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• Dzisiaj z rozmawiam z Dominiką o mieście, w którym mieszka. Dominika, gdzie mieszkasz? 

• Cześć. Mieszkam w Krakowie! 

• A gdzie jest Kraków? 

• Kraków leży w województwie małopolskim, w Polsce oczywiście. Na południu.  

• Czy to jest duże miasto? 

• To jest duże miasto. To jest chyba drugie największe miasto w Polsce w tym momencie.  

• A pamiętasz mniej więcej, ilu mieszkańców jest w Krakowie?  

• W Krakowie wiek około dwóch milionów mieszkańców, z czego zarejestrowanych oficjalnie jest 

około miliona. Drugi milion to studenci, bo w Krakowie jest bardzo dużo uniwersytetów i 

wyższych uczelni. Nieoficjalne źródła mówią, że jest też dużo Ukraińców – imigrantów z Ukrainy, 

ale oni zwykle nie są zaklasyfikowani, bo wielu z nich jest nieoficjalnie zarejestrowanych tak jak 

zresztą studenci, ze względu na to, że nie ma obowiązku meldunkowego.  

• Aha. No tak. Ale ty też nie pochodzisz z Krakowa, nie? 

• Nie. Ja pochodzę z województwa śląskiego. Powiedzmy z takiego miasteczka godzinę od 

Krakowa. Przyjechałam tutaj na studia i zakochałam się w mieście totalnie i tak wyszło, że 

zostałam. Wrosłam. 

• A dlaczego zakochałaś się w Krakowie? Co ci się spodobało? 

• Spodobał mi się przede wszystkim chyba rytm tego miasta. Ono jest takie wyluzowane. Nie ma 

takich stresów. Nie ma takiego wyścigu szczurów, takiej pogoni za pieniądzem, za karierą. Tylko 

wydaje mi się, że krakowianie potrafią świetnie doceniać uroki życia i relaksować się. I myślę, że 

może to Stare Miasto i ta obecność tych zabytków pomaga w tym pomaga. To, że oczywiście 

miasto jest takie piękne i pełno w nim zabytków, starych budynków też dodaje uroku i też to jest 

jedna z tych rzeczy, które uwielbiam. A taka trzecia rzecz, którą najbardziej lubię w Krakowie to 

jest to, że tutaj jest wszędzie blisko. Wszędzie można dojechać szybko tramwajem albo na 

rowerze, albo nawet przejść się na nogach i to jest totalnie super. 

• Okej, a czy jest coś, czego nie lubisz w Krakowie? 

• Tak. Nie lubię smogu i bardzo mnie on męczy i mnie stresuje. Często boli mnie przez niego 

głowa. Na szczęście smog jest głównie, właściwie tylko zimą, więc przez to drugie pół roku mamy 

trochę lepiej, ale wciąż jest to.. jest to duża wada. Miasto stara się zrobić co w jego mocy, żeby z 

nim walczyć i wprowadza różne nowe przepisy, obostrzenia i tak dalej, więc mam nadzieję, że to 

będzie się poprawiać, a taka druga rzecz, której nie lubię to gołębie krakowskie, które są 

wszędzie i są paskudne. Zresztą pewnie pamiętasz... 

• Tak. Pamiętam jak mi gołąb usiadł na zapiekance na krakowskim Kazimierzu i od tej pory jestem 

wielkim wrogiem gołębi. A czy ty mieszkasz w centrum? 

• Ja mieszkam tak 15 może 20 minut na nogach od centrum.  

• Mhm...czyli nie jeździsz tam tramwajem? 

• Nie. Albo chodzę na nogach albo jeżdżę na rowerze. Jak muszę pojechać gdzieś dalej to zwykle 

wsiadam na rower. Ta okolica, w której ja mieszkam jest bardzo zielona i bardzo mi się tutaj 

podoba. To nie jest może takie.. takie stricte osiedle. To są bardziej takie pojedyncze, 

porozrzucane trochę bloki i.. i stare kamienice odnowione, odremontowane budynki. Natomiast 

jest tutaj bardzo, bardzo zielono. Jest duży park nieopodal, jest gdzie się przejść. Jak otwieram 

okno to śpiewają ptaki. Nawet czasami mnie... 

• Gołębie śpiewają. 
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• Nie! Wszystkie inne tylko nie gołębie, ale nawet potrafią mnie obudzić rano. Tak bardzo głośno 

śpiewają. Także jest super. Jest tutaj dużo natury i przyjemnie się nawet choćby patrzy za okno, 

więc to jest ekstra.  

 

SŁOWNICZEK 

 

• Choćby = nawet - even 

• Doceniać uroki życia – to appreaciate live’s charm 

• Gołębie – pigeons 

• Mniej więcej – more or less 

• Nieoficjalne źródła – unofficial sources 

• Nieopodal – close 

• Obecność – presence 

• Obostrzenia – restrictions 

• Obowiązek meldunkowy – obligation to register one’s stay 

• Odnowione kamienice – renovated town houses 

• Okolica – surroundings 

• Osiedle - neighborhood 

• Paskudne – very ugly 

• Pochodzić – to come from 

• Pogoń za pieniądzem – money hunt 

• Pojedyncze – single 

• Porozrzucane – scattered 

• Powiedzmy – let’s say 

• Przede wszystkim – first of all 

• Tak jak zresztą – just like 

• Wróg – enemy 

• Wsiadać – to get on 

• Wyścig szczurów – rat race 

• Wyższa uczelnia – colleage 

• Zabytki - landmarks 

• Zapiekanka – a hot sandwich, popular junk food in Kraków 

• Ze względu na to, że – because/ due to 

• Zresztą – anyway 

• Zrobić co w jego mocy – to do its best 
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1.Check how well you understood the dialogue: 
1. Dominika mieszka 

a) na północy Polski 

b) na południu Polski 

c) na wschodzie Polski 

2. W Krakowie oficjalnie mieszka 

a) milion ludzi 

b) dwa miliony ludzi 

c) trzy miliony ludzi 

3. Dominika lubi Kraków, bo 

a) Kraków jest piękny, a życie w nim jest spokojne 

b) Kraków jest uroczy i można w nim robić karierę 

c) W Krakowie jest dużo natury i parków. 

4. Rzeczą, której Dominika nie lubi w Krakowie jest: 

a) ceny mieszkań 

b) stare budynki 

c) gołębie 

2.Kierunki świata. Dominika says that „Kraków jest na południu” so in the South. Do you 

know where other Polish cities are located? 
 

a) Gdańsk –  …………………………………….......... 

b) Rzeszów – ............................................... 

c) Białystok – .............................................. 

d) Poznań – ................................................. 

e) Szczecin - ................................................ 

f) Katowice - ............................................... 
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3.Kraków to duże miasto – Kraków is a big city (well in the Polish scale...) Dominika says 

she comes from “miasteczko”. Do you know what she meant? 
 

a) Miasto, z którego pochodzi jest większe od Krakowa 

b) Miasto, z którego pochodzi jest mniejsze od Krakowa 

c) Dominika pochodzi ze wsi 

4.Kolokwializmy. Find words and phrases in the text which mean 
 

a) Completely - ……………………………………... 

b) To grow roots – …………………………………. 

c) Relaxed, laid back - …………………………………………… 

d) Cool – ……………………………………………….. 

5. Rodzaje budynków. Match the names of different elements of a city with their 

descriptions. 
 

1. Kamienica  a) szkoła, do której ludzie chodzą po liceum, ale nie uniwersytet 

2. Blok  b) teren miasta mniejszy niż dzielnica 

3. Zabytek  c) stary budynek z ładną elewacją/fasadą; mieszkają w nim ludzie 

4. Osiedle  d) teren, na którym są ścieżki, stawy, trawiki i ławki 

5. Park  c) wysoki budynek, w którym jest wiele mieszkań 

6. Uczelnia wyższa d) stary budynek, który chętnie odwiedzają turyści 

 

6.Can you find the fragment when Dominika said how far she lives from the city center? 

She used preposition “od” Do you know why she didn’t say “z”? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.Verbs of movement. Can you find verbs of movement which mean: 
 

a) To walk regularly - ……………………………………….. 

b) To walk for pleasure/ not in a hurry -…………………………………….……… 
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c) To get somewhere/ to arrive - ………………………………………… 

d) To come  - ……………………………………………. 

e) To ride - …………………………………………….. 

f) To come from  - ……………………………………………… 

8.Mieszkaniec is a person who lives in some area, city or even a country. Inhabitants of 

some distant countries or foreign cities often do not have a name in Polish so you can 

just say “mieszkaniec Chicago”, “mieszkaniec Burkina Faso” etc. Mieszkańcy of Polish 

cities usually have their proper names like: krakowianin. Remember to write them with 

small letters.  

Skoro krakowianin jest mieszkańcem Krakowa, to jak nazywa się mieszkaniec: 
 

a) Warszawy – ........................................... 

b) Wrocławia – ................................................ 

c) Poznania – ............................................... 

d) Gdańska – ............................................... 

e) Lublina - .................................................. 
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Odpowiedzi: 
 

1.1b, 2b, 3a, 4c 

2.a) na północy, b) na południowym wschodzie, c) na północnym wschodzie, d) na zachodzie, e) na północnym 
zachodzie, f) na południowym zachodzie 

3.b 

4.1.totalnie, 2.wrosnąć, 3.wyluzowany, 4.ekstra, spoko 

5.1c, 2c, 3d, 4b, 5a 

6. Bo mówi o dystansie/ Because she is talking about distance 

7. a) chodzić, b)przechadzać się, c)dojechać, d) przyjechać, e) jeździć, f)pochodzić 

8. a) warszawianin, b) wrocławianin, c) pozanianin, d) gdańszczanin, e) lublinianin 
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