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DZI¢KUJEMY ZA

WSPANIA¸E 10 LAT!

Kiedy w 1996 roku stawia∏em swoje pierwsze

kroki w bran˝y wydawniczej, nie mog∏em nawet

przypuszczaç, ˝e 10 lat póêniej b´d´ obchodzi∏,

wraz z moimi wspó∏pracownikami, okràg∏à rocznic´

istnienia firmy. 

Zak∏adajàc w∏asne wydawnictwo marzy∏em

o wydaniu zaledwie kilku programów do nauki 

j´zyka angielskiego i nie sàdzi∏em, ˝e w ofercie 

Edgarda znajdà si´ produkty do nauki a˝ tylu j´zyków

obcych, w tym Audio Kursy. No có˝ – Polska sta∏a

si´ cz∏onkiem Unii Europejskiej (w latach 90-tych

chyba niewiele osób w to wierzy∏o), zacz´liÊmy

masowo uczyç si´ j´zyków obcych, wyje˝d˝aç za

granic´, chcieliÊmy dogoniç kraje zachodnie. 

Postanowi∏em wtedy, ˝e do∏o˝´ wszelkich staraƒ,

aby umo˝liwiç wszystkim, którzy tego chcà, nauk´

j´zyków obcych na prawdziwie europejskim pozio-

mie, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. 

DziÊ, Êwi´tujàc 10. rocznic´ istnienia wydaw-

nictwa Edgard, chcia∏bym przede wszystkim podzi´-

kowaç osobom, które uczy∏y si´, lub uczà j´zyków

obcych przy pomocy naszych programów eduka-

cyjnych i Audio Kursów. Gdyby nie Wasze cenne

uwagi w postaci listów i telefonów, gdyby nie inspi-

rujàce pomys∏y i proÊby o wydanie kolejnych pro-

gramów i wersji j´zykowych, nie uda∏oby si´ nam

dotrzeç do tego miejsca, w którym jesteÊmy dzisiaj. 

Pozostaje mi wi´c jeszcze raz powtórzyç: dzi´kuj´!

Naszym celem by∏o i jest dostarczanie nowo-

czesnych i wysokiej jakoÊci kursów j´zykowych po

niewygórowanej cenie. Wierz´, ˝e programy i Audio

Kursy, które zostanà wkrótce wydane równie˝

przypadnà Paƒstwu do gustu oraz ˝e, podobnie jak

my, równie˝ i Paƒstwo wiele si´ z nich nauczà. 

Jeszcze raz dzi´kuj´ za wspólnie sp´dzone

dziesi´ç lat i ˝ycz´ dalszych sukcesów w nauce 

j´zyków obcych!

Mariusz Jachimczuk

Dyrektor
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T ak myÊla∏o wiele osób, które 10 lat

temu po raz pierwszy zetkn´∏y si´

z multimedialnym programem naszego

wydawnictwa.

Profesor Henry by∏ postrzegany jako

realnie istniejàcy naukowiec, który 

postanowi∏ zajàç si´ edukacjà j´zykowà

Polaków. Tymczasem Henry powsta∏ 

jako postaç, ale komputerowa. Od 1996

roku wielokrotnie zmienia∏ oblicze – ewo-

luowa∏ od aplikacji o m∏odzie˝owej grafice,

w której wyst´powa∏ wàsaty naukowiec,

do w pe∏ni multimedialnego programu

wraz z inteligentnym systemem powtórek.

Rozrasta∏ si´ i dostosowywa∏ do oczeki-

waƒ U˝ytkowników. DziÊ dost´pna jest

ju˝ jego piàta wersja. Dodatkowo 

powsta∏y te˝ wyspecjalizowane programy:

Profesor Henry Rozumienie ze 

s∏uchu i Konwersacje, Gramatyka, 

Business English oraz Idioms &

Phrasal Verbs. W naszej ofercie pojawili

si´ te˝ nowi Profesorowie: Klaus,

Pierre, Borys, Marco i Pedro, uczàcy

odpowiednio: niemieckiego, francuskiego,

rosyjskiego, w∏oskiego i hiszpaƒskiego.
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Z historii Profesora
P rofesor Henry S∏ownictwo

(wersja 1.0) by∏ w pe∏ni multime-

dialny. Podczas nauki uczniom towarzy-

szy∏a narysowana postaç Profesora

Henry’ego, który s∏u˝y∏ dobrà radà

i pomocà. Wszystkie s∏ówka by∏y

udêwi´kowione. 

Nieca∏y rok póêniej premier´ mia∏ kolejny

tytu∏ – Profesor Henry Gramatyka.

Program wyjàtkowy, bo jako jedyny na

rynku posiada∏ udêwi´kowiony podr´cznik

i wi´kszoÊç çwiczeƒ. Wyró˝nikiem infor-

matycznym by∏o zastosowanie algorytmu

automatycznego wykrywania literówek

i ich poprawiania w odpowiedziach. 

W 1998 roku pojawi∏o si´ S∏ownictwo

2.0,  a zaraz potem inne wersje j´zyko-

we, do nauki s∏ówek niemieckich 

– Profesor Klaus, a wkrótce te˝ 

francuskich – Profesor Pierre (2001).

Prze∏om tysiàclecia to te˝ prze∏om tech-

nologiczny w Profesorze, od wersji

2001 S∏ownictwo zosta∏ wyposa˝ony

w system inteligentnych powtórek 

oraz w interaktywne dialogi. 

Rok 2002 przyniós∏ kolejnà rewolucj´,

pojawi∏a si´ wersja angielska i niemiecka

– Profesor 4.0 S∏ownictwo i Kon-

wersacje oraz Gramatyka i Rozu-

mienie ze s∏uchu. W Rozumieniu

(przygotowuje do matury i egzaminów

FCE) zamieÊciliÊmy kilkadziesiàt 

obszernych nagraƒ i dialogów oraz, 

w celu weryfikacji umiej´tnoÊci

U˝ytkownika, zaawansowane statystyki. 

Ostatnie 2 lata sà wyjàtkowe w dziejach

Profesora, ukaza∏a si´ wersja 5.0, 

do serii do∏àczy∏y programy do nauki 

j. rosyjskiego – Profesor Borys, hisz-

paƒskiego – Profesor Pedro, w∏oskiego

– Profesor Marco oraz kursy specjali-

styczne: Profesor Henry Idioms 

& Phrasal Verbs, Profesor Henry

FCE & CAE Course oraz absolutna

nowoÊç – Profesor Henry Business

English.

Profesor Henry wykładał w Oxfordzie...

PROFESOR HENRY
Słownictwo (1996)
– prezentacja, nauka s∏ówek 

na obrazkach

PROFESOR HENRY
Słownictwo 2.0 (1997)
– menu g∏ówne programu

PROFESOR HENRY 2001
(2000) – t∏umaczenie s∏ówek 
(j. angielski-polski)

PROFESOR KLAUS 4.0 Słownictwo i Konwersacje
(2002) – uzupe∏nianie zdania w j. niemieckim

PROFESOR PIERRE 5.0 Słownictwo 
(2006) – t∏umaczenie zdania (j. francuski-polski)

PROFESOR PEDRO 
Słownictwo (2006)
– menu g∏ówne
programu



Zach´camy do podró-

˝owania po Europie

i poznawania jej kultury,

obyczajów mieszkaƒców

i przede wszystkim j´zy-

ków. Dla poczàtkujàcych

przygotowaliÊmy dwie

specjalne serie do nauki

angielskiego, niemieckie-

go, francuskiego, w∏o-

skiego, hiszpaƒskiego

i rosyjskiego – programy

– Mówisz i rozumiesz

oraz Audio Kursy

– Kurs podstawowy. 

Mówisz i rozumiesz

to multimedialne kursy

dla poczàtkujàcych 

i zaczynajàcych nauk´.

W przyst´pny sposób

objaÊniajà podstawy,

uczà s∏ów i zwrotów,

wymowy i rozumienia

ze s∏uchu. W ka˝dym

programie: s∏ownik, 

dialogi, gramatyka.

Audio Kursy kszta∏cà 

rozumienie ze s∏uchu,

uczà nowych s∏ów

i zwrotów oraz dosko-

nalà pos∏ugiwanie si´ 

j´zykiem obcym przy

minimalnym nak∏adzie

czasu. Wystarczy s∏uchaç

w drodze do pracy,

w podró˝y, w samocho-

dzie, w ka˝dej wolnej

chwili. W sk∏ad ka˝dego

zestawu wchodzi 

p∏yta Audio CD 

oraz podr´cznik. 

W nagraniach udzia∏

wzi´li native speakerzy 

– lektorzy pochodzàcy

z Wielkiej Brytanii, 

Niemiec, Hiszpanii, 

Rosji, W∏och, Francji,

Holandii, Szwecji i Danii. 

Fontana di Trevi
Profesor Marco Słownictwo
Fontana di Trevi to najbardziej znana barokowa fon-

tanna Rzymu. Legenda g∏osi, ˝e jej nazwa pochodzi od

imienia dziewczynki, Trevi, która w tym miejscu wska-

za∏a legionom rzymskim êród∏o wody, wykorzystane

przy budowie akweduktu. Scena z filmu La Dolce Vita

Federico Felliniego, w której by∏a naturalnà scenografià,

przesz∏a z pewnoÊcià do historii kinematografii. 

Big Ben
Profesor Henry Słownictwo 
Big Ben to dzwon wa˝àcy 13 ton, choç powszechnie

nazwa ta stosowana jest te˝ do opisu wie˝y, w której

jest umieszczony, a tak˝e zegara. Nazwa dzwonu po-

chodzi prawdopodobnie od imienia sir Benjamina Halla

– g∏ównego komisarza budowy wie˝y. W 1962 r. Lon-

dyƒczyków spotka∏a prawdziwa niespodzianka – zegar

wybi∏ Nowy Rok 10 minut za póêno, z powodu du˝e-

go nagromadzenia si´ Êniegu na jego wskazówkach.

Tower Bridge
Angielski Mówisz i rozumiesz 
Tower Bridge jest najs∏ynniejszym mostem zwodzonym

Êwiata i wa˝y ponad 1000 ton. Ka˝dego dnia na spe-

cjalnym wyÊwietlaczu mo˝na dowiedzieç si´, o której

godzinie b´dzie podnoszony.

Reichstag
Profesor Klaus Słownictwo
Kopu∏a Reichstagu zbudowana ze stali i szk∏a sta∏a si´

symbolem nowego Berlina, stolicy zjednoczonych Nie-

miec. Projekt znanego brytyjskiego architekta sir Nor-

mana Williama Fostera wyra˝aç ma przejrzystoÊç, ide´

patrzenia w∏adzy na r´ce. Idàc pomostem zmierzajà-

cym do szczytu kopu∏y mo˝na podziwiaç pi´knà pano-

ram´ po∏àczonego po latach miasta.

Łuk Triumfalny
Profesor Pierre 
¸uk Triumfalny (L’Arc de Triomphe) jest jednym

z symboli Pary˝a. W miejscu, gdzie stoi, krzy˝uje si´ 12

reprezentacyjnych alei. Powsta∏ w pierwszej po∏owie

XIX wieku na zlecenie Napoleona. Na ∏uku znajduje

si´ polski akcent: wÊród 386 oficerów napoleoƒskich

wymienione sà nazwiska 7 Polaków, a tak˝e nazwy 4

polskich miejscowoÊci, w których stoczono bitwy. Pod

∏ukiem znajduje si´ te˝ Grób Nieznanego ˚o∏nierza

z wiecznie p∏onàcym ogniem.

Neuschwanstein
Profesor Klaus Słownictwo
Zamek Neuschwanstein czyli Nowy Kamienny 

Zamek ¸ab´dzia jest jednà z najpi´kniejszych budowli

Bawarii. Jego fundatorem by∏ Ludwik II Wittelsbach,

zwany te˝ Szalonym. Ten XIX-wieczny zamek usytu-

owany na pograniczu Niemiec i Austrii budowany 

by∏ 27 lat. Jego bajkowa architektura sta∏a si´ inspiracjà

dla twórców zamku Disneya.

Z nami poznasz świat 
i zwiedzisz Europę 
W ciàgu 10 lat istnienia wydawnictwa uczestniczyliÊmy w wielu wyprawach do ró˝nych
zakàtków Êwiata i Europy. Naszym celem by∏o zdobycie ciekawych fotografii. Poni˝ej
prezentujemy tylko kilka spoÊród kilkuset, które znajdà Paƒstwo w naszych programach.

www.jezykiobce.pl
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Europa dla początkujących



Jest to ma∏y, ale bardzo interesujàcy kraj, w którym

obowiàzujà a˝ 3 j´zyki urz´dowe: francuski (na po∏u-

dniu – w Walonii), niderlandzki (na pó∏nocy kraju 

– we Flandrii i w stolicy) oraz niemiecki (na wscho-

dzie przy granicy z Niemcami i Luksemburgiem). 

Belgia to kraj nie tylko bogaty pod wzgl´dem j´zyko-

wym, ale te˝ majàcy swoje zas∏ugi w Êwiecie kulina-

riów. W∏aÊnie stàd pochodzà znane na ca∏ym Êwiecie

frytki i gofry, tu tak˝e wyhodowano cykori´, która mia∏a byç europejskà odpowiedzià na kaw´. 

W trakcie podró˝y po Belgii nie mo˝na zapomnieç

o wizycie w Brugii, jednym z najlepiej zachowanych

Êredniowiecznych miast w zachodniej Europie, w pe∏ni

zas∏ugujàcym na przydomek Flamandzkiej Wenecji.

Jest to miejsce powstania pierwszej na kontynencie

gie∏dy towarowej i, jednoczeÊnie, miasto z najbogatszà

kolekcjà sztuki flamandzkiej. 

Casa Mila
Profesor Pedro Słownictwo
Casa Mila zwana przez Barceloƒczyków La Pedrera czyli

Kamienio∏om. Jedna z najs∏ynniejszych, obok Sagrada di

Familia, budowli autorstwa Antonio Gaudiego w Barcelo-

nie. Fantastyczna architektura, bogata kolorystyka, faliste

linie – wszystko to sprawia, ˝e Casa budzi ró˝norodne

skojarzenia, najcz´Êciej jednak zwiàzane z przyrodà.

www.jezykiobce.pl
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ZAPRASZAMY DO NAUKI 

duńskiego, 
szwedzkiego 
i niderlandzkiego
Wkrótce uka˝à si´ najnowsze tytu∏y z serii Audio

Kurs: Duƒski, Szwedzki i Niderlandzki Kurs 

podstawowy. Kursy kszta∏cà rozumienie ze s∏uchu

oraz uczà 1500 najwa˝niejszych s∏ów i zwrotów,

praktycznych dialogów i gramatyki. Na dwóch 

p∏ytach Audio CD us∏yszymy ponad 140 minut 

nagraƒ w wykonaniu tylko native speakerów 

oraz t∏umaczenia polskich aktorów. W ksià˝eczce

(64 strony) zamieÊciliÊmy podr´cznik gramatyki,

transkrypcje wszystkich nagraƒ, t∏umaczenia, 

çwiczenia, klucze odpowiedzi oraz podr´czne

s∏owniczki wraz z indeksem s∏ówek.

Serwis slowka.pl oferuje bezp∏atnà nauk´ a˝ szeÊciu j´-

zyków obcych (angielskiego – dwa poziomy zaawanso-

wania, niemieckiego, francuskiego, w∏oskiego, hiszpaƒ-

skiego i niderlandzkiego). 

Ka˝da zarejestrowana osoba otrzymuje codziennie no-

we s∏ówka wraz z przyk∏adowymi zdaniami, t∏umacze-

niem i wymowà, a na koniec tygodnia – specjalnie

przygotowany test. 

Wszystkie zwroty i wypowiedzi zosta∏y udêwi´kowione

przez native speakerów.

Prosimy spróbowaç, to nic nie kosztuje!

Zachęcamy do wizyty
w Belgii

Dzięki Audio Kursom, znajdującym się w ofer-
cie naszego wydawnictwa (niderlandzki
w przygotowaniu), można już swobodnie 
porozumieć się w wymienionych wyżej 
językach. Ich nauka jest możliwa również 
na stronie www.slowka.pl.

World Today to nowoÊç wydawni-

cza przeznaczona dla osób znajà-

cych j´zyk angielski przynajmniej na

poziomie Êrednio zaawansowanym.

Seria sk∏ada si´ z 3 cz´Êci: News 

& Society, Nature & The Environ-

ment, Technology & Science. Ka˝-

dà przygotowano bardzo starannie,

z myÊlà o osobach, które chcà 

poznaç i poszerzyç wspó∏czesne

s∏ownictwo – tak, aby rozumieç

ka˝dy przekaz informacyjny i braç

aktywny udzia∏ w dyskusjach na ak-

tualne tematy. Ze wzgl´du na do-

bór tematów, World Today pole-

camy wszystkim przygotowujàcym

si´ do matury, egzaminów CAE

i CPE oraz wyje˝d˝ajàcym na studia

za granic´. O wyjàtkowoÊci serii

stanowi tematyka poszczególnych

lekcji, poÊwi´cona tak wa˝nym za-

gadnieniom, jak: Globalisation, De-

mographic problems, The tsunami

early warning system, Bird flu, GM

Food, Cosmetic surgery, Space 

travel, Atomic energy debate, New

technologies supporting learning. 

W sk∏ad ka˝dej cz´Êci wchodzi p∏yta

audio CD (ok. 70 minut) oraz ksià-

˝eczka z pe∏nymi tekstami nagraƒ,

s∏owniczkiem, pytaniami sprawdza-

jàcymi i kluczem odpowiedzi. 

World Today

slowka.pl – bezpłatna nauka języków obcych

Grand Place, Bruksela


