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Donald jest Hiszpanem. On mieszka w Barcelonie. Ma trzydzieści lat. Jest wysoki, chudy i 

trochę leniwy. Od poniedziałku do piatku pracuje jako ochroniarz w supermarkecie, a 

wieczorem i w weekend nie robi nic. 

 

Pytania 

1. W jakim kraju mieszka Donald? On mieszka w Hiszpanii. 

2. Jaki on jest? On jest wysoki, chudy i leniwy. 

3. Kim on jest z zawodu? On jest ochroniarzem. 

 

Donald mieszka z mamą w dużym domu w centrum . Jego mama ma na imię Ana i jest bardzo 

aktywną kobietą. Ona ma 58 lat i jest pielegniarką. Jej praca nie łatwa, ale Ana bardzo ją lubi, 

bo może pomagać pacjentom. Kiedy Ana nie pracuje, ona prawie nigdy nie jest w domu. 

Ćwiczy na siłowni, spotyka się  w kawiarni z koleżanką, biega w parku, albo jest w szkole 

językowej, bo uczy się języka hindi. Dlaczego ona uczy się hindi? Bo jej partner jest z Indii. On 

ma na imię Mandeep i jest lekarzem w szpitalu, gdzie pracuje Ana. 

 

Pytania: 

1. Jak ma na imię mama Donalda? Ona ma na imię Ana. 

2. Gdzie pracuje Ana? Ana pracuje w szpitalu. 

3. Czy Ana jest leniwa? Nie, ona jest aktywna. 

4. Skąd jest partner Any? Partner Any jest z Indii. 

 

Donald, syn Any, też chcę mieć hobby. Problemem jest to, że Donald niczym się nie 

interesuje! On nie lubi chodzić do kina i nie lubi spotykać się z kolegami z pracy. Nie interesuje 
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się piłką nożną, nie interesuje się polityką, nie interesuje się sztuką. Nie lubi gotować, nie lubi 

podróżować i  nie lubi czytać. Woli dużo pracować, bo w domu się bardzo nudzi. On nudzi się 

cały czas! 

 

Pytania: 

1. Czy Donald lubi chodzić do kina? Nie, on nie lubi chodzić do kina. 

2. Co Donald robi cały czas? On nudzi się cały czas! 

 

Jest sobota. Ana i Donald jedzą obiad. Oni zwykle nie jedzą razem obiadu, ale dzisiaj ani Ana, 

ani Donald nie pracują. Oni jedzą zupę i rybę z frytkami. Donald ma zły humor, bo jest 

weekend, a on nie ma hobby. Ana mówi:  

- Donald! Bardzo nie lubię kiedy jesteś smutny. Chcesz iść ze mną na siłownię wieczorem ?  

Donald odpowiada : 

-Nie mamo, nie lubię chodzić na siłownię . 

 

Ana myśli i myśli. Nagle dzwoni telefon Any. Ana odbiera telefon, rozmawia z kimś 10 minut, a 

potem mówi do Donalda:  

- Mam problem. W niedzielę normalnie mam wolontariat, ale mój szef mówi, że jutro muszę 

być w pracy. Możesz mi pomóc?  

- Jasne. Jak mogę Ci pomóc? - pyta Donald.  

- Na ulicy Długiej 15 jest mały, stary dom. W tym domu mieszka pani Jadwiga. Ona jest starsza 

i trochę chora. Ma artretyzm. Nie ma dzieci, a jej mąż nie żyje. Czasami odwiedzam Panią 

Jadwigę, robię jej obiad, rozmawiam z nią albo oglądamy razem seriale w telewizji. Możesz 

jutro odwiedzić Panią Jadwigę? 
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Pytania:  

1. Dlaczego Ana i Donald jedzą obiad razem? Bo oni w sobotę nie pracują. 

2. Kto dzwoni do Any? Jej szef do niej dzwoni. 

3. Jaki problem ma Ana? Ona musi iść do pracy w niedzielę. 

4. Kto mieszka w starym domu? Starsza kobieta, pani Jadwiga mieszka w starym domu. 

 

Donald mówi OK, ale nie jest szczęśliwy.  W niedzielę rano idzie do pani Jadwigi. Puka do drzwi 

starego domu. Niska i bardzo szczupła starsza pani otwiera drzwi i zaprasza Donalda do domu. 

Ona uśmiecha się, bo cieszy się że ma gościa. Pyta Donalda czy chce hebarty. Donald 

odpowiada, że tak i czeka w salonie na herbatę. On czuje się dziwnie, bo nie wie, co musi 

robić. Nie umie rozmawiać ze starszymi ludźmi.  

 

Donald patrzy na salon. Salon jest duży i jasny. Ma duże okno, stół, sofę, lampę, dwa krzesła, 

telewizor oraz regał z książkami i małymi figurkami. Na regale stoi też czarno-białe zdjęcie. Na 

zdjęciu jest młoda, piękna dziewczyna i wieża Eifla.  

 

Pani Jadwiga wraca z herbatą, widzi, że Donald patrzy na zdjęcie i  mówi "To ja w Paryżu, kiedy 

byłam młoda! Mój tata był Francuzem a moja mama była Polką. Mówię dobrze po francusku i 

jestem profesorem literatury francuskiej". Donald i pani Jadwiga piją herbatę. Kobieta 

opowiada interesujące historie o swoim życiu, a Donald słucha. On teraz myśli, że pani 

Jadwiga jest bardzo interesującym człowiekiem. 

 

Pytania: 
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1. Jaka jest pani Jadwiga? Ona jest niska i szczupła. 

2. Dlaczego ona się uśmiecha? Ona się uśmiecha, bo cieszy się, że ma gościa. 

3. Dlaczego Donald czuje sie dziwnie? Ona czuje się dziwnie, bo nie umie rozmawiać ze 

starszymi ludźmi. 

4. Czy pani Jadwiga jest tylko Polką? Nie ona jest Polką i Francuzką. 

 

Donald teraz odwiedza Panią Jadwigę co dwa tygodnie. Dlaczego co dwa tygodnie a nie co 

tydzień? Bo on też odwiedza Pana Zenka, który ma osiemdziesiąt lat, był astronomem, też jest 

samotny i opowiada bardzo interesująco o kosmosie. Czasami też gra w karty z Panem 

Grzegorzem, który mieszka blisko pani Jadwigi i uczy Donalda jak rozmawiać z kobietami.  

Teraz Donald jest zadowolony. On ma nowe hobby i nowy ch przyjaciół.  
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