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Przyjęcie urodzinowe pani Anieli 

1 

Pani Aniela  jest wdową, ma siedemdziesiąt dziewięć lat i mieszka sama w małym domu na wsi 

we-wschodniej Polsce.  Całe życie mieszkała na wsi i nigdy nie chciała przeprowadzić się do 

miasta. W mieście było dla niej za dużo ludzi i za głośno. Wszyscy biegali, śpieszyli się. A na wsi 

– spokój i cisza. Las jest blisko, można chodzić na grzyby. Ogródek z własnymi ogórkami, 

pomidorami, truskawkami. Pani Aniela niczego więcej nie potrzebowała. 

Pytania 

1. Czy pani Aniela ma męża? Nie, ona już nie ma męża. Jej mąż nie żyje. Ona jest wdową. 

2. Czy pani Aniela mieszka na wschodzie czy zachodzie Polski? 

3. Dlaczego pani Aniela nie chciała przeprowadzić się do miasta? Ponieważ woli spokój i 

ciszę, a w mieście jest dużo ludzi i jest głośno. 

2 

 Nie narzekała też na nudę. Jesienią chodziła na grzyby do lasu.  Zimą czytała książki albo 

oglądała seriale razem z sąsiadką, która też była starszą wdową. Wiosną i latem pracowała w 

swoim ogrodzie. Sadziła kwiaty, warzywa i owoce. Siedziała na słońcu i myślała o czasie, kiedy 

była młoda i kiedy jej dzieci były małe. Pani Aniela miała troje dzieci: dwóch synów i jedną córkę. 

Jej córka i młodszy syn byli bliźniętami. Synowie wyprowadzili się daleko. Najstarszy syn, 

Mariusz pojechał na studia do Szczecina, został marynarzem i założył tam rodzinę. Ożenił się i 

miał troje dzieci.  Jego żona, synowa pani Anieli była typową kobietą z miasta. Bardzo nie lubiła 

przyjeżdżać na wieś. Zawsze nudziła się i mówiła, że wszędzie jest brudno. Wolała jeździć na 

wakacje do Tunezji albo Hiszpanii niż na wieś do teściowej. Pani Anieli było z tego powodu 

przykro. Młodszy syn pani Anieli, Bogdan zamieszkał w Krakowie, czterysta kilometrów od domu 

rodzinnego. Był prawnikiem i kawalerem. Nigdy się nie ożenił, bo nie miał na to czasu.  

Pytania 

1. Czy pani Aniela zimą czytała książki i oglądała seriale? Nie, ona jesienią chodziła do lasu 

na grzyby. 
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2. Co pani Aniela lubiła robić wiosną i latem? Ona lubiła pracować w ogrodzie: sadzić 

kwiaty, warzywa i owoce. 

3. Dlaczego starszy syn pani Anieli nie odwiedzał jej często? On nie odwiedzał jej często, 

bo jego żona nie lubiła spędzać wakacji na wsi.  

4. Czy młodszy syn pani Anieli był żonaty? Nie, on był kawalerem. 

3 

W czerwcu pani Aniela obchodziła urodziny. W tym roku była to okrągła rocznica – pani Aniela 

kończyła 80 lat! Chociaż normalnie nie świętowała urodzin, tym razem postanowiła zaprosić 

całą rodzinę i spędzić razem z nimi ten dzień. Ponieważ nie miała telefonu, poszła na pocztę i 

kupiła kilka kartek pocztowych. Napisała na nich zaproszenie i datę,  włożyła kartki w koperty i 

wysłała do swoich dzieci. W jakim miesiącu pani Aniela obchodzi urodziny? Ona obchodzi 

urodziny w czerwcu. 

Pytania 

1. Czy pani Aniela zwykle świętuje swoje urodziny? Nie ona zwykle nie robi przyjęcia 

urodzinowego. 

2. Czy pani Aniela zadzwoniła do swoich dzieci i zaprosiła ich na przyjęcie urodzinowe? Nie. 

Ona wysłała im listy z zaproszeniem, bo nie miała telefonu.  

4 

Przez cały tydzień przed urodzinami, pani Aniela przygotowywała przyjęcie. Najpierw umyła 

okna, wytarła kurze, umyła wszystkie eleganckie talerze, szklanki i sztućce. Potem wytrzepała 

dywany i wyprała pościel i elegancką sukienkę, którą kupiła sobie specjalnie na tę okazję. Kilka 

razy chodziła do sklepu, który był 3 kilometry od jej domu, po zakupy.  W dzień przed urodzinami 

upiekła dwa ciasta, w tym tort urodzinowy oraz zrobiła pierogi ruskie z miętą tak, jak lubiły jej 

dzieci, kiedy były małe.  W dzień urodzin upiekła mięso, obrała i ugotowała ziemniaki, 

przygotowała dwie sałatki, założyła elegancką sukienkę, rajstopy i buty, które normalnie nosiła 

tylko na Boże Narodzenie i Wielkanoc do kościoła. Czekała na przyjazd rodziny.   

Pytania 
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1. Czy pani Aniela kupiła nowe talerze, szklanki i sztućce? Nie, ona je tylko umyła. 

2. Co pani Aniela zrobiła z pościelą i swoją sukienką? Ona wyprała pościel i sukienkę.  

3. Jak daleko od domu pani Anieli był sklep spożywczy? Sklep był 3 kilometry od jej domu.  

4. Co pani Aniela dodała do pierogów ruskich? Ona dodała do pierogów miętę.  

5 

W południe nie było jeszcze żadnych gości. Pani Aniela zaczeła się trochę martwić. Zrobiła sobie 

herbatę, wyszła przed dom, usiadła na ławce i patrzyła na ulicę. Miała nadzieję, że za chwilę 

usłyszy klakson samochodów. Minęło pół godziny, nikt nie przyjechał. Minęła godzina. Nikt nie 

przyjechał. Minęły dwie, trzy godziny. Nikt nie przyjechał. Smutna i rozczarowana pani Aniela 

dalej siedziała na ławce i głaskała kota Lucka, który leżał na jej kolanach. Była smutna, ale jeszcze 

bardziej była zdenerwowana. Pomyślała, że dzieci ją zupełnie zignorowały i zapomniały o niej. 

Siedziała dalej na ławce i myślała o tych wszystkich chwilach, które spędzała ze swoimi dziećmi 

kiedy były chore. O ich przyjęciach urodzinowych, na które piekła najpyszniejsze ciasta i torty. 

Było jej bardzo przykro i żal.  

Pytania 

1. Gdzie pani Aniela czekała na gości? Ona czekała na ławce przed domem na gości.  

2. Jak czuła się pani Aniela, kiedy po trzech godzinach nikt nie przyjechał? Ona była smutna, 

rozczarowana i zdenerwowana. 

6 

W tym momencie ulicą szła jej sąsiadka. Zobaczyła, że pani Aniela jest smutna. Usiadła obok 

niej, a pani Aniela opowiedziała jej o całej sytuacji. Sąsiadka wpadła na świetny pomysł. 

Zaproponowała pani Anieli, że napisze listy do jej dzieci, z informacją, że Aniela umarła. Wtedy 

chcą czy nie chcą będą musiały przyjechać. Kiedy przyjadą, pani Aniela powie im, co czuje i myśli. 

Pani Anieli spodobał się ten pomysł. Razem z siąsiadką poszła do jej domu i napisała listy. 

Sąsiadka obiecała pani Anieli, że jutro rano wyśle je, kiedy będzie na poczcie.  

Pani Aniela wróciła do domu. Spakowała jedzenie do pojemników i schowała je do lodówki. 

Schowała też do szafy elegancką sukienkę i buty. Całą noc nie mogła spać. Cały czas myślała o 
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tym, co powie dzieciom, kiedy przyjadą na jej pogrzeb. Była podekscytowana pomysłem sąsiadki 

i chciała, żeby jej dzieciom było przykro i smutno.  

Pytania 

1. Kto wpadł na pomysł, żeby wysłać listy do dzieci pani Anieli? Jej sąsiadła wpadła na ten 

pomysł. 

2. Czy listy informowały dzieci, że pani Aniela nie chce ich już nigdy widzieć? Nie. W listach 

była informacja, że pani Aniela nie żyje. 

3. Kto miał wysłać listy do dzieci pani Anieli? Ona sama czy jej sąsiadka? Jej sąsiadka miała 

wysłać listy.  

7 

Następnego dnia wstała jak zwykle o piątej rano. Nakarmiła psa i koty. Ugotowała sobie jajko 

na twardo na śniadanie. Wzięła lekarstwo na serce i poszła pracować w ogrodzie. Cały czas 

myślała o przykrej sytuacji. Teraz miała już 80 lat, a żadne z jej dzieci nawet nie zadzwoniło, żeby 

złożyć jej życzenia urodzinowe.  

Nagle na podwórko wjechał samochód. Wysiedli z niego jej córka z mężem i wnukami oraz jej 

młodszy syn.  

- Wszystkiego Najlepszego Mamo! – powiedziała radośnie córka i przytuliła ją. – Rozmawiałam 

z Mariuszem. On i jego rodzina będą tutaj za godzinę.   

 

Pytania 

1. Czy pani Aniela ciągle czekała na gości następnego dnia? Nie, ona już nie czekała na 

gości. Ona zaczęła normalny dzień. 

2. O czym myślała pani Aniela, kiedy pracowała w ogrodzie? Ona myślała o przykrej 

sytuacji. Tzn. o tym, że jej dzieci nie przyjechały na jej urodziny. 

3. Czy wszystkie dzieci pani Anieli przyjechały na raz? Nie. Najpierw przyjechała jej córka z 

rodziną i jej syn. 
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Pani Aniela była bardzo zdziwiona.” Polska poczta jest tak efektywna? – pomyślała -   Dzieci tak 

szybko dostali listy z informacją o moim pogrzebie? Jeśli tak, to dlaczego nie są w szoku, że 

żyję?” 

- Czekałam na was wczoraj. – powiedziała ciągle zdenerwowana pani Aniela.  - Dzisiaj już nie ma 

przyjęcia. Koty zjadły obiad! Możecie wracać do domu!  

- Wczoraj? – zapytał Bogdan, jej syn – Mamo, dzisiaj są twoje urodziny. Nawet na zaproszeniu 

napisałaś, że przyjęcie będzie 15 czerwca w niedzielę.  

- A jaki dzisiaj jest dzień? Poniedziałek, prawda? – zapytała pani Aniela 

- Nie, mamo. Dzisiaj jest niedziela. 15 czerwca. Twoje urodziny – odpowiedziała córka pani Anieli 

i zaczeła się śmiać. 

Pani Aniela się zawstydziła, ale też ucieszyła. Szybko znowu przebrała się w eleganckie ubranie 

i odgrzała jedzenie dla swojej rodziny. Przyjęcie było wspanie, ale pani Aniela cały czas myślała, 

co będzie, kiedy listy, które wysłała sąsiadka dojdą do adresatów za kilka dni.  

Pytania 

1. Czy pani Aniela zdenerwowała się, kiedy zobaczyła swoje dzieci? Tak. Ona była 

zdenerwowana, bo myślała, że dzieci przyjechały jeden dzień później.  

2. Którego czerwca pani Aniela ma urodziny? Ona ma urodziny 15 czerwca.  

3. Czy pani Aniela była w szoku, kiedy zdała sobie sprawę, że jest niedziela? Nie, ona była 

zawstydzona i ucieszona.  


