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Kim jestem

Nazywam się Anna Matyja i pokazuję prawdziwą twarz angielskiego.

Pokazuję też, że każdy jest w stanie dobrze angielski opanować. 
Bo nie potrzeba do tego ani mocy superbohatera, ani wy-

jątkowego czasu, miejsca czy zdolności.
Ani tym bardziej wkuwania nazw czasów gramatycz-

nych czy wykonywania setek ćwiczeń na papierze.

W tym celu stworzyłam Piktumi, w którym poka-
zuję, jak dobrze znać angielski i że takie coś jak 
przyjemna metoda na angielskie słowa naprawdę 
istnieje.
Piktumi to oryginalne spotkania na żywo na Face-
booku, czyli Z Piktumi przy kawie.
To również podkast Piktumi, czyli specjalna inter-

netowa audycja w odcinkach na tematy różne, choć 
zawsze jakoś z angielskim związane, posłuchasz ich 

tu: http://www.piktumi.com/category/podcast/  

To również oryginalne kursy online – które uczą rozumienia 
angielskich filmów, dostarczają ilustrowanych autentycznych 

opowieści i zaprzyjaźniają z Damą-Gramą.

A czy mam do tego odpowiednie kwalifikacje?
Ukończyłam Neofilologię Angielską Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim 
Pracowałam jako nauczyciel angielskiego, jako redaktor i autor w wydaw-
nictwie Macmillan, współpracowałam z wydawnictwem Pearson. 
Napisałam kilka książek do nauki angielskiego.

A potem skonfrontowałam całą wiedzę z życiem, wyrzuciłam to, co nie 
działa, przetestowałam co działa znakomicie i wcale nie zamierzam spo-
cząć na laurach!
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Zanim przeczytasz

UWAGA – TO JEST KSIĄŻKA SZCZEGÓLNIE DLA CIEBIE, JEŚLI:

 z nudzi Cię ciągłe wkuwanie słówek,

 z nie masz czasu na powtarzanie,

 z uczysz się, uczysz, a jak przychodzi co do czego i trzeba coś po angielsku 
powiedzieć,  to znowu się okazuje, że brak języka w gębie, a najprostsze 
słowa właśnie uciekły kurcgalopkiem w siną dal,

 z źle się czujesz z tym, że słabo mówisz po angielsku, i słabo rozumiesz co 
inni po angielsku mówią,

 z słyszysz, że świetnym sposobem na naukę angielskiego jest zanurzenie się 
w nim, czyli słuchanie radia i oglądanie filmów po angielsku, tylko co z tego, 
skoro włączasz ten film i nic nie rozumiesz?!?

 z miałaś/łeś zrywy optymizmu i motywacji, nabywałaś/łeś wówczas podręcz-
niki, albo zbiory idomów, starałaś/łeś się nawet dzielnie z tychże podręczni-
ków korzystać i udawało Ci się to przez... tydzień. No, może miesiąc. A po-
tem książki przykrywał kurz, a w głowie pustka, nawet tych kilka pierwszych 
zwrotów nie zostało na pociechę!

Ja to wszystko doskonale rozumiem, bo przeżyłam na własnej skórze. Ale 
w końcu znalazłam sposób na to, żeby angielski poprawiał się sam z dnia 
na dzień, a jego poznawanie było lepsze niż najlepsza czekolada!

I ten sposób zdradzę właśnie w tej książce.
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Pan tu nie stał,  czyli co się wydarzyło w sklepie? ........................................ 90

Rozdział 10 
Jak to w piżamie? ................................................................................................ 97
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Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Co działa lepiej? .......................................... 103
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Niezawodni przyjaciele ...................................................................................... 115

Rozdział 13 
Kiedy wpadniesz do Londynu .......................................................................... 127

Rozdział 14 
Jak dobrze znasz angielski? Mini quiz.  .......................................................... 141

Tłumaczenia
Tłumaczenia do rysunków ............................................................................... 158
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Jest taka fajna scena w filmie Joe Black, w której młody i przystojny Brad 
Pitt mówi do dziewczyny:

If we were married, I’d wanna give you what you need. =
Gdybyśmy byli małżeństwem, chciałbym 

dać ci to, czego potrzebujesz.

Brad na pewno zdawał sobie sprawę, że mówi romantycznie i wzruszająco, 
ale czy wiedział, że przy okazji używa drugiego okresu warunkowego?

Założę się, że nie miał o tym zielonego pojęcia!

Popatrz zresztą na siebie. Czy chcąc powiedzieć:
„Idąc na spacer, znalazłam czapkę.”,
zastanawiasz się nad tym, że musisz tam użyć imiesłowu przysłówkowego 
współczesnego?

A żeby wyrazić myśl:
„Znalazłszy czapkę, powiesiłam ją na siatce.”,
masz świadomość, że potrzebny jest Ci imiesłów przysłówkowy uprzedni?

A czy w ogóle zdajesz sobie sprawę, które dwa słowa w tych dwóch zda-
niach to te imiesłowy? Jeśli tak, to gratuluję Ci wiedzy, ale większość ludzi 
nie ma zielonego pojęcia, they don’t have a clue, że takie coś jak imiesłów 
przysłówkowy współczesny i uprzedni w ogóle istnieje! Natomiast mówią 
bez problemu, słyszą jeszcze lepiej, ba!, ciągle tych imiesłowów używają! 
Nie zawsze robią to poprawnie, ale wcale nie przeszkadza im to w znako-
mitej komunikacji!

Rozdział 6

DAMA-GRAMA, CZYLI CZEGO UŻYWA BRAD PITT?
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Zauważ, wszyscy bez wyjątku doskonale rozumieją to, co mó-
wione jest w radiu, telewizji, kinie... Nawet małe dzieci rozumie-
ją świetnie różne programy. Jeśli myślisz, że to dlatego, że język 
w bajkach jest taki prosty, to spróbuj obejrzeć bajki po angiel-
sku. Większość ludzi się na nich wykłada.

A nie powinni. Ludzie uczą się angielskiego po 10–15 lat, a potem leżą 
i kwiczą, gdy przyjdzie im obejrzeć program dla angielskich 6–7 latków!

COŚ TU JEST NIE TAK!!!

● ● ●

Nie można powiedzieć, że gramatyka jest niepotrzebna – przecież grama 
to zwyczajnie też wszystkie zasady, które w języku odpowiedzialne są za 
dokładne wyrażanie tego, co chcemy wyrazić. Te zasady sprawiają, że sło-
wa zmieniają znaczenie!

Bo, na przykład, jeśli powiesz:

 a) I didn’t drink milk this morning.

 b) I haven’t drunk milk this morning.

To chociaż oba zdania tłumaczy się tak samo:

nie wypiłam mleka rano,

bo w końcu składają się z tych samych słów, to właśnie jedna z gramatycz-
nych zasad sprawia, że te zdania jednak mają inne znaczenie.

Nieco inne, ale inne.

Jaka to zasada? Ano taka, że inaczej mówisz o tym, co się stało kiedyś 
i należy do historii, a inaczej, kiedy mówisz o tym, co ma swoje konse-
kwencje teraz.

I ponieważ didn’t należy do przeszłości, a haven’t pokazuje silny związek 
z teraźniejszością, to zdanie:
I didn’t drink milk this morning znaczy, że ten ranek już się skończył! To 
zdanie można powiedzieć w południe, po południu, wieczorem, ale nie 
rano, bo ranek, o którym mowa, to już historia!

Natomiast I haven’t drunk milk this morning znaczy, że... ranek ciągle trwa. 
Czyli ciągle mam szansę to mleko wypić.

● ● ●

Kiedy wejdę do biurowca i powiem recepcjonistce, że chcę rozmawiać 
z panem Przystojniakiem, i zrobię to tak:

 – I’d like to speak to Mr Przystojniak.

to wiadomo, że w biurze jest tylko jeden pan Przystojniak.
Natomiast, jeśli powiem:

 – I’d like to speak to a Mr Przystojniak.,

to znaczy, że panów Przystojniaków w biurze jest co najmniej kilku, a ja 
chcę rozmawiać z jednym z nich.

● ● ●

Spójrz na te dwa zdania:

1 – When Monica left hospital…
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2 – When Monica has left hospital…

Czy one mówią o tym samym? Dotyczą tego, co się stało, co się dzieje, czy 
może tego, co dopiero się stanie?

Odpowiedź brzmi:
Każde z tych zdań znaczy coś zupełnie innego!

1 – When Monica left hospital... = Kiedy Monika opuściła szpital…

W tym przypadku chodzi o to, co się stało, o zdarzenie z przeszłości. Moż-
na je dokończyć na przykład tak:

When Monica left hospital, she went to Australia. = Kiedy Monika opuści-
ła szpital, pojechała do Australii.

2 – When Monica has left hospital… = Kiedy Monika opuści szpital…

To zdanie mówi o tym, co się dopiero stanie. Jeśli mówisz o przyszłości 
i używasz słowa when (albo after, until, as soon as), to czasownik stosujesz 
w jakimś czasie teraźniejszym.
When Monica has left hospital, she will be going to Australia. = Kiedy 
Monika opuści szpital, pojedzie do Australii.

● ● ●

Znajomość niektórych konstrukcji pozwala na uniknięcie niechcianych 
konsekwencji, na przykład tych towarzyskich. Bo ma znaczenie, czy zadasz 
gościom pytanie pierwsze, czy raczej drugie:

1 – Will you be staying with us tonight? = Zostaniecie u nas na noc?
2 – Will you stay with us tonight? = Zostaniecie u nas na noc?

Dlaczego?

Pierwsze zdanie jest neutralne, pytasz w nim o plany gości, natomiast dru-
gie  może zostać odebrane jako zaproszenie. Dlatego, jeśli nie masz ochoty 
na takie konsekwencje, upewnij się, czy wiesz, o co chcesz zapytać.

● ● ●

Grama, czyli gramatyka, to wszystkie te zasady, które tworzą język. Tylko, 
że nikt ich nie wymyślił świadomie. One powstały, istnieją, zresztą czasem 
się zmieniają z biegiem czasu, a językoznawcy to tylko odkrywają i opisują. 
No i oczywiście, opisując, nadają im różne nazwy.

Ale te nazwy i definicje nie są zupełnie potrzebne do używa-
nia języka. Co więcej, one często przeszkadzają w mówieniu!!!

Jeśli chcesz umieć prowadzić samochód, to potrzebujesz nauczyć się kil-
ku czynności. Potrzebujesz ćwiczyć je w praktyce tak długo, aż wejdą Ci 
w krew. Musisz umieć nacisnąć pedał gazu i sprzęgło, poruszać drążkiem 
zmiany biegów, ale zupełnie nie potrzebujesz wiedzieć, z czego składa się 
silnik, ani co się dzieje, kiedy ta dźwignia zmiany biegów jest przestawiana 
w inne położenie! Nawet nie potrzebujesz znać nazwy „dźwignia zmiany 
biegów”! Możesz, ale nie musisz. Jeśli wykonasz wszystkie czynności w od-
powiedniej kolejności, to samochód pojedzie!

Kierowca musi umieć wykonywać te czynności. Natomiast mechanik ma 
inną rolę. Ponieważ on pojazd naprawia, musi znać wszystkie najdrobniej-
sze części, z których samochód się składa, i musi wiedzieć, co i jak działa, 
żeby mógł swą pracę wykonać.

Jeśli chcesz używać języka, czyli mówić, rozu-
mieć, co do Ciebie mówią, czytać, to masz takie 
zadanie, jak kierowca samochodu.
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Używanie języka polega na wykonywaniu pewnych czynności.

I tak jak kierowca podczas ruszania, czy wykonywania jakiegoś manewru 
na drodze, szczególnie gdy akurat porusza się z dużą prędkością, nie może 
zastanawiać się nad tym, co w chwili, gdy naciska pedał gazu, albo skręca 
kierownicę, dzieje się w silniku, tak Ty podczas mówienia nie masz myśleć 
nad tym, czy ten czasownik powiedzieć w czasie Present Perfect, Past Sim-
ple czy może Past Continuous!

Z przerażeniem patrzę, jak nauczyciele angielskiego zasypują swoich 
uczniów zupełnie niepotrzebnymi nazwami i definicjami. To dokładnie tak, 
jakby kogoś, kto chce zostać kierowcą, żeby móc za miasto na piknik sa-
modzielnie pojechać, uczył mechanik, zasypując go informacjami na temat 
tych wszystkich przewodów i tłoków w aucie.

SZALEŃSTWO!!!

Zmorą uczących się angielskiego są często phrasal verbs, przez niektórych 
z polska zwane frejzalami. To takie słowa jak, na przykład:

go off
pull over
look for

Są one niezwykle popularne w angielskim, używane na co dzień, szczegól-
nie w mowie potocznej, choć nie tylko. W takim razie, skoro są takie po-
pularne, to dlaczego są takim problemem dla tych, którzy się języka uczą?

Ano właśnie dlatego, że ktoś tu na siłę chce zrobić z kierowcy mechanika!

Kiedy zapoznajesz się z phrasal verbs, to na starcie spotykasz się z dwiema 
rzeczami. Po pierwsze, od razu wysypują Ci na głowę worek z nazwami 
typu: transitive, intransitive, rozłączny, nierozłączny, że takie rodzaje są 
tych frejzali, że musisz je grupować, rozpoznawać, itp... A jak już zawartość 

tego worka zasypie Cię tak, że ledwo czubek nosa wystaje, i prawie nie 
masz jak nabrać oddechu, to na dokładkę wysypują drugi!!! Pełen długa-
śnych list tych czasowników, podobnych do siebie jak dwie krople wody, 
i nie tylko oczopląsu idzie dostać, ale już zwyczajnie nie ma jak oddychać!

I PO CO???

Nie mam zielonego pojęcia. I just don’t have a clue.

Te wszystkie nazwy oraz rozpoznawanie rodzaju frejzala, do mówienia 
czy rozumienia zupełnie nie są potrzebne. Tylko przeszkadzają.

A zabieranie się za zapamiętanie listy różnych phrasal verbs najczęściej 
kończy się tym, że te wszystkie „out”, „off”, „into”, „up” się plączą, znaczenia 
też, i pozostaje jedynie poczucie chaosu. Oraz niewyraźny obraz tego, że 
coś  było. Tylko nie wiadomo, co dokładnie.

A potem człowiek się poddaje i tylko cierpi, że tyle lat się uczy, 
i uczy, i ciągle nie umie! I jeszcze mu się wydaje, że to jego wina!

GUZIK PRAWDA, WINNY JEST TU TYLKO SPOSÓB NAUKI!

Bo najłatwiej i najtrwalej te wszystkie frejzale wchodzą do głowy wtedy, 
kiedy je spotykasz w prawdziwych językowych sytuacjach.

Pamiętam, jak starałam się nauczyć phrasal verbs ze słowem pull. Było ich 
co najmniej piętnaście i wszystkie zlewały mi się w jedną wymieszaną zupę.
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Jeden z nich znaczył zatrzymać auto, zjechać na bok drogi, ale który? Nie 
byłam w stanie tego dobrze zapamiętać.

A później, znacznie później zaczęłam oglądać filmy. I wywiady. I krótkie 
relacje na żywo na Instagramie. I nagle się okazało, że przecież to pull over 
czyli zatrzymać samochód to jest najłatwiejsze słowo pod słońcem!

I naturalne.
I potrzebne!
I wcale nie muszę się go uczyć, bo wystarczy słuchać tego, co ludzie mówią.

 A często mówią właśnie pull over.

Na przykład, kiedy brytyjska piosenkarka Kerry Ellis opowiada o tym, jak 
zachwyciły ją widoki po drodze, i musiała się zatrzymać, żeby je spokojnie 
móc podziwiać. I co mówi?

No, oczywiście: I had to pull over. = Musiałam się zatrzymać / zjechać na 
bok.
A minutę później znowu:  I pulled over to admire the view. = Zjechałam na 
bok i zatrzymałam się, żeby podziwiać widoki.

Mało tego!

W co drugim filmie jeden bohater krzyczy do drugiego Pull over!, bo z ja-
kiegoś powodu potrzebuje, żeby to auto zatrzymać. Zwykle akurat goni go 
policja. A on chce wysiąść i czmychnąć na nogach w jakąś boczną uliczkę.

W wyróżnionym Oscarem filmie Green Book, siedzący na tylnym siedzeniu 
Cadillaca czarnoskóry pianista Don Shirley w pewnym momencie wkurza 
się ogromnie na swego kierowcę Tony’ego i krzyczy:

 – Pull over! Pull over! (Zatrzymaj auto, zatrzymaj!)

Tony wcale nie zamierza ustępować i odpowiada:

 – I ain’t pulling over. (Nie zatrzymam się.)

Wtedy nieziemsko już wkurzony muzyk wrzeszczy:

 – Stop the car! (Zatrzymaj samochód!)

Raz w programie telewizyjnym Grahama Nortona, amerykańska aktorka 
Jessica Biel opowiadała o przygotowywaniu się do roli w filmie akcji. Po-
nieważ taka rola wymagała od niej posiadania super umięśnionego i wytre-
nowanego ciała, przez wiele miesięcy musiała nie tylko regularnie ćwiczyć 
z instruktorem sztuk walki, ale również trzymać ostrą dietę. A że mogła 
jeść tylko kurczaka z warzywami, od czasu do czasu, czyli raz na tydzień, 
zdarzało jej się pęknąć i dietę na chwilę porzucić.

Kiedy wybrała się z przyjaciółką na przejażdżkę po Nowym Jorku, po dro-
dze zauważyła wielki szyld Dunkin’ Donuts i już nie dała rady się opano-
wać. Najpierw wrzasnęła:

Pull the car over! (Zatrzymaj auto!)

Potem jeszcze raz:

Pull over right now! (Zatrzymaj się w tej chwili!)

Koleżanka nie traciła czasu na dyskusje:

We pulled over. (Zatrzymałyśmy się.)
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Chwilę potem Jessica wpadła do lokalu, kupiła 24 pączki i dwie największe 
pizze, a wsiadając z powrotem do samochodu, wpakowała do ust jedno-
cześnie tyle pizzy i pączków, ile tylko dała radę zmieścić!

● ● ●

Poznawanie phrasal verbs pojedynczo, w sytuacjach, w których 
występują naturalnie, poznawanie ich jak każdego innego sło-
wa, czy wyrażenia, jest najlepszym sposobem, aby wchodziły do 
głowy lekko i równie lekko dały się użyć.

A zamiast wkuwać, że dany frejzal jest transitive bądź intransitive, wystar-
czy powtarzać na głos zdania, w których go usłyszysz (bez powtarzania na 
głos, też w końcu zapamiętasz, tyle, że będzie to trwało dłużej).

To naprawdę działa!

Znam osoby, które nie miały pojęcia, że takie coś jak phrasal verbs w ogó-
le istnieje, mimo że... doskonale ich używają! Angielski opanowały w ta-
kim stopniu, że nie tylko bez problemu rozmawiają, ale słuchają wywiadów 
i wykładów na najróżniejsze tematy, począwszy od sportu, przez politykę, 
na fizyce kończąc! Te wszystkie „pull over”, „pop in”, „come up with”, „come 
out with” stosują z łatwością i nie mają zielonego pojęcia, że to robią!

They don’t have a clue! 

Nie mają zielonego pojęcia!

A mimo to używają!

Podsumowując, gramatyka ma znaczenie! Grama to jest dama, 
która rządzi całym językiem. Ale najlepiej poznawać ją stopnio-
wo, po kawałku, bez zbędnych definicji czy oficjalnych nazw. Do 
używania języka potrzebna jest praktyka, nie teoria, o ile nie 
zamierzasz zostać językoznawcą.
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