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Nie każdy lubi rozmawiać o rodzinie. Ja też nie bardzo, ale dla Was zrobię wyjątek. 

Moja rodzina nie jest ani mała, ani duża. Moi rodzice mieszkają w dużym domu z ogrodem w Zamościu, 

na wschodzie Polski, blisko Ukrainy. Moja mama jest pielęgniarką i pracuje w małej klinice, a mój tata 

kierowcą. Mam dwóch młodszych braci. Starszy nazywa się Krzysiek, ma dwadzieścia lat i studiuje 

programowanie. Młodszy ma na imię Grzesiek, ma 17 lat i chodzi jeszcze do szkoły, do liceum. 

Oczywiście obaj są kawalerami – to znaczy nie mają żon.  Mam dużo kuzynów i kuzynek, ale ponieważ 

mieszkam daleko, nie rozmawiam z nimi często. 

Mam też męża. On ma na imię Mahmoud i jest Egipcjaninem. On pracuję w banku, jest analitykiem. 

Zawsze mówi, że to bardzo nudna praca.  

Jego rodzina jest super! Jego mama nie pracuje, to znaczy, że jest  gospodynią domową, a jego tata był 

nauczycielem matematyki. Teraz jest emerytem – jest na emeryturze. Oni mieszkają w Tancie, maisto 

godzinę drogi z Kairu pociągiem. Odwiedzamy ich raz w miesiącu. Lubię to robić, bo mogę ćwiczyć 

arabski z moją teściową. Na szczęście ona też mówi po angielsku. 

Mój mąż jest najmłodszy z rodzeństwa. Ma jednego starszego brata i dwie starsze siostry. Jego brat 

kilka lat temu poznał w Kairze dziewczynę, wzięli ślub i wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Jego żona 

jest Amerykanką, ale pochodzi z Kolumbii. Cieszę się z tego, bo mogę z nią rozmawiać po hiszpańsku, a 

mój mąż i jej mąż nas nie rozumieją. Oni mieszkają w Arizonie. Brat mojego męża zajmuje się finansami 

a jego żona jest grafikiem. 

 Najstarsza siostra mojego męża jest lekarką, ale nie pracuje w szpitalu tylko w szkole. Ma 

pięcioletniego syna, który jest niegrzeczny i potrzebuje dużo czasu i opieki. Ona zajmuje się i opiekuje 

się nim cały czas. Jest bardzo dobrą mamą.  Młodsza siostra mojego męża jest dentystką i pracuje jako 

profesor na uniwersytecie, ale teraz jest na urlopie macierzyńskim, to znaczy nie pracuje, tylko zajmuje 

się swoją małą córką, która ma 8 miesięcy. Jej mąż też jest dentystą. On ma swoj gabinet dentystyczny.  

My nie mamy dzieci. Moi rodzice i teściowie często do nas dzwonią i mówią, że chcą mieć wnuki. 

Przynajmniej jednego wnuka albo jedną wnuczkę, ale my mamy dopiero 27 lat i myślimy, że mamy 

jeszcze czas. Na razie chcemy pracować, chodzić do kina, do restauracji, spędzać czas ze znajomymi i 

dużo, dużo podróżować.  

 

Vocabulary: 

Zrobić wyjątek – to make an exception 

Ani... ani... – neither nor 
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Na wschodzie – in the East 

Młodszy – younger najmłodszy -  the youngest  

Starszy – older  najstarszy -  the oldest    z - from 

Kawaler – bachelor 

Daleko - far 

Nudna praca – boring job 

Gospodyni domowa – housewife 

Być na emeryturze – to be retired 

Teściowie – in-laws 

Teściowa – mother-in-law 

Teść – father-in-law 

Kilka lat temu – a couple of years ago 

Wziąć ślub – to get married 

Niegrzeczny – naughty 

Opieka -  care 

Urlop macierzyński – maternity leave 

Wnuki – grandchildren 

Wnuk – grandson 

Wnuczka - granddaughter 
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