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Warszawa – stolica Polski

Mam na imię Elena, jestem z Włoch. Mieszkam w Warszawie od dwóch 

lat i bardzo dobrze się tu czuję. Jestem dyrektor artystyczną w dużej 

międzynarodowej firmie. Kiedy dostałam propozycję pracy w Polsce, 

pomyślałam, że spróbuję. Zawsze chciałam pomieszkać trochę za granicą. 

Pomyślałam: „Dlaczego nie Polska, skoro trafiła się okazja?”. Planowałam zostać 

tutaj tylko rok, ale tak mi się spodobało, że przedłużyłam umowę. Mój mąż, 

który jest tłumaczem języka angielskiego, na początku nie chciał wyjeżdżać, 

ale potem stwierdziliśmy, że to może być ciekawa przygoda. Flavio i tak 

pracuje zdalnie, tłumaczy książki, więc dla niego nie ma znaczenia, gdzie 

mieszka. Wprawdzie kocha Włochy i nasze miasto, Udine, ale przekonałam 

go do wyjazdu. Flavio też zakochał się w Polsce.

Co najbardziej lubimy w Warszawie? Wiele rzeczy! Mieszkamy na Żoliborzu. To piękna, zielona dzielnica blisko centrum. 

Oboje bardzo lubimy zwiedzać, więc po dwóch latach znamy już Warszawę jak własną kieszeń. Ja uwielbiam nowoczesną 

architekturę i interaktywne muzea, dlatego najbardziej podobają mi się takie miejsca jak Muzeum Żydów Polskich POLIN, 

Centrum Nauki Kopernik i Bulwary nad Wisłą. Muzeum Powstania Warszawskiego też zrobiło na mnie duże wrażenie 

– przedstawia smutny fragment historii polskiej stolicy, o którym nie miałam wcześniej pojęcia. Flavio kocha historię 

i lubi starą architekturę, więc jego ulubione miejsca w Warszawie to Łazienki i Stare Miasto – mimo że nie jest ono wcale  

takie stare! Wiecie, że  warszawska Starówka została zburzona przez Niemców po powstaniu warszawskim? Po wojnie 

Stare Miasto zostało odbudowane i to, co widzimy dziś, to jego rekonstrukcja. Flavio słucha muzyki poważnej, więc jak 

tylko przyjechaliśmy do Warszawy, poszliśmy do Muzeum Chopina. Byliśmy zachwyceni.

W Warszawie podoba mi się to, że każda pora roku wygląda zupełnie inaczej. Latem jest ciepło i zielono. Chodzimy 

wtedy na spacery do parków i na różne wydarzenia plenerowe, na przykład targi śniadaniowe i koncerty na świeżym 

powietrzu. Uprawiamy też sport – jeździmy na rolkach i rowerach. Zimą w Warszawie robi się trochę smutno – 

jest zimno i szaro, ale wtedy chodzimy na basen, do kina, na łyżwy albo odwiedzamy znajomych. Nie nudzimy się. 

Warszawa to dziś – obok Udine – moje ulubione miasto!

Słownictwo:

dobrze się czuć (w jakimś miejscu) – być zadowolonym z pobytu lub mieszkania w jakimś miejscu, lubić je

międzynarodowy – taki, który dotyczy różnych krajów

skoro – ponieważ, jako że

trafiła się okazja – przypadkiem pojawiła się możliwość

przedłużać (przedłużam, przedłużasz) / przedłużyć (przedłużę, przedłużysz) umowę – zmienić czas trwania umowy 

na dłuższy

stwierdzać (stwierdzam, stwierdzasz) / stwierdzić (stwierdzę, stwierdzisz) – zdecydować, określić, uznać

przygoda – coś niezwykłego, nietypowego w życiu, nowe doświadczenie, EN adventure
pracować zdalnie – pracować na odległość, nie jeździć do biura

tłumaczyć (tłumaczę, tłumaczysz) / przetłumaczyć (przetłumaczę, przetłumaczysz) – przekładać z jednego języka 

na drugi
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nie ma znaczenia – nie jest ważne

wprawdzie – tak naprawdę

przekonywać (przekonuję, przekonujesz) / przekonać (przekonam, przekonasz) – sprawić, żeby ktoś coś zrobił 

albo uznał czyjąś rację

zakochiwać się (zakochuję się, zakochujesz się) / zakochać się (zakocham się, zakochasz się) – zacząć kochać, uwielbiać 

coś lub kogoś

dzielnica – administracyjna część miasta

znać (znam, znasz) jak własną kieszeń – idiom: znać świetnie, bardzo dobrze

Żyd – członek narodu żydowskiego, żyd – wyznawca judaizmu, EN Jew
powstanie – zbrojny protest przeciwko władzy okupanta

robić (robię, robisz) / zrobić (zrobię, zrobisz) duże wrażenie – wywołać silne emocje

nie mieć pojęcia – nie wiedzieć nic na jakiś temat

mimo że – chociaż, choć, EN although
została zburzona – została zniszczona, budynki przestały istnieć

wojna – konflikt zbrojny

odbudowany – zrekonstruowany, zbudowany na nowo

wygląda zupełnie inaczej – wygląda kompletnie, całkowicie w inny sposób

wtedy – w tym czasie

wydarzenie plenerowe – impreza na świeżym powietrzu, nie w budynku, na przykład koncert, targi

targi śniadaniowe – impreza ze stoiskami z jedzeniem, gdzie można zjeść śniadanie

na świeżym powietrzu – na dworze, na zewnątrz, nie w budynku

szaro – brzydko, ponuro

łyżwy – jeździmy na nich po lodzie, EN ice skates
nudzić się (nudzę się, nudzisz się) / znudzić się (znudzę się, znudzisz się) – nie mieć nic do zrobienia

Ćwiczenia

Proszę dopasować fragmenty zdań.

A

1. Pracuję zdalnie,

2. Przekonałem swoją dziewczynę,

3. Muzeum Żydów Polskich POLIN

4. Nie mam pojęcia,

5. Mój szef stwierdził, 

B

a) że nie przedłuży ze mną umowy.

b) żebyśmy wyjechali na kilka miesięcy za granicę.

c) zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie.

d) gdzie będę mieszkać za rok.

e) więc nie ma dla mnie znaczenia, gdzie mieszkam.
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Proszę uzupełnić zdania słowami z ramki w odpowiedniej formie.

plenerowy / zachwycony / zakochać się / wyglądać / przygoda

1. Eva wróciła .......................................... z urlopu w Polsce.

2. Mark .......................................... w Warszawie, kiedy pierwszy raz tu przyjechał.

3. Poszliśmy na koncert .......................................... do parku Łazienki.

4. Podróżowałem kilka miesięcy po Polsce – to była świetna .......................................... !

5. Warszawa .......................................... dziś inaczej niż dwadzieścia lat temu.
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Warszawa – stolica Polski

Odpowiedzi do ćwiczeń

1. e, 2. b, 3. c, 4. d, 5. a.

1. zachwycona, 2. zakochał się, 3. plenerowy, 4. przygoda, 5. wygląda.
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