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UWAGA!

Polskie  tłumaczenie,  podane  w  treści,  ma  charakter  jedynie 

wspomagający.  Jest  to,  tak  zwane,  szybkie  tłumaczenie  „instant”, 

które  ma  na  celu  przybliżyć  i  skojarzyć  czytelnikowi  znaczenie 

poszczególnych angielskich słów, wyrazów czy myśli.

Natomiast,  głównym  źródłem  przekazu,  nośnikiem  emocji  i 

wrażeń jest i powinna być dla czytelnika oryginalna treść w języku 

angielskim.

Tłumaczenie,  wykorzystane  w  niniejszej  książce,  nie  stanowi 

samodzielnej jednostki przekazu myśli, publikacji czy treści.

Z góry dziękujemy za Państwa uwagi i komentarze, które można 

kierować na adres e-mail: info@ifrank.pl.



Opis Metody 

Książki  z  serii  Frank  Books  od  Mistrzów  Brytyjskiego  i 

Amerykańskiego Słowa służą do nauki języka angielskiego za pomocą 

czytania ciekawych książek w oryginalnym języku bez słownika (w 

treść jest wplecione polskie tłumaczenie).

Dla kogo?  

Dla  każdego,  kto  chce  się  uczyć  języka  angielskiego,  bez 

względu na dotychczasowy poziom.

Jak to działa?  

Po  prostu  czytamy książkę,  pogrążając  się  w zajmującą  treść. 

Cała zawartość książki jest podzielona na akapity, najpierw czytamy 

akapit,  gdzie  po każdym zwrocie  podane jest  w nawiasach polskie 

tłumaczenie  i  niektóre  gramatyczne  wyjaśnienia,  następnie  ten sam 

akapit  czytamy  już  bez  tłumaczenia,  w  oryginalnym  języku,  czyli 

"płyniemy bez asekuracji". Właśnie wtedy następuje moment, kiedy 

nasz  mózg  przyzwyczaja  się  do  rozumienia  języka  obcego.  Język 

oryginału nie jest w żaden sposób uproszczony czy dopasowany do 

poziomu, nie ma żadnej ingerencji, tym sposobem posiada wszystkie 

tak zwane słowne lokalne przyprawy. Pozwala to całkowicie pogrążyć 
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się w zajmujące czytanie i  zapomnieć, że uczymy się języka. Nasz 

mózg w takim stanie rozluźnienia i zaciekawienia zapamiętuje więcej, 

szybciej i na dłużej.

A co z mówieniem?

Taka  metoda  pozwala  uzbierać  olbrzymi  zapas  słownictwa  i 

nauczyć się przede wszystkim rozumienia języka obcego ze słuchania 

czy czytania. Nawyk mówienia natomiast ta metoda nie wykształci, 

należy dokształcić go za pomocą czynnego posługiwania się mową w 

kontaktach  i  relacjach.  Można  powiedzieć,  że  za  pomocą  takiego 

czytania  budujemy  potężny  pasywny  grunt  w  postaci  znajomości 

słownictwa  i  słuchania  ze  zrozumieniem,  na  którym  bardzo  łatwo 

można  później  zbudować  umiejętność  mówienia  w  kontaktach  i 

relacjach.

Jak szybko nauczę się języka, stosując taką metodę? 

Nauczyć  się  czytać  ze  zrozumieniem można w ciągu około  3 

miesięcy  w  przypadku  intensywnego  czytania  książek  z 

tłumaczeniem,   minimum 1-2 godziny dziennie.   Nauczyć się języka 

za  pomocą  najpierw  czytania  takich  książek  i  potem  dodatkowo 

wytwarzając  umiejętność  mówienia  można  w  ciągu  roku,  też  w 

zależności od intensywności.
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Dlaczego muszę czytać, żeby się nauczyć języka?  

A więc,  żeby mówić w danym języku na poziomie codziennej 

komunikacji, a nawet wyższym, w zupełności wystarczy znać około 

3000 słów.  Jednak do  umiejętności  czytania  bez  słownika,  czy też, 

żeby  rozumieć  język,  na  przykład,  oglądając  telewizję  czy  też 

słuchając naszego rozmówcę, potrzebujemy dużo więcej słów, około 

10 000.  Podręczniki do nauki języka wszystkich poziomów zawierają 

w  najlepszym  wypadku  około  3000  słów.   I  właśnie  po  to,  żeby 

uzupełnić tę lukę, potrzebne jest czytanie książek, które mają w sobie 

ogromny  zapas  nowego  i  powtarzającego  się  słownictwa.  Trzeba 

nadmienić,  że  czytając  literaturę  piękną,  wtedy,  gdy  jesteśmy 

zainteresowani treścią i linią wydarzeń, zapominamy, że uczymy się 

języka.  Tym  sposobem  pozbawiamy  się  barier  psychologicznych, 

emocjonalnych,  czy  też  motywacyjnych,  które  często  występują  w 

trakcie  nauki,  a  to  z  kolei  otwiera  nam  nasze  olbrzymie  zasoby 

pamięci.  Czytając  książki  z  tłumaczeniem,  bez  konieczności 

zaglądania do słownika, możemy sobie pozwolić całkowicie pogrążyć 

swoją  uwagę  w  ciekawą  treść  od  Mistrzów  Brytyjskiego  i 

Amerykańskiego Słowa.
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Opis książki

Autor 

Oscar  Wilde  (1854  -  1900  )  -  irlandzki  poeta,  prozaik, 

dramatopisarz, a między innymi utalentowany esteta, głoszący hasło 

"sztuka dla sztuki" i  można powiedzieć twórca estetyzmu. Czy coś 

więcej? Postać na pewno kontrowersyjna. Powstało szereg powieści 

biograficznych o Oskarze Widzie, i między innymi jego największe 

dzieło Portret Doriana Graya, który sam autor uważał częściowo za 

swoją duchową autobiografię. Ale poza tym bardzo niejednoznaczna, 

czasami wręcz kontrowersyjna, silna postać. Bardzo głęboki filozof, 

badacz dusz i słabości ludzkich, świetny twórca słowa, błyskotliwy, 

wymowny i nonszalancki.

Opis książki/treści 

Bardzo chwytające za serce opowieści z wyrazistym morałem, 

obnażającym  ludzkie  słabości.  Człowiek  jakoś  żyję  i  nie  dotyka 

najważniejszego. A tu taka bajka powie, co tak naprawdę w życiu jest 

najważniejsze! I jeszcze w jakim stylu! Zatem krótko opowiem, jakie 

bajki i o czym. O całkowitym oddaniu ludziom „Szczęśliwy Książę”. 

Bardzo  wymowna  bajka  -  „Prawdziwy Przyjaciel”  -  o  przyjaźni  i 
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udawanej przyjaźni. O tym, jak się umiera i poświęca dla miłości - 

„Słowik  i  róża”.  O  możliwości  zmienić  siebie  -  „Samolubny 

Olbrzym”. No i o całkowitym zadufaniu w sobie traktuje jako ostatnia 

„Niesamowita  Rakieta”.  Każda bajka –  to  dla  dorosłego — źródło 

własnych  mocnych  i  głębokich  rozważać  nad  sensem  istnienia  i 

wartościach  nadrzędnych.  A  dla  dzieciaków  —  świetna  nauka 

charakterów,  barwna  rzeczywistość  i  doskonały  instrument  dla 

rozwoju wyobraźni.  Jak  to  u Oscara  Wilde'a,  atrakcyjna  stylistyka, 

inteligentny wydźwięk i piękne ażurowe wyposażenie. Bardzo wysoka 

klasa bajek dla dzieci i dorosłych.
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Wskazówki dla czytelnika
Język w swojej naturze – jest środkiem, nie celem, dlatego najle-

piej się przyswaja nie wtedy, kiedy specjalnie się jego uczymy, a wte-

dy, kiedy naturalnie się posługujemy nim – w bezpośrednim, żywym 

kontakcie albo pogrążając się w zajmujące czytanie. Wtedy się przy-

swaja sam z siebie, nieświadomie.

Nasza  pamięć  długoterminowa  jest  ściśle  związana  z  tym,  co 

czujemy w konkretnym momencie, zależy od naszego stanu psychicz-

nego i od siły emocji, a nie od ilości powtórzeń. Po to, żeby naprawdę 

zapamiętać coś, nie jest potrzebne mechaniczne wkuwanie. Dużo waż-

niejsze są nowe wrażenia. Zamiast kilka razy powtarzać słowo lepiej 

spotkać  go  w różnych kombinacjach  i  kontekstach  semantycznych, 

wypełnionych nowymi emocjami.

Większość  ogólnie  stosowanego  słownictwa,  czytana  według 

metody Ilyi Franka, zapamiętuje się bez wkuwania, naturalnie – przez 

to, że słowa się po prostu powtarzają. Dlatego, czytając tekst, nie trze-

ba  się  starać  ich  zapamiętać.  „Dopóki  nie  przyswoję,  nie  ruszam 

dalej” - ta zasada w tym przypadku nie działa. Im bardziej zwyczajnie 

czytamy, im szybciej się poruszamy naprzód, tym lepiej. Wtedy ilość 

materiału robi swoje, a ilość się zamienia w jakość. Tym sposobem to,

co jest wymagane, to po prostu czytać, myśląc nie o języku obcym, 

którego z jakichś przyczyn musimy się uczyć, ale o treści książki.

Główny kłopot wszystkich, kto bardzo długo uczy się jakiegoś 
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języka obcego, polega na tym, że robią to pomału, a nie pogrążając się 

całkowicie. Język nie jest matematyką, jego się nie trzeba uczyć, do 

niego trzeba się przyzwyczajać. Tutaj główną rolę odgrywa nie logika, 

a pamięć i wykształcona umiejętność. Pod tym względem można go 

porównać do sportu, którym się trzeba zajmować systematycznie i re-

gularnie, ponieważ inaczej ciężko jest spodziewać się rezultatów. 

Jeśli od razu i dużo zaczniemy czytać, to poziom swobodnego 

czytania w języku obcym – to kwestia trzech-czterech miesięcy (za-

czynając „od zera”). Jeśli jednak pozwolimy sobie na długie przerwy i 

nie będziemy czytać systematycznie,  to będziemy raczej siebie mę-

czyć i buksować w jednym miejscu. 

Z tego punktu widzenia język jest podobny do góry lodowej – na 

nią trzeba się szybko wspiąć. Dopóki tego nie zrobisz – będziesz się 

ześlizgiwać w dół.  W momencie, kiedy opanujesz już poziom swo-

bodnego czytania, ta umiejętność pozostanie na zawsze, a razem z nią 

całe słownictwo, nawet jeśli powrócisz do czytania za kilka lat. Jeśli 

jednak nie dojdziesz do tego etapu, cały nabytek językowy może po 

prostu zostać zmarnowany.

A co z gramatyką? Dla zrozumienia tekstu, uzupełnionego taką 

ilością  podpowiedzi,  znajomość  gramatyki  właściwie  przestaje  być 

ważna – i tak wszystko jest jasne. Mimo to za jakiś czas i tak następu-

je przyzwyczajenie do określonych struktur gramatycznych, a grama-

tyka, jako taka, przyswaja się automatycznie. Przypomina to sytuację, 

gdy nauka  języka  następuje  w procesie  przebywania  przez  dłuższy 
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czas w określonym środowisku językowym, bez konieczności opano-

wywania jakichkolwiek zasad gramatycznych. 

Nie mówię to, żeby odstraszyć od gramatyki, która jest bardzo 

ciekawą i potrzebną częścią językoznawstwa, tylko po to, by uświado-

mić, że zabrać się za czytanie książek Ilyi Franka mogą prawie wszy-

scy, też ci, co nie mają głębokiego rozeznania w gramatyce, wystarczy 

naprawdę minimalna znajomość.  Czytanie takich książek jest poleca-

ne już na samym początku. A gramatyką, nawiasem mówiąc, lepiej się 

zająć już po tym, jak zostanie opanowany poziom rozumienia języka i 

przyzwyczajenia się do niego. Dopiero wtedy nauka gramatyki będzie 

naprawdę potrzebna i zalecana. 

Książka,  którą  za  chwilę  zaczniesz  czytać,  pomaga  przełamać 

najważniejszą barierę: powiększyć słownictwo i przyzwyczaić się do 

logiki języka, zaoszczędzając dużo czasu i sił. 

Metoda  edukacyjnego  czytania  Ilyi  Franka  -  jest  to  specjalny 

sposób adaptacji tekstu, służący do nieświadomego przyswajania języ-

ka obcego.  Może być używana jako wsparcie,  dodatek do praktyki 

mówienia w obcym języku, ale też jako główne narzędzie do uczenia 

się języka obcego. Czytamy po prostu książki, przełożone według tej 

metody. Tekst jest podzielony na krótkie części – najpierw kawałek ze 

wplecionym dosłownym polskim tłumaczeniem, a następnie ten sam 

tekst, ale już bez tłumaczenia. Tłumaczenie zawiera krótkie komenta-

rze gramatyczne, semantyczne bądź fonetyczne. To zapewnia spokój i 

świadomość tego, że nic nam nie umknie. Tekst jest przedstawiony 
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jako całość, nie ma rozdzielenia na lewą i prawą część (z tłumacze-

niem i bez), co zapewnia  całościowy odbiór informacji i pojednanie 

na poziomie nieświadomym polskiego i angielskiego znaczenia. 

Czytelnicy, co dopiero zaczynają się uczyć języka angielskiego, 

najpierw  mogą  czytać   kawałek  tekstu  przełożonego  (z  tłumacze- 

niem), a później – tekst oryginalny. Jeśli, czytając tekst oryginału, tłu-

maczenie jakiegoś słowa nam umknęło, jednak całość jest zrozumiała, 

to nie ma potrzeby szukać tłumaczenia. Na to słowo jeszcze na pewno 

natrafimy w dalszej części. Sens czytania tekstu oryginalnego polega 

na tym, że przez jakiś czas (niech krótko) czytający w obcym języku 

„płynie bez koła ratowniczego”. Po tym zaczyna znowu czytać tekst z 

asekuracją tłumaczeniową. I tak dalej.  Wracać, żeby powtórzyć, nie 

ma potrzeby. Należy po prostu czytać dalej.

Oczywiście,  na  początku czytający poczuje  napływ nieznanych mu 

słów i kombinacji.  Nie powinien jednak tego się obawiać:  przecież 

nikt nas nie egzaminuje. W miarę czytania (niech to nastąpi w połowie 

albo nawet pod koniec książki) wszystko się „ustatkuje” i czytający 

będzie zapewne zdziwiony: „I po co znowu te tłumaczenia, po co te  

podstawowe formy słów, przecież i tak wszystko jest jasne!” Kiedy 

następuje ten moment „i tak wszystko jasne”, należy czytać odwrot-

nie: najpierw część bez przełożenia, a później zaglądać do części z tłu-

maczeniem. 

Zapraszam ! 

Tatiana Bursiewicz (na podstawie metody Ilyi Franka)

15



The Happy Prince (Szczęśliwy Książę)

High  above  the  city  (wysoko  nad  miastem;  high  —  wysoki,  

znajdujący  się  na  górze,  na  wysokości),  on  a  tall  column  (na  wysokiej 

kolumnie),  stood  the  statue  of  the  Happy  Prince  (stał  pomnik  Szczęśliwy 

Książę; to stand). He was gilded all over with thin leaves of fine gold (on był 

całkowicie  pokryty  cienkimi  listkami  czystego  złota;  to  gild  —  pozłacać,  

ozdabiać;  leaf  —  liść,  fine  —  cienki,  wyrafinowany;  świetny;  czysty,  bez  

domieszek),  for  eyes  he  had  two  bright  sapphires  (zamiast  oczu  miał  dwa 

jaskrawe szafiry), and a large red ruby glowed on his sword-hilt (i duży piękny 

czerwony rubin świecił się/czerwienił się na rękojeści jego szpady; to glow — 

gorzeć,  jarzyć się do czerwoności;  świecić się; połyskiwać; czerwienić się;  

sword — miecz; szpada).

He was very much admired indeed (był bardzo podziwiany, zaiste).

`He  is  as  beautiful  as  a  weathercock  (on  tak  samo  piękny,  jak 

wiatrowskaz;  weather — pogoda, cock — kogut),' remarked one of the Town 

Councillors (zauważył/wypowiedział się jeden z Radnych Miasta) who wished 

to gain a reputation  (który chciał nabyć reputację) for having artistic tastes 

(/człowieka/,  mającego  artystyczny  gust;  artistic  —  artystyczny;  lubi  i  

rozumie sztukę); `only not quite so useful (tylko nie zbyt pożyteczny; quite — 

całkiem, zupełnie),' he added (dodał on), fearing lest people should think him 

unpractical (obawiając się, żeby ludzie nie pomyśleli, że on jest niepraktyczny; 

to fear — bać się), which he really was not (którym  on, oczywiście, że nie był).

column ['kOlqm] statue ['stxtSu:] sapphire ['sxfaIq]

weathercock ['weDqkOk] councillor ['kaVns(q)lq]
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HIGH above the city, on a tall column, stood the statue of 

the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine 

gold, for eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby 

glowed on his sword-hilt.

He was very much admired indeed.

`He is as beautiful as a weathercock,' remarked one of the 

Town  Councillors  who  wished  to  gain  a  reputation  for  having 

artistic  tastes;  `only  not  quite  so  useful,'  he  added,  fearing  lest 

people should think him unpractical, which he really was not.

`Why can't you be like the Happy Prince (dlaczego ty nie możesz być 

podobny  do  Szczęśliwego  Księcia;  like  — analogiczny,  podobny)?'  asked a 

sensible  mother  (zapytała  rozsądna  matka) of  her  little  boy  (u  swojego 

maleńkiego syna: «chłopaczka») who was crying for the moon (który wymagał 

niemożliwego: «krzyczał/wymagał, żeby mu dali księżyc»; to cry — krzyczeć,  

to  cry  for  —  błagać,  wytrwale  wymagać,  moon  —  księżyc).  `The  Happy 

Prince never dreams of crying for anything  (Szczęśliwemu Księciu nigdy do 

głowy nie przyjdzie wymagać czegokolwiek; to dream — widzieć sen, marzyć;  

stosuje się w negatywnych zdaniach: myśleć).'

`I am glad there is some one in the world  (jestem szczęśliwy, że w 

tym  świecie  jest  chociaż  ktoś) who  is  quite  happy  (kto  jest  absolutnie 

szczęśliwy),'  muttered  a  disappointed  man  (wymamrotał  rozczarowany 

człowiek;  to  disappoint  —  rozczarowywać) as  he  gazed  at  the  wonderful 

statue (wpatrujac się: «póki on nieruchomo patrzył» na cudowny/niesamowity 

pomnik; wonder — cud).

`He  looks  just  like  an  angel  (on  bardzo  podobny  do  anioła:  «on 

wygląda tak samo jak anioł»; to look — patrzeć, to look like — być podobnym,  

przypominać),'  said  the  Charity  Children  (mówili  Dzieci  z  Domu  dziecka; 
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charity — dobroczynność, charytatywna organizacja) as they came out of the 

cathedral  (wychodząc:  «kiedy oni  wyszli»  z  katedry) in  their  bright  scarlet 

cloaks  (w /swoich/ jaskrawo-pąsowych pelerynkach),  and their  clean white 

pinafores (i /swoich/ czystych białych fartuchach).

`How do you know (skąd wy wiecie)?' said the Mathematical Master 

(powiedział Nauczyciel Matymatyki; master — mistrz; nauczyciel), `you have 

never seen one  (wy nigdy nie widzieli /chociaż by/ jednego anioła;  one — tu 

wykorzystuje się ze znaczeniem «anioł» w celu uniknięcia powtórzenia).'

prince  [prIns] disappointed  ["dIsq'pOIntId] cathedral  [kq'Ti:drql] 

pinafore ['pInqfO:]

`Why can't you be like the Happy Prince?' asked a sensible 

mother of her little boy who was crying for the moon. `The Happy 

Prince never dreams of crying for anything.'

`I  am  glad  there  is  some  one  in  the  world  who  is  quite 

happy,' muttered a disappointed man as he gazed at the wonderful 

statue.

`He looks just like an angel,' said the Charity Children as 

they came out of the cathedral in their bright scarlet cloaks, and 

their clean white pinafores.

`How do you know?'  said the Mathematical  Master,  `you 

have never seen one.'

`Ah! but we have, in our dreams (ah, oczywiście że /widzieliśmy/, w 

swoich: «naszych» snach),' answered the children (odpowiedziały dzieci); and 

the Mathematical Master frowned (i Nauczyciel Matymatyki zmarszczył brwi) 

and  looked  very  severe  (i  wyglądał  bardzo  srogo/surowo  =  przyjął  srogi 

wygląd),  for  he  did  not  approve  of  children  dreaming  (bo  nie  pochwalał 
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dziecięcych snów).

One night there flew over the city a little Swallow (pewnego razu nocą 

nad tym miastem przelatywała malutka Jaskółka /dalej będzie tłumaczyć się  

jak «malutka Jaskółka», ponieważ w bajce to istota rodzaju męskiego; to fly 

—  lecieć).  His  friends  had  gone  away  to  Egypt  (jego  koledzy  polecieli  do 

Egiptu;  to  go — iść,  kierować się)  six  weeks before  (sześć  tygodni  /temu/ 

wstecz;  before  —  wcześnie,  przedtem),  but  he  had  stayed  behind  (а on 

zatrzymał się; to stay behind — zostać w tyle od kompanii, zostać: «zostać z  

tyłu»),  for  he  was  in  love  with  the  most  beautiful  Reed  (ponieważ  był 

zakochany  w najpiękniejszej  Trzcince;  reed  —  trzcina,  płocha /w bajce  to  

istota rodzaju żeńskiego/). He had met her early in the spring (on spotkał ją 

wczesną wiosną; to meet) as he was flying down the river (kiedy leciał wzdłuż 

rzeki; down — wskazuje na ruch: w dół, w jednym, kierunku, wzdłuż) after a 

big yellow moth (za dużym żółtym motylem), and had been so attracted by her 

slender  waist  (i  był  na  tyle  przyciągnięty  jej  smukłą  talią;  to  attract  — 

przyciagać, pociągać) that he had stopped to talk to her  (że zatrzymał się, 

żeby porozmawiać z nią).

mathematical [mxTI'mxtIk(q)l] swallow ['swOlqV] moth [mOT]

`Ah! but we have, in our dreams,' answered the children; 

and the Mathematical Master frowned and looked very severe, for 

he did not approve of children dreaming.

One  night  there  flew  over  the  city  a  little  Swallow.  His 

friends had gone away to Egypt six weeks before, but he had stayed 

behind, for he was in love with the most beautiful Reed. He had 

met her early in the spring as he was flying down the river after a 

big yellow moth, and had been so attracted by her slender waist 

that he had stopped to talk to her.
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`Shall I love you (czy mogę zakochać się w tobie)?' said the Swallow 

(powiedziała  Jaskółka),  who  liked  to  come  to  the  point  at  once  (któremu 

/zawsze/ podobało się przechodzenie do treści sprawy od razu; point — punkt;  

ostrze; /główny/ pytanie),  and the Reed made him a low bow  (i  Trzcinka 

zrobiła: «wykonała» jemu niski ukłon = nisko ukłoniła się;  to make). So he 

flew round and round her (wtedy on zaczął krążyć: «latać w koło» wokół niej; 

to  fly),  touching  the  water  with  his  wings  (dotykając  wody  /swoimi/ 

skrzydłami),  and  making  silver  ripples  (pozostawiając  /na  wodzie/ 

srebrne/srebrzyste fali; to make — robić, tworzyć). This was his courtship (tak 

on wyrażał  jej swoją miłość:  «to było jego zalecanie  się»),  and it  lasted all 

through the summer  (i ono trwało całe lato;  to last — dłużyć się, trwać; all  

through — w ciągu, przez cały: «całkowicie przez»).

`It is a ridiculous attachment (co za śmieszne przywiązanie; to attach 

—  przymocowywać,  attachment  —  przymocowanie;  przywiązanie),' 

twittered the other Swallows  (ćwierkały inne Jaskółki),  `she has no money 

(ona nie ma pieniędzy), and far too many relations  (i ma zbyt dużo rodziny; 

relation — stosunek,  związek;  kuzyn,  kuzynka);'  and indeed the river  was 

quite full of Reeds (i, rzeczywiście, ta rzeka obfitowała Trzcinkami: «była dość 

pełna  Trzciny»;  full  —  pełny,  wypełniony).  Then,  when  the  autumn came 

(potem, kiedy przyszła =  nastąpiła jesień;  to come), they all flew away  (oni 

wszyscy odlecieli).

ripple ['rIp(q)l] courtship ['kO:tSIp] ridiculous [rI'dIkjVlqs]

`Shall I love you?' said the Swallow, who liked to come to 

the point at once, and the Reed made him a low bow. So he flew 

round  and  round  her,  touching  the  water  with  his  wings,  and 

making  silver  ripples.  This  was  his  courtship,  and  it  lasted  all 

through the summer.

`It  is  a  ridiculous  attachment,'  twittered  the  other 
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Swallows,  `she  has  no  money,  and  far  too  many relations;'  and 

indeed the river was quite full of Reeds. Then, when the autumn 

came, they all flew away.

After  they  had  gone  (po  tym,  jak  oni  odlecieli) he  felt  lonely  (on 

poczuł się samotnie;  to feel — czuć się), and began to tire of his lady-love  (i 

zaczął  nudzić  się  swoją  ukochaną;  to  begin;  to tire — zmęczyc/się/,  tracić  

zainteresowanie; lady — dama; love — miłość).  `She has no conversation (z 

nią nie pogadasz: «u niej nie ma rozmowy»),' he said (powiedział on), `and I 

am afraid that  she  is  a  coquette  (i  ja  boje  się,  że  jest  kokietką =  niestała; 

coquette — kokietka), for she is always flirting with the wind  (ponieważ ona 

zawsze kokietuje z wiatrem; to flirt — flirtować, kokietować).' And certainly (i, 

oczywiście że), whenever the wind blew (każdy raz, kiedy wiał wiatr; to blow), 

the Reed made the most graceful curtsies (Trzcinka robiła bardzo artystyczne/ 

pełne wdzięku reweranse; grace — gracja, elegancja).

`I  admit  that  she  is  domestic  (przyznam/przypuszczam,  że  ona 

/bardzo/ domowa = domator; domestic — domowy, rodzinny),' he continued 

(on kontynuował), `but I love traveling (ale ja lubię podróżować), and my wife, 

consequently  (i  moja  żona,  zatem),  should  love  travelling  also  (również 

powinna lubić podróżować).'

`Will  you  come  away  with  me  (ty  polecisz  ze  mną;  to  come  — 

przychodzić,  iść,  to  come  away  —  odchodzić)?'  he  said  finally  to  her 

(powiedział on, jej na koniec; final — ostatni, końcowy); but the Reed shook 

her head (ale Trzcinka pohuśtała głową; to shake — trząść; huśtać /głową/), 

she was so attached to her home  (ona była tak przywiązana do domu: «do 

swojego domu»).

coquette [kqV'ket] curtsy ['kq:tsI] consequently ['kOnsIkwqntlI]
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After they had gone he felt lonely, and began to tire of his 

lady-love. `She has no conversation,' he said, `and I am afraid that 

she  is  a  coquette,  for  she  is  always  flirting  with  the  wind.'  And 

certainly,  whenever  the  wind  blew,  the  Reed  made  the  most 

graceful curtsies. `I admit that she is domestic,' he continued, `but 

I love travelling, and my wife, consequently, should love travelling 

also.' 

`Will you come away with me?' he said finally to her; but 

the Reed shook her head, she was so attached to her home.

`You have been trifling with me  (ty grałaś z moimi uczuciami: «ze 

mną »;  to trifle  — żartować,  nie przyjmować na poważnie,  grać; trifle —  

błahostka),' he cried (krzyknął/wykrzyknął on), `I am off to the Pyramids (i ja 

lecę do Piramid; to be off — odchodzić). Good-bye (żegnaj)!' and he flew away 

(i on poleciał /precz/).

All  day  long  he  flew  (on  leciał  cały  dzień),  and  at  night-time  he 

arrived at the city (i ku nocy on dotarł do miasta; time — czas).

`Where shall I put up (gdzie że ja zatrzymam się /na nocleg/; to put 

up /at/ — zatrzymywać się w hotelu)?' he said; `I hope the town has made 

preparations  (mam  nadzieję,  że  miasto  przygotowało  się  /ku  spotkaniu/: 

«zrobiło  przygotowania»;  to  prepare  —  przygotowywać,  przygotować  z  

wyprzedzeniem).'

Then he saw the statue on the tall column (potem on zobaczył pomnik 

na wysokiej kolumnie; to see).

`I will put up there (zatrzymam się tam),' he cried (wykrzyknął on); 

`it is a fine position (to przepiękne miejsce; position — położenie) with plenty 

of  fresh  air  (z  dużą  ilością  świeżego  powietrza:  «z  dostatkiem  świeżego 

powietrza»;  plenty  —  dostatek,  mnóstwo).'  So  he  alighted  (wtedy  on 

usiadł/wylądował; to alight — lądować, siadać; wykonywać lądowanie) just 
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between the  feet  of  the Happy Prince  (akurat  między stopami =  koło nóg 

Szczęśliwego Księcia; foot — noga, stopa).

trifling ['traIflIN] pyramid ['pIrqmId] alight [q'laIt]

`You have been trifling with me,' he cried, `I am off to the 

Pyramids. Good-bye!' and he flew away.

All day long he flew, and at night-time he arrived at the city. 

`Where  shall  I  put  up?'  he  said;  `I  hope  the  town  has  made 

preparations.'

Then he saw the statue on the tall column. `I will put up 

there,' he cried; `it is a fine position with plenty of fresh air.' So he 

alighted just between the feet of the Happy Prince.

`I have a golden bedroom  (mam złotą sypialnię;  gold — złoto),' he 

said  softly  to  himself  (powiedział  on cicho  /sam do  siebie/;  soft  — mięki,  

delikatny; softly — mięko, cicho) as he looked round (rozglądając się naokoło: 

«podczas gdy on rozejrzał się naokoło»), and he prepared to go to sleep (i on 

zbierał się do snu: «przygotował się pójść spać»); but just as he was putting 

(ale wtedy, kiedy on chował; to put — kłaść, stawiać, pokłaść) his head under 

his wing (główkę pod skrzydło) a large drop of water fell on him (duża kropla 

wody spadła na niego; to fall).

`What  a  curious  thing  (dziwna  sprawa;  curious  —  dociekliwy,  

ciekawy, dziwny)!' he cried, `there is not a single cloud in the sky (w niebie 

nie ma ani jedynej chmurki), the stars are quite clear and bright (gwiazdy takie 

/absolutnie/ czyste i  jaskrawe), and yet it  is raining  (a jednak pada deszcz; 

rain — deszcz, to rain — padać, lać się /o deszczu/). The climate in the north 

of  Europe  (klimat  na  północy  Europy) is  really  dreadful  (rzeczywiście 

straszny/obrzydliwy; dread — strach, przerażenie). The Reed used to like the 
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rain  (Trzcince  podobał  się  deszcz;  to  use  — używać;  used  to  do  smth.  —  

wykorzystano,  żeby zrobić  cokolwiek),  but that was merely her selfishness 

(ale to tylko /przez/ jej egoizm: «to po prostu tylko jej egoizm»; self — własne 

«ja», istota; selfish — egoistyczny, samolubny).'

Then another drop fell (potem spadła druga kropla).

curious ['kjV(q)rIqs] climate ['klaImIt] selfishness ['selfISnIs]

`I have a golden bedroom,' he said softly to himself as he 

looked round, and he prepared to go to sleep; but just as he was 

putting his head under his wing a large drop of water fell on him.

`What a curious thing!' he cried, `there is not a single cloud 

in the sky, the stars are quite clear and bright, and yet it is raining. 

The climate in the north of  Europe is  really  dreadful.  The Reed 

used to like the rain, but that was merely her selfishness.'

Then another drop fell.

`What is the use of a statue (jaki przecież pożytek od pomnika; use — 

użycie;  korzyść,  sens) if  it  cannot  keep  the  rain  off  (jeżeli  on  nie  może 

ochronić przed deszczem;  to keep off — trzymać na odległości)?' he said; `I 

must look for a good chimney-pot  (powinienem poszukać /dobry/wygodny/ 

komin; to look for — szukać, wyszukiwać),' and he determined to fly away (i 

postanowił polecieć stąd; to determine — określać; podjąć decyzję).

But  before  he  had  opened his  wings  (ale  za  nim on rozprostował 

/swoje/ skrzydła;  to open — otwierać, odsłaniać),  a  third drop fell  (spadła 

trzecia kropla), and he looked up (i on spojrzał w górę), and saw — Ah! what 

did he see (i zobaczył— ah, co on zobaczył)?

The eyes of the Happy Prince (oczy Szczęśliwego Księcia) were filled 

with tears (były przepełnione łzami), and tears were running down his golden 
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cheeks  (i łzy spływały: «biegły na dół» po jego złotych policzkach). His face 

was so beautiful in the moonlight  (jego twarz była na tyle piękna w świetle 

księżyca) that  the  little  Swallow was  filled  with  pity  (że  maleńka  Jaskółka 

przepełniła się: «był napełniony» litością; to fill — wypełniać, przepełniać).

`Who are you (kto ty)?' he said.

`I am the Happy Prince.'

chimney ['tSImnI] tear [tIq] pity ['pItI]

`What is the use of a statue if it cannot keep the rain off?' he 

said; `I must look for a good chimney-pot,' and he determined to fly 

away.

But before he had opened his wings, a third drop fell, and 

he looked up, and saw — Ah! what did he see?

The eyes of  the Happy Prince were filled with tears,  and 

tears  were  running  down  his  golden  cheeks.  His  face  was  so 

beautiful in the moonlight that the little Swallow was filled with 

pity.

`Who are you?' he said.

`I am the Happy Prince.'

`Why are you weeping then (to dlaczego ty w takim razie płaczesz)?' 

asked the Swallow (zapytała Jaskółka); `you have quite drenched me (całkiem 

przemoczyłeś  mnie  na  wskroś  /swoimi  łzami/;  to  drench — impregnować 

wilgocią, zwilżać).'

`When I was alive  (kiedy byłem żywy) and had a human heart  (i /u 

mnie/ było serce człowieka),' answered the statue  (odpowiedział pomnik), `I 

did not know what tears were (ja nie wiedziałem, co to są łzy), for I lived in the 

palace of Sans-Souci (dlatego, że mieszkałem w pałacu Sanssouci; sans-souci  
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—  fr.  lekkomyślny,  beztroski;  również Sanssouci  —  letnia  rezydencja  

Fryderyka  Wielkiego,  króla  Prus,  w  Poczdamie  koło  Berlina,  pięknością  

rywalizujący  z  Wersalem),  where  sorrow  is  not  allowed  to  enter  (gdzie 

smutek/żal nie ma pozwolenia = zakaz wstępu). In the daytime I played with 

my companions  in  the  garden  (w dzień grałem ze  swoimi  towarzyszami w 

ogrodzie), and in the evening I led the dance in the Great Hall  (a wieczorem 

byłem pierwszy na tańcach w Wielkiej Sali;  to lead the dance — prowadzić,  

kierować tańcem; grać główną rolę, to lead — prowadzić, kierować; dance  

— taniec). Round the garden ran a very lofty wall  (wokół ogrodu ciągnęła się 

bardzo wysoka ściana/mur; to run — biegnąc, lofty — bardzo wysoki), but I 

never  cared  to  ask  (ale  nigdy  nie  zależało  mi  zapytać;  to  care  —  dbać,  

opiekować się, mieć chęć) what lay beyond it (co znajduje się/rozmieszczono 

za nią;  to lie — leżeć), everything about me was so beautiful (wszystko wokół 

mnie było na tyle piękne).

drench [drentS] sorrow ['sOrqV] beyond [bI'jOnd]

`Why are you weeping then?' asked the Swallow; `you have 

quite drenched me.'

`When I was alive and had a human heart,' answered the 

statue, `I did not know what tears were, for I lived in the palace of 

Sans-Souci, where sorrow is not allowed to enter. In the daytime I 

played with my companions in the garden, and in the evening I led 

the dance in the Great Hall. Round the garden ran a very lofty wall, 

but I never cared to ask what lay beyond it, everything about me 

was so beautiful.

My courtiers called me the Happy Prince  (moi dworzanie nazywali 

mnie Szczęśliwym Księciem;  to call — wołać, nazywać), and happy indeed I 
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was  (i  ja  rzeczywiście  byłem  szczęśliwy),  if  pleasure  be  happiness  (jeśli 

przyjemność  jest  szczęściem).  So  I  lived  (tak  żyłem),  and  so  I  died  (i  tak 

umarłem). And now that I am dead (i teraz, kiedy jestem martwy) they have 

set me up here (oni umieścili mnie tutaj: «oni postawili mnie tu wysoko») so 

high that I can see (tak wysoko, że mogę widzieć) all the ugliness and all the 

misery of my city (wszystkie obrzydliwości i całą nędzę mojego miasta; ugly — 

brzydki, paskudny, ugliness — brzydota, obrzydliwość), and though my heart 

is  made of  lead  (i,  chociaż  moje  serce jest  zrobione z  ołowiu) yet  I  cannot 

choose but weep (ja nie mogę nie płakać: «ja nie mogę wybrać, ale płakać»; to 

choose — wybierać, mieć wolność wyboru).'

`What,  is  he  not  solid  gold  (cóż  to,  chyba  on  nie  jest  z 

czystego/jednolitego  złota;  solid  —  twardy;  czysty,  jednolity)?'  said  the 

Swallow to himself  (Jaskółka pomyślał sam do siebie). He was too polite (on 

był zbyt grzeczny) to make any personal remarks out loud (żeby wymawiać na 

głos jakiekolwiek uwagi, personalne: «osobiste uwagi»;  personal — osobisty,  

we własnej osobie, loud — głośno).

pleasure ['pleZq] misery ['mIz(q)rI] lead [led]

My courtiers called me the Happy Prince, and happy indeed 

I was, if pleasure be happiness. So I lived, and so I died. And now 

that I am dead they have set me up here so high that I can see all 

the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is 

made of lead yet I cannot choose but weep.'

`What, is he not solid gold?' said the Swallow to himself. He 

was too polite to make any personal remarks out loud.

`Far  away  (/tam/,  daleko),'  continued  the  statue  (kontynuował 

pomnik) in a low musical voice  (cichym melodyjnym głosem;  low — niski), 
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`far away in a little street (daleko, na maleńkiej uliczce) there is a poor house 

(/stoi/  jeden  biedny  dom).  One  of  the  windows  is  open  (jedno  z  okien 

otwarte), and through it (i przez niego = i w nim) I can see a woman seated at 

a table (ja widzę: «mogę widzieć» kobietę, siedzącą przy stole). Her face is thin 

and worn  (jej twarz jest chuda i wyczerpana;  to wear — nosić /o ubraniu/;  

zużywać; worn — znoszony; zmęczony), and she has coarse, red hands (i ręce 

ma szorstkie, czerwone), all pricked by the needle (całe nakłute igłą; to prick 

— kłuć), for she is a seamstress (ponieważ jest krawcową; seam — szew). She 

is embroidering passion-flowers  (ona haftuje pasjonujące kwiaty;  passion — 

pasja, zapał; flower — kwiat) on a satin gown  (na atłasowej sukni) for the 

loveliest  of  the  Queen's  maids-of-honour  (dla  najpiękniejszej  z  frejlin 

Królowej;  maid — pokojówka,  dziewczyna;  honour  — honor,  zaszczyt) to 

wear at the next Court-ball  (/którą ta/ założy na najbliższy dworski bal;  next  

— następny; court — dwór).

continue  [kqn'tInju:] coarse  [kO:s] seamstress  ['si:mstrIs] maid  of 

honour ["meIdqv'Onq]

`Far away,' continued the statue in a low musical voice, `far 

away in a little street there is a poor house. One of the windows is 

open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is 

thin and worn, and she has coarse, red hands, all pricked by the 

needle,  for  she  is  a  seamstress.  She  is  embroidering  passion-

flowers on a satin gown for the loveliest of the Queen's maids-of-

honour to wear at the next Court-ball.

In a bed in the corner of the room (w łóżeczku, w rogu pokoju) her 

little boy is lying ill  (leży jej chory synek;  to lie ill  — być chorym, leżeć w  

łóżku). He has a fever (on ma gorączkę), and is asking for oranges (i on prosi o 

28



pomarańcze). His mother has nothing to give him (jego matka nie ma nic, aby 

dać mu) but river water  (oprócz wody z rzeki), so he is crying  (i dlatego on 

płacze).  Swallow,  Swallow,  little  Swallow,  will  you  not  bring  her  the  ruby 

(malutki  Jaskółko,  czy  nie  zaniesiesz  jej  rubin) out  of  my  sword-hilt  (z 

rękojeści mojej szpady)? My feet are fastened to this pedestal (moje stopy są 

przykute do tego piedestału;  to fasten — związać,  przymocowywać) and I 

cannot move (i ja nie mogę ruszać się).'

fever ['fi:vq] orange ['OrIndZ] pedestal ['pedIstl]

In a bed in the corner of the room her little boy is lying ill. 

He has a fever, and is asking for oranges. His mother has nothing 

to give him but river water, so he is crying. Swallow, Swallow, little 

Swallow, will you not bring her the ruby out of my sword-hilt? My 

feet are fastened to this pedestal and I cannot move.'

`I am waited for in Egypt  (czekają na mnie: «oczekują na mnie» w 

Egipcie),' said the Swallow. `My friends are flying up and down the Nile (moi 

przyjaciele latają /nad/ Nilem;  up and down — w górę i  w dół, w tył i  w  

przód, wszędzie), and talking to the large lotus-flowers (i gadają/rozmawiają z 

ogromnymi kwiatami lotosu). Soon they will go to sleep (wkrótce oni zasną) in 

the  tomb  of  the  great  King  (w grobowcu  Wielkiego  Króla;  tomb  —  grób,  

krypta). The King is there himself (tam /leży/ sam Król) in his painted coffin 

(w  /swojej/  wielobarwnej/ozdobionej  trumnie;  to  paint  —  farbować,  

malować, paint — farba). He is wrapped in yellow linen (on jest zawinięty w 

żółte /lniane/ płocienie; to wrap — otulać, owijać), and embalmed with spices 

(i  zabalsamowany /za pomocą,  z/pachnącymi ziołami;  spice — przyprawa,  

korzenie wonne; balm — balsam). Round his neck (na jego szyi: «wokół jego 

szyi») is a chain of pale green jade  (naszyjnik: «łańcuch» z blado-zielonego 
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nefrytu),  and  his  hands  are  like  withered  leaves  (a  ręce  go  podobne  do 

wyschniętych liści; to wither — więdnąć, usychać).'

`Swallow, Swallow, little Swallow,' said the Prince, `will you not stay 

with me (czy nie zostaniesz ze mną) for one night (na jedną noc), and be my 

messenger  (i  /nie/  czy  będziesz  moim  posłańcem;  messenger  —  łącznik,  

posłaniec,  goniec)?  The  boy  is  so  thirsty  (chłopaczek  tak  chce  pić:  «taki 

spragniony»;  thirst — pragnienie; thirsty — odczuwać pragnienie), and the 

mother so sad (i /jego/ matka taka smutna).'

Egypt ['IdZIpt] tomb [tu:m] coffin ['kOfIn] embalmed [Im'bQ:md]

`I am waited for in Egypt,'  said the Swallow. `My friends 

are  flying  up and down the  Nile,  and talking to  the  large  lotus-

flowers. Soon they will go to sleep in the tomb of the great King. 

The King is there himself in his painted coffin. He is wrapped in 

yellow linen, and embalmed with spices. Round his neck is a chain 

of pale green jade, and his hands are like withered leaves.'

`Swallow,  Swallow,  little  Swallow,'  said  the  Prince,  `will 

you not stay with me for one night, and be my messenger? The boy 

is so thirsty, and the mother so sad.'

`I don't think I like boys  (nie myślę, że podobają mi się chłopaki),' 

answered  the  Swallow  (odpowiedziała  Jaskółka).  `Last  summer  (zeszłym 

latem), when I was staying on the river  (kiedy spędzałem czas = zostaję nad 

rzeką;  to stay — zostawać, nie odchodzić, gościć), there were two rude boys 

(było  tam  dwóch  niegrzecznych  chłopców),  the  miller's  sons  (synowi 

młynarza; mill — młyn, to mill — mielić), who were always throwing stones at 

me  (którzy stale: «zawsze» rzucali we mnie kamienie;  to throw — rzucać). 

They never hit  me,  of  course  (oczywiście,  oni  ani  razu nie  trafili  we mnie; 
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never — nigdy; wcale nie; to hit — uderzać; trafiać w cel); we swallows fly far 

too well for that (my, jaskółki, zbyt dobrze latamy, aby to = żeby to mogło się 

stać), and besides, I come of a family  (a po za tym, ja pochodzę z rodziny) 

famous  for  its  agility  (znane  ze  swojej  mobilności/obrotności;  famous  — 

znany, sławny; agile — zwinny; bystry); but still, it was a mark of disrespect 

(ale jednak, to był brak szacunku: «to była oznaka nieposzanowania»; mark — 

znak, sztampa, wskaźnik; respect — szacunek, poważanie).'

But the Happy Prince looked so sad (lecz Szczęśliwy Książę wyglądał 

na  tak  smutnego) that  the  little  Swallow  was  sorry  (że  malutka  Jaskółka 

pożałował  /go/;  sorry  —  współczujący).  `It  is  very  cold  here  (tu  bardzo 

zimno),' he said; `but I will stay with you for one night (ale pozostanę z tobą 

na jedną noc), and be your messenger (i będę twoim gońcem).'

`Thank you, little Swallow,' said the Prince.

rude [ru:d] agility [q'dZIlItI] messenger ['mes(q)ndZq]

`I  don't  think  I  like  boys,'  answered  the  Swallow.  `Last 

summer,  when  I  was staying  on the  river,  there  were  two  rude 

boys,  the miller's  sons, who were always throwing stones at me. 

They never hit me, of course; we swallows fly far too well for that, 

and besides, I come of a family famous for its agility; but still, it  

was a mark of disrespect.'

But the Happy Prince looked so sad that the little Swallow 

was sorry. `It is very cold here,' he said; `but I will stay with you for 

one night, and be your messenger.'

`Thank you, little Swallow,' said the Prince.

Zapraszamy do skorzystania z pełnej  

wersji książki!
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The Nightingale and the Rose (Słowik i 
róża)

Zapraszamy do skorzystania z pełnej  

wersji książki!
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The Selfish Giant  (Wielkolud-Egoista)

Zapraszamy do skorzystania z pełnej  

wersji książki!
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The Devoted Friend  (Prawdziwy 
Przyjaciel)

Zapraszamy do skorzystania z pełnej  

wersji książki!
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The Remarkable Rocket (Niesamowita 
Rakieta)

 

Zapraszamy do skorzystania z pełnej  

wersji książki!

35


	UWAGA!
	Opis Metody
	Opis książki
	Wskazówki dla czytelnika
	The Happy Prince (Szczęśliwy Książę)
	The Nightingale and the Rose (Słowik i róża)
	The Selfish Giant (Wielkolud-Egoista)
	The Devoted Friend (Prawdziwy Przyjaciel)
	The Remarkable Rocket (Niesamowita Rakieta)

