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Od Autorek 

 W imieniu swoim i wszystkich dziewczyn chciałam z ogromną przyjemnością być dla 

wszystkich, którzy to czytają, motywacją. Nasza przygoda z projektem była niesamowita. Poznawanie 

nowych miejsc, ludzi, przyjaciół, rozwijanie się pod względem kulturowym. To tylko niektóre z 

elementów, które możemy wymienić, jako plusy brania udziału w projektach.  Nasza przygoda trwała  

5 tygodni. Było to dla nas nie tylko niesamowite przeżycie ale również testy z życia. Sprawdzian z 

dojrzałości, który mam nadzieje zdałyśmy na celujący. Takie wyjazdy uczą masy rzeczy,  nie tylko 

bycia i mieszkania w innym kraju ale również wspierania siebie nawzajem, szacunku do osoby, z którą 

mieszkamy, spędzamy czas i pracujemy.  

 Grantham było naszym domem, miejsce niesamowite pod względem ludzi, uroku i atmosfery. 

Zachęcam każdego do starania się o udział w tych projektach, bo rozwój na  takim szczeblu jest nie 

tylko jedną z najlepszych przygód w życiu ale również poszerzaniem horyzontów. Zwiększaniem 

wiedzy o kulturze i stylu życia w danym kraju. Nie mówiąc już o rodzinie jaką zyskujemy na te pięć 

tygodni, rodzinę którą pamiętamy do końca życia przez to, że opiekują się nami i interesują naprawdę 

a nie jak kolejne osoby, które przyjechały i zaraz wyjadą.  Wspomnienia, które zostają są na zawsze i 

tego warto się trzymać. Poza słownictwem, które zostaje w naszych głowach, osłuchaniu się z 

językiem, dzięki czemu angielski jest dla nas łatwiejszy do nauki mamy jeszcze świadomość, że 

zobaczyłyśmy, przeżyłyśmy i zapamiętamy na długo naszą, krótką lecz wspaniałą przygodę. Warto się 

starć, zaryzykować i spróbować swoich sił, bo to co zyskacie zostaje dla was, to siebie rozwijacie i to 

wasze doświadczenie. Pamiętajcie, że życie macie jedno i warto je wykorzystać jak najlepiej i w pełni. 

Szkoła nam wiele umożliwia, korzystajcie z jej dobroci i możliwości jakie nam  daje, bo warto się 

trochę postarać dla takiej przygody. 

 

 

„Wejdź na pierwszy stopnień, nie musisz widzieć całych schodów, 

po prostu wejdź na pierwszy stopnień.”  

- Martin Luther King 

 

 

„ Nie muszę się fascynować cudzą biografią, mam własną, nie mniej interesującą. 

Chwilami nie wierzę, że tyle w życiu przetrwałam.”  

- Barbara Krafftówna  



 

 

A 
acomondation- zakwaterowanie 

all inclusive- wszystko w cenie 

aperitif- aperitif 

appetizers- przystawki  

apple pie- szarlotka 

armachair- fotel 

 

B 
bacon- bekon 

baked- pieczone 

bathmat- stopka  

bathrode- szlafrok 

bar- bar 

beef- wołowina 

beet-root- burak 

beer- piwo 

bedeck- przystroić 

bedding- pościel 

bedside table- szafka nocna 

bedspread- narzuta 

beverages- napoje 

bin-  kosz na śmieci, kubeł na śmieci  

bill- rachunek 

blanket- koc 

boardroom- sala posiedzeń  

boiled- gotowane 

borsch-barszcz 

bouillon- bulion 

broom- miotła 

bucket-  wiadro 

bufet- bufet 

butter-lokaj 

 

 

C 
cabbage- kapusta 

cauliflower soup- zupa kalafiorowa 

carp-karp 

carpet- dywan 

cavior- kawior 

celery- seler 

chambermaind- pokojówka 

change bedding- zmiana pościeli 

changing room- szatnia 

charger- półmisek 

chips- frytki 

chops- kotlet 

cleaner- sprzątający 

clean up- posprzątać 

clean bedding- czysta pościel 

cloth- ścierka 

cereal- płatki śniadaniowe 

coffee house (cafe)- kawiarnia 

cod-dorsz   



conference room- pokój konferencyjny 

coverlet- kołdra 

cuisine- kuchnia (sposóbgotowania) 

cup- kubek 

cutlery- sztućce  

curtain- zasłona 

crab- krab 

 

D 
day-off- dzień wolny   

deep clean- generalne sprzątanie 

deposite-depozyt  

dish- danie 

dish of chopped meat and cabbage- bigos 

dishwasher- zmywarka 

double bed- łóżko małżeńskie 

double room- pokój dwuosobowy 

dust- kurz, pył 

duvet- kołdra 

duvet case- poszwa na kołdrę 

dressing gown- płaszcz kąpielowy, szlafrok 

dryer- suszarka 

drying room- suszarnia 

 

 

E 
entertaiment- rozrywka 

entrance- wejście 

en-suite room- pokój z łazienka 

extra- dodatkowo 

extra bed- dostawka 

 

F 
Facilities- udogodnienia 

fill- zapełniać 

first course- pierwsze danie 

fork- widelec 

form- formularz 

fried- smażony  

fry egg- sadzone jajko 

full board- pełne wyżywienie 

fully booked- całkowita rezerwacja 

 

 

G 
Glass- szklanka 

Glass of wine-kieliszek wina 

Grilled- z rożna 

Guest service obsługa gościa 

Gym- siłownia 

 

H 
Hair dryer- suszarka do włosów 

Herring- śledź 

High season- w sezonie 

Hoover- odkurzacz 

Housekeeping-  służba pięter 



 

 

I 
Iron- żelazko  

ironing board- deska do prasowania 

 

 

J 
Jam- dżem 

 jug- dzbanek 

juice- sok 

 

K 
knife- nóż 

 

L 
Laundry- pralnia 

Laying the table- nakrywać do stołu  

Layer cake- tort 

Leek- por 

Leisure- wypoczynek 

Lettuce- sałata 

Lift- winda 

Lighter- zapalniczka 

Light club- klub nocny 

Liqqueur- likier 

Liquid for dish- płyn do naczyń 

Linen- pościel 

Liner- wkładka 

Lobby- hall 

Locked out- zatrzasnąć się/ zablokowane 

Lounge- pokój wypoczynkowy, salon 

Low season- po sezonie 

 

M 
Macaroni- makarony 

Main course- danie główne 

Marmoladę- marmolada z owoców 

cytrysowych 

Mashed potato-  puree ziemniaczane 

Meatballs- klopsy 

Medium-  lekko wysmażony  

Meeting- spotkanie 

Meal- posiłek 

Meat and veg- mięso z warzywami 

Mineral water- woda mineralna 

Missing- brakować 

Mug- kubek 

Mustard- musztarda 

Muton- baranina 

 

N 
Napkin- serweta 

Noodles- kluski 

 



O 
Order- zamawiać 

 

P 
Package-pakiet 

Pillowcase- poszewka na poduszkę 

Plate- talerz 

Plateful- porcja 

Plate up- nałożyć na talerz 

Poached egg- jajko w koszulce 

Polishing- polerować, froterować, pastować 

Pork- wieprzowina  

Porridge- owsianka 

Pour- nalewać 

Poultry- drób 

 

Q 
Quilt- kołdra 

 

R 
Reception- recepcja 

Recepcjonist- recepcjonista 

Refreshments- przekąski 

Replenish- uzupełniać, dopełniać 

Reserved- zarezerwowany 

Reservation- rezerwacja 

Rice- ryż 

Roast beef- pieczeń wołowa 

Roasted- opiekane 

Rubber- guma 

 

S 
Salmon- łosoś 

Sauce- sos 

Scrambled eggs- jajecznica 

Seasoning- przyprawa 

Sink- zlew  

Slippery- ślisko 

Shade- roleta okienna 

Sheet- prześcieradło 

Showe polish- pasta do butów 

Showe shine-cloth- ściereczka do czyszczenia 

butów 

Shower curtain- zasłona prysznicowa 

Shrimps- krewetki 

Small spoon-mała łyżeczka 

Smoked-wędzony 

Snacks- przekąski 

Spare-ribs- kotlet schabowy 

Spoon- łyżka 

Soft drink- koktajl bezalkoholowy 

Staff- personel 

Starter- zimna zakąska 

Stemware- kieliszki 

Stewed- duszony 

Supplementing- uzupełniać 

Super- kolacja 



 

T 
Tablecloth- obrus 

Tea spoon- łyżeczka do herbaty, mała łyżeczka 

Tea cup- filiżanka do herbaty 

Tip- napiwek 

Tidy- posprzątać 

Toast- tosty 

Toiletries- przybory toaletowe 

Towel- ręcznik 

Tray- taca 

Trolley- wózek pomocniczy 

Trout- pstrąg 

Tuna- tuńczyk 

Twin beds- dwa oddzielne łóżka 

Twin room- pokój dwuosobowy 

 

 

V 
Vacuum- odkurzacz 

Veal- cielęcina 

Voucher- voucher  

 

 

W 
Wash basin-umywalka 

Washing machine- pralka 

Wine glass- kieliszek do wina 

Wipe- ścierać, wycierać 

Wiper- ścierka 

 


