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Publikacja stworzona podczas realizacji projektu „Nauka języka  angi-
elskiego jako klucz do wyrównywania szans i rozwoju inteligencji kul-
turowej - edukacja językowa dla dorosłych” (English language learning 
as the key to providing equal opportunities and developing cultural 
intelligence - language education for adults) w ramach programu 
Erasmus+
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Inspiracją do stworzenia tego ebooka był pobyt na kursie szkole-
niowym dla kadry nauczycielskiej w Cambridge (UK) w 2019 roku 
w ramach programu Erasmus+. Kurs Bringing British Culture To 
Life, zorganizowany przez szkołę Bell English na terenie campusu 
uniwersyteckiego Homerton College nie tylko wzbogacił moją 
wiedzę z zakresu kultury brytyjskiej, ale też umożliwił wymianę 
doświadczeń i informacji z nauczyciel(k)ami z różnych krajów 
całego świata. Dodatkowym walorem poznawczym była możliwość 
bezpośredniego kontaktu z brytyjskimi zwyczajami oraz ob-
serwacji życia codziennego w Cambridge.

Niniejsza publikacja nie stanowi w żaden sposób kompendium 
wiedzy o kulturze brytyjskiej - jest to raczej subiektywny zbiór 
kilku wybranych zagadnień, które mogą przybliżyć 
czytelni(cz)kom pewne aspekty typowe dla kultury brytyjskiej, 
a także zachęcić do sprawdzenia swojej wiedzy i dalszego 
zgłębiania tematu. Mając na celu to, aby ebook mógł posłużyć jak 
najszerszej grupie osób, które po niego sięgną zdecydowałam się 
zawrzeć w nim materiały różnego rodzaju - nie tylko te czysto 
informacyjne w języku polskim lub angielskim, ale też i ćwiczenia 
językowe oraz grę miejską, która pozwala przetestować swoje 
umiejętności mediacji pomiędzy językiem polskim a angielskim.

Mam nadzieję, że treści zawarte w publikacji okażą się przydatne 
zarówno dla osób zainteresowanych kulturą brytyjską, jak i tych 
uczących się języka angielskiego lub go nauczających - być może 
uda im się nawet wykorzystać niektóre z materiałów podczas 
zajęć edukacyjnych.
                                    
                                                         Małgorzata Dopierała
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BRITISH FOOD

Wbrew krążącym tu i ówdzie stereotypom kuchnia brytyjska 
wcale nie jest nijaka, mdła i konserwatywna. Wprost przeciwnie - 
oferuje tak wielką różnorodność, że znajdziemy w niej całą gamę 
potraw. Naturalnie, są to smaki bardzo charakterystyczne dla 
Wielkiej Brytanii (przypominam, że Wielka Brytania to cztery re-
giony: Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna), tradycyjne 
i znane od wieków, ale też i bardziej egzotyczne - swego czasu 
"zapożyczone", a obecnie już silnie zakorzenione i stanowiące 
prawie że esencję "British food”.

� Na przystawkę proponuję krótki Food Quiz (na podstawie 
pytań zaadaptowanych z książki Funbook. To i owo o kulturze 
krajów anglojęzycznych (Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 
2015) 
- sprawdź co już wiesz, a co cię być może zaskoczy.  

� Danie główne to ukłon w stronę bardziej tradycyjnych rejonów 
kulinarnych - w ćwiczeniu British Food spróbuj dopasować bry-
tyjskie nazwy do ich polskich odpowiedników/definicji.

� Deser dla osób wciąż głodnych wrażeń to większe wyzwanie! 
Food Vocabulary Practice - Adjectives that describe food 
(przymiotniki, które opisują jedzenie) czyli ćwiczenie w całości po 
angielsku - zobacz jak pójdzie ci uzupełnianie zdań.

Zachęcam również do zgłębiania tematu brytyjskiego jedzenia 
i kuchni na własną rękę - istnieje mnóstwo artykułów i książek, 
programów i filmów, które pomogą wzbogacić wiedzę, dokonać 
wielu odkryć, a nawet wiele razy nieźle zadziwić. Dzięki niezli-
czonym zasobom dostępnym w internecie jest to obecnie prostsze 
niż kiedykolwiek.



FOOD QUIZ

1) Jaka jest najpopularniejsza potrawa w Zjednoczonym Królestwie?  

    a)  fish and chips (ryba z frytkami)

    b)  curry - chicken tikka masala

    c)  brownie

2) Co najczęściej jada się na śniadanie w UK?

    a)  płatki śniadaniowe/zbożowe + mleko

    b)  śniadanie w stylu angielskim (jajka, bekon, kiełbaski, fasolka w sosie, itd.)

    c)  croissant + kawa

3) Jakie jest pochodzenie baked beans (czyli fasolki po bretońsku)?

    a)  angielskie (Brighton)

    b)  amerykańskie (danie przyrządzane przez Indian)

    c)  australijskie (Sydney)

4) Ile filiżanek herbaty wypija się codziennie w Wielkiej Brytanii?

    a)  60 milionów

    b)  25 milionów

    c)  165 milionów

5) Jakiej jednostki miary używa się w UK do podawania wagi ludzi?

    a)  kilogramów (kilograms)

    b)  funtów (pounds)

    c)  kamieni (stones)

6) Zwyczajowym dodatkiem do jakiego dania jest Yorkshire pudding?

    a)  hamburgera

    b)  dorsza

    c)  Sunday roast („niedzielna pieczeń”)

Źródło: Funbook. To i owo o kulturze krajów anglojęzycznych (Wydawnictwo Lek-

torKlett, Poznań 2015)  



BRITISH FOOD

Dopasuj nazwy z tabelki do ich polskich odpowiedników/opisów poniżej:

1. fasolka po bretońsku                              
2. bawarka (specyficzny typ herbaty)        
3. ciasto biszkoptowe                                 
4. kiełbaski + tłuczone ziemniaki             
5. ryba z frytkami                                      
6. słodko-kwaśny krem cytrynowy            
7. deser owocowy z kruszonką                   
8. kaszanka                                                  
9. ser (z krowiego mleka) o orzechowym smaku
10. zapiekanka z mielonej wołowiny i warzyw przykryta puree ziemniaczanym
11. bożonarodzeniowe ciasto z łoju, bakalii i suszonych owoców
12. zapiekanka z mielonej jagnięciny i warzyw przykryta puree ziemniaczanym
13. alkohol ze sfermentowanych ziaren
14. krucha babeczka z bakaliami
15. herbata
16. wytrawne babeczki (dodatek do mięsa)
17. śniadanie w stylu angielskim
18. niedzielna pieczeń
19. ekstrakt z drożdży i warzyw
20. boczek / bekon 



FOOD VOCABULARY
practice

ADJECTIVES THAT DESCRIBE FOOD

Complete the sentences with the words from the table below.

    

1) If you say food is ________________ , you mean it contains a lot 
of carbohydrates. You feel very full after eating it, and it keeps the 
cold out!

2) If you say it’s rich, you mean it contains a lot of _______________ 
or ________________ , and if you ate too much of it you might feel 
sick. The opposite of rich (in this context) is ________________ .

3) If you say food is ________________ , you mean it doesn’t have 
a strong flavour, e.g. a plate of spaghetti with no salt, oil or sauce on 
it.

4) Organic food contains ingredients that have been grown without 
________________ . In the case of meat, no growth hormones have 
been used. People who eat this kind of food only buy 
________________ eggs.

5) ________________ food has been manufactured to make it taste 
nice, but probably contains ________________ and artificial ingre-
dients.

bland free-range eggs

additives stodgy pesticides

cream/fat processed plain



CAMBRIDGE

Co łączy drzewo widoczne na zdjęciu z kulturą brytyjską? Ano 
to, że jest ono nazywane Jabłonią Isaaca Newtona i rośnie 
w Cambridge przed oknami pokoju dawniej zajmowanego przez 
Newtona w Trinity College. Tak naprawdę, oryginalna jabłoń, 
która według opowieści miała zainspirować go w 1666 roku do 
rozmyślań o teorii grawitacji znajduje się w rodzinnej 
posiadłości Newtona w Woolsthorpe Manor i nadal wydaje 
owoce - natomiast ta rosnąca przed Trinity College wyrosła 
z jej sadzonki, zatem tak czy owak jest między nimi pewne 
pokrewieństwo.

Newton’s Apple Tree, Trinity College (Cambridge, UK)



A z czym jeszcze kojarzy się Cambridge, miasto we wschodniej 
Anglii położone około 100 km na północ od Londynu? Często 
określane jest jako istna „brytyjska pocztówka” - gotycka archi-
tektura kolegiów (założony w 1209 roku University of Cambridge 
to drugi najstarszy uniwersytet brytyjski i zarazem trzeci najstar-
szy na świecie, spośród nadal istniejących), brukowane uliczki, 
bujna zieleń i budząca podziw dbałość o nią (w mieście znajdziemy 
przepiękne parki, ogrody i skwery, które każdego dnia służą jako 
miejsca spotkań, rekreacji i relaksu), urocze mosty przerzucone 
nad rzeką Cam, wszechobecne rowery jako najczęściej wybierany 
środek transportu miejskiego, klimatyczne puby, sztuki 
Shakespeare’a wystawiane w uniwersyteckich ogrodach (w przerwach 
serwowane jest grzane wino) oraz jedyna w swoim rodzaju i odczu-
walna na każdym kroku studencka atmosfera.

Mam nadzieję, że w sprzyjającym momencie wybierzecie się do 
Cambridge na intensywne zwiedzanie i dacie się temu miastu 
oczarować - a w międzyczasie proponuję w tym rozdziale ebooka 
autorską grę miejską. Przed Wami 9 zadań do wykonania, a pomogą 
w tym rekwizyty przywiezione z samego Cambridge czyli ulotki tu-
rystyczne i rachunki z kawiarni. Powodzenia!

Dla osób spragnionych większej interakcji z miastem: interaktywna 
mapa Cambridge stworzona przez University of Cambridge - 
przesuwając mapę „łapką” i klikając na wybrane punkty możemy 
wybierać spośród różnych opcji, na przykład WHAT’S HERE (na 
mapie pokazują się wówczas numerki i lista odpowiadających im 
miejsc) czy STREET VIEW (możemy dzięki temu wędrować po ulicz-
kach miasta "na żywo”): 
�  https://map.cam.ac.uk

Poza tym polecam też dwie książki w języku angielskim, które 
bardzo przypadły mi do gustu i zaglądam do nich od lat:



� "Eccentric Cambridge" (autor: Benedict le Vay) - niesamowite 
kompendium lokalnych historii, praktycznych wskazówek i fascynujących 
opisów podanych z imponującym zasobem wiedzy, lekkością dużą 
dozą charakterystycznego poczucia humoru 

� "Cambridge Student Pranks. A History of Mischief & Mayhem" 
(autorka: Jamie Collinson) - znajdziecie tu opisy najsłynniejszych 
żartów i wybryków studenckich w historii Uniwersytetu w Cam-
bridge 

Owocnej lektury!



Ruszamy w miasto! 

 
   a) chcesz zwiedzieć The Fitzwilliam Museum, a potem kupić tam 
kilka drobnych pamiątek i wypić kawę. Od której godziny do której 
otwarte jest muzeum? O której godzinie zamykana jest kafejka 
w muzeum, a o której sklepik? Czy poniedziałek będzie dobrym 
dniem? 

    b) chcesz wspiąć się na wieżę kościoła Great St Mary’s Church, 
żeby zrobić zdjęcia pięknej panoramy historycznego Cambridge - 
o której godzinie najwcześniej możesz się tam wybrać w niedzielę? 
Ile stopni musisz pokonać, aby dotrzeć na punkt widokowy wieży? 

    c) po zjedzeniu pysznej kanapki i wypiciu dodającej energii do 
dalszej wędrówki kawy w EAT chcesz jeszcze skorzystać z toalety 
dla klientów. Jaki kod musisz wprowadzić, żeby dostać się do 
środka? 

    d) jest upalny lipiec, środa - masz wolne popołudnie i wieczór, 
więc planujesz wybrać się do Cambridge University Botanic 
Garden. Czy masz szansę załapać się na koncert muzyki na żywo? 
Jeśli tak, to o której godzinie? Czy pies-przewodnik twojej 
niewidomej przyjaciółki będzie mógł tam z wami pójść? 

    e) ekspedycje polarne to twoje hobby! Cieszysz się, że w Cam-
bridge odwiedzisz The Polar Museum. Czy wybranie się tam w sobotę 
o 9:00 rano będzie dobrym pomysłem? Ile zapłacisz za wstęp? 

    f) podobno uliczny targ w Cambridge to świetne miejsce - 
ponad 100 straganów ustawionych w historycznym centrum 
miasta od czasów średniowiecznych oferuje wiele wspaniałości - 
no właśnie, jakich? Podaj minimum 3 przykłady rzeczy, które 
możesz tam kupić. W jakich godzinach najlepiej się tam wybrać? 



   g) trwa właśnie Festiwal Szekspirowski w Cambridge, planujesz 
wybrać się na Hamleta do ogrodów King’s College. Będziesz 
w Cambridge od 10 do 17 lipca - czy wtedy akurat uda ci się 
zobaczyć tę sztukę? O której godzinie zaczyna się spektakl? 
W jaki sposób możesz kupić bilet i ile za niego zapłacisz?
 
   h) chcesz pójść na zakupy do centrum handlowego The Grafton, 
ale twój plan zwiedzania jest już tak napięty, że jedyna wolna 
opcja to późne popołudnie między 18:00 a 20:00. Czy jest jakikol-
wiek dzień, w którym byłoby to możliwe, bo centrum będzie wów-
czas jeszcze otwarte?
 
   i) muzeum zoologiczne Uniwersytetu Cambridge to fantastyczne 
miejsce - nie możesz tego przegapić. Najbardziej pasowałoby ci 
wybrać się tam w niedzielę - czy Museum of Zoology jest wtedy 
otwarte? Jeśli nie, to jakie dni będą lepszym wyborem? A jeśli tak, 
to w jakich godzinach możesz tam wpaść? Ile zapłacisz za bilet 
wstępu? 



 



 



 



WHAT THE BRITISH SAY AND WHAT THEY 
REALLY MEAN 

 
Znasz to uczucie kiedy czyjeś słowa skierowane do ciebie okazują 
się mieć zupełnie inne znaczenie niż ci się wydawało? Powody są 
różne, wiadomo - słowa bywają źródłem nieporozumień, nie każda 
osoba jest w stanie precyzyjnie wyrazić swoje myśli, z zasady 
słyszymy to co chcemy usłyszeć, ludzie mają przeróżne intencje, 
niektórzy mówią wprost - kawa na ławę! - a inni owijają w bawełnę 
i nie potrafią mówić inaczej niż dyplomatycznie, wymieniać można 
by w nieskończoność.

Jest jednak dodatkowy czynnik - różnice w komunikacji 
międzykulturowej. To właśnie one sprawiają, że nawet znając 
doskonale angielskie słownictwo i gramatykę możesz nie do końca 
rozumieć co TAK NAPRAWDĘ miała na myśli twoja koleżanka z Lon-
dynu czy szwagier z Edynburga kiedy z tobą rozmawiali.

Stereotyp głosi, że naród brytyjski to niekwestionowani mis-
trzowie komunikacji uprzejmej i dyplomatycznej oraz sztuki 
niemówienia, no cóż, wprost. Czy tak jest naprawdę? Czy Brytyjczyk 
mówiąc "Jestem pewien, że to moja wina" nie mówi przypadkiem 
"To twoja wina”? Czy Brytyjka mówiąc "Wpadaj do mnie kiedy 
tylko będziesz miała ochotę" dokładnie to ma na myśli i jej drzwi 
są zawsze dla ciebie otwarte? Sprawdź w tabelkach „What the 
British say vs. What they really mean” (jest nawet specjalny do-
datek świąteczny - Christmas Edition). Oczywiście traktujmy to 
trochę z przymrużeniem oka, choć znajomi z Wielkiej Brytanii 
nieoficjalnie potwierdzają, że coś jest na rzeczy.

Również sposób, w jaki żegnamy się w e-mailach może być opacznie 
zrozumiany - w zależności od tego, które kręgi kulturowe są nam 
akurat bliższe. Na wszelki wypadek podrzucamy ściągę - małą 



Christmas Edition

próbkę tego, w jaki sposób można zinterpretować brytyjską 
komunikację e-mailową, szczególnie w miejscu pracy (sprawdź 
materiał "British Email Sign-offs”).

Excuse me, sorry, is anyone sitting here?

What British people say: 

That is a very brave proposal.

I’m sure it’s my fault.

Not to worry. 
 
Honestly, it doesn’t matter. 

That’s certainly one way of looking at it. 

It could be worse.

Pop round anytime.  

No harm done. 

I might join you later. 

What they really mean:

You are insane.

It’s your fault.

I will never forget this.

Nothing has ever mattered more than this.

That’s certainly the wrong way of looking at it.

It couldn’t possibly be any worse.

Please stay away from my house.

You have caused complete and utter chaos.

I won’t be leaving the house today 
until it’s on fire.

You have three seconds to move your bag 
before I end you.

I’ll bear it in mind.

Very interesting.

Just whenever you get a minute.

I don’t even remember what you said.

Please…stop…talking.

Do it NOW.

[źródło: https://www.angmohdan.com/48-things-british-people-say-and-what-they-actually-mean/]

[źródło: https://visual.ly/community/Infographics/education/what-british-say-and-what-they-really-mean]

I love it. Thank you!

What a lovely Christmas jumper!

Shall we play some party games?
 
I’m going to go for a stroll
to walk off my Christmas dinner.

I hope you kept the receipt.

Are you wearing that ironically?

I’m drunk enough to think this is a good idea.

I’m going to the pub.

I don’t care that it’s 8am. 
I need alcohol in my system. NOW.Would anyone like a drink?

[źródło: https://www.huffingtonpost.co.uk/2014/12/18/british-christmas_n_6348368.html]



� 
� 

 

    “Look forward to hearing your thoughts” 
     I’m hoping your only thought is “Yes, that’s fine”

  
    “I’ll leave it with you”  
     I’m washing my hands of all responsibility
  
    “Kind regards”  
     I’m on autopilot

    “All best”
    I like you but I want you to see I’m busy

    “Thanks in advance!”
     Do it yesterday

    “All my best”
    I like you 
 

Na podstawie materiałów z kursu Bringing British Culture To Life (Teacher Training 

Course / Bell English). Źródło: https://www.telegraph.co.uk/men/thinking-

man/british-problems-guide-just-almost-everything/ [an extract from Very British 

Problems Volume 3 by Rob Temple]

British Email Sign-offs: 
What people say – and what they really mean

� 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
� 



BRITISH ENGLISH

W tym rozdziale naszej wspólnej przygody z kulturą brytyjską 
skupimy się na brytyjskiej odmianie języka angielskiego. 

Czasem bywa tak, że nawet mimo dobrej znajomości angielskiego 
nie rozumiemy pewnych słów czy zwrotów, z którymi stykamy się 
będąc w Wielkiej Brytanii lub mając kontakt z osobami z tamtego 
obszaru. Dlatego warto wzbogacać znajomość słownictwa również 
pod kątem wyrażeń typowych dla danej odmiany języka. Jeśli 
macie ochotę dowiedzieć się jak zareagować kiedy znajomy 
powita was słowami: "All right?”, co oznaczają słowa "chuffed", 
"dodgy" czy „nosh”, albo czy dobrze jest być "skint" (czy wprost 
przeciwnie) - zapraszam do lektury materiału British English - get 
it right!, a następnie do sprawdzenia się w ćwiczeniach 
językowych.

Good luck! 

British English - GET IT RIGHT!      

Cheers! 

Kojarzy nam się zazwyczaj z podnoszeniem kieliszka i wznosze-
niem toastu - to taki odpowiednik polskiego Na zdrowie! Ale w bry-
tyjskiej odmianie angielskiego równie często używany jest w sytu-
acji kiedy komuś dziękujemy za jakiś drobiazg czy przysługę 
(Dzięki!), jak też i wtedy kiedy się żegnamy (Cześć! / Pozdro!)

All right?

Kiedy przyjaciel powita cię tak np. na ulicy, na pewno nie oczekuje 
żadnych wyjaśnień czy wszystko u ciebie w porządku, mimo że 
pytająca forma właśnie to by sugerowała. Tak naprawdę jest to 



potoczny odpowiednik zwykłej wymiany Cześć! - Cześć! między 
znajomymi, a odpowiadamy tymi samymi słowami czyli: All right?

mate

W słownikach znajdziemy mnóstwo polskich odpowiedników tego 
słowa: kumpel, kolega, ziomek, stary, ale należy pamiętać, że 
używa się go niezależnie od płci osoby, do której się zwracamy, 
z którą się witamy, itp. - nie chodzi tu o płeć, a o stopień zażyłości 
i wzajemnej akceptacji. Co ciekawe: tak jak zwracając się do 
kogoś tym słowem sygnalizujemy, że czujemy się w jej/jego to-
warzystwie swobodnie - tak również można użyć go w stosunku do 
kogoś sarkastycznie, aby wyrazić swoją irytację. Jak zwykle - 
zależy to od intonacji i kontekstu.

fit 

Pierwsze skojarzenia to zapewne sport, zdrowie, sałatki, 
ćwiczenia, bycie w dobrej kondycji, siłownia  - czyż nie? 
Oczywiście! fit jak najbardziej oznacza po angielsku wyspo-
rtowana / w dobrej formie , ALE w brytyjskiej odmianie równie 
często określa stopień atrakcyjności drugiej osoby. Jeśli chcemy 
powiedzieć, że ktoś jest seksowny, atrakcyjny, przystojny -  to 
użyjemy właśnie słowa fit. 

loo

Potoczny brytyjski odpowiednik słowa toilet (WC, toaleta). Jak to 
mawiają sami Brytyjczycy: „To takie słowo, którego używamy 
kiedy chcemy powiedzieć, że idziemy do toalety - ale bez wy-
mawiania słowa toaleta”.

chuffed

Bardzo pozytywny przymiotnik! Kiedy coś cię uradowało, uszczęśliwiło 



- wtedy właśnie jesteś chuffed czyli uradowana / uszczęśliwiona. 
Komplementują twoje osiągnięcia? Spełniło się któreś z twoich 
marzeń? Dobrze poszedł ci egzamin? A może wyjątkowo cieszy cię 
twoja nowa fryzura? Możesz nawet powiedzieć: I’m chuffed to bits 
- nie będzie wtedy żadnych wątpliwości, że jesteś zachwycony i 
bardzo podekscytowany. 

Easy peasy!

W brytyjskim slangu to nic innego jak łatwizna / prościzna. Coś 
takiego jak nasza bułka z masłem. Używana jest też dłuższa 
forma tego powiedzenia, a mianowicie: Easy peasy lemon 
squeezy. 

dodgy 

Kiedy usłyszysz słowo dodgy, wiedz, że coś jest na rzeczy. Coś 
podejrzanego, niepewnego i szemranego, coś co powinno 
wzbudzić twoje wątpliwości. Ktoś próbuje sprzedać ci swój 
używany samochód i wyczuwasz jakąś nieuczciwość, coś ci - 
mówiąc kolokwialnie - zgrzyta? Określisz tę osobę właśnie słowem 
dodgy. Możesz też użyć go do opisania miejsca, które z racji 
swojej wątpliwej reputacji wzbudza podejrzenia, np. dodgy neigh-
bourhood to taka szemrana okolica. 

nosh

W brytyjskiej odmianie angielskiego jest to odpowiednik słów 
żarcie, żarełko, szamka, zagrycha, jedzonko. Przydaje się kiedy 
zamiast standardowego food chcemy użyć jakiegoś potocznego 
zdrobnienia. Występuje też w zwrocie have some nosh czyli 
wsunąć coś / wszamać coś. Smacznego! 
 



gutted

Załamała cię przegrana twojej ulubionej drużyny? Nie możesz 
pojechać na koncert ulubionego zespołu, bo akurat w tym samym 
dniu masz ważny egzamin? Idealny kontekst do zastosowania 
słowa gutted czyli zdruzgotany, niepocieszony, ciężko rozczarow-
any. Oby jak najrzadziej się przydawało! 

nutter

Tym słowem Brytyjczycy określają kogoś, kogo zachowanie 
wydaje im się - delikatnie mówiąc - irracjonalne. Nutter to świr, 
a Are you nuts? to odpowiednik naszego Pogięło cię?
 

skint

Kiedy jesteś skint, nie jest to nic przyjemnego. Najprościej 
ujmując: jesteś spłukany, bez forsy. Używamy tego słowa nie do 
opisywania wielkiego życiowego bankructwa, ale do (najczęściej 
przejściowej) sytuacji kiedy akurat jesteśmy bez grosza.

full of beans

Osoba, którą określimy w ten sposób zazwyczaj wywołuje w innych 
ludziach albo entuzjazm i pozytywne uczucia, albo wręcz doprow-
adza ich do irytacji. Chodzi o kogoś, kto jest pełen werwy i ani-
muszu, tryska energią i w zasadzie bardzo trudno jest zgasić jego 
zapał. Jeśli jesteś full of beans, to zapewne twój wigor jest wręcz 
niezniszczalny. 

snog

Wiele osób kojarzy z życia codziennego, piosenek, filmów, reklam, 
angielskie słowo kiss czyli całować / pocałunek. A co ze słowem 
snog? 



W brytyjskiej odmianie języka angielskiego używane jest co 
prawda w sytuacjach związanych z całowaniem się, ale raczej 
w kontekście czynności dłuższej i bardziej namiętnej niż stan-
dardowe cmoknięcie. Czasownik snog oznacza po polsku ni mniej 
ni więcej jak tylko migdalić się, obcałowywać się.

   ĆWICZENIA

Uzupełnij zdania słowami i wyrażeniami z tabelki 

 
easy-peasy



BRITISH PUBS

Lokalny pub to jeden z kluczowych punktów orientacyjnych na 
mapie każdego brytyjskiego miasta, miasteczka, wsi a nawet 
dzielnicy - chodzi się tam nie tylko na piwo, ale też spotkać się 
z sąsiadami i znajomymi, zjeść coś, oddać się sportowej rywal-
izacji (rzutki! bilard!), kibicować przed telewizorem ulubionej 
drużynie i zwyczajnie odpocząć. Innymi słowy - pub to miejsce 
integrujące całą lokalną społeczność.

Oto kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne.

   jak zamawiamy piwo? Ano tak:

   nie musisz recytować "Could I have a [rodzaj i nazwa piwa]?" Po 
prostu nawiąż kontakt wzrokowy z osobą za barem i powiedz 
czego chcesz. Jeśli to więcej niż jedna rzecz, po prostu rób 
przerwę wymieniając każdą z nich.
   nie zamawiamy "big beer" ani "small beer"; duże to "a pint"czyli 
ok. 0,56 l, małe - "a half" czyli ok. 0,28 l; dwa duże: "two pints", 
dwa małe: "two halves", itd.
  jeśli zamawiając nie powiesz czy ma być "a pint" czy "a half", 
dostaniesz bez pytania duże
 
   słowa używane do określania piwa z beczki/kija to m.in.: 
draught / draft / keg / tap,  a piwo z butelki to „bottled’’

   jeśli chcesz spróbować jakiegoś piwa (skoro go nie znasz, to nie 
wiesz przecież czy będzie ci smakowało), poproś o próbkę do de-
gustacji mówiąc: Can I have a taster of ... ? "taster" (od słowa 
"taste" czyli smakować, degustować) to właśnie taka próbka do 
posmakowania.

� 

� 

� 

� 

� 

� 

  

 



   przykłady zamówień wyglądają zatem następująco:

WZÓR: A .......... of ............ , please.

   A pint of Guiness, please.
   A half of bitter, please.
   Two pints of Carlsberg, please.
   A pint of Bitter and a half of Dark Mild, please.

   jeżeli odbierając swoje zamówione piwo usłyszysz: "It's on the 
house" - miła niespodzianka! nie musisz płacić. Ten zwrot 
oznacza: "na koszt firmy”.

   jeśli barman(ka) podchodząc do twojego stolika w pubie 
i wskazując na twój kufel zapyta „Is that dead?”, to nie chodzi 
o to czy widzi tam jakiegoś np. martwego gryzonia i chce się 
upewnić, ale o to czy może już zabrać kufel - bo akurat na dnie 
zostało tak niewiele, że być może nie ma już co dopijać.

   zapunktujecie u barmana/barmanki jeśli zbierając się do wyjścia 
odniesiecie swoje puste kufle do baru i w drodze do drzwi 
wyjściowych krzykniecie "Thank you!" - jest to bardzo doceniane.

  istnieją też pewne zwyczajowe i przydatne zwroty, których 
możesz się spodziewać ze strony osoby stojącej za barem - oraz 
takie, których sam(a) użyjesz podczas wizyty w pubie. Jeśli 
chcesz się z nimi zapoznać i sprawdzić czy łatwo je sobie 
przyswoić, proponuję małe ćwiczenie (sprawdź materiał British 
Pubs). 
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WHAT YOU HEAR:

What can I get you?

Do you want to keep a tab?

Ice and a slice?

Draught or bottled?

It’s on the house.

Is that dead?

Can we have your glasses, please?

WHAT YOU SAY:

What do you have on tap?

Can I have a taster of …?

Are you still serving food?

Where’s the ladies?

Where’s the gents?

This is my round.

I’ll get this. / It’s on me.

BRITISH                     PUBS



  

  

 

 

 

Którego z powyższych przykładów użyjesz do każdej z tych sytuacji:

1. chcesz zapytać gdzie jest toaleta dla kobiet

………………………………………………………………….......................................

2. barman(ka) pyta cię czy chcesz piwo z beczki, czy z butelki

.............................................................................................

3. stawiasz kolejkę

.............................................................................................

4. barman(ka) pyta co ci podać

.............................................................................................

5. pytasz jakie mają piwo z beczki

.............................................................................................

6. barman(ka) chce zasugerować, że czas już dopić piwo 
i wychodzić - zazwyczaj ok. 23:00-23:30 (pora zamknięcia)

.............................................................................................

7. chcesz postawić komuś piwo

.............................................................................................

8. barman(ka) pyta czy chcesz do drinka lód i plasterek cytryny

.............................................................................................

9. pytasz gdzie jest toaleta dla mężczyzn

.............................................................................................

10. barman(ka) pyta czy chcesz otworzyć rachunek i zapłacić 
za wszystko na końcu, przed wyjściem

..............................................................................................

POĆWICZMY



TYPICALLY BRITISH

"Brytyjskość" to nie tylko utarte skojarzenia z rodziną królewską, 
zasnutym mgłą Londynem, ruchem lewostronnym, zamkami 
w Szkocji, Sherlockiem Holmesem, osobnymi kranami z zimną 
i gorącą wodą, czerwonymi budkami telefonicznymi, jajkami na 
bekonie, czy takimi jednostkami miar jak pinta, mila czy funt. 
Przyjrzyjmy się kilku kwestiom, które niewątpliwie mają wpływ na 
to jak postrzegani są Brytyjczycy i Brytyjki, a mianowicie na 
pewne ich charakterystyczne zachowania i upodobania.

Czy to prawda, że kochają herbatę miłością wręcz obsesyjną? 
O co chodzi z całym tym grzecznym ustawianiem się zawsze 
i wszędzie w kolejce? Dlaczego są w stanie powtarzać w pewnej 
konkretnej sytuacji zwrot "After you" aż do skutku? Jak się 
zachować kiedy ktoś nas przeprasza, mimo że nie ma ku temu 
żadnego powodu? 

Jeśli jesteś ciekaw(a) odpowiedzi, wyjaśnienia znajdziesz w mate-
riale What Makes The British So British

What makes the British 
so British?       

Czyli co sprawia, że Brytyjczycy i Brytyjki są tacy brytyjscy? 
Próba odpowiedzi na to pytanie wymaga oczywiście pewnych 
uogólnień, natomiast niewątpliwie daje nam próbkę „esencji 
brytyjskości” w pigułce oraz pozwala lepiej zrozumieć niektóre za-
chowania i kody kulturowe.

Pomijając tak odruchowe skojarzenia z brytyjską specyfiką jak 
„jeżdżą po złej (czyt. lewej) stronie!”,  „flegmatyczni”, „cóż za 
przedziwna koncepcja z tymi podwójnymi kranami?” (jeden 
z zimną, drugi z gorącą wodą) czy „skąd mam wiedzieć ile to jest 



pinta/funt/mila/kamień/itp?” (brytyjski system miar to jednostki 
imperialne), spróbujmy skupić się na kilku pozornie neutralnych, 
wręcz uderzająco zwyczajnych aspektach - a niewykluczone, że 
wyłoni się z tej mieszanki dość ciekawy obraz.

herbata 

Nieodzowny element codziennego życia - niezależnie od tego czy 
mówimy o podejściu do picia herbaty jak do rytuału (np. podej-
mowanie kogoś na legendarnym już five o’clock - czyli podwie-
czorku o piątej po południu - wraz z całą otoczką typu porcel-
anowy serwis, tradycyjne ciasteczka scones serwowane w wersji 
specjalnej z bitą śmietaną i dżemem, przekąski, itp.), czy do spo-
sobu na odprężenie się i choćby chwilowej ucieczki od dręczących 
nas problemów. Po prostu - herbata jest dobra na wszystko! A w 
chwili kiedy nie wiesz co robić, nastaw czajnik i zaparz herbatę, 
rozwiązanie problemu niechybnie się pojawi.
Zdziwienie niektórych nacji budzi też często to, że w Wielkiej 
Brytanii herbatę zwyczajowo pije się z mlekiem, a narodowa 
debata „najpierw mleko, potem herbata - czy na odwrót?” nadal 
charakteryzuje się dość dużym ożywieniem. Dzięki zamiłowaniu 
do picia herbaty mamy też w języku angielskim takie ciekawe 
słowa i zwroty jak tea o’clock (czyli „czas/pora na herbatę” - dla 
niektórych będzie to akurat moment na zaplanowaną wcześniej 
przerwę i odpoczynek przy herbacie, dla innych tea o’clock trwa 
całą dobę, z przerwą na sen), cuppa (kolokwialny odpowiednik 
„cup of” czyli filiżanki [czegoś] - w tym przypadku oczywiście 
chodzi o filiżankę herbaty), brew (używamy tego słowa nie tylko 
jako czasownika zaparzyć, ale też i jako synonimu słowa 
„herbata”/„esencja herbaciana”), czy afternoon tea (dosłowne 
tłumaczenie to popołudniowa herbata, ale jest odpowiednikiem 
słowa „podwieczorek”).



stanie w kolejkach

Jakże brytyjskie! Ale wbrew pozorom nie chodzi tutaj o żaden 
narodowy sport „kolejkowania” czy niezrozumiałą potrzebę for-
mowania kolejki gdziekolwiek, gdzie znajdzie się choćby i mała 
grupka osób. U podstaw tego zjawiska leży wewnętrzne przeko-
nanie, że każda osoba powinna być sprawiedliwie traktowana 
i zostać obsłużona zgodnie z kolejnością pojawienia się w danym 
miejscu. Zasada jest prosta, czy to na przystanku autobusowym, 
czy w sklepie: dołączasz bez żadnego kombinowania do samego 
końca kolejki - a jeśli masz wątpliwości co do tego gdzie się on 
znajduje, pytasz Is this the back of the queue? (przy okazji - 
pamiętajmy o poprawnej wymowie czyli /kju/, technicznie rzecz 
biorąc wymawiamy tylko pierwszą literę tego słowa). Ignorowanie 
kolejki, „przeskakiwanie” kolejności czy wręcz wpychanie się 
przed kogoś jest postrzegane jako bardzo nieuprzejme (żeby nie 
powiedzieć - skandaliczne). Tego się nie robi, to jest po prostu nie 
w porządku. Natomiast jeśli to zrobisz, nikt raczej nie zwróci ci 
uwagi prosząc o stanięcie na końcu kolejki - Brytyjczycy są na to 
zbyt uprzejmi i publiczne kłótnie czy robienie scen nie są w ich 
stylu. Będą za to kręcić głową z dezaprobatą, przewracać oczami, 
cmokać z irytacją, a wyraz ich twarzy na pewno da ci do myślenia.

uprzejmość

Przejawia się między innymi w języku i sposobie komunikowania 
się - spójrzmy chociażby na wszechobecne excuse me, please, 
thank you, sorry, które nie są jedynie dekoracyjną sztuką dla 
sztuki, a przejawem kultury i szacunku dla rozmówcy/rozmówczyni. 
To również ustępowanie miejsca osobie starszej czy ciężarnej, 
pomoc w niesieniu ciężkich toreb, przytrzymanie komuś drzwi, 
przyniesienie ze sobą butelki wina w prezencie jeśli jesteśmy do 
kogoś zaproszeni na kolację, przeprosiny skierowane w naszą 
stronę nawet jeśli to my kogoś nadepnęliśmy czy tarasowaliśmy 
przejście - to tylko pierwsze z brzegu przykłady tego, czym 



charakteryzuje się typowa brytyjska uprzejmość. A propos drzwi - 
przepuszczanie się w nich nawzajem to już przykład-legenda. Jak 
głosi anegdota, jeśli zetkną się w drzwiach dwie osoby 
narodowości brytyjskiej i każda z nich uprze się, aby właśnie tę 
drugą uprzejmie przepuścić, oznaczać to może trwający wiele dni 
impas. Przejście zostanie chwilowo wyłączone z użytkowania, 
a sytuacja utknie w martwym punkcie. Przydatny zwrot na takie 
okazje: After you - czyli „proszę przodem”/„pan/pani przodem”.

przepraszanie 

Nie tylko wspomniane już powyżej przepraszanie w sytuacji kiedy 
zawinił ktoś inny (np. przepraszanie za bycie niechcący 
nadepniętym czy szturchniętym, zupełnie jak gdyby czuło się 
winnym stanięcia komuś na drodze), ale w zasadzie w każdym 
innym momencie, który się do tego idealnie nadaje: kiedy przeka-
zujemy komuś złe wieści, mimo że nie mamy nad tym kontroli ani 
nie jest to nasza wina; kiedy ktoś usiadł na zarezerwowanym 
przez nas miejscu w pociągu i chcemy mu to - przepraszając rzecz 
jasna - delikatnie uświadomić; kiedy chcemy wyrazić współczucie 
z powodu czyjegoś mniejszego lub większego nieszczęścia; kiedy 
ktoś rozlewa przypadkiem naszą kawę - przykłady można by 
mnożyć w nieskończoność. Natomiast warto też pamiętać, że w tym 
wszystkim nie chodzi o stawianie się wiecznie w roli ofiary, 
a o uprzejmość i kulturę w interakcji z innymi. Zatem będąc po 
„winnej” stronie należy tym bardziej szczerze i gorąco przeprosić, 
a z kolei w sytuacji kiedy ktoś nas przeprasza - przeprosiny te 
przyjąć i zasygnalizować, że nic się nie stało. Na przykład mówiąc: 
It’s okay czy Don’t worry about it.

pogoda

Stereotyp głosi, że to ulubiony temat do konwersacji w Wielkiej 
Brytanii. Czy tak jest naprawdę? I tak, i nie - to prawda, rozmowy 
o pogodzie stanowią integralną część codzienności, a wymiana 



na temat tego czy pada (lub nie) i jak mocno (lub nie), czy wieje 
(lub nie) i jak mocno (lub nie), czy słońce wyjrzało tylko na chwilę 
lub na dłużej i jak bardzo jest to przyjemne (lub nie) to podstawa 
interakcji na dzień dobry. Mitem jest to, że na wyspach brytyjskich 
ciągle pada - pogoda bywa nieprzewidywalna i zmienna, to nie 
tylko przysłowiowa „angielska mżawka”, ale też i upały, natomiast 
wszelkie ekstremalne jak na brytyjski gust warunki pogodowe 
czyli np. kilka centymetrów śniegu na ulicach potrafią 
kwalifikować się wręcz do kategorii „paraliż narodowy”.
A dlaczego „nie”? Sami Brytyjczycy przyznają, że tak naprawdę 
podczas rozmowy nie chodzi o pogodę jako taką - jest to po 
prostu narzędzie do nawiązania kontaktu, świetny temat na 
przełamanie lodów, bezpieczny grunt do konwersacji zanim poczu-
jemy się swobodniej w swoim towarzystwie. Chodzi o samo 
zainicjowanie niezobowiązującego kontaktu - a że naród brytyjski 
słynie z pewnej rezerwy, dystansu i niewyrażania wprost emocji, 
to ten niewinny temat pozwala im niejako przekazać to co czują 
w zawoalowany przez aurę pogodową sposób.

sarkazm i ironia

Sarkazm z kamienną twarzą i ironia bez mrugnięcia okiem to 
wyższa liga poczucia humoru - tego właśnie możemy spodziewać 
się po rodowitych Brytyjczykach i Brytyjkach. Niewiele odczytamy 
z mimiki twarzy, możemy jedynie polegać na kontekście sytua-
cyjnym oraz wprawnym uchu, które ewentualnie wychwyci pewne 
niuanse. Tak czy owak, podstawą jest nietraktowanie życia oraz 
towarzyszących mu wydarzeń zbyt poważnie oraz umiejętność 
kpienia z samego siebie. Histeryczne reakcje oraz 
przewrażliwienie na swoim punkcie to zdecydowanie nie ten 
adres. A jeśli potrafisz podejść na sarkastycznym luzie do 
własnego braku pewności siebie lub zażartować z kogoś 
utrzymując bez problemu pokerową twarz - istnieją duże szanse, 
że w Wielkiej Brytanii poczujesz się jak w domu.



GREEN LONDON

Przyjrzyjmy się zielonemu Londynowi, na przykładzie którego można 
wiele wywnioskować na temat podejścia narodu brytyjskiego do 
przyrody i tego, jak ważną rolę odgrywa ona w życiu społeczeństwa. 

Często usłyszeć możemy o zadbanych brytyjskich ogrodach i parkach, 
pięknie utrzymanych trawnikach, czy choćby legendarnych angielskich 
żywopłotach. Kojarzymy ze zdjęć i filmów (a często też nawet 
z własnych doświadczeń podczas podróży do Wielkiej Brytanii) mi-
gawki z londyńskich parków, w których ludzie relaksują się na zielo-
nych trawnikach podczas przerw w pracy, rodzinnych pikników, 
spotkań z przyjaciółmi, itp. Oczywiście nie jest prawdą, że 
rzeczywistość zawsze wygląda tak pięknie. W Wielkiej Brytanii 
zdarzają się - tak jak i wszędzie - zaniedbane parki czy też trawniki 
świecące łysinami lub pokryte kłębami zeschniętej po koszeniu 
trawy. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że o zieleń bardzo się tam 
dba i pielęgnuje się ją jako istotny element otoczenia wpływający na 
zdrowie społeczeństwa i jego dobrostan psychiczny.

Jeśli chodzi o zieleń miejską, to jednymi z ciekawszych w ostatnich 
latach wieści była informacja, że Londyn chce stać się pierwszym na 
świecie miejskim parkiem narodowym - przy założeniu, że do roku 
2050 ilość terenów zielonych w mieście ma osiągnąć poziom 50%. 
Wszystko zaczęło się w 2013 roku od wpisu na blogu Daniela Raven-
Ellisona, a obecnie projekt jest już na etapie wdrażania i z każdym 
rokiem budzi coraz większe zaangażowanie społeczeństwa w działania 
na rzecz koncepcji tzw. National Park Cities. Imponujące! Więcej 
szczegółów znajdziesz w materiale Green London



GREEN LONDON

W 2013 roku Daniel Raven-Ellison (jak sam o sobie pisze: rodzic, od-
krywca i badacz National Geographic, partyzancki fotograf i były 
nauczyciel geografii) zapoczątkował swoim wpisem na blogu 
koncepcję przemiany Londynu w pierwszy na świecie miejski park 
narodowy. W największym możliwym skrócie pomysł ten polega na 
tym, aby miasta stawały się zdrowsze, zieleńsze i bardziej dzikie 
(w pozytywnym tego słowa znaczeniu). 

Doprowadziło to też do rozwinięcia idei National Park City - czyli 
miasta o charakterze parku narodowego - jako miejsca, wizji 
i społeczności, oraz stworzenia fundacji o tej samej nazwie, 
skupiającej wciąż rosnącą liczbę osób pomagających koordynować 
rozwój tego programu. O wielkim zaangażowaniu społeczeństwa 
i potrzebie uczynienia swego otoczenia miejscem zdrowszym i lep-
szym do życia może świadczyć fakt, że obecnie w samej tylko sieci 
londyńskiej działa ponad 230 grup i organizacji.

National Park Cities mogą się różnić co do uszeregowania prio-
rytetów i określenia szczegółowych celów, natomiast zawsze mają 
na celu umożliwienie miejskim społecznościom lepszego kontaktu 
z naturą, zapewnienie czystego powietrza i zieleńszych ulic, opcji ak-
tywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (czy to na rowerze, 
w kajaku, uprawiając sporty zespołowe czy choćby bawiąc się lub 
odpoczywając na terenach zielonych), dbanie o ptaki i zwierzęta 
oraz podkreślanie ich jakże ważnej roli jako niezbędnego elementu 
ekosystemu. Są również mocno związane z istotną kwestią wspól-
nego dbania o przestrzeń publiczną, dzielenia się wiedzą i pomysłami 
z innymi, wolontariatu i sztuki terenowej.
Przed wielomilionową populacją Londynu stoi obecnie zatem 
następujący cel: do roku 2050 ilość terenów zielonych w mieście ma 
osiągnąć poziom 50%. W przypadku Londynu nie jest to założenie 
nierealne, jako że gigantyczne parki londyńskie, pola golfowe i pry-
watne ogródki pokrywają bardzo dużą część obszaru.



Zaplanowane działania będą polegać między innymi na 
zastępowaniu tarasów trawnikami, betonowych płotów - 
żywopłotami, tworzeniu ogrodów stanowiących zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe, dbaniu o siedliska dzikich (choć przecież jednak 
miejskich) zwierząt, tworzeniu zielonych dachów i pnączy na murach 
budynków.

Wszystkie te skoordynowane działania mają sprawić, że Londyn 
zbliży ludzi do natury i poprawi ich dobrostan. Miasto będzie bardziej 
zielone i zdrowe, poprawią się warunki bytowania ptactwa i zwierząt, 
a miejskie otoczenie będzie stanowić miejsce zrównoważone ekolo-
gicznie i atrakcyjne do życia.

źródła: 
1. Dan Raven Ellison [https://ravenellison.com/tag/london/]
2. National Park City Foundation [https://www.nationalparkcity.org]
3. London National Park City [http://www.nationalparkcity.london]
4. SmogLab [https://smoglab.pl/londyn-chce-byc-pierwszym-na-
swiecie-miejskim-parkiem-narodowym-cel-to-50-proc-zieleni/]

 



ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

BRITISH FOOD

Food Quiz: 1.b 2.a 3.b 4.c 5.c 6.c

British Food: 1.baked beans 2.tea with milk 3.sponge cake 
4.bangers and mash 5.fish and chips 6.lemon curd 7.crumble 
8.black pudding 9.cheddar 10.cottage pie 11.Christmas pudding 
12.Shepherd’s pie 13.whisky 14.mince pie 15.tea 16.Yorkshire 
pudding 17.English breakfast 18.Sunday roast 19.Marmite 
20.bacon

Food Vocabulary Practice: 1.stodgy 2.cream/fat, eggs, plain 
LUB eggs, cream/fat, plain 3.bland 4.pesticides, free-range 
5.processed, additives

CAMBRIDGE

City Game: 
a) wtorek-sobota 10-17, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy: 
12-17; kafejka zamykana o 16:30, sklepik o 16:45; w poniedziałki 
Muzeum jest zamknięte
b) 12:30; 123
c) 125 Enter
d) tak - we wszystkie środy w lipcu koncert muzyki na żywo od 
18:15 do 19:15; wejście z psem-przewodnikiem jest dozwolone
e) Muzeum jest otwarte w soboty, ale od 10; wstęp wolny
f) owoce, warzywa, płyty winylowe, ubrania, upominki, kwiaty, 
słodycze, biżuteria, książki, jedzenie na ciepło, napoje; między 10 
a 16
g) tak - Hamlet jest grany od 8 do 27 lipca; 19:30; bilet kupisz 
online lub przy wejściu, cena: 17 funtów (ze zniżką: 13 funtów)
h) tak - w środy centrum czynne jest do 20 (zamiast do 17:30)
i) w niedzielę Muzeum jest otwarte 12-16:30; wstęp wolny



BRITISH ENGLISH

Get It Right: 1.chuffed 2.full of beans 3.nosh 4.mate 5.skint 
6.loo 7.dodgy 8.gutted 9.easy-peasy

BRITISH PUBS

British Pubs: 1.Where’s the ladies? 2.Draught or bottled? 3.This 
is my round. 4.What can I get you? 5.What do you have on tap? 
6.Can we have your glasses, please? 7.I’ll get this. / It’s on me. 
8.Ice and a slice? 9.Where’s the gents? 10.Do you want to keep a 
tab?

 



Tekst i fotografie: Małgorzata Dopierała

www.mabila.pl

Ta praca objęta jest licencją Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Uznanie 
autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja 
Publiczna). Aby zapoznać się z kopią licencji, należy odwiedzić stronę 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl 
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