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Wstęp

To już ósmy tydzień nauki.

Aby osiągać odpowiednie postępy, czasem trzeba się na chwilę zatrzymać i to 
zrobimy właśnie w tym tygodniu. Nie ma w nim nowych fiszek, więc Twoim za-
daniem jest skupienie się na powtórkach, nadrabianiu zaległości i kluczowym 
zadaniu, czyli pracy ze swoją pierwszą wyspą.

Oto zadania na ten tydzień:

1. Zsynchronizuj sobie fiszki – zrób to jak najszybciej, byśmy mogli zliczyć 
Twoje punkty za poprzedni tydzień

2. Pracuj codziennie z Anki. Staraj się też jak najczęściej synchronizować Anki 
z serwerem.

3. Zadanie fabularne – wykonaj je do końca tygodnia.

4. Zadanie specjalne – dowiesz się, co dalej zrobić ze swoją wyspą.

5. Punktację za zadania i pracę z Anki z zeszłego tygodnia opublikuję koło 
środy, kiedy zliczymy wszystkie Wasze dotychczasowe osiągnięcia.

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Przejdźmy zatem do poszczególnych 
zadań.
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Rozdział VIII

Dom Nicolasa Petit znajdował się na pierwszym piętrze starej kamienicy. 
Jej szary dach, pokryty płatami blachy, przeplatany był dużymi oknami man-
sard, a na jego szczycie górowały zgrupowane w betonowym uścisku kominy. 
Po drugiej stronie ulicy znajdowała się mała kawiarenka stanowiąca doskona-
ły punkt obserwacyjny, w którym od rana zadomowili się Zbyszek i Pierre. Wy-
brali stolik na zewnątrz, z którego można było widzieć przez cały czas wejście 
do budynku.

Choć wąska uliczka, przy której mieszkał profesor, znajdowała się niemalże 
w ścisłym centrum, nie była uczęszczana przez tłumy, być może dlatego, że 
znajdowała się z dala od paryskich atrakcji turystycznych. Raz na jakiś czas 
przejeżdżał nią skuter lub samochód, a mieszkańcy kamienicy praktycznie 
w ogóle jej nie opuszczali. Gdy zapadł zmrok, zapaliło się światło jedynie w po-
jedynczych okna, przez co miało się wrażenie, że nikt nie ma zamiaru nie tylko 
wychodzić na zewnątrz, ale nawet opuścić własnego pokoju.

Zbyszek przyglądał się drzwiom wyjściowym do budynku, które od kilku 
godzin nie otworzyły się ani razu. Zaczynał się zastanawiać, czy obserwacja 
mieszkania Petita miała w ogóle sens. Po południu zrobił mały obchód po ulicy, 
ale nie zauważył nic podejrzanego.

Jego oczy powoli zaczynało ogarniać zmęczenie, więc musiał wspomóc się 
łykiem kawy, którą zwykł pijać bez cukru, dzięki czemu czuł, że jest jeszcze 
mocniejsza. Gorzkawy napój zaczął przywracać pełną sprawność zmysłom, co 
pozwoliło Zbyszkowi dostrzec błyskawicznie sylwetkę mężczyzny kręcącego 
się nerwowo po ulicy.

– Zobacz, ktoś tam jest – pociągnął za rękaw Pierre’a, który zajadał się ko-
lejnym croissantem – Czy to nie…

– René Bouillon? – wyszeptał Pierre, rozpoznając po charakterystycznych 
okularach farmaceutę znajdującego się na liście podejrzanych – Co on tutaj 
robi?

– Chyba nic dobrego. Zobacz, jak dziwnie się rozgląda dookoła, tak jakby 
chciał sprawdzić, czy nikt go nie śledzi.

Rzeczywiście Bouillon szedł powoli przed siebie, raz na jakiś czas rzucając 
w tył ukradkowe spojrzenie, z którego dało się wyczuć pewne zdenerwowanie. 
Zatrzymał się dopiero przed drzwiami do kamienicy. Ponownie rozejrzał się 
wokół siebie i gdy poczuł się wystarczająco bezpiecznie, pociągnął za klamkę.

– Co robimy?
– Poczekaj tutaj – zaproponował Pierre. – Pójdę za nim i zobaczę, co takiego 

planuje.
– W porządku. Będę obserwował okna mieszkania Petita.
Pierre wstał szybko od stołu, rozejrzał się szybko, czy nie nadjeżdża żaden 

samochód, po czym przebiegł na drugą stronę ulicy i wbiegł do budynku, podą-
żając za René.
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Zbyszek w międzyczasie patrzył w stronę okien do mieszkania Petita, które 
wychodziły bezpośrednio na ulicę. W środku było jednak ciemno i przez kil-
ka minut sytuacja nie uległa zmianie. Gdyby Bouillon wszedł do mieszkania, 
z pewnością zapaliłby światło albo chociaż użył latarki, której blask Zbyszek 
powinien bez trudu zauważyć z dołu.

Nagle z budynku wybiegł roztrzęsiony Pierre, który zamknął za sobą drzwi 
i ruszył ile sił w nogach w stronę kontenera na śmieci wystawionego na rogu 
ulicy. Schował się za nim i przykucnął, tak by nikt przechodzący ulicą nie mógł 
go zauważyć. Kilka sekund później drzwi ponownie się otworzyły i wyszedł 
z  nich wyraźnie rozzłoszczony Bouillon, który skierował się w stronę stacji 
metra znajdującej się przecznicę dalej.

Pierre odczekał chwilę i gdy farmaceuta był już kilkaset metrów od budyn-
ku, wyszedł zza kontenera i podbiegł do Zbyszka:

– Bouillon próbował wejść do mieszkania Petita, ale najwyraźniej nie miał 
kluczy. Możliwe, że chciał zastosować jakiś wytrych, by otworzyć drzwi, ale bez 
skutku. Wszystko wskazuje na to, że jest powiązany ze sprawą.

– Musimy dowiedzieć się nieco więcej na jego temat. Proponuję wysłać kil-
ka osób na przeszpiegi.

– Zrobiliśmy już przecież mały rekonesans wokół jego domu. Co mamy te-
raz zrobić?

– Trzeba przepytać kilka osób z bezpośredniego otoczenia René. Pracuje 
razem z takim wysokim chłopakiem, z którym często jedzą lunch. Kto jesz-
cze? Podpytajmy się może jeszcze jednego z sąsiadów, tego staruszka, którego 
widzieliśmy na spacerze z psem koło południa. Może on będzie wiedział coś 
więcej.

– Dobrze byłoby też dowiedzieć się czegoś od tej sympatycznej dziewczyny 
siedzącej na recepcji w biurze, w którym pracuje na co dzień Bouillon – mru-
gnął znacząco Pierre. – Na pewno zna wiele firmowych tajemnic i będzie wie-
działa coś więcej na temat René.

– No i najważniejsze. Trzeba też spróbować porozmawiać z samym Bouil-
lonem, ale zadać mu takie pytania, które pozwolą dowiedzieć się o nim jak 
najwięcej, a jednocześnie nie zdradzą, że zajmujemy się sprawą.

– Doskonały pomysł. Zajmijmy się tym jutro rano.
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Zadanie fabularne

Czas dowiedzieć się czegoś więcej o René Bouillon. Waszym zadaniem jest 
zadanie pytań osobom, które kojarzą René z miejsc, które odwiedza. Oto lista 
osób, które możecie przepytać.:

• pan Luc Martin, z którym pracuje René

• sąsiad René, pan Michel Fournier

• recepcjonistka, pani Marine La Fontaine

• sam René Bouillon

Na czym będzie polegało zadanie?

• Wybierz osobę, którą chcesz przepytać. Pamiętaj, że możesz wybrać 
tylko jedną z nich.

• Wymyśl maksymalnie 5 pytań na temat René, które zadasz tej osobie 
i prześlij je na stronie:

• https://www.sekretypoliglotow.pl/fr-08-rene/

• Aby zebrać jak najwięcej informacji na jego temat, ustalcie w grupie, 
jakie pytania będziecie zadawać i które osoby przepytacie. Możecie za-
dać to samo pytanie kilku osobom lub wymyśleć za każdym razem inne 
pytanie. W tym zadaniu możecie przesyłać proponowane pytania na 
grupę i je tam omawiać, ale każdy z Was musi przesłać je oddzielnie w 
formularzu. Jeśli brak Wam pomysłu, o co można się zapytać, możecie 
również ustalić strategię działania z członkami grupy

• W przyszłym tygodniu prześlę Wam plik z odpowiedziami na Wasze py-
tania, dzięki czemu dowiecie się nieco więcej na temat tego podejrzane-
go. Oczywiście odpowiedzi będą zapisane w języku francuskim

• Za każde przesłane pytanie otrzymasz 1 punkt



W 90 dni dookoła francuskiego8.5

Zadanie specjalne

Tworzenie wysp to kluczowa umiejętność, więc kolejne zadania specjalne 
będą kręciły się wokół nich.

Dziś dowiesz się, na czym polega drugi i ostatni etap tworzenia wyspy.

Za kilka dni otrzymasz ode mnie poprawiony tekst w języku francuskim (będę 
poprawiał je w kolejności otrzymania). To Twoja pierwsza wyspa.

Oto kolejne kroki, które musisz wykonać:

1. Postaraj się upiększyć wyspę dodając do niej drobne słówka i zwroty, któ-
re sprawią, że Twój francuski będzie brzmiał bardziej naturalnie. Zwroty te 
nazywam upiększaczami. Są to pewnego rodzaju przerywniki i wyrażenia, 
które nie wnoszą wiele treści, ale sprawią, że Twój język francuski przesta-
nie brzmieć szkolnie, a zacznie brzmieć bardzo swobodnie. 

Oto 3 upiększacze, które zacznij stosować na początek (dodaj każdy jeden raz 
do swojego tekstu):

• bon > jeśli chcesz zacząć jakieś zdanie, ale nie wiesz, jak to zrobić albo co 
powiedzieć, użyj tego magicznego słowa np. "Bon, j'habite en Pologne". 
Zobaczysz, że brzmi to dużo lepiej niż samo "J'habite en Pologne"

• tu sais? (lub vous savez?)> dodaj je na początku lub na końcu zdania na 
zasadzie potwierdzenia np. "J'habite en Pologne, tu sais?"

• je pense que > jeśli w jakimś zdaniu wyrażasz opinię, dodaj na jego 
początku "je pense que". Nie zawsze oczywiście da się go użyć, ale zda-
nie "Je pense que c'est une langue intéressante" brzmi dużo lepiej niż 
"C'est une langue intéressante".

Pamiętaj jednak następujące zasady w stosowaniu upiększaczy:

• Stosuj je w języku mówionym, a nie w piśmie

• Ich użycie wymaga trochę wprawy, więc z początku może być nieco 
trudno

• Nie używaj ich za dużo. Jeden na 2-3 zdania to maksimum

2. Gdy masz już upiększony i poprawiony tekst, nadchodzi najciekawsze wy-
zwanie. Naucz się mówić go bez patrzenia w kartkę. Wyobraź sobie, że 
ktoś zadał Tobie pytanie: "Pourquoi est-ce que tu apprends le français ?" 
i spróbuj na nie odpowiedzieć. Oto kilka wskazówek:

• Zacznij ćwiczyć dopiero, gdy otrzymasz ode mnie poprawiony tekst!

• Nie musisz się trzymać w 100% tekstu. Drobna improwizacja jest jak 
najbardziej w porządku, ale pamiętaj o tym, by pilnować poprawności 
językowej. Improwizuj tylko wtedy, gdy wiesz, że mówisz coś poprawnie

• Przećwicz sobie ten tekst 1-2 razy będąc samemu i mówiąc na głos, ale 
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spróbuj też powiedzieć go do kogoś z rodziny. Osoba ta nie musi znać 
francuskiego. Wystarczy, że Ciebie wysłucha. Zobaczysz, że mówienie 
do drugiej osoby jest dużo trudniejsze niż mówienie do siebie lub do 
lustra.

• Ćwicz ten tekst codziennie, aż wejdzie Ci w krew i będziesz sobie z nim 
radzić swobodnie

3. Gdy przećwiczysz swoją wyspę, czas na Twoje zadanie:

• Nagraj się, jak mówisz po francusku i prześlij swoje nagranie na grupę.   
Możesz nagrać samo audio lub video, jak wolisz. Warto to zrobić, bo za 
każde nagranie otrzymasz dla grupy aż 20 punktów. Pamiętaj, że nagra-
nie będzie dostępne tylko na grupie i widoczne tylko dla osób z Twojej 
grupy (nie zobaczą go ani znajomi, ani członkowie innych grup)

• Masz czas na przesłanie nagrania do końca przyszłego tygodnia

• Jak dodać nagranie? W przypadku nagrań video, kliknij na przycisk Do-
daj zdjęcie/film i prześlij video z nagraniem. Jeśli chcesz przesłać au-
dio, kliknij przycisk Więcej i wybierz  Dodaj Plik. Następnie załącz plik 
MP3 lub plik audio w innym formacie. Nagranie powinno Ci się udać 
wykonać przy pomocy swojego telefonu

• 

• Dodając nagranie, wpisz w poście tag #wyspa1, żeby łatwo je było mi 
odnaleźć. Dodam w komentarzu moje uwagi na temat tego, co było do-
brze, a co można jeszcze poprawić. 
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Lista zadań – Tydzień 8

 F Zsynchronizuj Anki

 F Wykonaj zadanie fabularne do niedzieli

 F Nagraj wyspę i prześlij ją na grupę (masz czas do końca przyszłego tygo-
dnia)

 F Powtórz fiszki w poniedziałek

 F Powtórz fiszki we wtorek

 F Powtórz fiszki w środę

 F Powtórz fiszki w czwartek

 F Powtórz fiszki w piątek

 F Powtórz fiszki w sobotę

 F Powtórz fiszki w niedzielę


