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Dzisiaj nauczę cię, jak opisywać charakter ludzi. Mmm.. i zwierząt!  W tym odcinku opiszę kilka osób i ich 

wady i zalety. Wady to negatywne cechy charakteru, a zalety – pozytywne. Pierwszą osobą będzie mój 

mąż. Kiedy go poznałam bardzo mi się spodobało, że jest bardzo mądry, czyli ma bardzo dużą wiedzę. 

Umie rozmawiać na wiele tematów i jest bystry, to znaczy, że myśli bardzo szybko. Bardzo mi to 

imponowało. Wtedy, to znaczy, kilka dobrych lat temu, podobało mi się też, że wydawał się zamknięty w 

sobie. To znaczy dużo nie mówił, nie okazywał emocji, nie był bardzo otwarty. Był trochę tajemniczy, a 

kobiety lubią tajemniczych mężczyzn. Przez to, że mój mąż nie mówi dużo, jest raczel milczkiem, to znaczy 

milczy dużo, ludzie myślą, że jest zimny, oschły, nieemocjonalny. Ale to nie jest prawda, bo on jest 

emocjonalny, ale tego nie pokazuje. Bo jest zamknięty w sobie.  Dawniej był raczej introwertykiem. Wolał 

spędzać czas sam przed telewizorem, w domu. Jednak odkąd zaczęliśmy się spotykać, stał się dużo bardziej 

towarzyski. Teraz chętnie wychodzi ze znajomymi, spotyka się z ludźmi i poznaje nowe osoby. Bardzo lubię 

w nim to, że jest opiekuńczy, to znaczy opiekuje się mną, kiedy jestem chora, robi mi herbatę, sprząta, 

generalnie jest bardzo pomocny, kiedy mam do niego jakąś prośbę, to nigdy nie mówi nie. Jest pomocny 

i opiekuńczy. Do tego jest bardzo rozsądny i odpowiedzialny. Potrzebuje dużo czasu, żeby podjąć decyzje, 

ale to dlatego, że długo nad nimi myśli. Nie chce podjąć spontanicznej decyzji, której konsekwencje mogą 

być negatywne. Robi wszystko, żeby to była zbalansowana decyzja, bo jest rozsądny i twardo stąpa po 

ziemi, to znaczy, że nie jest marzycielem. Nie planuje 10 lat wprzód. Nie marzy o tym, że będzie kiedyś 

bogaty i sławny. Woli planować tylko na kilka dni albo miesięcy wprzód. Twardo stąpa po ziemi. 

Następną jego zaletą jest to, że jest bardzo dojrzały. Nie zachowuje się jak dziecko. Myślę, że to jest 

związane z tym, że jest rozsądny i odpowiedzialny, poważnie pochodzi do problemów, do różnych 

sytuacji, ale przy tym umie być zabawny. To znaczy umie opowiadać żarty, często się śmieje i generalnie 

ludzie go lubią. Ale oczywiście nie ma tylko samych zalet. Ma też kilka wad. Na przykład nie jest zbyt 

rodzinny. Jego mama narzeka, że nigdy do niej nie dzwoni. I to prawda. Dzwoni do mamy raz w tygodniu, 

a do rodzeństwa prawie nigdy. Gdyby nie jego rodzeństwo to praktycznie nie mieliby kontaktu, ale to oni 

dzwonią do niego i dzięki temu rozmawiają. Następną wadą jest to, że jest spóźnialski. Co mnie do 

prowadza do furii, do pasji, do szewskiej pasji. To znaczy jestem bardzo zdenerwowana, kiedy on nie jest 

na czas. Ja jestem bardzo punktualna, więc zawsze lubię być na czas, a on, o Boże!, jak stereotypowa 

kobieta z żartu albo z komiksu. Czasami, kiedy mamy być na imprezie o 20, on jest gotowy o 20:30. Ale 

okazuje się, że większość ludzi na świecie jest spóźnialskich i to zwykle ja jestem po prostu za wcześnie.  I 

jeszcze jedna wada mojego męża, mogłabym mówić pewnie więcej o jego wadach, bo on nie mówi po 

polsku i nie będzie słuchać tego podkastu, ale powiem tylko jedną – jest przemądrzały. Na początku 
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mówiłam, że jest bardzo mądry, wie dużo o świecie, ale przez to, że on wie, że jest bystry i mądry, pokazuje 

to. Pokazuje innym ludziom, że są od niego głupsi. I to może niektórych irytować. 

Drugą osobą, o której chciałam Wam opowiedzieć, jest moja najlepsza przyjaciółka, Ola. Ola mieszka w 

Warszawie, jest prawniczką, adwokatem. Poznałyśmy się w liceum i nie wiem czy od razu się 

zaprzyjaźniłyśmy... Ola ma bardzo mocny charakter, więc niektórzy myślą, że jest bardzo pewna siebie i 

dominująca. To prawda. Jest pewna siebie, ale ma rację. Bo jest mądra, bystra i bardzo atrakcyjna. Wie 

o tym, więc ta pewność siebie jest uzasadniona. Ola ma bardzo dużo pozytywnych cech ludzi sukcesu. Jest 

bardzo ambitna. Skończyła prawo, a teraz robi doktorat. Jest przy tym wytrwała i myślę, że większość 

ludzi, którzy studiują prawo, musi być wytrwała, bo to jest naprawdę długi i ciężki proces. Pamiętam jak 

uczyła się całymi nocami kodeksów, przepisów, cały czas chodziła po pokoju i próbowała zapamiętać całe 

książki. I na szczeście jej wytrwałość się opłaciła. Skończyła wszystkie studia na czas i teraz robi karierę 

jako adwokat. W pracy musi być pewna siebie i przebojowa. To znaczy musi mówić pewnym głosem, musi 

pokazywać innym ludziom, że wie, o czym mówi. Ponieważ jest drobna, to znaczy szczupła i niska, 

niektórzy ludzie nie traktują jej poważnie, więc nie może sobie pozwolić, żeby być emocjonalna, miękka i 

ciepła. Prywatnie Ola jest jest bardzo towarzyska, lubi ludzi, lubi imprezy, lubi poznawać nowe osoby. Poza 

tym ma żyłkę podróżnika. Bardzo lubi podróżować. Kilka razy jeździła już w samotne podróże. Na przykład 

sama była w Chinach. Możemy też powiedzieć, że jest ciekawa świata. Interesują ją inne kraje, inne 

narody, inne kultury. Do tego, co bardzo mi się podoba, jest bardzo rodzinna. Ma dobry kontakt z 

rodzicami i z młodszym bratem. Z mamą rozmawia nawet kilka razy dziennie. Jako przyjaciółka Ola jest 

bardzo szczera, to znaczy mówi to co myśli, i uczciwa, to znaczy nigdy nie oszukuje, nigdy nie próbuje być 

nie fair. Myślę, że mamy dobrą relację pod tym kątem, bo wielu ludzi, kiedy mają przyjaciół, nie chcą ich 

zranić i nie chca być szczerzy, ale ja myślę, że w przyjaźni szczerość jest bardzo ważna, nawet kiedy czasem 

może sprawić, że kogoś zaboli, że ktoś poczuje się źle.  

Jest też bardzo wyrozumiała, bo ja nie jestem osobą, która często się kontaktuje z ludźmi, która pierwsza 

pisze wiadomości, więc ona bardzo często pierwsza do mnie pisze na messengerze, na facebooku i wtedy 

rozmawiamy. Jeśli chodzi o wady, to chyba mogę powiedzieć, że Ola jest bardzo zestresowana i nerwowa. 

Pewnie dlatego, że bardzo poważnie traktuje swoją pracę. Jej praca jest dla niej ważna. Jest przy tym 

odpowiedzialna,  bardzo często zabiera dokumenty do domu, pracuje w weekend, pracuje w nocy, bo 

wie, że potem będzie musiała rozmawiać z klientem i musi być przygotowana. Jest też dojrzała (już użyłam 

tego słowa wcześniej), czyli nie jest dziecinna, bo zdecydowała, że sama kupi mieszkanie. I myślę, że jak 
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ktoś z pokolenia millenialsów kupuje mieszkanie sam, na kredyt, przed trzydziestką, no to na pewno jest 

odpowiedzialny (i dojrzały). 

I jeszcze jestem ja. Opiszę Wam teraz siebie. Po pierwsze na pewno jestem towarzyska. Lubię ludzi, lubię 

wychodzić w weekend, spotykać się ze znajomymi, rozmawiać, śmiać się, pić wino i generalnie dobrze się 

bawić. Do tego jestem gadatliwa, czyli mówię dużo. Osoba, która jest gadatliwa jest nazywana w Polsce 

gadułą. O tym zresztą sami dobrze wiecie.  

W przeciwieństwie do mojego męża, jestem bardzo emocjonalna. Daję ponieść się emocjom i tym 

pozytywnym i tym negatywnym, czyli zdarza się, że jestem bardzo podekscytowana, 

rozentuzjazmowana,ale też przygnębiona i po prostu smutna. Chętnie mówię o swoich uczuciach i 

emocjach, więc jestem otwarta i często oczekuję tego od innych ludzi. Oczękuję, czyli chcę, żeby inni ludzi 

też mówili mi o swoich emocjach. Jak już wam mówiłam, jestem punktualna. Co jest i zaletą i wadą, bo 

kiedy wszyscy twoi znajomi są spóźnialscy, a ty jesteś jedyną punktualną osobą, to jednak to ty masz 

problem. Kiedy bardzo się denerwowałam z tego powodu, teraz już troche mniej, ale zawsze gdy musze 

muszę spóźnić się na lekcję dwie minuty, to jestem bardzo zdenerwowana. Jestem też, niestety, 

bałaganiarą. To znaczy zostawiam za sobą bałagan. Moje rzeczy są w wielkim chaosie. Nie lubię sprzątać. 

Sprzątanie to dla mnie strata czasu, ale czasami trzeba to zrobić. Problem polega na tym, że sprzątam i za 

pięć minut znowu zostawiam a to sweter tutaj, a to książka w kuchni, brudny kubek na podłodze. Niestety. 

Walczę z tym już 30 lat. Walczyli z tym moi rodzice. Walczy z tym mój mąż.I nikt nie może nic na to poradzić. 

Podobnym słowem do bałaganiary jest roztrzepana. Roztrzepana osoba, czyli ja, gubi wszystko. Nigdy nie 

pamiętam, gdzie zostawiłam klucze, w której torebce mam pieniądze, gdzie jest mój telefon. Chociaż 

czasami jest tak, że trzymam telefon w ręku i go szukam. Serio. Tak mi się czasami zdarza i myślę, że 

niektórym z was również.  

Wydaje mi się, że jestem dość pomysłowa. Pomysłowa, to znaczy, że mam dużo pomysłów, jestem 

kreatywna, piszę historie, nagrywam podkasty, cały czas coś kreuję, tworzę. Nie w taki artystyczny sposób, 

ale w taki swój językowy sposób. Czy jestem zabawna? Nie wiem. Ja o sobie myślę, że jestem zabawna i 

sama się śmieję ze swoich żartów, ale nie wszyscy lubią moje poczucie humoru. Bo moje żarty często są 

tak zwanymi sucharami, czyli lame jokes, które dla mnie są super zabawne, no ale nie dla wszystkich. Do 

tego jestem wyluzowana, to znaczy zrelaksowana. Nie zawsze taka byłam. Kiedy była nastolatką, miałam 

17, 18 lat byłam bardzo zestresowana. Kontakty z innymi ludźmi bardzo mnie stresowały. Byłam 

nieśmiała, czyli nie lubiłam rozmawiać z nowymi osobami. Wstydziłam się. Myślałam, że jestem głupia i 

że nie mam nic interesującego do powiedzenia. Teraz jest dużo lepiej. Już teraz nie przejmuję się tym, że 
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mam jedną skarpetkę czarną, a drugą skarpetkę różową.Albo że moja bluzka nie pasuje do moich spodni. 

Mam to w nosie.  

Poza tym chętnie poznaję nowych ludzi i prawdopodobnie dlatego jestem nauczycielem polskiego, bo 

mam szansę poznawać wielu ludzi z całego świata. I może jeszcze jedna moja wada. Bardzo nie lubię, kiedy 

ktoś mi mówi, co mam robić. Jestem za bardzo niezależna.  

Chciałam was też nauczyć więcej słów na temat wad i zastanawiałam się, kogo nie lubię. Kto jest taką 

osobą, która według mnie ma dużo wad? I doszłam do wniosku, że opowiem wam o prezydencie Ameryki. 

Znacie już moje poglądy polityczne, jeśli słuchaliście tego podkastu wcześniej, więc nie ma problemu. A 

więc! Prezydent Trump jest przemądrzały, jeśli pamiętacie, to znaczy myśli, że jest mądrzejszy niż inni 

ludzie. Do tego jest bardzo gadatliwy i często opowiada bzdury (głupoty). To co mówi często nie ma 

żadnego sensu. Jest bardzo lekkomyślny, to znaczy, że bez zastanowienia podejmuje decyzje. Jego decyzje 

są spontaniczne i często bardzo złe. Lekkomyślny to antonim słowa rozsądny i odpowiedzialny. Według 

mnie jest fałszywy, czyli mówi jedno, a myśli drugie. Poza tym jest samolubny. Ona ma wszystko czego 

człowiek potrzebuje – rodzinę, bogactwo, bezpieczeństwo, dostęp do komunikacji, władzę i nie chce dać 

tego innym ludziom, podzielić się tym z ludźmi, którzy są biedni. Jest samolubny. No i jest bardzo 

podejrzliwy, czyli myśli, że inni ludzie chcą zabrać mu, to co on ma. Myśli, że wszyscy imigranci to 

przestępcy. Jest podejrzliwy.  

No dobrze! To już wszystko, jeśli chodzi o opisy ludzi. A teraz czas na ćwiczenie: 

  

Jaka jest osoba, która myśli, że jest lepsza i mądrzejsza od innych? Przemądrzała 

Jaka jest osoba, która zawsze mówi prawdę? Szczera 

Jaka jest osoba, która bardzo lubi się spotykać się z innymi ludźmi? Towarzyska 

Jaka jest osoba, która zawsze coś gubi? Roztrzepana  

Jaka jest osoba, która ma dużo pomysłów? Pomysłowa 

Jaka jest osoba, która nie jest infantylna, nie jest dziecinna? Dojrzała 
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