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Cześć! Mówi Paulina Lipiec z Polski Daily! Witam cię w dwunastym odcinku podcastu. Temat na dzisiaj 

to ubrania i pogoda. Jeśli jeszcze nie znasz słów z tych tematów, możesz się ich nauczyć na Quizlecie. 

Linki do list na Quizlecie są pod transkrypcją. 

Dzisiaj opowiem Wam o Mike’u, który jedzie na wycieczkę do Krakowa.  

No i gdzie ta wiosna? 

1 

Mike zaplanował wycieczkę do Krakowa na drugą połowę kwietnia, bo Maria, jego żona zawsze mówiła, 

że w marcu w Polsce jest jeszcze bardzo zimno, może padać deszcz, a nawet śnieg, a Kraków jest bardzo 

piękny wiosną.  Mike bardzo się cieszył, bo rodzina jego żony pochodziła z Krakowa i bardzo chciał ich 

spotkać.   

W czwartek obejrzał prognozę pogody w telewizji. Prezenterka powiedziała, że cały weekend będzie 

świecić słońce, niebo będzie czyste a temperatury wysokie – nawet dwadzieścia pięć stopni.  Mike 

spakował do walizki podkoszulki, krótkie spodenki, jedną bluzę z kapturem, bieliznę, adidasy, okulary 

przeciwsłoneczne i kapelusz. Oczywiście nie spakował ani parasola, ani kurtki przeciwdeszczowej.  

Pytania 

 

1. Dlaczego Mike zaplanował wycieczkę do Polski w kwietniu a nie w marcu? Bo jego żona mówiła, 

że w marcu w Polsce może być brzydka pogoda. 

2. Jaka była prognoza pogody w telewizji?  Prognoza była pozytywna: miało świecić słońce. 

3. Czego Mike nie spakował? Nie spakował ani parasola, ani kurtki przeciwdeszczowej, ani żadnego 

swetra 

W piątek wieczorem Mike był już w Krakowie. Było bardzo ciepło. Ludzie mieli na sobie wiosenne 

ubrania. Dziewczyny i kobiety miały na sobie lekkie sukienki na ramiączkach, krótkie spódnice, a nawet 

czasami sandały. Wielu mężczyzn miało na sobie kaszkietówki.  Dzieci na ulicy jadły lody i były bardzo 

zadowolone, że to już koniec zimy.  

Mike poszedł do hotelu. Zostawił walizkę w pokoju hotelowym, rozebrał się, wziął prysznic i założył 

elegancką białą koszulę z długim rękawem i dżinsy, bo chciał spotkać się z kuzynką żony i jej mężem w 

dość drogiej restauracji. Kiedy wyszedł z hotelu, był bardzo zdziwiony. Niebo było całe szare, a na ulicy 

były pierwsze kałuże. Padał deszcz i wiał wiatr.  
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Gdzie są dziewczyny w sukienkach? – pomyślał Mike. Teraz wszyscy mieli na sobie płaszcze, kurtki i 

gumowe buty, a w rękach trzymali parasole. Mike miał nadzieję, że nie będzie padać cały weekend. Wziął 

taksówkę do restauracji. 

Pytania 

1. Jak ubrane były kobiety, kiedy Mike przyjechał do Krakowa? Kobiety i dziewczyny miały na sobie 

sukienki, spódnice, a niektóre też sandały. 

2. Co założył Mike w hotelu? On założył białą koszulę z długim rękawem i dżinsy.  

3. Czym Mike pojechał do restauracji? On pojechał do restauracji taksówką. 

3 

Restauracja była bardzo elegancka. Kelner pokazał Mike’owi, gdzie jest jego stolik. Mike usiadł i czekał 

na kuzynkę żony i jej męża. Po piętnastu minuach przyszli. Wanda, czyli kuzynka jego żony, miała na 

sobie długą zieloną sukienkę z długim rękawem i brązową torebkę. Miała też elegancką fryzurę, małe, 

złote kolczyki i dużo pierścionków. Mike pomyślał, że Wanda wygląda bardzo ładnie! Wygląda pięknie! 

Jej mąż też wyglądał dobrze. Miał na sobie garnitur – granatową marynarkę i granatowe spodnie, a do 

tego jasnobeżową koszulę i ciemnobrązowy krawat.  Oczywiście oni mieli też płaszcze i parasole, bo 

teraz deszcz padał już bardzo, bardzo intensywnie. 

Mike, Wanda i Krzysztof rozmawiali cały wieczór. Mike wrócił do hotelu bardzo późno. Po północy!  

Następnego dnia obudził się wcześnie rano, o siódmej. Planował iść na spacer po Krakowie, zwiedzić 

Kościół Mariacki, muzeum w podziemiach a po południu też Wawel. Popatrzył za okno. Znowu świeciło 

słońce i ludzie znowu mieli na sobie lekkie ubrania. Ubrał się i wyszedł z hotelu. 

Jego hotel był blisko Kościoła Mariackiego, więc Mike oczywiście poszedł tam na piechotę. Kościół 

Mariacki bardzo mu się podobał, ale kiedy wyszedł z niego, okazało się, że pada straszny deszcz. To była 

ulewa! Ludzie biegali po całym Rynku i szukali suchego miejsca. Ich parasole wyglądały jak talerze 

satelitarne. Mike czekał w kościele na koniec deszczu. Kiedy deszcz już nie padał, poszedł szybko do 

galerii handlowej, żeby kupić parasol. 

Pytania 

1. Kim byli ludzie, z którymi spotkał się Mike? On spotkał się z kuzynką żony i jej mężem. 

2. Czy mąż Wandy był ubrany sportowo czy elegancko? On był ubrany elegancko. On miał na sobie 

garnitur. 

3. Czy Mike chciał zwiedzić Starą Synagogę w Krakowie? Nie, on nie miał planu zwiedzić Starej 

Synagogi. 
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4. Co Mike chciał kupić w galerii handlowej – parasol czy płaszcz przeciwdeszczowy? Mike chciał 

kupić parasol. 

 

4 

 

W galerii handlowej była wyprzedaż. To znaczy wszystkie ubrania kosztowały 50 procent mniej. Mike 

bardzo lubi kupować ubrania. Jego córka też bardzo lubi modę, więc kupił prezenty dla niej, dla jej męża 

i dla swojej wnuczki, czyli ich córki. Swojej córce kupił piękną, bluzkę bez rękawów w kwiaty, skórzane 

rękawiczki i jedwabny szal w kropki.  Dla wnuczki, która ma tylko dwa lata, kupił bardzo dużo rzeczy: 

rajstopy w psy i koty, trzy kolorowe sukienki, bawełniane spodnie dresowe, różową wełnianą czapkę, 

kurtkę dżinsową, a nawet spinki i kokardki do włosów.  Sobie kupił dwa krawaty – jeden w kratkę, a drugi 

w małe, pomarańczowe ryby. Chociaż wcale nie potrzebował, kupił sobie też skarpetki, bo były bardzo, 

bardzo tanie.  Pamiętał też o zięciu! Kupił mu bardzo brzydki srebrno-złoty pasek, bo bardzo go nie lubi.  

Mike nie kupił ani parasola, ani kurtki przeciwdeszczowej. Kiedy wyszedł z galerii było już późno i ciemno. 

Padał deszcz. Była burza z piorunami. Mike usłyszał grzmoty. Chciał wracać do galerii i kupić parasol, ale 

była już godzina dwudziesta druga i galeria była zamknięta. Kiedy przyszedł do hotelu był cały, cały 

mokry. 

W niedzielę rano Mike wracał do domu. Obudził się o piątej rano, spakował walizkę i wyszedł z hotelu. 

Było bardzo zimno. Termometr w telefonie pokazywał, że był mróz – minut dwa stopnie. Niebo było 

pochmurne, a nad Krakowem była też mgła. Mike wziął taksówkę i pojechał na lotnisko. Na szczęście 

pilot samolotu nie miał problemu i wystartował na czas. Kiedy Mike wrócił do Berlina, była tam piękna 

pogoda, świeciło słońce, a niebo było czyste.   

Pytania 

1. Kto w rodzinie Mike też lubi modę? Jego córka również interesuje się modą. 

2. Jaka była pogoda, kiedy Mike wyszedł ze sklepu? Była burza z piorunami i grzmotami. Padał 

deszcz. 

3. Czym Mike wrócił do domu – samolotem czy taksówką? Oczywiście! On wrócił do domu 

samolotem.  
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