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Przyjaciół warto mieć!

Ilu przyjaciół w ciągu swojego Ŝycia ma człowiek? – Takich prawdziwych, na
których zawsze moŜna polegać. Myślę, Ŝe niewielu. Zapewne moŜna by policzyć ich
na palcach jednej ręki. Mam jednego przyjaciela i dwie przyjaciółki. Moim najlepszym
przyjacielem jest mój mąŜ. Jesteśmy stale razem. Teraz, w Katowicach takŜe. Moje
dwie przyjaciółki mieszkają w Pradze. PoniewaŜ nie widzimy się zbyt często, piszemy
do  siebie  długie  e-maile.  Mamy  wspólne  zainteresowania,  a  mianowicie:  koty.
Zwierzęta teŜ mogą być dobrymi przyjaciółmi. Właściwie to musiałabym powiedzieć,
Ŝe  mam  trzy  przyjaciółki:  dwie  w  Pradze  i  jedną
w Katowicach. Tylko, Ŝe ta ostatnia ma cztery łapki, ogonek i czarno-białe futerko.

Eva z Czech

Jeśli  masz  wierną  przyjaciółkę,  to  naprawdę  masz  szczęście.  Ona  takŜe.
Przyjaciołom  moŜna  o  wszystkim  powiedzieć,  moŜna  z  nimi  o  wszystkim  porozmawiać,
moŜna liczyć  na  nich  w trudnych  sytuacjach.  Z przyjaciółmi  trzeba  się  często  spotykać.



Chciałabym,  Ŝeby  moja  przyjaciółka  była  osobą  dynamiczną,  otwartą,  pracowitą,
romantyczną i wesołą.

Marina z Rosji

Moją  przyjaciółkę  Ivanę  poznałam  dwa  lata  temu,  kiedy  obydwie  pracowałyśmy
razem jako kelnerki w dyskotece. Ivana jest Chorwatką i nie mówi po hiszpańsku. Dlatego na
początku naszej znajomości rozmawiałyśmy tylko po angielsku na róŜne tematy. Pierwszy
raz spotkałam Ivanę po pracy, w jednej z kawiarni, zdałam sobie wtedy sprawę z tego, Ŝe
znalazłam  prawdziwą  przyjaciółkę.  Ivana  jest  bardzo  ładna,  mądra,  wesoła,  pracowita  i
dobrze zorganizowana, ale trochę nieśmiała i czasami zamknięta w sobie. Bardzo doceniam
naszą  przyjaźń,  poniewaŜ  Ivanie  mogę  ufać,  a  ona zawsze jest  ze  mną  szczera.  Teraz
bardzo  tęsknię  za  naszym  wspólnie  spędzanym dniem wolnym (niedzielą),  kiedy  razem
chodziłyśmy  na  śniadanie  i  rozmawiałyśmy,  a  wieczorem  spacerowałyśmy  po  starym
mieście, jadłyśmy kolację i  piłyśmy sangrię.  ChociaŜ jestem daleko, mogę być  pewna, Ŝe
moja przyjaciółka nigdy mnie nie rozczaruje.

Jessica z Hiszpanii

Mój przyjaciel  ma na imię  Jesus. Jest Meksykaninem, ale mieszka w Polsce. Jest
zwariowany. Sądzę, Ŝe jesteśmy przyjaciółmi, poniewaŜ jesteśmy bardzo do siebie podobni.
Jesus jest bardzo wesoły, towarzyski, otwarty, miły, spontaniczny. Kocha Ŝycie i ludzi. Mogę
liczyć na niego, kiedy mam problemy osobiste. Ufam mu, a kiedy mam kłopoty, on martwi się
o mnie i wtedy czuję, Ŝe jestem dla niego bardzo waŜna (podobnie zresztą jak on dla mnie).
Dla Jesusa przyjaźń jest bardzo waŜna w Ŝyciu. Ma wielu znajomych, ale wiem, Ŝe ufa tylko
kilku osobom. Kiedy mam jakiś problem, on stara się dawać mi dobre rady, bym nie działała
pod wpływem emocji. Dzwonimy do siebie prawie codziennie i zawsze miło mi się  z nim
rozmawia.  Oczywiście,  jak  kaŜdy  przyjaciel,  czasem  mnie  denerwuje.  Ale  to  przecieŜ
w przyjaźni normalne.

Yunen z Meksyku

Moja najlepsza przyjaciółka ma na imię Eliza. Ma 23 lata i jest studentką. Eliza ma
ładne  pismo,  zdecydowanie  ładniejsze  niŜ  moje.  I  lepiej  niŜ  ja  mówi  po  polsku.  Jak  to
moŜliwe?  Jasna  sprawa  –  po  prostu  jest  Polką.  Ale  dość  tego  błaznowania!  Eliza  jest
Ŝyczliwa, zabawna, miła, mądra, rozsądna i spokojna. Lubi porządek w domu (przy okazji,
zdradzę,  Ŝe mieszkamy razem). Ale gdy idzie o pracę magisterską, to juŜ naprawdę  inna
sprawa;  Eliza  nie  bardzo  lubi  studiować.  Jest  za  to  bardzo  cierpliwa,  szczególnie,  gdy
pomaga mi w nauce języka polskiego. Ponadto jest szczera i zawsze mogę jej ufać. MoŜemy
rozmawiać na waŜne tematy: o Bogu, naszym Ŝyciu itd. Eliza jest Ŝyczliwa, dobra i rzadko

się gniewa. Teraz nie ma jej w pobliŜu, więc mogę pisać o niej szczerze.
Oczywiście, Ŝartuję!

Elspeth z Wielkiej Brytanii
Jacy jesteśmy?
Mój kolega z grupy, Marcin, jest wysokim szatynem. Pochodzi
z Bułgarii. Znam go niedługo, ale myślę, Ŝe jest spokojnym,

towarzyskim i ambitnym człowiekiem.
Charakteryzował Riszat z Kazachstanu

Lucie jest wysoką, szczupłą blondynką. Ma długie i kręcone włosy, niskie czoło i
piękne brwi. Jej oczy są małe i niebieskie. Ma trochę duŜy nos. Jej usta są duŜe



i pełne. Lucie bardzo lubi spać, a takŜe grać w karty. Latem uwielbia pływać. Chętnie czyta
ksiąŜki i magazyny. Bardzo lubi tańczyć. Lucie jest bardzo miła, towarzyska i pracowita. Jest
mądra  i  bystra,  dlatego  studiuje  na  uniwersytecie.  Bardzo  ją  lubię,  jest  moją  dobrą
koleŜanką.

Charakteryzowała Radka z Czech

Dawid jest dobrym człowiekiem. Zawsze jest cierpliwy i spokojny. To mądry,
ambitny, wesoły, ale czasem uparty chłopak. Dawid jest pracowity, ale bywa
leniwy.  Interesuje  się  koszykówką  i  kobietami.  Bardzo  lubi  tańczyć.

Codziennie chodzi na dyskoteki z dziewczynami. Gdy ma wolny czas, lubi
czytać ksiąŜki napisane po polsku.

Charakteryzował Ramal z AzerbejdŜanu

Moja  koleŜanka  ma na imię  Radka.  To bardzo  niska kobieta.  Jest  szatynką,  ma gęste,
krótkie i bardzo piękne włosy. Ma śliczną twarz i ładne oczy, mały nos i małe usta. Ma cienką
szyję. Radka jest bardzo sympatyczna, a zdaniem wielu męŜczyzn czarująca. Myślę, Ŝe jest
bystra, mądra i ambitna. Interesuje się sportem, od czasu do czasu biega, jeździ na nartach i
na rowerze. Gdy ma wolny czas, chętnie czyta magazyny i ogląda telewizję. Bardzo dobrze
tańczy, co tydzień chodzi na dyskoteki. Jest moją dobrą przyjaciółką.

Charakteryzowała Lucie z Czech

Mój kolega Riszat jest wysokim i szczupłym męŜczyzną.  Wydaje mi się, Ŝe
jest  wesoły.  Ma małą  i  owalną  twarz,  krótkie czarne włosy i  brązowe oczy.

Interesuje się muzyką i sportem. Lubi grać w piłkę noŜną i koszykówkę. Lubi teŜ
snowboard i jazdę na nartach. Co tydzień chodzi z przyjaciółmi na imprezy. DuŜo

czasu spędza z dziewczyną.
Charakteryzował Martin z Bułgarii

Mój nauczyciel Marcin jest wysokim szatynem. Jest szczupły, ma pełną twarz, małe
oczy i mały nos. Ma gęste brwi i krótkie włosy. On jest sympatyczny i bardzo
dobry.  Spośród  moich  nauczycieli  to  właśnie  go  lubię  najbardziej.  Jest
inteligentny, wesoły i towarzyski. Interesuje się słownictwem komputerowym.

Charakteryzowała Sonia z Armenii



Wiosna, wiosna, wiosna…

przebiśniegi                       krokusy                                  tulipany                             Ŝonkile

        bocian                         Ŝaba                                  wróbel          słońce
(bocian klekocze)        (Ŝaba kumka)                    (wróbel ćwierka)                (świeci słońce)    

zakochani                                 spacerować z psem w parku                      sadzić rośliny

       marzanna                                     kwitnąć                                                motyl
  (topić marzannę)                        (drzewa kwitną)                                  (motyle latają)


