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UWAGA!

Polskie  tłumaczenie,  podane  w  treści,  ma  charakter  jedynie 

wspomagający. Jest to, tak zwane, 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 

Ernest  Hemingway  (1899  -1961).  Amerykański  pisarz  i 

dziennikarz. Często jest przedstawiany jako klasyczny przedstawiciel 

literatury  amerykańskiej.  Został  laureatem  Nagrody  Nobla  w 

dziedzinie literatury, a także Nagrody Pulitzera za opowiadanie Stary 

człowiek i morze. Miał cztery żony i trójkę dzieci. Ernest Hemingway 

zdobył  szerokie  uznanie  z  jednej  strony  —  dzięki  swoim 

opowiadaniom, z drugiej zaś — swojemu życiu, pełnemu przygód i 

zaskoczeń.  Jego  styl,  krótki  i  nasycony,  miał  znaczący  wpływ  na 

literaturę XX wieku.

Opis książki/treści 

Do jadłodajni wkracza dwóch morderców. Chcą się tu zaczaić na 

Ole Andersona, na którego mają zlecenie. W związku z tym muszą 

opanować  bar  i  związać  załogę.  Potem  czekają  na  swoją  ofiarę. 

Krótkie  i  zwięzłe  opowiadanie  w  charakterystycznym 

hemingwayskim stylu.
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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 

12



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 

13



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)
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The Killers (Mordercy)

The door of Henry’s lunch-room opened (drzwi do jadalni Henry'ego 

otworzyły się) and two men came in  (i  dwóch mężczyzn weszło /do 

środka/;  to  come  in  —  wchodzić).  They  sat  down  at  the  counter 

(usiedli przy barze; to sit down — siadać).

“What’s yours (co dla was/co podać: «co wasze»)?” George asked them 

(zapytał się George).

“I  don’t  know  (nie  wiem),”  one  of  the  men  said  (powiedział  jeden 

mężczyzna;  to say).  “What do you want to eat, All  (co masz ochotę 

zjeść, Ell)?”s

“I don’t know,” said All. “I don’t know what I want to eat.”

Outside  it  was  getting  dark  (na  zewnątrz  robiło  się  ciemno).  The 

street-light came on outside the window (uliczna latarnia się zapaliła 

za oknem;  light — światło; to come on — pojawić się /na scenie/,  

wystąpić).  The  two  men  at  the  counter  read  the  menu  (dwóch 

mężczyzn za ladą czytało menu;  to read). From the other end of the 

counter (z innej strony baru) Nick Adams watched them (Nick Adams 

patrzył  na  nich).  He  had  been  talking  to  George  (rozmawiał  z 

Georgem) when they came in (kiedy oni weszli).

counter [`kaunt ]∂  menu [`menju:]

The door of Henry’s lunch-room opened and two men came 
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in. They sat down at the counter.

“What’s yours?” George asked them.

“I don’t know,” one of the men said. “What do you want to 

eat, Al?”

“I don’t know,” said All. “I don’t know what I want to eat.”

Outside it was getting dark. The street-light came on outside 

the  window.  The  two  men at  the counter  read the  menu. 

From  the  other  end  of  the  counter  Nick  Adams  watched 

them. He had been talking to George when they came in.

“I’ll  have  a  roast  pork  tenderloin  (wezmę  pieczoną  wieprzową 

polędwicę; tenderloin — polędwica: tender — delikatny, miękki + loin  

—  dolna  część  pleców,  krzyż;  część  filetowa) with  apple  sauce  (z 

sosem jabłkowym) and mashed potatoes  (i puree ziemniaczanym;  to 

mash — gnieść,  ugniatać),” the first  man said  (powiedział  pierwszy 

mężczyzna).

“It isn’t ready yet (to jeszcze nie jest gotowe).”

“What the hell (co, do cholery: «piekła») do you put it on the card for 

(umieszczasz to w karcie; what for — po co, dlaczego)?”

“That’s  the  dinner  (jest  to  obiad;  dinner  —  obiad  /najważniejszy  

posiłek w ciągu dnia, często wieczorem/),” George explained (wyjaśnił 

George). “You can get that at six o’clock (możesz to dostać o szóstej).”

George looked at  the clock on the wall  behind the counter  (George 

popatrzył na zegarek na ścianie za barem).

“It’s five o’clock (/teraz/ piąta godzina).”

“The clock says twenty minutes past five  (zegarek pokazuje: «mówi» 
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dwadzieścia minut po piątej),” the second man said (powiedział drugi 

mężczyzna).

“It’s  twenty  minutes  fast  (śpieszą  się  o  dwadzieścia  minut;  fast  — 

szybki).”

“Oh, to hell with the clock (do diabła z zegarkiem),” the first man said 

(powiedział pierwszy mężczyzna). “What have you got to eat (co masz 

do jedzenia)?”

“I can give you any kind of sandwiches (mogę dać wam różne kanapki : 

«różny rodzaj kanapek»),” George said. “You can have ham and eggs 

(może pan wziąć: «mieć» jajecznicę z szynką; egg — jajko), bacon and 

eggs (jajecznica z boczkiem), liver and bacon  (wątróbka z boczkiem), 

or a steak (lub stek).”

sauce [so:s] potato [p `te∂ ıt u]∂  liver [`lıv ]∂

“I’ll  have  a  roast  pork  tenderloin  with  apple  sauce  and 

mashed potatoes,” the first man said.

“It isn’t ready yet.”

“What the hell do you put it on the card for?”

“That’s the dinner,” George explained. “You can get that at 

six o’clock.”

George looked at the clock on the wall behind the counter.

“It’s five o’clock.”

“The clock says twenty minutes past five,” the second man 

said.

“It’s twenty minutes fast.”
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“Oh, to hell with the clock,” the first man said. “What have 

you got to eat?”

“I can give you any kind of sandwiches,” George said. “You 

can have ham and eggs, bacon and eggs, liver and bacon, or 

a steak.”

“Give me chicken croquettes (daj mi krokiety z kurczakiem) with green 

peas (z zielonym groszkiem) and cream sauce (i biały: «śmietankowy» 

sos) and mashed potatoes (i puree ziemniaczane).”

“That’s the dinner (jest to obiad).”

“Everything we want’s the dinner, eh (wszystko, co chcemy, to obiad, 

jasne; eh — а?, jak?, ok?)? That’s the way you work it (w taki sposób: 

«takim sposobem» ty to  załatwiasz:  «robisz/wyrabiasz» = ale  masz 

sposób).”

“I can give you ham and eggs, bacon and eggs, liver (ja mogę dać wam 

jajecznicę z szynką, i jajecznicę z boczkiem, /kanapkę/ z wątróbką) — ”

“I’ll take ham and eggs (wezmę jajecznicę z szynką),” the man called Al 

said (powiedział mężczyzna z imieniem Al). He wore a derby hat (miał 

na  sobie:  «nosił»  kapelusz  typu  melonik;  to  wear  —  nosić,  być  

ubranym) and a black overcoat (i czarny płaszcz) buttoned across the 

chest  (zapięty na piersi:  «poprzez pierś»;  button — guzik). His face 

was small and white (jego twarz była mała i biała) and he had tight lips 

(i miał ściśnięte usta; tight — szczelny, ciasny). He wore a silk muffler 

(miał  na  sobie  szalik  z  jedwabiu;  to  muffle  —  zakutać,  okryć;  

głuszyć /dźwięk/) and gloves (i rękawiczki).

“Give me bacon and eggs  (daj  mi  jajecznicę  z  boczkiem),”  said the 
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other man (powiedział inny mężczyzna). He was about the same size 

as Al  (był przykładowo tego samego wzrostu: «rozmiaru, wielkości», 

co Al).  Their  faces were different  (twarze były inne),  but  they were 

dressed like twins (ale byli ubrani jak bliźnięta). Both wore overcoats 

too tight for them (oboje mieli na sobie płaszcze, zbyt wąskie dla nich). 

They sat leaning forward (siedzieli pochylając do przodu) their elbows 

on the counter (ich łokcie na blacie).

eh [eı] croquette [kro`ket] button [ b tnˈ ʌ  ] glove [glʌv]

“Give  me  chicken  croquettes  with  green  peas  and  cream 

sauce and mashed potatoes.”

“That’s the dinner.”

“Everything we want’s  the dinner,  eh? That’s  the way you 

work it.”

“I can give you ham and eggs, bacon and eggs, liver — ”

“I’ll take ham and eggs,” the man called Al said. He wore a 

derby hat and a black overcoat buttoned across the chest. 

His face was small and white and he had tight lips. He wore 

a silk muffler and gloves.

“Give me bacon and eggs,” said the other man. He was about 

the same size as Al. Their faces were different, but they were 

dressed like twins. Both wore overcoats too tight for them. 

They sat leaning forward, their elbows on the counter.

“Got anything to drink  (czy jest coś do wypicia)?” Al asked  (zapytał 
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Al).

“Silver  beer  (srebrne  piwo  /rodzaj  piwa/),  bevo  (napój,  woda  z 

owocami /włoskie słowo/), ginger-ale (piwo imbirowe),” George said.

“I mean (mam na myśli) you got anything to drink?”

“Just those I said (tylko to: «te», co powiedziałem).”

“This is a hot town (wesołe miasteczko: «to gorące miasteczko»),” said 

the other (powiedział inny). “What do they call it (jak tam go zwą: «jak 

oni go nazywają»)?”

“Summit (Sammit /wioska na półudniowym zachodzie od Chicago/).”

“Ever hear of it  (kiedykolwiek słyszałeś o nim)?” Al asked his friend 

(zapytał Al swojego przyjaciela).

“No,” said the friend.

“What do you do here nights (co robicie tu wieczorami)?” Al asked.

“They eat the dinner  (jedzą obiad),” his friend said  (powiedział jego 

przyjaciel). “They all come here and eat the big dinner  (oni wszyscy 

przychodzą tu i jedzą duży obiad).”

“That’s right (to tak/zgadza się),” George said.

“So  you  think  that’s  right  (więc  myślisz,  że  to  prawda/jest  to 

prawidłowe)?” Al asked George.

“Sure (oczywiście).”

“You’re  a pretty bright  boy  (jesteś  bardzo mądry:  «jasny» chłopiec; 

pretty — ładny, sympatyczny; dostatecznie,  dosyć),  aren’t  you  (czy 

nie tak: «nie jesteś»)?”

“Sure,” said George.

“Well,  you’re not  (wieć,  nie jesteś),” said the other little  man  (inny 

mały = niski człowiek). “Is he, Al (czy jest /mądry/, Al)?”

“He’s  dumb  (on  jest  głupi:  «niemy»),”  said  Al.  He  turned  to  Nick 

20



(obrócił  się do Nika).  “What’s your name  (jak masz na imię: «jakie 

twoje imię»)?”

“Adams.”

“Another bright boy (inny = jeszcze jeden mądry),” Al said. “Ain’t he a 

bright  boy,  Max  (/no/  czyż  nie  jest  bystry/mądry/;  ain't  =  isn't;  

aren't)?”

“The  town’s  full  of  bright  boys  (miasto  pełne  mądrych  chlopców),” 

Max said.

dumb [d mʌ  ] pretty [`prıtı]

Zapraszamy do skorzystania z pełnej wersji 

książki!
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