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Jak operować językiem angielskim bez stresu, 
komunikatywnie? 

Jak osiągać cele, wykorzystywać język jako narzędzie nie tylko służące 

do porozumiewania się, lecz także przydatne w zdobyciu pracy, awansu, 

w realizacji marzeń? Jak osiągnąć satysfakcję z tego, że język angielski 

przestał blokować, a stał się oknem na świat?

Język angielski jest jak klocki lego. Jakkolwiek ich nie ułożysz, będą 

do siebie pasować. To najprostszy język ze wszystkich nowożytnych. 

W języku angielskim nie ma końcówek, tak jak w polskim – „ja jadę”, „ty 

jedziesz”, „on jedzie”, „ona jedzie”, „my jedziemy”, „wy jedziecie” – czy nawet 

francuskim, włoskim, hiszpańskim.

Dlaczego to jest takie ważne? 

Złóżmy dwa słowa: factory i car – factory to „fabryka”, car to „samochód”. 

Co to znaczy? „Samochód fabryczny” czy „fabryka samochodów”? Inny 

przykład: milk chocolate – czy to jest „mleko czekoladowe”, czy „czekolada 

mleczna”? Zasada jest bardzo prosta. Ponieważ nie ma końcówek, ważna 

jest kolejność. Ostatnie słowo odpowiada na pytanie „kto?” lub „co?”. W 

przypadku factory car drugim słowem jest car. Co? Samochód. Jaki? 

Fabryczny. Pierwsze słowo opisuje ostatnie.
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Milk chocolate: Czekolada. Jaka? Mleczna.

Chocolate milk: Mleko. Jakie? Czekoladowe.

Car factory: Fabryka. Jaka? Samochodowa.

Proste!

Naukę angielskiego można porównać do nauki pływania. 

Nie nauczymy się pływać, siedząc przy stole i słuchając nauczyciela, który 

opowiada o tym, jak należy się poruszać. Musimy wejść do wody. Najpierw 

po kostki, później po pas, by spróbować różnego rodzaju ćwiczeń, w 

czasie których się ochlapiemy lub nawet wpadniemy pod wodę. Tak długo, 

jak to robimy, podnoszą się szanse, że oswoimy się z wodą i w pewnym 
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momencie zaczniemy pływać. Możemy korzystać z różnej pomocy, ale 

bez wody nam się nie uda. Tak samo jest z językiem angielskim. Nie 

możemy bać się mówić, mimo że mówimy niepoprawnie.

SixPack English daje Ci tory, na których możesz postawić drezynę. 

Owszem, jeśli będzie padał deszcz, zmoczysz się, ale dojedziesz do celu. 

To jest właśnie metoda sprint. Musisz zdać sobie sprawę, że mówienie 

bezbłędne nie istnieje – przynajmniej na tym etapie. He go jest tak 

samo rozumiane jak he goes – mimo że to błąd. W pewnym momencie 

przesiądziesz się z drezyny do tramwaju – poznasz podstawowe zwroty 

gramatyczne i nowy pakiet słów. Następnie tramwaj zmienisz na pociąg 

– będzie to tzw. zielony poziom – a pociąg na samolot, środek transportu 

dla zaawansowanych.

Pytanie brzmi: jak poszerzać zasób słów, jak łączyć to 
wszystko, czego się dowiadujesz na kolejnych etapach 
nauki? 

Z pomocą przychodzi struktura, która składa się z czterech stopni 

rozwijania słownictwa, ale także myślenia i mówienia w języku angielskim.

Pierwszy stopień, od którego należy zacząć, szczególnie jeśli jesteś 

osobą początkującą: Pięć razy w ciągu dnia, gdy zmieniasz otoczenie, 

wymień 10 słów, które je opisują. Na przykład: bed, ceiling, wall, chair, 

table, toothbrush. Najpierw zrób to w swojej głowie, a później na głos.

To jest kluczowa kwestia w nauce wymowy – słysząc swój głos, oswajasz 

się i nabierasz pewności mówienia, która przekłada się na swobodę 

rozmowy w towarzystwie. Jest to mechanizm podświadomy, Twój mózg 
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i Twoje uszy przygotowane są dzięki takiemu treningowi do słyszenia 

Ciebie.

Kolejny stopień: przynajmniej trzy razy w ciągu dnia skonstruuj frazy 

nazywające to, co robisz. Przykładowo: I am brushing my teeth – „myję 

zęby”, I am having breakfast – „jem śniadanie”, I am driving to work – „jadę 

samochodem do pracy”.

Następny krok: Dwa razy w ciągu dnia skup się na tym, aby opisać sytuację, 

która Cię otacza, np.: „Jadę samochodem do pracy. Widzę przechodniów. 

Mój samochód jedzie z prędkością taką i taką. Przyjadę o takiej i takiej 

godzinie”. Niech to będzie 10 zdań. Pamiętaj, mów najpierw w myślach, 

potem na głos!

Czwarty stopień zakłada już narrację. Stwórz opowieść, która będzie 

mówiła o tym, co wydarzyło się na pewnym etapie dnia. Maksymalnie w 10 

zdaniach!

Ta struktura jest niezwykle istotna w nauce mówienia oraz w rozwijaniu 

słownictwa – spowoduje, że zaczniesz szukać w Google’u słów, których Ci 
brakuje. To Cię trochę uruchomi.

Przede wszystkim jednak zacznij od metody sprint. 

Niezależnie od tego, jak mówisz, mów – i zaakceptuj to. „Ja mówić angielski, 

angielski ważny, ja komunikacja, ty i ja jutro uczyć angielski, mówić 

dobrze” – czy zrozumiałeś ten komunikat? Oczywiście, że tak! Gdybym był 

z Kanady, Brazylii, z Chin, Nowej Zelandii, albo nawet z Kenii, nie mówiąc 

już o Albanii, i w ten sposób zwrócił się do Ciebie, pogratulowałbyś mi, 

że świetnie sobie radzę z językiem polskim. Odwróć tę sytuację i zapytaj 
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samego siebie – dlaczego tak boisz się mówić?

To nieprawda, że musisz mówić perfekcyjnie, aby się porozumieć. To 

nieprawda, że inni Cię oceniają. To nieprawda, że inni nie popełniają 

błędów. Nie bój się i wsiądź do drezyny, bo ona doprowadzi Cię do 

momentu, w którym będziesz mógł przesiąść się w tramwaj, lokomotywę 

itd. W pewnym momencie zaczniesz obserwować świat przez pryzmat 

mówienia, myślenia i używania języka angielskiego. Taki świat jest dzisiaj 

bardziej konkurencyjny, lepszy, swobodniejszy – i przede wszystkim 

przyniesie Ci większą satysfakcję.

Zapraszam Cię również na bezpłatną konferencję on-line, która będzie 

zwieńczeniem mojej pracy dotyczącej tego, jak pokonać wstyd, obawę, 

strach związane z komunikacją. Jeżeli nie możesz wziąć w niej udziału, 

zapisz się i tak – jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy ją 

powtarzać, a wtedy otrzymasz informację na ten temat. Na zachętę – każda 

osoba, która weźmie udział w konferencji, otrzyma bardzo ciekawe 

materiały. Przycisk do rejestracji znajduje się na następnej stronie.

Idź naprzód i pokonuj to, co dotąd Cię blokowało.



Kursy angielskiego SixPack English do samodzielnej nauki w domu 
dla początkujących i średniozaawansowanych są właśnie dostępne 
w promocyjnych cenach!

To potężna dawka praktycznej wiedzy, motywacji oraz ćwiczeń, które spowodują, że:

• Nabierzesz większej pewność siebie w życiu zawodowym i prywatnym

• Pozbędziesz się stresu, wstydu i kompleksów, że nie znasz dobrze angielskiego w 

XXI wieku

• Zaczniesz więcej podróżować, a także swobodnie rozmawiać z ludźmi za granicą

• Zdobędziesz lepszą pracę, osiągniesz wyższe zarobki i spełnisz swoje marzenia

• Utrzymasz dobry kontakt z rodziną i przyjaciółmi, którzy nie mówią po polsku

Ten program prawdopodobnie będzie najlepszą inwestycją w siebie jakiej dokonasz 
w życiu!

https://questfe.pl/kurs/
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