, 
znanymi jako 12 Apostołów. Przekonałam się 
wtedy, że Australia to raj dla surferów, surfują 
również zimą. Przy następnej okazji oprócz po-
łudniowo-wschodniego wybrzeża chciałabym 
również zobaczyć Uluru – świętą górę Aboryge-
nów, rdzennych mieszkańców Australii, a także 
wiele innych tajemniczych i ciekawych miejsc. 
To tylko kilka z moich wspomnień z wyprawy 
do Australii, po skończonym pobycie w Melbo-
urne i Sydney poleciałam do Nowej Zelandii, o 
czym może jeszcze kiedyś napiszę. Stay tuned!

Klucz	odpowiedzi	1.	c)	2.	b)	3.	b)	4.	a)	5.	b)	6.	b)	7.	c)	8.	a),	b),	c)	9.	a)	10.	c)

Quiz – sprawdź  
ile pamiętasz!   

1. W Australii mówi się  
    w języku:
a)	australijskim
b)	angielskim
c)	australijskim	angielskim

2. Stolica Australii to:
a)	Sydney
b)	Canberra
c)	Wiedeń

3. Australia jest na półkuli:
a)	Północnej
b)	Południowej

4. Boże Narodzenie obcho-
dzone jest w Australii:
a)	25	grudnia,	latem
b)	25	grudnia,	zimą

5. Kangury są gatunkiem 
zagrożonym wyginięciem:
a)	tak
b)	nie

6. Koala to:
a)	niedźwiedzie
b)	torbacze

7. Słynny budynek Opery       
    jest w:
a)	Great	Ocean	Road
b)	Melbourne
c)	Sydney

8. The Edge mieści się:
a)	na	88.	Piętrze
b)	300	m	nad	ziemią
c)	w	Melbourne

9. Australia to raj dla:
a)	surferów
b)	alpinistów
c)	snowboardzistów

10. Góry Błękitne słyną z:
a)	Great	Ocean	Road
b)	formacji	skalnych	 
					12	Apostołów
c)	formacji	skalnej	Trzy						 
					Siostry

Widok na Melbourne z the Edge

Trzy Siostry, Blue Mountains

Badger Creek

Badger Creek

Miś Koala

St KildaDokarmianie Kangurów



Piszę te słowa wynikające ze smutnej refleksji, 
zainspirowana sytuacją na jednej z moich lek-
cji w Academii, która stała się okazją do spon-
tanicznych dziecięcych zwierzeń. Mimo, iż od 
tego czasu minęło już kilka tygodni, doskonale 
pamiętam emocje i słowa wypowiedziane tego 
dnia i jestem nimi nadal w równym stopniu po-
ruszona. Uważam ten problem za ważny, wyma-
gający uwagi i zaangażowania nas wszystkich, 
zarówno dorosłych jak i dzieci. 

Zjawisko zastraszania i znęcania się nad słab-
szymi rówieśnikami to niestety nie tylko temat 
przewodni amerykańskich filmów. To również 
element codzienności wielu polskich dzieci 
uczęszczających do szkół zarówno w dużych 
miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. 
Statystyki pokazują, że problem ten może doty-
czyć aż 15-30% dzieci i młodzieży, czyli bezpo-
średnio wpływać na funkcjonowanie nawet co 
3. ucznia. 

To niestety także przykre doświadczenie dla wie-
lu małoletnich kursantów Academii, w tym dla 
grupy cudownych nastolatków – moich uczniów, 
którzy pewnego dnia postanowili opowiedzieć 
o przykrych szkolnych wydarzeniach, których 
doświadczyli. Ze smutkiem wysłuchałam ich 
relacji o formach przemocy, która na nich jest 
skierowana każdego dnia – obrażanie, wyśmie-
wanie, krytyka, izolacja, zabieranie i niszczenie 
rzeczy osobistych, zmuszanie do wykonywania 
poniżających poleceń to szkolna „normalność” 
dla zdecydowanej większości tych dzieci. A po-
wody? Tak trywialne i nonsensowne, żeby nie 
można było pojąć istoty tego chorego tworu, a 
mianowicie: że ktoś jest nieśmiały i małomów-
ny, albo że ktoś jest klasowym „kujonem”, albo 
że ktoś jest mniejszy i słabszy. Te historie, opo-
wiedziane w dużych emocjach i drżącymi gło-
sami, miały dla moich uczniów moc terapeu-
tyczną – uświadomiły im, że inni znajdują się w 
podobnym położeniu i mają podobne problemy 
z przejawami agresji, choć powody mogą być 
różne. Widać było gołym okiem, jak zeszło z 
nich napięcie, jak bardzo potrzebowali tej roz-
mowy i wzajemnego wsparcia. Padały krzepiące 
i budujące deklaracje: „Jesteście moimi jedyny-
mi przyjaciółmi”, „Cały tydzień czekam na spo-
tkanie z Wami”, „Bardzo Was lubię”…  Ja nato-
miast zostałam zdruzgotana tymi informacjami 
– do końca zajęć (i długo potem) nie mogłam 
zebrać myśli i opanować goryczy oraz poczucia 
krzywdy tych dzieci, która może mieć poważne 
konsekwencje: niska samoocena, lęk przed kon-
taktami z innymi, fobia szkolna, depresja – to 
tylko niektóre z długiej listy skutków ubocznych 
„głupich żartów” rówieśników.

Ta sytuacja była dla mnie jednak dowodem mi-
sji, jaką pełni Academia, gdzie pielęgnujemy 

więzi i relacje między jej członkami, gdzie mo-
żemy zawsze na siebie liczyć, gdzie nie ma miej-
sca na hejt, gdzie szanujemy się i bardzo lubimy. 
Na pierwszych zajęciach z każdą nową grupą 
ustalamy kodeks tolerancji i dobrych manier, 
które przestrzegamy w kolejnych latach tak, aby 
wspólnie stworzyć przyjazną atmosferę sprzy-
jającą nauce. Znajomości zawarte w Academii 
trwają wiele lat i nie ograniczają się jedynie do 
spotkań na kursie językowym – nasi kursanci 
świętują wspólnie urodziny, odwiedzają się w 
domach, chodzą do kina, na łyżwy lub lody. 

W tym świątecznym okresie porozmawiajcie 
więc o problemie szkolnej agresji we własnych 
domach, może dotyczy on kogoś kto jest Wam 
szczególnie bliski, i zastanówcie się wspólnie co 
możecie zrobić, aby tej osobie pomóc, okazując 
jej wsparcie i solidarność. Małe serdeczne gesty 
każdego z nas mogą mieć wielką moc!

A oto co każdy z nas może zrobić:

• Jeśli znasz osoby z twojej klasy lub szko-
ły, które są ofiarami przemocy, nie zostawiaj 
ich samych – spróbuj włączyć je do grupy 
swoich koleżanek i kolegów, nawet jeżeli nie-
specjalnie je lubisz – solidarność i przyjaźń 
to dwie różne rzeczy.

• Poinformuj dorosłych (nauczycieli/
szkolny personel/rodziców) o tym proble-
mie; nie obawiaj się – to pomoc, a nie dono-
szenie.

ACADEMIA 
przeciwko szkolnej agresji!

Joanna Krochmal

• Nie traktuj osoby doznającej agresji z 
politowaniem, ale pomóż jej stawić czoła 
osobie stosującej terror: 
– nie śmiej się z żartów, które mogą kogoś 
ranić, ale raczej przeciwstawiaj się nim – po-
wiedz, że nie są wcale zabawne, 
– poproś osobę znęcającą się o zaprzestanie 
okropnego zachowania – bądź łagodny, ale 
stanowczy, nie atakuj, nie używaj wulgarnych 
słów,

– wyraź sprzeciw takiemu postępowaniu, 
jednakże nie hejtuj dręczyciela – agresja 
rodzi agresję.

• Bądź dla swych koleżanek i kolegów 
wzorem do naśladowania – traktuj innych z 
życzliwością, sympatią i szacunkiem.

• Zaangażuj innych do wspierania i 
ochrony osób poszkodowanych – w grupie 
siła, klasowy terrorysta osłabnie, gdy będzie 
czuł, że jego zachowanie nie cieszy się popu-
larnością.

• Daj poznać osobie zastraszanej, że 
zawsze może na ciebie liczyć, pokaż jej, że 
jesteś otwarty na wysłuchanie jej problemów 
i wsparcie – pamiętaj, bądź dyskretny co do 
spraw, z którymi się chce z tobą podzielić.

• Nie lekceważ przemocy – bądź empa-
tyczny, nie obojętny! Zareaguj!
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Wszyscy chcemy przeciwstawić się przemocy 
Zapraszamy uczniów Academii na lekcje związane z tym tematem!

Level 1

1. Read the poem below. Do you understand 
what it is about?

Everybody counts

One: I	count.	I’m	a	very	important	one.	I’m	
loved,	I	have	friends,	I	have	time	to	learn	and	
play.
One, Two:	My	family	counts,	too.	We	live	to-
gether,	we	eat,	we	talk.	It’s	nice	to	be	at	home.
One,	two,	three:	We	are	friends	–	you	and	me!	
I’m	short,	you’re	tall	–	it	doesn’t	matter	at	all!
One, two, three, four:	Who’s	sitting	on	the	
floor?	Who’s	not	playing	with	us?	Is	it	Matt?

Matt is sad. Matt is shy.

Five: Why?	Someone	said:	I	don’t	like	Matt!
Six: Someone	bullied	Matt	in	the	street!

Help!!! Who can help?

Seven: We	will	help	together!	You	and	me,	the	
teacher,	my	mum	and	my	dad.
Eight:	We	will	show	Matt	that	we	care!
Nine:	Matt	is	a	very	important	one!	
Ten:	Matt,	you	are	my	friend!

2. Who is there in your family? Write.
………………………………………………………………………
………………………………………..............…………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………...................

3. Who is your friend? What’s his/her name?
……………………………………………………………………….
.............................................................……………

4. Are you the same or different? Talk as in 
the example.
I am shy and Tom is brave. I like sport. Tom 
likes music.
nice,	shy,	brave,	tall,	short,	smart,	strong,	like	
sports,	like	music,	like	computer	games	etc.	

5. Draw Matt who is shy and sad. Draw Matt 
with friends. 

6. Who is a bully?
* 7. Can you write a poem about bullying 
and/or friends? 

Extra materials for teachers and parents: onli-
ne resources
1.	Stop	bullying	song:	
https://www.youtube.com/watch?v=NP4jRRb-
8nao
2.	It’s	ok	to	be	different-	read	aloud	children’s	
book:	 
https://www.youtube.com/watch?v=Zrm4dC-
3Poe0

Level 2

1. What is bullying? Give a definition.

2. Watch America’s Got Talent 2013 in which 
Shadow Dancers tell a story about bullies. 
Can you tell the story in your own words? Can 
you write it down?

3. Do you know important words on bullying: 
harass, cyber bulling, tease, aggressive, bru-
tal, mental bulling, pick on somebody? Can 
you explain the meaning and give examples. 

3. Answer the questions below:

-	What	is	the	difference	between	bullying	and	
a	normal	conflict	between	peers?
-	How	does	a	bullied	person	feel?
-	How	does	a	bully	feel?
-	What	should	children	and	teens	do	if	some-
one	tries	to	bully	them?		
-	What	should	children	and	teens	do	if	they	
see	another	kid	being	bullied?

4. Make an anti-bullying poster.  

Extra	materials	for	teachers	and	parents:	onli-
ne	resources
1.	Broadway	Kids	Against	Bullying:	I	Have	A	Vo-
ice	(performance	video)	https://www.youtube.
com/watch?v=cRB4e_aEces
2.	Inspiring	anti-bullying	song	by	Bars&Melo-
dy	https://www.youtube.com/watch?v=g3R-
f5qDuq7M

Level 3

1. What is bullying? Give a definition.

2. Watch America’s Got Talent 2013 in which 
Shadow Dancers tell a story about bullies. 
Can you tell the story in your own words? Can 
you write it down?

3. Do you know important words on bul-
lying: harass, cyber bulling, intimidate, tease, 
aggressive, brutal, mental bulling, pick on 
somebody, invasion of privacy, suicide, vio-
lence, victim, law, court? Can you explain the 
meaning and give examples. 

4. Talk about your experience.  Can you think 
of any situations in which you/someone from 
your class was bullied? 

4. Write a “Friendship Recipe” telling some-
one how to be a good friend. Include the “in-
gredients” of a friendship and the recipe for 
being a good friend or making new friends.

5. Stand up to bullying! Prepare an anti- bul-
lying speech/monologue or write an essay. 
Present it to the class. 

Extra materials for teachers and parents: onli-
ne resources

1.	A	monologue	about	bullying	by	Denice	
Blake:	 
https://www.youtube.com/watch?v=72qe2oj-
S4GU

2.	Stand	Up	-	Official	Music	Video	for	BULLY-	
Mike	Tompkins
https://www.youtube.com/watch?v=begg0N-
KhiK8
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Academia pisze 
kącik literacki

Kącik literacki autorstwa uczniów Academii to 
pozycja obowiązkowa naszego magazynu ję-
zykowego. Publikacja prac na jego łamach jest 
nagrodą dla kursantów wyróżnionych w co-
rocznym zimowo-świątecznym konkursie lite-
rackim. Ideą tego przedsięwzięcia jest promocja 
umiejętności pisania w języku angielskim wśród 
naszych uczniów, wyrażania myśli i opinii oraz 
korzystania z bogatej bazy leksykalno-grama-
tycznej zgromadzonej przez wiele lat nauki. 

Tegoroczna konkursowa edycja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. Do piśmiennych 
zmagań przystąpiło łącznie 50 kursantów Acade-
mii w trzech kategoriach wiekowych: kategoria 
I – uczniowie klas 4-6, kategoria II – uczniowie 
klas 7-8, kategoria III – młodzież szkół średnich. 
Dla każdej konkursowej grupy lektorzy Acade-
mii przygotowali polecenie dostosowane do ich 
wieku, umiejętności oraz zainteresowań.

Zadaniem najmłodszej grupy było stworzenie 
historyjki opartej na zestawie obrazków przy-
gotowanych przez Elizę Łaskawską – studentkę 
Pedagogiki KPU w Krośnie. 

Nasze Academiowe maluchy wyczarowały swo-
imi piórami przepiękne opowieści, osadzone w 
świątecznym klimacie, przepełnione rozmaity-
mi emocjami oraz przeplecione ekscytującymi 
dialogami. Każda z tych historii była oryginalną 
interpretacją tematu, opowiedzianą w ciekawy 
sposób, z wykorzystaniem pięknego słownictwa 
i wielu struktur gramatycznych.

Najliczniejszą konkursową kategorię stano-
wili uczniowie klas 7-8, którzy swój literacki 
talent wykorzystali do napisania maila oparte-
go w swej instrukcji na schemacie zadań testu 
ósmoklasisty. 

Napisz mail do kolegi/koleżanki, w którym 
opiszesz jak Ty i Twoja rodzina przygotowuje-
cie się do świąt Bożego Narodzenia. Opowiedz 
w nim:
- gdzie i z kim spędzasz święta,
- jakie tradycje będą Wam towarzyszyć,
- co w świętach Bożego Narodzenia lubisz naj-
bardziej.

Mimo, iż polecenie nie pozwalało uczestnikom 
na odejście od tematu i „puszczenie wodzy fan-
tazji”, nasi uczniowie stworzyli różnorodne, 
piękne teksty relacjonując swe świąteczne pla-
ny, na bazie ambitnego słownictwa i bezbłędnej 
gramatyki.
Najstarszą grupę konkursową zainspirowaliśmy 
do napisania listu do Świętego Mikołaja, rozpo-
czynającego się od słów:

Dear Santa,
I wish one day the world would be a better 
place.

Nasi nastolatkowie stworzyli przepiękne pre-
zentacje swych świątecznych marzeń, będących 
wizją świata bez wojen, nienawiści i przemocy. 
To piękne, mądre i niezwykle dojrzałe przemy-
ślenia, które przeczytałyśmy ze wzruszeniem, 
dumą i nauczycielską satysfakcją.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w 
tegorocznym konkursie literackim i gratulujemy 
Wam wspaniałych pomysłów, wielkiego talentu 
oraz imponującej bazy językowej. Naszych czy-
telników zachęcamy do lektury wybranych kom-
pozycji, mając nadzieję, że spodobają się Wam 
tak bardzo jak nam. Przyjemnego czytania!

Konkursowe jury:
Agnieszka Antosz-Kasprzyk
Joanna Krochmal
Marta Maksym
Magdalena Szymańska46 47



Zosia Kulasik
It`s a sunny winter day. Lisa and John are at 
home decorating the Christmas tree. They al-
ways do it on Christmas Day. Kids want to meet 
Santa Claus and get some presents.
- Can Santa see everywhere? – John asks Lisa.
- Yes, He can! – says Lisa.  – Dear Santa! I want 
to have a doll under the Christmas tree.
When children go to beds, Santa comes but he is 
too fat and he can`t push through the chimney. 
He needs to use magic to get to the living room. 
- Ho, ho, ho! What a beautiful Christmas tree! 
– says Santa.
Next day kids find their presents under the 
Christmas tree and they are very happy. 
- Mum! I have a doll! Wow, it is so beautiful! – 
says Lisa.
- And my car is cool, too! – says John.
- Thank you, Santa! – say the children. – You are 
great!

Jakub Siedlecki
It was a snowy, cold day. But the children we-
ren`t sad. Fred and Sam were happy because it 
was time to decorate their Christmas tree, which 
they love doing. Santa was walking next to their 
house, he looked through the window and tho-
ught:
- I must bring presents for this family. The chil-
dren are very good and I like giving presents to 
good children.
He climbed the roof, jumped into the chimney 
and fell inside. He walked to the Christmas tree 
and put many presents under it. 
Next day Fred and Sam were very happy when 
they saw all the presents. They opened them and 
said: - Thank you, Santa!

Natasza Książek
It`s Saturday morning. Christmas is coming so 
Julia and Paul are decorating the Christmas tree. 
When it is ready, they have a cup of hot cho-
colate and delicious sandwiches and they go to 
sleep. It`s 10 p.m.  When they are sleeping, Santa 
visits them. He gets inside through the chimney 
and makes a lot of noise. Julia hears it and runs 

Bartosz Węgrzyn
Hi Nikodem,
How are you? I hope you are well. I’m writing 
to tell you how we’re preparing for Christmas 
this year. I’ll spend this holiday at home. Almost 
everyone will come here – cousins, grandpa-
rents and even my brother! He lives abroad so 
we very rarely see him. 

First, a few days before Christmas we will de-
corate the Christmas tree. On Christmas Eve, 
after the first star appears in the sky, we will 
gather around the table and I will read a part of 
the Holy Bible. After that we will share a holy 
wafer and sit around the table. We are going to 
have twelve dishes! My favourite are red borsch 
and dumplings. Next, we will go to the midnight 
mass. In the morning on Christmas Day every-
one will open their presents. I like this tradition, 
but my favourite one is giving, not opening gifts. 
I’m ending for now.
Bartosz

Hanna Kuźnar
Dear Mary!
How are things? Are you excited about Christ-
mas? I’m writing to tell you about my Christmas. 
This year Christmas dinner is going to be at my 
grandparents’ house so I’m spending it with my 
parents, my brother, grandparents and cousins. 
In my family, we have a tradition that we all have 
to eat 12 dishes and everyone has to wait un-
til the last person finishes eating. Another tra-
dition I love is that when my grandma makes 
pierogi she always puts coins into two of them. I 

to the living room. She sees beautiful, colourful 
boxes and calls Paul. When he comes, they open 
the presents and find sweets, concert tickets to 
Korea and albums with their favourite music. 
They are very happy. After that they can`t sleep 
but watch the film called ‘Kevin Home Alone’ 
and write a thank-you letter to Santa.

Kategoria I

Kategoria II

know it’s dangerous because someone could eat 
it but when someone gets one with a coin it me-
ans that this person is going to be lucky all year! 
The best thing about Christmas is spending time 
with family but I really like getting presents too! 
OK, I have to go. Merry Christmas!
Hannah

Julia Chudzik
Hi Jeremy,
You know Christmas is coming so I would like 
to tell you how me and my family are preparing 
for this holiday this year.

At coming Christmas, there will be only my 
closest family – dad, mum and sister. We will 
stay in our house and decorate it with lights, 
candy canes and inside – with ornaments. This 
Christmas Eve we are going to eat a turkey. It’s 
something new for us, but it’s great to taste other 
traditions (still, I’m not going to eat bones!). I 
love Christmas for its climate – so calm and you 
feel it’s full of love and peace. Of course, that for 
unpacking presents, too, but not only. I really 
enjoy decorating the Christmas tree. I fancy that 
moment when you put the star at the top of it. 
What about you, Jerry? Write me as soon as pos-
sible.
Greetings,
Julia

Maria Guzik
Hi Maya!
I hope you’re OK. I’m going to tell you about my 
Christmas trip to my close relatives in London. 
I’m going to be there with my brother and pa-
rents. I’ve got an enormous family, especially in 
England. I’ve been invited for Christmas dinner 
in London. Actually, my favourite cousin Amelia 
lives there. I think there will be turkey and min-
ce pies for dinner. I can’t stand this dish! I love 
English traditions, for example, putting a silver 
coin in the Christmas pudding or listening to 
the Queen’s speech. But my favourite tradition 
is making a nativity with little figurines. Any-
way, my favourite event is Boxing Day. What 
about your favourite Christmas traditions? Wri-
te back!
Maria
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Weronika Wityńska
Dear Santa,
I wish one day the world would be a better pla-
ce. I would like empty, lofty words to stop being 
only meaningless slogans. I would like us all to 
be able to see a brother in another person.
I would like us to be able to be guided by love 
and not by the lust for money and power. I wish 
we stopped being hypocrites, I wish that we co-
uld afford real action for the benefit of another 
human being. I would like compassion, helping 
another person not to be perceived as weakness 
or exalted behaviour. I dream about these beha-
viours and attitudes being obvious and without 
calculating profits and losses. I would like our 
good deeds not to be limited to symbolic gestu-
res that do not really bring anything good. We 
leave an empty chair for a stray wanderer on 
Christmas Eve but, in fact, if such a stray wan-
derer knocked on our door, we would close the 
doors and windows, guided by our fears and 
worries. It is the same when we close our eyes, 
ears and hearts tightly, seeing homeless people 
on the streets of our cities, seeing and knowing 
what is happening now in connection with the 

Kategoria III
migration crisis. We might give money to a ne-
edy person begging on the street, but we can-
not afford real help. We judge others so easily 
by pretending to be better people. It’s so easy 
for us to say what we think someone should 
do. Too often, we look away from what is ugly, 
dirty, smelly or different. We will scroll through 
websites to avoid sad and painful topics as we 
quickly move on to joyful bland information. In 
my opinion, this world will never become a bet-
ter place until we as society open our hearts to 
each other.  
I realise that my wishes are a kind of utopia, 
but who if not you! Santa Claus is a specialist in 
special tasks. That’s why I’m asking you, Santa 
Claus, let us be better people.
I’m counting on you. 
Your elf Weronika Wityńska

Marcelina Frydrych
Dear Santa,
I wish one day the world would be a better place. 
This year, I don’t dream about getting a teddy 
bear or a modern smartphone for Christmas. I 
wish, one day, I would wake up in the magni-
ficent, peaceful world, without suffering, pain, 
bloody wars, jealousy, or mutual envy. 
As I write this, I am sitting muffled in a soft blan-
ket, hot tea in my hand, a Christmas song in the 
background. However, I am aware that not eve-
rybody is as lucky as me. Nowadays, thousands 
of people around the world lay down their lives 

in unholy conditions, left dead in the water. Sa-
dly, most members of modern society don’t see 
further than the end of their noses and are com-
pletely immune to the cruelties of the world. 
Surprisingly, even the raging coronavirus pan-
demic is unable to change people’s attitudes. 
They still underestimate the value of human life, 
freedom and health. In addition, in the modern 
world jealousy, the pursuit of money and selfish-
ness dominate. Obviously, global organizations 
such as UNICEF or NATO help hundreds of 
thousands of people every day but it is the tip of 
the iceberg! There are fewer and fewer people of 
kind heart and more and more people in need. 
Please, fulfil my dream of a free world and make 
our global society more sensitive to human 
harm. This is my one and the most longed-for 
Christmas wish. Help it come true!
Marcelina
  
 
Antoni Rygiel

Dear Santa,
I wish one day the world would be a better place. 
Lately, it wasn’t so great around the globe. People 
have faced a lot of problems. Our civilisation has 
grown to the point where instead of local crises 
we have to deal with global emergencies.

Unfortunately, people were too busy fighting to 
realize how much we’ve messed up. Now we are 
just starting to realize how many problems we 
have and how little time there is left. I think that 
the most urgent problem mankind must face is 
global warming and pollution of the Earth. The 
problem which has never existed before became 
a real threat to a peaceful life on our planet. The 
worst part is that had it not been for greed and 
ignorance of people, we wouldn’t have to face at 
least half of our problems. The fact that we have 
less than thirty years to stop the greenhouse ef-
fect and make everything work again is terrify-
ing. By that point, I will have been in my forties 
and I would really love to enjoy my life instead 
of worrying about the approaching end of the 
world.
When everybody is stressed out and no one re-
ally knows what to do I’m asking you just for 
two things. The first one is wisdom for the pe-
ople at the top. This gift should help them lead 
us through all the crises and get us out of the 
woods. And second, probably even more im-
portant thing is hope for every average Joe out 
there. I think that such a present will make eve-
rybody able to find their happiness. And what’s 
more important in life than just being happy?
Thanks!
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Świąteczny egzamin 
ósmoklasisty

Z okazji zbliżających się świąt, przygotowaliśmy dla Was  
specjalny zestaw zadań egzaminacyjnych. Sprawdźcie się!

CZĘŚĆ 1:  
Rozumienie ze słuchu
Zad. 1. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę 
Marysi i Michała. Na podstawie informacji 
zawartych w nagraniu uzupełnij krótko luki 
1-4 w języku angielskim.

CZĘŚĆ 2: Znajomość 
funkcji językowych

Zad. 3. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery 
wypowiedzi. Do każdej z nich dobierz wła-
ściwą reakcję. Uwaga! Jedna reakcja zosta-
ła podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej 
wypowiedzi.

A. I couldn’t make it, sorry.
B. I fancy a cup of hot chocolate, please.
C. Sure, tell them to be at Academia at 5 p.m.
D. No problem, but I have no money on me.
E. I didn’t. I got it from Santa Claus. 

CZĘŚĆ 3: Rozumienie 
tekstów pisanych

Zad. 4. (0-5) Przeczytaj tekst w języku an-
gielskim. W e-mailu Tomka uzupełnij luki 1 
- 5 zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak naj-
bardziej precyzyjnie oddać ich sens. Luki na-
leży uzupełnić w języku polskim.

Christmas traditions around the world.
Christmas is one of the most popular holidays. 

How is it celebrated around the world?  
Read and find out! 

• In Australia, Christmas is in the summer, so 
on Christmas Day, families celebrate with  
a lunchtime barbecue and then go to the beach. 

• Japanese families celebrate Christmas with a 
KFC dinner tradition. This American fast-food 
restaurant has been a very popular place to go 
during Christmas since 1974.
• In Mexico, the festival of Las Posadas is 
celebrated in December. It commemorates 
the journey that Joseph and Mary made from 
Nazareth to Bethlehem looking for a safe place 
where Mary could give birth to baby Jesus. 
• In Norway, a Christmas Eve tradition is to 
hide all broomsticks before going to sleep, be-
cause witches might come out at night and steal 
them.
• Austria has a legend that a devil-like creature 
called Krampus scares children who have been 
naughty. Let’s hope he won’t visit us this year! 
• In the Philippines, people make special 
Christmas lanterns called parols, which sym-
bolise the Star of Bethlehem; they are made of 
bamboo and paper and hung around towns and 
villages.
I bet you didn’t know that!

Cześć Szymon,
Ostatnio zainteresowało mnie to, jak ludzie 
świętują Boże Narodzenie w różnych krajach. 
W Australii w grudniu jest lato, zatem rodziny 
urządzają świątecznego grilla, a potem 
4.1. __________ ! W Japonii natomiast jedzą 
obiad w KFC. Chyba jednak wolę nasze potra-
wy wigilijne, a Ty?

Na całym świecie tradycje religijne przeplatają 
się z wierzeniami magicznymi. Meksykanie 
organizują festiwal, który upamiętnia 4.2. 
____________ Józefa i Maryi z Nazaretu do 
Betlejem. Z kolei Norwegowie w Wigilię cho-
wają miotły, żeby wychodzące w nocy czarow-
nice ich 4.3. ______________, zaś Austriacy 
mają swojego Krampusa, który straszy 4.4. 
_____________

Nie byłoby świąt bez cudownych, kolorowych 
dekoracji; na przykład na Filipinach specjalne 
lampiony zrobione z 4.5. _____________ są 
symbolem nawiązującym do Gwiazdy Betle-
jemskiej.

Już nie mogę się doczekać świąt, a Ty?

Pozdrawiam!
Tomek

CZĘŚĆ 4: Znajomość 
środków językowych

Zad. 5. (0-5) Przetłumacz na język angiel-
ski fragmenty podane w nawiasach, tak aby 
otrzymać zdania logiczne i gramatycznie po-
prawne. Wymagana jest pełna poprawność 
ortograficzna wpisywanych fragmentów 
zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać 
maksymalnie trzy wyrazy.

5.1. Don’t start eating now! We (musimy za-
czekać na) ______________________ the first 
star!
5.2. I think Silent Night is (najsłynniejszą) 
__________________________ Christmas 
carol.
5.3. The Christmas tree fell down 
while we (dekorowaliśmy ją) 
_________________________.
5.4. (Czy chciałbyś) 
________________________ some more pie-
rogi? – Yes, please.
5.5. My Christmas tree isn’t (tak kolorowa jak) 
_______________________ yours.

Zad. 6. (0-5) Wykorzystując wyrazy podane 
WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z 
luką, tak aby zachować sens zdania wyjścio-
wego. Wymagana jest pełna poprawność 
ortograficzna i gramatyczna wpisywanych 
fragmentów zdań. Uwaga! Nie zmieniaj for-
my podanych wyrazów. W każdą lukę mo-
żesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wli-
czając w to wyraz już podany.

6.1. How much is this candle?   
COST
How much does ________________________
__________________?

6.2. We decorated our Christmas tree yesterday.
WAS
Our Christmas tree _____________________
_____________________ yesterday.52 53

Mike moved house last 
week so he hasn’t had much 
time recently and he felt 1.1  
__________________  He’s 

got a lot to do before Christmas, but if he 1.2 
__________________ to Mary’s party, he won’t 
have to do anything. Mike is going to come 
to Mary’s house 1.3 __________________  
before the party so that they can talk. Now 
he is going to the shopping centre to buy 1.4 
__________________ 

Zad. 2. (0-3) Usłyszysz dwukrotnie porady 
dotyczące ubierania choinki. Na podstawie 
informacji zawartych w nagraniu odpowiedz 
krótko na pytania 1-3. Na pytania należy od-
powiedzieć w języku angielskim. 

2.1. What do you need to do regularly if you 
choose a real Christmas tree?
______________________________________
______________________________________
2.2. When do you need to buy new Christmas 
decorations?
______________________________________
______________________________________
2.3. What is the first thing to put on a Christ-
mas tree?
______________________________________
______________________________________



6.3. I can bake gingerbread cookies really well.
GOOD
I’m really ______________________________
____________ gingerbread cookies.

6.4. There aren’t any gifts in my Christmas 
stocking!
NO
There _________________________________
_________ in my Christmas stocking!

6.5. I hate eating carp on Christmas Eve.
STAND
I _____________________________________
_____ carp on Christmas Eve.

Zad. 7. (0-3) Przeczytaj tekst. Spośród wyra-
zów podanych w ramce wybierz te, które są 
poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz od-
powiednią literę (A–F) obok numeru każdej 
luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane do-
datkowo i nie pasują do żadnej luki.

Christmas is a magic time at Academia. Every 
year, there is a party at the university campus in 
Suchodół. 
It’s 7.1. ______ a fantastic event! Our teachers 
and students prepare a show, then our families 
are 7.2. ______ and we all celebrate Christmas 
together. Santa also comes to visit us, of course! 
Last year we couldn’t organise the party because 
of the pandemic - it was 7.3. ______ dangerous. 
But I hope this wonderful tradition won’t  
disappear from Academia! 

Zad. 8. (0-5) Przeczytaj opis ilustracji. Uzu-
pełnij każdą lukę 1-5 jednym wyrazem, tak 
aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny 
z ilustracją. Wymagana jest pełna popraw-
ność ortograficzna i gramatyczna wpisywa-
nych wyrazów.
 
This picture was taken at Academia Christ-
mas Party two years ago. It  8.1___________ 
some children meeting Santa Claus. They’re 8.2 
___________ elegant clothes and they’ve got 

headbands with 8.3___________ on their  
heads. They seem to be having 
8.4___________. One girl is giving Santa 
Claus a high five. They are waiting for their 
8.5___________ Do you remember what you 
got from Santa in 2019?

CZĘŚĆ 5:  
Wypowiedź pisemna 

(Przekaż pracę do sprawdzenia swojemu lekto-
rowi w Academii.)

Zad. 9. (0-10) Napisz do Świętego Mikołaja. 
W liście do niego:

• Opisz prezent, który dostałaś/dostałeś w ze-
szłym roku i wyjaśnij, dlaczego nie spełnił two-
ich oczekiwań,
• Poinformuj, jak się w związku z tym czułaś/
czułeś,
• Napisz jaki prezent chciałabyś/chciałbyś otrzy-
mać w tym roku i uzasadnij, dlaczego na niego 
zasłużyłaś/zasłużyłeś.
Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. 
Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź 
w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba 
nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała 
wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, 
że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 
do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na 
początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejęt-
ność pełnego przekazania informacji, spójność, 
bogactwo językowe oraz poprawność językowa. 

Dear Santa,
I’m writing to tell you about how I felt about 
the present you brought me last year. 

Przygotowanie zadań: mgr Marta Maksym, mgr Magdalena Szymańska
Udział w nagraniach: Anna Fornal, Hanna Kuźnar, Michał Omachel, Filip Wojtuń, Maria Żelechowska
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