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Paulina: Kuba! Jakim jesteś typem turysty? Czy wolisz podróżować niezależnie, z plecakiem, czy też 

wolisz wykupić sobie all inclusive gdzieś na plaży. 

Kuba: No ja zdecydowanie wolę podróżować niezależnie. Bardzo nie lubię, kiedy biuro podróży planuje 

mi wycieczkę, decyduje za mnie o tym, co powinienem zobaczyć, jakie zabytki zwiedzić, kiedy, w jakich 

godzinach jeść posiłki, ile mam czasu na plażę. Wolę sobie sam to wszystko zaplanować i bardzo lubię tą 

niezależność w podróży.  

P: Ale wolisz góry czy morze? Co cię bardziej kręci? 

K: To jest proste pytanie. Morze jest ... plaża... nie koniecznie muszę leżeć nad morzem, ale wolę kraje 

nad morzem. I wolę kraje ciepłe od zimnych. 

P: A dokąd była twoja ostatnia podróż? 

K: Ostatnia moja podróż odbyła się do Jordanii na Bliskim Wschodzie. I no była to jedna z lepszych moich 

podróży w ogóle w życiu.  

P: Mhm.. Byłeś sam? 

K: Nie byłem z Dominiką, moją narzeczoną. 

P: Kiedy tam pojechaliście i jak długo byliście w Jordanii? Opowiedz mi trochę, co robiliście. 

K: Byliśmy w Jordanii na początku lutego i byliśmy tam trochę ponad tydzień. Widzieliśmy różne rzeczy, 

bo widzieliśmy stolicę Jordanii, ale takim najlepszym punktem były odwiedziny na pustyni, gdzie 

spaliśmy w obozie beduińskim, a później razem z Beduinami pod gołym niebem. To jest pustynia, która 

nazywa się Wadi Ram, jest jedną z najbardziej znanych chyba pustyń na świecie, bo kręci się tam 

wszystkie znane filmy, zwłaszcza te, których fabuła dzieje się na Marsie. I mieliśmy okazję widzieć cały 

ten marsjański krajobraz Wadi Ram. To było niesamowite, a najbardziej niesamowite z tego to było 

spanie przy ognisku pod gołym niebem, pod milionem gwiazd. 

P: Obserwowaliście w nocy gwiazdy, tak? 

K: No obserwowaliśmy. Ciężko było od nich oderwać oczy, bo tyle ich było. To było niesamowite. 

P:Jaki będzie następny cel? Jaka będzie następna destynacja, kolejna podróż? 

K: Jeszcze nie zaplanowaliśmy następnej podróży. Myślimy, że pojedziemy znowu na Bliski Wschód, ale 

jeszcze nie zdecydowaliśmy się, kiedy w ogóle pojedziemy i dokąd. Też nie lubimy planować podróży z 

dużym wyprzedzeniem. Wolimy planować podróże trochę bardziej spontanicznie w zależności też od 

tego, gdzie akurat uda się znaleźć dobre połączenia samolotowe, czy może nie w tylko samolotowe, ale 

takie żeby można było gdzieś niedrogo pojechać i zobaczyć coś nowego. 

P: I raczej szukacie w takich podróżach miejsc zwiazanych z kulturą? Chodzicie do muzeów albo 

odwiedzacie jakieś stare budynki, czy wolicie takie wycieczki gdzieś głęboko do natury, na łono natury 

tak jak byliście w Jordanii na pustyni? 

K: Myślę, że raczej szukamy miejsc związanych z kulturą, ale niekoniecznie będą to muzea, tylko raczej 

miejsca związane z życiem codziennym. To co najbardziej ja lubię w podróżach to poznawać życie 

codziennie ludzi w danych krajach. Lubię pójść do kawiarni, zobaczyć, co ludzie jedzą, w jaki sposób to 
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jedzą. Przyglądać się ludziom na ulicach, a najbardziej takim miejscem kultury, które najbardziej lubię w 

różnych krajach to jest targ, gdzie można pójść zobaczyć jak ludzie robią zakupy i w ogóle co jedzą, i co 

kupują na co dzień. 

P: Mhm.. Fajnie.I ostatnie pytanie: Czy masz takie miejsce w Polsce, które cię kiedyś urzekło, albo do 

którego lubisz wracać, gdzie się relaksujesz, odprężasz? 

K:Tak, mam kilka takich miejsc w Polsce. Jednym z  takich miejsc, do których jeżdżę bardziej jako turysta 

obecnie, bo kiedyś tam mieszkałem, to jest Trójmiasto, czyli Gdańsk, Sopot i Gdynia. I bardzo lubię te 

miejsca, lubię tam jeździć, spotykać się ze znajomymi, lubię tam pójść na plażę, pospacerować po ulicach 

czy parkach. To jest takie miejsce, w którym lubię się relaksować. 

 

SŁOWNICZEK: 
 

biuro podróży – tour agency 

bliski wschód – middle east 

fabuła – storyline 

kręcić filmy – to film 

na łono natury – to nature 

narzeczona – fiancée 

niekoniecznie – not necessarily 

niezależnie – independently 

obóz beduiński – beduin camp 

odbyć się – to happen, to take place 

odprężać się – to relax 

ognisko – bonfire 

opowiedzieć – to tell (a story) 

pod gołym niebem – under stars 

połączenia - connections 

pustynia – desert 

targ – market 

urzec – to charm 

z wyprzedzeniem – in advance, ahead 
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zabytki – monuments 

 

1.Choose the correct answer 
 Prawda Nieprawda 

1. Kuba często jeździ na wakacje z biurem podróży.   

2. Ostatnim razem Kuba pojechał na Bliski Wschód.   

3. Dominika to teściowa Kuby.   

4. Pustynia Wadi Ram jest sławna, ponieważ można tam 
obserwować gwiazdy. 

  

5. Kuba lubi gapić się na ludzi na targu.   

6. Kuba ma sentyment do Trójmiasta, bo kiedyś tam mieszkał.   

 

GRAMMAR: 
Muzeum, just like other nouns ended in -um, does not decline in singular. In plural it behaves almost the 

same as other neutral verbs. Apart from Genitive! In genitive such words take ending -ów. 

2.Fill the blanks with museum in plural 
 

1. Chodzicie czasem do ........................................? 

2. Nie interesuję ....................................... . 

3. Odwiedziłem w Warszawie dwa ........................................ . 

4. ..................................... w stolicy są bardzo interesujące. 

5. Krystyna cały wieczór opowiadała o ........................................... 

You may know that comparative adjectives in Polish created in Polish by adding ending -szy (tani – 

tańszy) or -ejszy (ładny-ładniejszy  and superlative adjectives follow the same pattern and get naj- at 

the beginning (najciekawszy, najpiękniejszy). There are some words, usually longer words that do not 

follow this pattern. We do not change their endings, but we just add bardziej and najbardziej. For 

example: bardziej/ najbardziej interesujący, bardziej/ najbardziej kolorowy. Kuba used them in the 

text.  

3.Can you find the adjectives he used with bardziej and najbardziej? 
 

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Because bardziej and najbardziej are adverbs they can also intensify verbs. Find them in the text: 

b)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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VOCABULARY: 
Odbyć się 

Kuba said his last trip odbyła się to Jordan. Verb odbyć się is usually used when we talk about time or 

place of some event and it means to take place. Normally we do not say that something can odbyć się to 

a place but in a place. For example: Koncert odbył się w parku. – The concert took place in the park. 

Kuba’s unusual use of this verb only shows the flexibility of the language.  

Urzec 

I asked Kuba: Czy jest jakieś miejsce w Polsce, które cię urzekło? Is there a place in Poland which 

enchanted you? We usually use this verb in a past and we even have a fixed phrase we use when we 

want to say someone’s story is unbelievable or someone is giving us silly excuses. We cay: Urzekła mnie 

twoja historia. Your story enchanted me. 

Zdecydowanie 

This word can be used as an emphasis in an answer. If I ask you whether you like Polish, you can say: 

Zdecydowanie tak! Definitely, yes! Or just: Zdecydowanie. You can use zdecydowanie also tu put 

emphasis on negative sentences. Zdecydowanie nie lubię brukselki. I definitely dislike Brussel sprouts. 

Niesamowite 

Just like every language Polish has a lot of words to express that something is more than dobre. You can 

say: Film był świetny, wspaniały, rewelacyjny, doskonały, znajomity or niesamowity. Niesamowity is a 

very popular word. 

IDIOMS: 
Describing the night in the desert Kuba said (about stars): Nie mogliśmy oderwać od nich oczu.  

Oderwać means to separate, to detach. They were so amazed by they view they could not, literally, 

detach their eyes of the sky. Do you remember a view you could not oderwać od niego oczu? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Spać pod gołym niebem literally means to sleep under the naked sky and it means to sleep without a 

roof over your head.  

Na łonie natury means in nature. Funny fact – łono is a womb. So you can spend time in the womb of 

nature which sounds very nice to me because the nature is our mother. We say: matka natura 

4.Fill the blanks with idioms from this Real Talk: 
 

1. Spędziliśmy sylwestra śpiąc w śpiworach ................................................. 

2. Nie lubię spędzać weekendów w mieście. Najlepiej czuję się .............................................. . 

3. Szczeniak był tak piękny, że ................................................................................... 
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COLLOQUIALISM 
 

I asked Kuba: Wolisz morze czy góry? Co cię bardziej kręci? Do you prefer sea or mountains? What turns 

you on more?  

Kręcić literally means to turn, to swerve, to twist.  

If coś cię kręci you like it a lot, it makes you excited. Mnie kręcą języki obce, a ciebie? (noticed the 

hobby will be in Mianownik – Nominative) 

Co cię kręci? 
 

......................................................................................................................................................... 
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Odpowiedzi: 
1. 1.1.nieprawda, 2.prawda, 3.nieprawda, 4.nieprawda, 5.prawda, 6.prawda 

2. 2.1.muzeów, 2.muzeami, 3.muzea, 4. muzea, 5.muzeach 

3. 3.a) najbardziej niesamowite, najbardziej znana, bardziej spontanicznie, b) bardziej kręci, 

bardziej lubię, bardziej przyglądać się, bardziej jeżdzę 

4. 4.1. pod gołym niebem, 2. na łonie natury, 3. nie mogłem/am oderwać od niego oczu 
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