


POLISH 
YOUR 
ENGLISH
ANGIELSKI Z PREMIEREM 
językowe sos \\small talk \\pożyteczne idiomy





„Granice mojego języka są granicami 
mojego świata” – pisał Ludwig
Wittgenstein, austriacki filozof 
i nauczyciel. W zjednoczonej Europie 
nie ma już granic. Mamy nieograniczone
możliwości studiowania, wolny rynek
pracy, świat stoi przed nami otworem. 
Aby móc w pełni z niego korzystać,
musimy przekroczyć ostatnią barierę 
– językową. Ja trzy miesiące temu
podjąłem to wyzwanie. Wy też możecie.

DONALD TUSK
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1 września 2014 roku premier Donald Tusk 
na forum Rady Europejskiej obiecał, że w ciągu
trzech miesięcy podszlifuje swój angielski. 

To publiczne zobowiązanie podziałało na nas motywująco: uczymy się razem
z premierem! Tak narodziła się akcja „Polish Your English”, w trakcie której 
w ciągu lekcji publikowanych codziennie na łamach „Gazety Wyborczej”
studiowaliśmy język Szekspira od jego praktycznej strony – uczyliśmy się mówić 
po angielsku z polotem i dowcipem, precyzyjnie budować zdania, skutecznie
prowadzić small talk, unikać gaf  językowych oraz płynnie odpowiadać 
na każde pytanie. Poznaliśmy fachowe słownictwo nie tylko ze świata dyplomacji,
ale także sportu, ekonomii, ochrony środowiska, gender i motoryzacji. 
Teksty o brytyjskiej kulturze (nie tylko słownej) napisali m.in. Michał Rusinek 
i Halina Bortnowska. 
Szlifowanie języka objęło także gramatykę. Zamiast poznawać szesnaście 
angielskich czasów, skupiliśmy się na przydatnych idiomach, słowach wytrychach
i użytecznych zwrotach. Nie zabrakło też humoru, zwłaszcza w urokliwej formie 
listów pisanych przez hydraulika Wacka z warszawskiego Powiśla i pamiętnika
słynnego detektywa – autorstwa Tomasza Piątka.

Ponieważ nasze lekcje wycinane z gazety zawisły na wielu polskich lodówkach
i tablicach korkowych, uznaliśmy, że czas na książkę, która zbierze w całość 
wszystkie odcinki „Polish Your English”. Mamy nadzieję, że dzięki niej będziecie
swobodniej mówić po angielsku. 

Powodzenia! 
Redakcja „Gazety Wyborczej” 



NATO’s Rapid 
Reaction Unit

At a two day summit in Wales the North
Atlantic Treaty Organisation leaders have
agreed to set up a multinational rapid
reaction unit: 4,000-men strong, based 
in Eastern Europe, it would ease anxiety
among member states in the East. The
spearhead force could be deployed within 
48 hours in the event of Russian invasion. 
‘Should you even think of attacking one ally,
you will be facing the whole alliance’, 
said NATO Secretary General Anders Fogh
Rasmussen.
The world leaders watched a 22-plane 
fly-past with aircraft from nine nations,
among them, two Polish MiG-29s. 

\\ summit \ szczyt
\\ rapid reaction unit \ siły szybkiego
reagowania
\\ ease \ złagodzić
\\ anxiety \ obawa
\\ spearhead force \ szpica
\\ deploy \ angażować
\\ fly-past \ przelot
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LEKCJA 1
CZASOWNIKI NA KAŻDĄ OKAZJĘ

GET 
podstawowe znaczenie: otrzymywać, dostawać

Nawet gdy szykujesz się do wyjścia z domu
(while getting ready to go out), masz okazję
(you get a chance), by uczyć się angielskiego.
Nie możesz tego zrozumieć? (can’t you get it?)

otrzymywać, kupować, zarabiać
\\ She got a letter from her son. \ Where did you
get that T-shirt?

stawać się, robić się
\\ It’s getting colder and colder. \ The child soon
got bored with his new toy.

rozumieć
\\ I don’t get what you are trying to say. \ I don’t
get what you mean.

TAKE
podstawowe znaczenie: brać

Usiądź wygodnie (take a seat), weź głęboki oddech
(take a deep breath), a do ręki weź dobre repety-
torium (take a good textbook) albo samouczek,
nie zapominaj, że nauka języka obcego wymaga
cierpliwości i zaangażowania (studying a foreign
language takes a little patience and involvement).

przyjmować, akceptować
\\ In the autumn I usually take vitamin C. \ I to-
ok his advice and waited.

wytrzymywać, znosić, tolerować
\\ It’s time to quit. I can’t take it any more. \
I can’t take all this pressure. Just leave me alone.

przemieszczać się 
(środkiem transportu, trasą)

\\ I always take the Tube when I’m in London. \
Take the first left at the traffic lights.

A SUCCESFULL JOB INTERVIEW
\\ Employer: In this job we need someone who
is responsible.
\\ Applicant: I’m the one you want. In my last job,
every time anything went wrong, they said I was
responsible.

IN THE OFFICE



It’s your call 
czyli „to nie moja sprawa”
w nieco szlachetniejszym wy-
daniu. Dosłownie znaczy: „to
twoje wezwanie”, ale używa
się go powszechnie we

wspomnianym już, potocznym, znaczeniu.
Zarówno więc, gdy chcemy pozostawić ko-
muś ostateczne rozstrzygnięcie sprawy, by
uszanować jego autorytet („decyzja należy
do ciebie”), jak i wówczas, gdy mamy w no-
sie, co postanowi, zwrot it’s your call jest
bardzo dobrym wyjściem z sytuacji

SŁ
OW

O 
W

YT
RY

CH

wspomagacze argumentacji 
\\ As far as I am concerned... \ Jeśli o mnie cho-
dzi...
\\ I want to emphasize that... \ Chcę podkreś-
lić, że...
\\ If you ask me... \ Jeśli chodzi o mnie...

zwroty doprecyzowujące myśli\pytania
\\ What I am getting at is... \ Chodzi mi o to, że...
\\ I don’t quite follow you. \ Nie do końca cię ro-
zumiem.
\\ Is everything clear so far? \ Czy wszystko jak
dotąd jest jasne?

zwroty na przeczekanie
\\ Anyway... \ W każdym razie...
\\ Let me think... \ Daj mi się zastanowić...
\\ You know... \ No wiesz...

umilacze na zakończenie rozmowy
\\ It was a pleasure. \ Było mi bardzo przyjem-
nie. 
\\ That’s very kind of you. \ To bardzo uprzej-
mie z twojej strony.
\\ Give my love to... \ Pozdrów ode mnie...

Are we the re yet? 

ŻEBY NIE STĘKAĆ

 

DUTCH COURAGE...
Jednym z „ukochanych” przez Anglików narodów
są Holendrzy. W języku angielskim istnieje wiele
zwrotów odnoszących się do tej nacji, nie zawsze
nacechowanych pozytywnie. Double Dutch („po-
dwójny holenderski”) to określenie niezrozumiałego
języka, bełkotu, „chińszczyzny”. Dutch courage
(„holenderska odwaga”) oznacza odwagę po pija-
ku, Dutch concert („holenderski koncert”) to inna
nazwa kakofonii dźwięków, a to be in Dutch ozna-
cza „być w kłopotach”. Let’s go Dutch („Zróbmy to
po holendersku”) można użyć w restauracji – ozna-
cza to, że nie ma sponsora i każdy płaci za siebie!

PLEASE... 
W języku polskim słowo „proszę\prosić” ma o wie-
le szersze zastosowanie niż please\to ask. Mówi
się „proszę”, kiedy podajemy komuś np. długopis,
podczas gdy w języku angielskim mówi się: here
you are \ here you go \ here. 
W drzwiach, kiedy kogoś przepuszczamy, polskie
„proszę” wyraża: go ahead\you first. Jako odpo-
wiedź np. na podziękowanie. 

A: Bardzo ci dziękuję. 
B: Proszę (bardzo).

W języku angielskim używa się not at all \ my
pleasure\no problem\you’re very welcome, ale
nigdy please – wyrażenie oh, please w takim kon-
tekście oznacza „daj spokój \ nie przesadzaj”. 

CZY WIESZ, ŻE...

?JAK POWIEDZIEĆ

Da le ko jesz cze?

Między nami
zwierzętami
Buy a pig 
in a poke, 
czyli 
kupować 
kota w worku



MAKE
podstawowe znaczenie: robić, wykonywać

Czy podręcznik do angielskiego jest dla ciebie cie-
kawą lekturą (Does an English textbook make an
interesting read for you)? Twierdzisz, że nikt cię do
tego nie przymuszał (nobody has made you do it)?
To oznacza, że będziesz coraz lepiej mówić po an-
gielsku (it will make your English better).

powodować, sprawiać
\\ Never has a film made me cry so much. 
\\ This song makes me smile every time I listen
to it. 

zmuszać, nakłaniać kogoś do zrobienia
czegoś

\\ You can’t make him do anything he doesn’t
want to do. \ His parents made him eat every-
thing on his plate.

zarabiać
\\ He’s only seventeen, but he already makes his
own money.

przybywać, docierać 
\\ It would be great if you could make it to the 
party. \ I’m so sorry that I couldn’t make it to the
meeting. 

FIX
podstawowe znaczenie: 
naprawiać, reperować 

Ustal czas (fix a time), przygotuj pożywną ka-
napkę (fix a nutritious sandwich), zaparz filiżan-
kę herbaty (fix a cup of tea) i niezwłocznie zabierz
się do roboty. I tak oto znalazłeś rozwiązanie pro-
blemu (you have found a way to fix the problem). 

ustalić czas, miejsce, cenę
\\ We haven’t fixed a date for the meeting yet. \
Since the budget is fixed, you cannot exceed it. 

fałszować, ustawiać wynik meczu, wyborów
\\ The football player denied that the match was
fixed. \ There’s reasonable suspicion that the elec-
tion was fixed.

znaleźć rozwiązanie problemu, 
wyjść z trudnej sytuacji 

\\ I would do anything to fix our relationship. \
It’s not too late to fix the problem, although time
is running out. 

Royal Baby

Prince William, the grandson of Queen
Elizabeth, and his wife Kate, the Duchess 
of Cambridge, have announced that they are
expecting a second child. The baby 
will be fourth in line to the British throne
after his or her elder brother George, father
William and grandfather Prince Charles.
British press is speculating that the happy
news will diminish the support for Scottish
independence in the coming referendum.
Kate is suffering from severe morning
sickness causing nausea and vomiting,
which requires supplementary hydration 
and nutrients. 
Buckingham Palace has not revealed when
the royal baby is due. 

\\ diminish \ zmniejszyć
\\ nausea \ nudności
\\ supplementary \ uzupełniający
\\ nutrients \ substancje odżywcze
\\ reveal \ ujawnić
\\ when the baby is due \ kiedy
oczekiwane są narodziny dziecka
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LEKCJA 2
CZASOWNIKI NA KAŻDĄ OKAZJĘ



wspomagacze argumentacji 
\\ It’s important to mention that... \ Należy
wspomnieć, że... 
\\ One might say that... \ Mówi się, że... 
\\ Furthermore... \ Moreover... \ Ponadto...
\\ What is more... \ Co więcej...

zwroty doprecyzowujące myśli\pytania
\\ Let me put it this way... \ Ujmę to w ten spo-
sób... 
\\ Have you got that? \ Rozumiecie? 
\\ Are you with me? \ Wszystko jasne? 

zwroty na przeczekanie
\\ That’s a good question... \ To dobre pytanie... 
\\ That’s interesting... \ To interesujące... 
\\ You never know… \ Nigdy nic nie wiadomo…

umilacze na zakończenie rozmowy
\\ It’s very nice of you to say so. \ Bardzo miło
to słyszeć od pani\pana. 
\\ That sounds great. \ To brzmi wspaniale. 
\\ You’ve been a great help! \ Bardzo mi po-
mogłeś! 

Look who’s talking?!

Między nami
zwierzętami

Stag night, 
czyli wieczór 
kawalerski

stag – jeleń

WHEN, WHILE 
When i while mogą być użyte zamiennie, jeśli jed-
na lub dwie czynności przeszłe trwały stosunko-
wo długo. Jeśli jednak obie czynności były krótkie,
stosujemy when.
\\ The phone rang\was ringing while\when
I was washing my hair. \ Telefon (za)dzwonił, gdy
myłam włosy.
\\ I bumped into my ex girlfriend when I turned
a corner. \ Wpadłem na swoją byłą dziewczynę,
gdy skręciłem za róg.

PROGRAMME a PROGRAM 
Słowo programme oznacza program telewizyjny,
natomiast program to oprogramowanie kompute-
rowe. Bywa to czasem mylące, gdyż w formach 
-ing i -ed podwajamy „m”, np.
\\ I’m good at computer programming.\ Jestem
dobry w programowaniu. 
Komputerowy program pochodzi z angielszczyzny
amerykańskiej, która w końcówkach wielu wyrazów
stara się upraszczać pisownię, np. color zamiast co-
lour (kolor), center zamiast centre. Amerykanie
wolą pisownię bliższą wymowie i eliminują wyjątki.

?JAK POWIEDZIEĆ

I kto to mówi?

CZY WIESZ, ŻE......

ŻEBY NIE STĘKAĆ

I‘ll get it
czyli: gdy dzwoni telefon – „od-
biorę”, gdy ktoś puka do drzwi
– „otworzę”, gdy trzeba za -
płacić rachunek w restauracji
– „ja stawiam”, gdy komuś wy-

sypała się zawartość torebki – „pomogę pani
pozbierać”. 
Ten zwrot może zastąpić wiele czasowników,
które niekoniecznie są wam znane. Używamy
go, gdy chcemy szybko zareagować, po pol-
sku znaczenie tego wytrycha najlepiej odda-
je: „pozwól, że ja się tym zajmę”. 
Możemy sobie wyobrazić, że najstarszy polski
zabytek językowy (Daj, ać ja pobruszę, a ty
poczywaj) we współczesnej angielszczyźnie
brzmiałby: I’ll get it, you take a rest.

SŁ
OW

O 
W

YT
RY

CH
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TOMASZ BIELECKI BRUKSELA 

Aktorzy i agenci
Po kilku dniach przysłuchiwania się, 
jak eurokraci mówią po angielsku, 
można się wyleczyć z wszelkich kompleksów

Romano Prodi, szef Komisji Europejskiej
w latach 1999-2004, mówił po angielsku
tak niewyraźnie, że po niektórych

ważniejszych konferencjach prasowych dzien-
nikarze zwoływali konsylia, by ustalić wspólną
wersję tego, co tak naprawdę powiedział. Jak
każdy dobrze wyedukowany Włoch, który zdo-
bywał wykształcenie w latach 50. czy 60., jako
pierwszego języka obcego uczył się bowiem

francuskiego. Jego następca José Manuel Bar-
roso z Portugalii (kończy kadencję w paździer-
niku) przemawia już przeważnie po angielsku,
choć ponoć we francuskim czuje się swobod-
niej.

Angielski triumfuje, ale jednocześnie pono-
si koszty bycia językiem międzynarodowym.
Największe problemy z jego wymową mają Fi-
nowie i Hiszpanie. Wystarczy posłuchać Ollego
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Rehna, do niedawna fińskiego komisarza UE
ds. ekonomicznych i gospodarczych... Nie prze-
szkodziło mu to jednak w tym, by mimo płyn-
nej, lecz bardzo mocno z fińska wymawianej
angielszczyzny odgrywać jedną z głównych ról
w ratowaniu eurolandu przed rozpadem.

Wyjątkowo ciężką próbą językową był dla
przywódców Unii kryzys finansowy, bo wymu-
szał na nich naukę mnóstwa nowych terminów.
Całonocne szczyty UE na temat euro, którymi
kierował Herman Van Rompuy, odbywały się
za zamkniętymi drzwiami (premierzy mieli
ekspertów tylko w esemesowym zasięgu) i mi-
mo obecności tłumaczy główna dyskusja to-
czyła się po angielsku, którym podczas za-
mkniętych obrad posługiwała się także Angela
Merkel. Jeden ze szczytów, latem 2012 r., przy-
niósł zaskakujące wyniki (dotyczące dokapita-
lizowania banków), które Berlin odkręcał przez
kolejnych kilkanaście tygodni. – Uczestnicy
szczytu wdali się w nazbyt ekspercką dyskus-
ję. I to w bardzo niedoskonałym angielskim. To
był jeden z powodów nieporozumień – tłuma-
czył nam potem świadek obrad.

Kryzys znacznie rozszerzył słownictwo
„EU-speak”, czyli brukselskiego żargonu. Cza-
sem jest on owocem urzędniczych zapędów do
stosowania „mądrych terminów”, czasem
ochrony tabu za pomocą językowych wygiba-
sów. Przykładowo Europejski Bank Centralny
na wszelki wypadek nie mówił nigdy o za-
grożeniu rozpadem strefy euro, lecz sugerował
to za pomocą ostrzeżeń przed redenomination
risk, czyli ryzykiem redenominacji. Przy okaz-
ji prezes EBC Mario Draghi podpowiedział
przywódcom Unii fiscal compact, który – to już
sprawka polskich polityków i mediów – stał się
u nas paktem fiskalnym, choć powinien być
paktem bądź porozumieniem budżetowym.

Brukselski tłumacz Jeremy Gardner opub-
likował w 2013 r. zbiór Misused English words
and expressions in EU publications, w którym
tropi błędy w oficjalnych publikacjach i pisem-
nych tłumaczeniach dokumentów UE. Niemała
część to kalki z francuskiego i innych języków
romańskich, a inne to zwykłe urzędnicze popi-
sy. Gardner wymienia m.in. actors, którzy dla
zwykłego Anglika są przede wszystkim ludźmi
grającymi w filmie, ale w unijnym żargonie na

dobre wyparli słowo players – w znaczeniu
graczy czy też kluczowych uczestników (tacy
„aktorzy” plenią się też w polszczyźnie).
A również agents – nie w znaczeniu wysłanni-
ków CIA lub osób reprezentujących interesy
np. artystów, lecz wszystkich pracowników za-
trudnionych przez UE. Zamiast cattle (bydło)
mamy bovine animals, a wołowina to czasem
bovine meat...

Balansowanie między unijnym angielskim
i francuskim rodzi czasem okropne hybrydy,
ale niekiedy może rozstrzygnąć – wydawałoby

się nierozwiązywalne – spory. Kiedy Nicolas
Sarkozy domagał się, by strefę euro ratować
poprzez jej „upolitycznienie” (czyli odebranie
dominacji technokratom) i wprowadzenie gou-
vernement économique, czyli rządu, to ten ter-
min wywołał ogromne opory wielu krajów
Unii. M.in. dlatego, że traktowano go jako za-
powiedź ogromnego przyspieszenia w rozdwa-
janiu się UE na euroland i resztę.

Jednak wtedy chodziło Sarkozy’emu nie
o konkretne reformy, lecz głównie o symbolicz-
ne słowa, więc Herman Van Rompuy wpadł na
pomysł, by francuskie gouvernement w angloję-
zycznych dokumentach tłumaczyć – w tym
kontekście – nie jako government, lecz economic
governance. To językowo poprawne, ale kieruje
znaczenie nie ku rządowi, lecz raczej ku za-
rządzaniu bądź koordynacji gospodarczej.
Udało się, a to – jak nazwał je Van Rompuy
– „tłumaczenie asymetryczne” funkcjonuje
w Unii do dziś. �

Actors, którzy dla zwykłego
Anglika są przede wszystkim
ludźmi grającymi w filmie,
w unijnym żargonie 
na dobre wyparli słowo 
players – w znaczeniu 
graczy czy też kluczowych
uczestników

 



DO 
podstawowe znaczenie: robić

Masz szczerą chęć osiągnięcia sukcesu w nauce
angielskiego? (Do you badly want to do well in
English?) Ja również (So do I). Krótka rada – szu-
kajmy kompetentnych lektorów oraz dobrze po-
myślanych i opracowanych podręczników.

do używamy, by uniknąć powtórzenia
czasownika głównego.

\\ You know me better than I do. \ Znasz mnie le-
piej niż ja sam.

wystarczać
\\ Will one pair of shorts do or do I need to buy
another one? \ A piece of paper won’t do. I need
more than that.

radzić sobie, osiągać sukces, powodzenie
\\ How are you doing in your new job? \ Did he
do well at the meeting?

pokonywać określoną odległość, 
jechać z określoną szybkością

\\ We did only 80 kilometres that day. \ He was
fined for doing more than twice the speed limit.

Our Huge Satellite

Last night the moon appeared 
14 percent larger and 30 percent brighter 
as it reached its closest point to Earth. 
Our moon is the fifth largest satellite 
in the solar system. It hasn’t always been
with us. According to the ‘giant impact’
hypothesis, 4.5 billion years ago 
a Mars-sized planet struck Earth 
at a speed less than 4 km/sec. 
Its heavy core sunk into Earth’s core, 
while lighter material from both 
was thrown into space. The moon 
formed very close to Earth looking huge 
in the sky, about 17 times bigger 
than it does now. It‘s been moving away
from us ever since. 

\\ core \ jądro
\\ sink into \ wtopić się
\\ ever since \ od tamtej pory
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LEKCJA 3
CZASOWNIKI NA KAŻDĄ OKAZJĘ

?JAK POWIEDZIEĆ
Pieniądz wszystko
może

wspomagacze argumentacji 
i wyrażania własnej opinii 

\\ I should mention that... \ Może powinienem
wspomnieć o... 
\\ As far as I know... \ O ile mi wiadomo... 
\\ As regards... \ Co do\co się tyczy... 
\\ I’m quite sure... \ Jestem raczej pewny... 

jak wyrazić rozczarowanie 
\\ We had high hopes... \ A miało być tak pięknie... 
\\ It doesn’t matter. \ Nieważne. 
\\ We’ll get by. \ Obejdzie się. 

jak wyrazić zniecierpliwienie 
\\ Knock it off. \ Stop it. \ Przestań. 
\\ I’m warning you... \ Ostrzegam cię... 
\\ Cut it out. \ Skończ z tym. 

jak wyrazić zachwyt 
\\ That’s amazing! \ Nieprawdopodobnie! 
\\ It’s impressive. \ Robi wrażenie. 
\\ Oh, wow! \ Ojej! 

ŻEBY NIE STĘKAĆ



Any time
czyli „nie ma za co”, gdy ktoś
nam dziękuje. Zwrot ten ma lek-
kość i wdzięk, którego nie posia-
da ciężkawe you‘re welcome. Przy
okazji dajemy do zrozumienia, że

przysługa, którą wyświadczyliśmy, sprawiła nam
samym przyjemność i gdy zajdzie potrzeba,
chętnie zrobimy to jeszcze raz. Any time możesz
użyć zarówno, gdy ustąpiłeś komuś miejsca
w tramwaju, jak i uratowawszy tonącego.

SŁ
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Money talks

Oficjalnie obejmie przewodnictwo 
Rady Europejskiej 

\\ I’m the special one \ tak trener José Mourinho
przedstawił się angielskim kibicom po przejściu do
Chelsea w 2004 r. Kilka miesięcy wcześniej zdobył
z Porto Puchar Europy, więc nazwał się „wyjątko-
wym”.

W Radzie Europejskiej nastanie czas trudny, 
a mały błąd może spowodować klęskę

\\ Squeaky-bum time \ dziesięć lat temu trener
Manchesteru United Alex Ferguson nazwał tak ostat-
nie tygodnie wyścigu o mistrzostwo Anglii z Arsena-
lem. Wyrażenie wpisano do słownika Collinsa, który
definiuje je jako „stresujący czas (zwłaszcza z punk -
tu widzenia lidera) decydujący o zwycięstwie”.

Jego przeciwnicy polityczni w stresującej
sytuacji podejmą tchórzliwą decyzję

\\ They bottled it \ rozpowszechnione w 2009 r.
przez szefa Manchesteru City Garetha Cooka. Angli-
cy oferowali wtedy rekordowe 108 mln funtów za
gwiazdę Milanu Kakę. Włosi chcieli Brazylijczyka
sprzedać, ale gdy kibice zorganizowali demonstrację
na ulicach Mediolanu, wycofali się z transakcji. To
określenie jest używane, gdy napastnik, mając szan-
sę strzelić gola, zamiast uderzać – podaje.

Osiągnie wielki, spodziewany sukces
\\ They think it’s all over. It is now \ w ostatnich
sekundach finału mistrzostw świata w 1966 r. An-
glia prowadziła z Niemcami 3:2. Komentator BBC
Kenneth Wolstenholme zauważył, że uradowani ki-
bice zaczęli wchodzić na boisko. Gdy krzyknął: „My-

ślą, że już po wszystkim!”, Geoff Hurst strzelił gola,
a komentator dokończył: „Teraz już jest po wszyst-
kim”. Dziś te słowa są powszechnie używane.

Grająca w dziewiątkę Polska odda 
jeden celny strzał i pokona Niemców 1:0

\\ Football... Bloody hell \ tak Alex Ferguson za-
reagował na zwycięstwo nad Bayernem Mona-
chium w finale Pucharu Europy w 1999 r. Manche-
ster United w 89. minucie przegrywał 0:1, ale
w ostatnich sekundach strzelił dwa gole.

Jak zwykle wygrają Niemcy
\\ Football is a simple game: 22 men chase a ball
for 90 minutes and at the end the Germans al-
ways win \ mówił Anglik Gary Lineker po porażce
z Niemcami w rzutach karnych w półfinale mist-
rzostw świata w 1990 r. Do dziś nikt równie kom-
pleksowo futbolu nie opisał.

...i czego mówić nie powinien, nawet wtedy,
gdy Polska po pomyłce sędziego przegra 
ze Szkocją

\\ It’s a fucking disgrace! \ w półfinale Pucharu
Europy w 2009 r. Chelsea przegrała z Barceloną,
a londyńczycy mieli pretensję do sędziego Toma
Henninga Øvrebø. Ich zdaniem Norweg nie podyk-
tował rzutów karnych, które im się należały. Naj -
ostrzej zareagował napastnik Didier Drogba, który
krzyczał do kamery o „p... hańbie”. Przypominamy
to dlatego, że gdy na Euro 2008 sędzia Howard
Webb w ostatniej minucie podyktował rzut karny,
dzięki któremu Austria zremisowała z Polską 1:1,
premier Tusk mówił, że chciał „zabić sędziego”.

NA SPORTOWO, CZYLI CO DONALD TUSK MOŻE POWIEDZIEĆ, GDY...

 

Między nami
zwierzętami

Dog eat dog, 
czyli człowiek 
człowiekowi 
wilkiem



Niedostępne w wersji demonstracyjnej.  

Zapraszamy do zakupu  

pełnej wersji książki

w serwisie 

 


