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A BRIEF HISTORY OF THE CITY OF PRZEMYÂL

The city of PrzemyÊl is situated on the San River next to the
contemporary Polish-Ukrainian border, about 90 kilometers from Lwów
(Lviv) in the east and from Rzeszów to the west. The oldest historical
mention of PrzemyÊl is from 981. A natural passage between the Carpatians
and the Sandomierz Lowlands, called the “PrzemyÊl Gate,” has for centuries
connected cities in Eastern and Western Europe. PrzemyÊl’s location in a
border zone between three countries caused the rulers of Poland, Ruthenia,
and Hungary to try to gain control over it from the 10th century on.

The town has always been inhabited by a population of many
nationalities, denominations, and cultures: Poles, Ruthenians, Germans,
Czechs, Armenians, and Jews. By the 17th and 18th centuries, most
minorities were assimilated, leaving Poles, Ruthenians, and Jews as the
dominant ethnic groups in PrzemyÊl and its surroundings.

In 1772, following the first partition of Poland, PrzemyÊl was
incorporated into Austria. Its development became possible again only after
1880, when the Polish territories under Austrian rule (Galicia) were allowed
a significant degree of autonomy. This development was connected to the
town’s strategic location near the border of the Russian Empire. A system of
fortifications was expanded to make up the PrzemyÊl Fortress, one of the
largest fortresses in Europe at the time. Economic recovery was also fostered
by the construction of the railway line which connected Cracow to Lwów,
with a branch leading to Hungary.

During the First World War the town and fortress were besieged by
the Russian army twice. In November 1918, after Polish independence, the
town found itself within the borders of “reborn” Poland. Its population of
50,000 was made up of Poles, Ukrainians, and Jews. PrzemyÊl again became
a battlefield during the Second World War. From September 1939 to June
1941 the German-Soviet state border ran along the town’s section of the San
River, accordance with the Nazi-Soviet Pact.
 In 1975, following Poland’s new administrative division, the
Wojewódstwo (Province) of PrzemyÊl was established. The elevation of
PrzemyÊl to the rank of a provincial capital had a beneficial effect on the
city’s development, PrzemyÊl currently now numbers some 70,000
inhabitants.

On the cover: coat of arms of the city of PrzemyÊl.
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INTRODUCTION

OpowieÊci mojej ˝ony (Tales Told by my Wife) by Miros∏aw
˚u∏awski (1913-1995) comprises a collection of anecdotal short
stories, based on events taken from a family history spanning
four generations, as if told by the narrator's wife before a group
of family and close friends. Many stories are set in the and
around the town of PrzemyÊl, in the southeastern part of
contemporary Poland. Often amusing, but just as often of a
philosophical bent, many of the stories contain surprise morals.
Many arise out of nostalgia for the past, or are based on
amusing or instructive juxtapositions between past and present
customs, or between supposed differences between male and
female behavior. Often stories depend on the unexpected
consequences of taking a positive trait of character to an
extreme. While touching occasionally on unhappy periods in
20th-century Polish history, the overall tone of the stories is
optimistic, testifying to the continuity of life and the resilience of
the individual in the face of life's adversities and
unpredictabilities.

This collection of glossed short stories is intended for
supplementary use in Polish classes at any college level beyond
the first year. The wide-ranging settings and correspondingly
rich vocabulary make the stories especially suitable for
introducing students to the written variant of contemporary
Polish. The stories can be retold, analyzed, and discussed at
various levels of linguistic and intellectual sophistication,
whether orally or in written compositions. Due to their
comparative brevity (stories range about seven or eight short
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pages in length), individual stories can be covered in two or two
three class periods, and the entire collection can be read in a
single semester.

USING THE GLOSSARY

One of the outstanding characteristics of these stories is
their down-to-earth everyday household choice of words,
making them especially well suited to vocabulary building.
Occasional regionalisms and authorial idiosyncracies are easily
identified and serve to make the narration more picturesque.

The glossary at the end of the book has been compiled by
folding a base vocabulary of around 1500 words into a text
glossary, containing words that occur in the text but not in the
base. As a general rule, full dictionary entries are given instead
of abbreviated entries containing only the word-forms found in
the text. For example, when the adverb zgodnie 'in concert, in
agreement, in accordance with' occurs, it is cited under the entry
for the adjective zgodny 'consensual'. In this way, the process of
looking up words helps to develop a stronger vocabulary and a
sense for word relationships.

This reader was in part conceived as a text for a course in
Polish-to-English literary translation. Accordingly, the glossary
expects the user to be able to adapt the literal and standard
meanings of words and word-combinations given in the glossary
to the specific contexts in which words are used in these stories, in
order to come up with the best idiomatic English translation.

It is assumed that the reader will know how to form
participles and verbal nouns from verbs. Accordingly, often a
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participle in the text will be glossed by the verb from which it is
arrived. For example, one should be able to derive domnki´ty
'shut, closed' from domknàç -n´ -niesz pf, impf domykaç 'close, shut
(completely)'. Similarly, z∏amanie in the sense 'breaking' will not
be glossed separately from ∏amaç -mi´ -miesz impf, pf z∏amaç
'break', although in the sense 'fracture' it would be. This said, the
glossary is liberal in citing participles and verbal nouns alongside
the verbs from which they are derived. When a participle is given
a separate entry, it is simply designated as an aj, i.e. an adjective.

In the glossary, although many cross-references are
given, it is assumed that the user will know how to look up a
prefixed perfective verb under the unprefixed imperfective.
Additionally, the user should know how to recognize the
comparative and superlative forms of adjectives and adverbs,
for these are usually not listed separately.

Occasional words and phrases considered to need
commentary are bracketed and translated at the end of the
book, in the section Uwagi. The reader interested in having a
grammatical companion at hand when reading these stories is
referred to the author's Polish Grammar in a Nutshell.

MIROS¸AW ˚ULAWSKI

Miros∏aw ˚u∏awski (1913-1995), probably known today
more as the father of the French film director Andrzej ˚u∏awski,
spanned, in his various activities as writer, diplomat, and
publicist, most of the twentieth century. Educated in law and
diplomacy in Lwów (Lviv) in today's Western Ukraine, the elder
˚u∏awski had his literary debut in 1934 in Lwów as a poet.
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During the Second World War he was a member of the Home
Army and was active in the underground resistance, especially
its cultural  aspect, and as a war correspondent.

During the periods 1945-1952 and 1957-1978 ˚u∏awski
held the positions of Polish delegate to UNESCO in Paris and of
ambassador to Senegal and Mali. During 1952-1957 he was editor
of Przeglàd Kulturalny (Cultural Review) in Warsaw. Among his
literary works are the short-story collections Ostatnia Europa
(The Last Europe) 1947, Psia gwiazda (Dog Star) 1965, OpowieÊci
mojej ˝ony (Tales Told by My Wife) 1970, and the novel Rzeka
czerwona (Red River) 1953.

OpowieÊci mojej ˝ony was first published by Czytelnik
publishers (Warsaw, 1970). This collection, and their suitability
for use in the Polish language classroom, was brought to my
attention by Jolanta ¸apot. I would like to express my sincerest
gratitude to the author's son, French cinema director Andrzej
˚u∏awski, for making this collection available for pedagogical
adaptation.   
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BILET

_ZastanawialiÊmy si´ nad rolà nonsensu w ˝yciu

cz∏owieka i wtedy moja ˝ona powiedzia∏a:

- Nonsens wcale nie jest takim nonsensem, jakby si´

zdawa∏o. [JeÊli si´ bli˝ej przypatrzyç], to nonsens jest prawie

zawsze nieuniknionym wynikiem dzia∏ania okolicznoÊci pe∏nych

sensu i rezultatem ca∏kowicie uzasadnionym.

ZaprotestowaliÊmy. Ka˝dy wie, ˝e nonsens to coÊ, co nie

ma sensu.

Moja ˝ona uÊmiechn´∏a si´ tylko. Tak uÊmiechajà si´

ludzie pe∏ni tajemnej wiedzy o rzeczach, o których inni nie majà

poj´cia. Moja ˝ona zna si´ na zio∏ach, kwiatach, dzieciach i snach,

co mnie zawsze troch´ przera˝a.

- Pos∏uchajcie - powiedzia∏a. - Chc´ wam opowiedzieç

zdarzenie, które wydarzy∏o si´ bardzo dawno, kiedy mnie

jeszcze na Êwiecie nie by∏o, ale które [przez to] wcale nie jest

nieprawdziwe. Pozwoli wam to zrozumieç g∏´boki sens

nonsensu. Chcecie, ˝ebym je opowiedzia∏a?

- Chcemy - powiedzieliÊmy chórem, bo i tak nie by∏o nic

innego do zrobienia [tego deszczowego przedpo∏udnia]. Pada∏o

ju˝ drugi dzieƒ i zapowiada∏o si´ na dobrà trzydniówk´,

mieliÊmy wi´c przed sobà mas´ czasu do zabicia.

Moja ˝ona jest pe∏na moralnych tradycji rodzinnych,

si´gajàcych do siódmego pokolenia, nie wiem, skàd w niej si´ to

bierze, ale wiem, ˝e tak jest, wi´c by∏em pewien, ˝e zaraz

zaczerpnie z nich, jak ze studni. Tak te˝ si´ sta∏o. Co nie jest
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wcale dowodem na to, ˝e jà znam dobrze, lecz raczej, ˝e nie

znam jej wcale. [Có˝ bowiem z tego], ˝e wiem, co za chwil´

powie albo uczyni, skoro nie wiem, skàd si´ w niej bierze to, co

w niej jest.

- Moja [babka] - mówi∏a moja ˝ona - by∏a za m∏odu

nauczycielkà i uczy∏a we wsi, która nazywa∏a si´ [Czyszki]. Ale

mieszka∏a w mieÊcie i codziennie doje˝d˝a∏a do tych Czyszek

pociàgiem. By∏ to taki pociàg, który wlók∏ si´ niemi∏osiernie,

wi´c podró˝ w ka˝dà stron´ trwa∏a prawie dwie godziny, choç z

miasta nie by∏o wcale daleko do tych Czyszek. Moja babka

musia∏a wi´c wstawaç codziennie o piàtej rano, a kiedy wraca∏a,

by∏ ju˝ wieczór i by∏a taka zm´czona, ˝e poza po∏o˝eniem si´

spaç nic jej nie by∏o w g∏owie. Mojej babce grozi∏o wi´c

staropanieƒstwo, co by∏oby zresztà rzeczà zupe∏nie normalnà,

[zwa˝ywszy tryb ˝ycia, jaki prowadzi∏a], i okolicznoÊç, ˝e by∏a

jedynà nauczycielkà uczàcà w tej wiejskiej szkole. Ale moja

babka lubi∏a czytaç do poduszki romanse i taka perspektywa

wcale si´ jej nie uÊmiecha∏a. Naczytawszy si´ romansów,

marzy∏a wi´c w pociàgu o królewiczu z bajki. Ale do pociàgu

wsiadali zawsze ci sami ludzie, którzy w niczym nie

przypominali królewicza z bajki, tylko pachnieli kie∏basà i

czosnkiem, capem albo piwem. Moja babka mia∏a bardzo

wra˝liwe powonienie, odziedziczy∏am to po niej, tote˝ cierpia∏a

niewymownie. Prosz´ zwa˝yç, ˝e pociàg by∏ praktycznie

jedynym miejscem, gdzie - przynajmniej teoretycznie - mia∏a

szanse spotkania m´˝czyzny ze swoich marzeƒ. JeÊli kogoÊ z
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paƒstwa razi powy˝sze u˝ycie przymiotników, to niech b´dzie

∏askaw pami´taç, ˝e przez ca∏y czas chodzi mi wy∏àcznie o

wykazanie zgodnoÊci teorii z praktykà.

Moja ˝ona przerwa∏a, zapali∏a papierosa, z tych

najd∏u˝szych, strzepn´∏a popió∏, który jeszcze nie zdà˝y∏ si´

uformowaç, i ciàgn´∏a dalej:

- No i oczywiÊcie królewicz si´ zjawi∏, bo inaczej nie

mia∏abym o czym opowiadaç. By∏ to m∏ody, elegancki i bardzo

przystojny m´˝czyzna, mia∏ bia∏à chusteczk´ w kieszonce i

pachnia∏ przyjemnie lawendà. Musia∏ mieç jeszcze zakr´cone w

gór´ wàsiki, lask´, r´kawiczki, sztywny, wyk∏adany ko∏nierzyk,

getry i melonik. Wyobra˝am sobie, ˝e tak w∏aÊnie wyglàda∏ w

owych czasach typowy królewicz z bajki.

WydaliÊmy zgodny pomruk potakiwania, po czym moja

˝ona ciàgn´∏a dalej:

- [Ów] m∏ody cz∏owiek wszed∏ do przedzia∏u, w którym

siedzia∏a tylko moja babka, uchyli∏ grzecznie melonika, spyta∏

"czy pani pozwoli?" i nie czekajàc na odpowiedê zajà∏ miejsce

naprzeciw mojej babki, przy oknie. Moja babka spojrza∏a na

niego i poczu∏a, ˝e nagle robi jej si´ goràco, potem zimno, ˝e

oblewa si´ na przemian rumieƒcem i bladoÊcià, ˝e pragn´∏aby

si´ pod ziemi´ zapaÊç, a równoczeÊnie nie zamieni∏aby miejsca w

tym przedziale na ˝adne miejsce na Êwiecie, ˝e umar∏aby gdyby

ten cz∏owiek dotknà∏ jej r´ki lub zwróci∏ si´ do niej jakimÊ

s∏owem, ˝e umar∏aby te˝, gdyby tego nie uczyni∏, jednym

s∏owem, moja babka zdradza∏a kliniczne objawy mi∏oÊci od
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pierwszego wejrzenia, ["un coup de foudre"], ten albo ˝aden.

M∏odzieniec zachowa∏ si´ dyskretnie, ale te˝ gapi∏ si´ w nià jak

sroka w koÊç i widaç by∏o, ˝e tak˝e opuÊci∏a go wszelka pewnoÊç

siebie i towarzyska swoboda, które to cechy niewàtpliwie

dotychczas przejawia∏. Babka moja, kiedy jà pozna∏am, mia∏a

ciàgle jeszcze bardzo pi´kne w∏osy i oczy, wi´c wtedy w pociàgu

musia∏a mieç jeszcze pi´kniejsze.

Moja ˝ona przerwa∏a i zamyÊli∏a si´ na chwil´, a my

wszyscy widzieliÊmy w duszy ten przedzia∏, oboje m∏odych,

pociàg pe∏en niegdysiejszych ludzi, jadàcych w czasach, które ju˝

min´∏y.

- Siedzieli tak i milczeli, niezdolni do przedsi´wzi´cia

czegokolwiek, bo od razu wytworzy∏a si´ mi´dzy nimi ta

napi´ta sytuacja, która powstaje wtedy, kiedy dwoje ludzi zbyt

mocno myÊli o tym samym. Pociàg jecha∏ i czas mija∏, moja

babka pomyÊla∏a z przestrachem, ˝e ta podró˝ do Czyszek trwa

tak króciutko, choç dotychczas wydawa∏o si´ jej zawsze, ˝e trwa

okropnie d∏ugo, po raz pierwszy zda∏a sobie spraw´, ˝e pociàg

poruszajàc si´ niezdarnie w przestrzeni porusza si´

b∏yskawicznie w czasie, w tym jedynym czasie, który jest jej

dany jeden jedyny raz i pewnie ju˝ nigdy wi´cej. Zebra∏a w

sobie ca∏à odwag´, jakà daje rozpacz, i zapyta∏a:

"Przepraszam pana, która godzina?"

M´˝czyzna si´gnà∏ do kieszonki w kamizelce, wydoby∏ z

niej zegarek na z∏otym ∏aƒcuszku, nacisnà∏ spr´˝ynk´

uruchamiajàcà wieczko i powiedzia∏:
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"Wpó∏ do siódmej, prosz´ ∏askawej pani."

"Dzi´kuj´ panu" - powiedzia∏a moja babka. 

OÊmielony zapyta∏, czy ona jedzie daleko? Serce w niej

zatrzepota∏o, wi´c powiedzia∏a, ˝e daleko. Wtedy on powiedzia∏,

˝e wysiada na najbli˝szej stacji, a moja babka spojrza∏a na niego

z takim b∏aganiem, ˝e musia∏ coÊ wreszcie zrozumieç, bo zaczà∏

nagle mówiç bardzo szybko, ˝e tak mu by∏o mi∏o, ˝e chcia∏by jej

pos∏aç kartk´ na pamiàtk´ tej wspólnej podró˝y, czy nie

gniewa∏aby si´, gdyby jà poprosi∏ o adres, bez adresu nie

móg∏by jej wys∏aç kartki z podzi´kowaniem za dotrzymanie

towarzystwa.

Moja babka poda∏a mu adres. Nie mia∏ przy sobie notesu i

zapisa∏ go starannie na bilecie kolejowym.

Babce ze szcz´Êcia serce wali∏o coraz mocniej. Wiedzia∏a,

˝e ju˝ si´ nie zgubià, ˝e potrafi jà odnaleêç, ˝e przynajmniej

napisze. Czu∏a, ˝e ze wszystkich m´˝czyzn na Êwiecie ten jeden

jest jej przeznaczony. Wiedzia∏a, ˝e si´ nie myli, ˝e nie mo˝e si´

myliç. Patrzy∏a za nim ju˝ jawnie zakochanymi oczyma, kiedy

wysiada∏ z wagonu i udawa∏ si´ w stron´ stacji. Patrzy∏a za nim

ju˝ z t´sknotà i wtedy zobaczy∏a, ˝e odwraca si´, dostrzega jà,

uchyla melonika, rzuca jej goràce spojrzenie, a równoczeÊnie

si´ga w roztargnieniu do kieszonki kamizelki i oddaje bilet

kontrolerowi u wyjÊcia. Jedyny znak rozpoznawczy, po którym

móg∏ jà odnaleêç!

Moja ˝ona przerwa∏a i wyglàda∏o na to, ˝e na tym si´

skoƒczy jej opowieÊç.
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- Ale - spytaliÊmy - co to ma do sprawy nonsensu?

- [Jak to?] - zapyta∏a moja ˝ona. - Jak to co? Przecie˝ to

wszystko jest na pozór nonsensem, a naprawd´ ma zupe∏ny

sens. To by∏ nonsens, ˝e moja babka widzia∏a w nim królewicza

z bajki i zakocha∏a si´ od pierwszego wejrzenia. To by∏ nonsens,

˝e [w pierwszym jako tako wyglàdajàcym podró˝nym]

ulokowa∏a [swe] nadzieje. To by∏ nonsens, ˝e on odda∏ bilet, na

którym zapisa∏ jej adres. Ca∏a ta historia jest jednym nonsensem.

A jednak...

Podesz∏a do pó∏ek i wzi´∏a z nich album ze starymi

fotografiami.

- Popatrzcie - powiedzia∏a - to ten m∏odzieniec z pociàgu.

Pokaza∏a nam fotografi´ starego, ∏ysego pana [o

poczciwym wyglàdzie].

- To on w∏aÊnie by∏ moim dziadkiem - powiedzia∏a moja

˝ona. - Ale to jest zupe∏nie inna historia. Mo˝e kiedyÊ jà wam

opowiem.

_
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TOPKA SOLI ALBO G¸OWA CUKRU

PrzebieraliÊmy uzbierane rano grzyby. Jedne

przeznaczone byç mia∏y na marynaty, inne do suszenia. I wtedy

ktoÊ zaczà∏ wspominaç dawne czasy, kiedy gospodarstwo

domowe nie by∏o [tym, czym] jest dzisiaj, tylko ca∏à fabrykà, w

której wyrabia∏o si´ mas´ ró˝nych konfitur, powide∏, soków,

suszonych Êliwek nawleczonych na patyczki i posypanych

kminkiem, kandyzowanych gruszek i sma˝onych w cukrze

ogórków. Wi´c zacz´liÊmy si´ licytowaç [jedno przez drugie],

ka˝dy stara∏ si´ dorzuciç do tej litanii coÊ, czego jeszcze nie by∏o,

wreszcie ktoÊ przypomnia∏, ˝e do tych celów kupowa∏o si´

wówczas cukier w postaci wielkiego sto˝ka, co nazywa∏o si´

g∏owà cukru. Tak si´ mówi∏o: "przynieÊ mi g∏ow´ cukru".

Mówi∏o si´ te˝: "prosz´ o [topk´ soli]", bo i sól kuchenna by∏a

pakowana w sto˝kowate, papierowe woreczki.

- Nie mówcie o g∏owach cukru ani o topkach soli -

powiedzia∏a wtedy moja ˝ona - bo to mi przypomina pewnego

m∏odego cz∏owieka, [którego widok] wzbudzi∏ we mnie uczucie

litoÊci. Jeszcze teraz dreszcz mnie przenika, kiedy [przez to

wasze gadanie] musz´ myÊleç o tym okropnym przypadku.

Przebieranie grzybów zapowiada∏o si´ jeszcze na d∏ugo,

bo zbiór tego dnia by∏ udany, wi´c pocz´liÊmy si´ domagaç,

˝eby opowiedzia∏a. Moja ˝ona przygotowa∏a ig∏y i nici do

nawlekania pokrajanych grzybów i zacz´∏a tak:
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- By∏o to ju˝ dawno, jeszcze wtedy, kiedy mieszkaliÊmy w

Pary˝u. MieliÊmy wielu znajomych i bywaliÊmy cz´sto, nie tak

jak dziÊ, ale najbardziej lubiliÊmy chodziç w niedziel´ do

znajomego etnologa w Pa∏acu Chaillot, [u którego] zawsze

spotkaç mo˝na by∏o bardzo ciekawych ludzi. Ten etnolog z

niewiadomych powodów niezmiernie lubi∏ mojego m´˝a, który,

jak wiadomo, odznacza si´ brakiem jakichkolwiek zalet

towarzyskich.

Mruknà∏em coÊ protestujàcego, ale moja ˝ona machn´∏a

tylko r´kà i ciàgn´∏a dalej:

- Otó˝ ten etnolog prowadzi∏ dom otwarty dla ka˝dego,

kto mia∏ ochot´ przyjÊç, w ka˝dà niedziel´ od czwartej do

szóstej. Z tarasu jego mieszkania mia∏o si´ bardzo pi´kny widok

na Pary˝. Ale tym widokiem mo˝na si´ by∏o syciç tylko wtedy,

kiedy si´ przysz∏o przed innymi goÊçmi, bo póêniej patrzy∏o si´

ju˝ tylko na rozmaitych ludzi, których widok by∏ jeszcze

ciekawszy. JeÊli o mnie chodzi, to ludzie sà ciekawsi od wszelkich

widoków, krajobrazów i przedmiotów.

- [Zgadza si´] - powiedzia∏em. -W Taorminie ca∏y czas

patrzy∏aÊ na jakiegoÊ karze∏ka zamiast na [Etn´].

- Karze∏ek mia∏ trzydzieÊci osiem centymetrów wzrostu, a

Etn´ ju˝ widzia∏am przedtem na obrazku - powiedzia∏a moja

˝ona i mówi∏a dalej:

- Pewnej niedzieli zastaliÊmy tam m∏odzieƒca, który

natychmiast zwróci∏ mojà uwag´ do tego stopnia, ˝e ju˝ do

koƒca wieczoru nie by∏am w stanie zainteresowaç si´ nikim
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innym. M∏odzieniec ów by∏ smuk∏y, dobrze ubrany i wyra˝a∏ si´

inteligentnie o wszystkim, na co tylko rozmowa schodzi∏a. Ale

nie to przyku∏o mojà uwag´, bo m∏odzieƒców zgrabnych,

eleganckich i wymownych spotka∏am ju˝ wielu, a ˝adnemu z

nich nie zgodzi∏abym si´ oddaç za ˝on´ w∏asnej córki, gdybym

jà mia∏a. To, co przyku∏o mojà uwag´, to by∏a jego g∏owa, która

mia∏a kszta∏t topki soli albo, jeÊli wolicie, g∏owy cukru. By∏a

wysoka, idealnie sto˝kowata i zakoƒczona szpicem, na którym

ros∏a ma∏a k´pka w∏osów. Nigdy nie widzia∏am niczego

podobnego i nawet nie przypuszcza∏am, ˝e ktoÊ mo˝e mieç

podobnà g∏ow´. G∏owy ludzkie sà ró˝ne, okràg∏e, owalne,

jajowate, kwadratowe, prostokàtne, romboidalne, p∏askie,

spiczaste, ale ˝eby g∏owa ludzka przypomina∏a do z∏udzenia

g∏ow´ cukru albo topk´ soli! Tego si´ doprawdy nie

spodziewa∏am.

Moja ˝ona przerwa∏a, uchyli∏a okularów i spojrza∏a po

nas, jakby chcia∏a sprawdziç, czy podzielamy jej zdumienie.

Ogl´dziny musia∏y wypaÊç pomyÊlnie, bo zaraz ciàgn´∏a dalej:

- Z rozmowy prowadzonej z m∏odzieƒcem niewiele si´

zdo∏a∏am dowiedzieç poza okolicznoÊcià, ˝e jest kawalerem i ma

niejakie trudnoÊci w znalezieniu partnerki. DomyÊla∏am si´, ˝e to

przez t´ g∏ow´, ale nie mog∏am go przecie˝ zapytaç, skàd, na

litoÊç boskà, wzià∏ takà g∏ow´, choç umiera∏am z ciekawoÊci.

Postanowi∏am jednak nie odejÊç dopóty, dopóki nie rozwià˝´ tej

zagadki, a kiedy ju˝ wszyscy goÊcie poszli, zagadn´∏am naszego

gospodarza. Usiad∏ ze mnà na kozetce i oto co mi opowiedzia∏:
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M∏odzieniec [o g∏owie w kszta∏cie topki soli] by∏ synem jego

przyjaciela, te˝ etnografa, zmar∏ego przed kilku laty na

japoƒskie zapalenie mózgu, którego si´ nabawi∏ na Borneo. W

latach trzydziestych nasz gospodarz odby∏ z przyjacielem oraz

jego ˝onà, te˝ etnografkà, d∏ugà wypraw´ w górne dorzecze

Amazonki. Nieszcz´Êliwe okolicznoÊci sprawi∏y, ˝e wyprawa nie

zakoƒczy∏a si´ w przewidywanym terminie i tak si´ sta∏o, ˝e

˝ona przyjaciela naszego gospodarza zamiast w dobrej klinice,

zacz´∏a rodziç w obozowisku w d˝ungli. M´˝czyêni, jak zwykle

w takich wypadkach, stracili g∏owy i zdawa∏o im si´, ˝e kobieta

umiera. Wsiedli obaj w ∏ódê i powios∏owali ciemnà nocà po

felczera, który leczy∏ trachom´ w doÊç odleg∏ej osadzie. Rodzàcà

zostawili pod opiekà dwóch s∏u˝àcych Indian, których po jakimÊ

czasie krzyki kobiety przej´∏y takim strachem, ˝e pobiegli do

najbli˝szej osady i sprowadzili ca∏à gromad´ starych Indianek.

Pani etnografowej urodzi∏ si´ szcz´Êliwie zdrowy ch∏opak, ale

zanim obaj profesorowie wrócili z felczerem, Indianki ze

szczepu Karaja zdà˝y∏y miejscowym zwyczajem wyklepaç

deszczu∏kami g∏ow´ noworodka w kszta∏t topki soli albo, jeÊli

wolicie, g∏owy cukru i utrwaliç jà przy pomocy za∏o˝enia ∏upek.

Moja ˝ona przerwa∏a i tym razem nawet nie sprawdza∏a,

czy opowiadanie wywar∏o na nas wra˝enie, jakiego oczekiwa∏a.

MilczeliÊmy, bo dla ka˝dego z nas ten m∏odzieniec o dziwnej

czaszce wy∏ania∏ si´ z otch∏ani czasu i mrocznych g∏´bin sprzed

cywilizacji. ˚y∏ gdzieÊ wÊród nas, ale przychodzi∏ z bardzo

daleka.



TOPKA SOLI ALBO G¸OWA CUKRU

19

- Zwa˝cie - powiedzia∏a moja ˝ona - ˝e m∏odzieniec o

czaszce w kszta∏cie topki soli by∏by idea∏em m´skiej urody,

gdyby zosta∏ poÊród plemienia, którego kobiety przyj´∏y go od

rodzàcej. Stare Indianki bardzo by∏y zadowolone ze swego

dzie∏a. Prawdopodobnie zachowujàc takà g∏ow´, jakà mu da∏

Pan Bóg, nie móg∏by znaleêç ˝ony w tym plemieniu, które

zresztà wygin´∏o, zdaje si´, na osp´, wskutek czego ten

m∏odzieniec zosta∏ byç mo˝e jedynym na Êwiecie nosicielem

g∏owy wyklepanej deszczu∏kami w kszta∏t topki soli i ca∏y jego

dylemat pochodzi tylko stàd, ˝e stale znajdowa∏ si´ w

nieodpowiednim czasie i nieodpowiednim miejscu. Ale uczeni

twierdzà, ˝e w∏aÊnie to pomieszanie czasów jest bezcenne, bo

pozwala na dochodzenie, przez badanie pierwotnych mitów, do

zrozumienia, jak funcjonuje umys∏ wspó∏czesnego cz∏owieka, i

w∏aÊnie istnienie tych pierwotnych Indian pozwala badaç

struktury umys∏u ludzkiego i stàd w∏aÊnie bierze si´ ten ca∏y

strukturalizm, o którym tyle si´ teraz pisze, a który wywodzi si´

z badaƒ nad powstawaniem cywilizacji, od surowego do

gotowanego, od miodu do tytoniu, jednym s∏owem od natury

do kultury. W takim razie ci Indianie byli ju˝ na etapie kultury,

jako ˝e starali si´ zmieniç kszta∏t g∏owy, jakim cz∏owieka

obdarzy∏a natura, a który byç mo˝e wcale nie jest tak

doskona∏y, jak nam si´ wydaje. Dlatego ta historia jest o wiele

bardziej pouczajàca, ni˝ mo˝na by sàdziç.

- No, a potem? - zapyta∏a któraÊ z paƒ. - Widywa∏aÊ go

jeszcze potem?
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- Tak jest - powiedzia∏a moja ˝ona - bo by∏ to bardzo mi∏y

i udany ch∏opiec, robi∏ doktorat z fizyki nuklearnej. W koƒcu

znalaz∏am mu ˝on´.

Wpi´∏a ig∏´ w fartuszek.

- Ale to ju˝ zupe∏nie inna historia. SkoƒczyliÊmy na dziÊ z

grzybkami. Mo˝e jà wam kiedyÊ opowiem.   
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ZBIEG OKOLICZNOÂCI

MówiliÊmy o zbiegu okolicznoÊci w Êwietle

Êwiatopoglàdu naukowego i wtedy moja ˝ona powiedzia∏a:

 - By∏am Êwiadkiem wielu szczególnych zbiegów

okolicznoÊci, ale nie tego, o którym chc´ wam opowiedzieç.

Waham si´ nawet, czy to uczyniç, bo wszystko, o czym wam

opowiadam, wydarzy∏o si´ naprawd´.

Ale wszyscy chcieli us∏yszeç o tym wydarzeniu, wi´c moja

˝ona przerwa∏a stawianie pasjansa, który nie wychodzi jej nigdy,

i zacz´∏a tak:

 - Jest to w∏aÊciwie dalszy ciàg historii, która wam kiedyÊ

opowiada∏am. Pami´tacie, jak moja babka pozna∏a w pociàgu

mojego dziadka i jak si´ jeszcze rozstali bez nadziei na to, ˝e

spotkajà si´ jeszcze kiedykolwiek? No wi´c w∏aÊnie! Teraz sobie

przypominam, ˝e nawet wam obieca∏am opowiedzieç, co by∏o

potem.

Wszyscy przytakn´li, wi´c moja ˝ona mówi∏a dalej:

 - Otó˝ mój dziadek jeêdzi∏ doÊç cz´sto do ró˝nych miast i

miasteczek [Namiesnictwa] w zwiàzku z funkcjami praktykanta

sàdowego, jakie wówczas sprawowa∏. Dawnego dnia wypad∏o

mu wybraç si´ do [Sambora] nocnym pociàgiem. Tak ju˝ si´

sk∏ada, ˝e pociàg odgrywa∏ wa˝nà rol´ w ∏aƒcuchu przyczyn i

skutków, jakie z∏o˝y∏y si´ na to, ˝e mój dziadek i moja babka

poznali si´ i pobrali, [a co za tym idzie], ˝e jestem na Êwiecie, a w

ka˝dym razie, ˝e jestem taka, jaka jestem, co ma dla mnie
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zasadnicze znaczenie, bo za ˝adne skarby na Êwiecie nie

chcia∏abym byç inna, ni˝ jestem. MyÊl´, ˝e nie by∏o to

przypadkiem, bo kolej ˝elazna w∏aÊnie wtedy zaczyna∏a

odgrywaç wa˝nà rol´ w ˝yciu naszego kraju, zarówno

spo∏ecznym, jak poszczególnych ludzi. Dziadek mój by∏

m∏odzieƒcem nie tylko przystojnym i wytwornym, lecz równie˝

towarzyskim i weso∏ym. S∏ysza∏am, jak moja babcia mawia∏o o

nim z pob∏a˝aniem, ˝e jak ka˝dy m´˝czyzna lubi sobie

pociàgnàç.

 - Owego wieczora musia∏ wi´c sobie pociàgnàç w mi∏ym

towarzystwie, bo kiedy tylko wsiad∏ do pociàgu, poczu∏ sennoÊç.

Podró˝nych by∏o niewielu, wi´c [kto tylko mia∏ ochot´], uk∏ada∏

si´ wygodnie z p∏aszczem pod g∏owà. Mój dziadek uczyni∏ to

samo, ale pami´tajàc, ˝e ma sen twardy, zw∏aszcza nad ranem,

da∏ "ryƒskiego" konduktorowi, proszàc, by obudzi∏ go w

Samborze. Mój dziadek, mimo m∏odego wieku, zna∏ ju˝ siebie

doÊç dobrze, wi´c uprzedzi∏ konduktora, ˝e b´dzie mu si´

opiera∏, ˝e b´dzie si´ z nim bi∏, ˝e b´dzie mu wymyÊla∏, a nawet

grozi∏, ˝e b´dzie go b∏aga∏ i zaklina∏, bo sen ma taki twardy, ale

˝eby konduktor nic sobie z tego nie robi∏, tylko wyrzuci∏ go

wraz z walizeczkà na peron, [skoro tylko] pociàg zatrzyma si´ w

Samborze. Konduktor wzià∏ "ryƒskiego" i przyrzek∏ zrobiç, jak

mój dziadek sobie ˝yczy∏. Mój dziadek u∏o˝y∏ si´ wi´c z czystym

sumieniem jak najwygodniej i natychmiast zasnà∏. Kiedy si´

przebudzi∏, [pociàg sta∏ sobie najspokojniej] na dworcu w

PrzemyÊlu, co oznacza∏o, ˝e mój dziadek przespa∏ ca∏à noc i nie
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wysiad∏ w Samborze. Na widok mojego dziadka konduktor nie

posiad∏ si´ ze zdumienia:

"No, popatrz pan - powiedzia∏ - a on tak mnie prosi∏, tak

mnie prosi∏, tak mnie zaklina∏, tak mi si´ opiera∏, ˝ebym go nie

wyrzuca∏ z pociàgu! Bi∏ si´ ze mnà, wymyÊla∏ mi, grozi∏, ˝e mnie

zniszczy, a ja nic, tylko spokojnie tak, jak pan sobie ˝yczy∏!"

Moja ˝ona przerwa∏a, bo nale˝a∏a jej si´ ma∏a chwila

odpoczynku, a my wszyscy myÊleliÊmy nie o jej dziadku, tylko o

tym jegomoÊciu, którego konduktor wyrzuci∏ si∏à w Êrodku

nocy z pociàgu na stacji w Samborze i o którym nigdy si´ ju˝

niczego nie dowiemy.

 - No có˝ - mówi∏a dalej moja ˝ona. - Co si´ sta∏o, to si´

sta∏o i mój dziadek musia∏ pozostaç w PrzemyÊlu do

najbli˝szego pociàgu do Sambora. Prosz´ pami´taç, ˝e w owych

czasach pociàgi nie chodzi∏y tak cz´sto, jak obecnie i ˝e taka

pomy∏ka oznacza∏a najcz´Êciej strat´ ca∏ego dnia. Ale mój

dziadek odznacza∏ si´ od najm∏odszych lat poczuciem humoru,

[tote˝] przyjà∏ t´ ca∏à spraw´ o wiele l˝ej, ni˝ mo˝na by

przypuszczaç. Skoro ju˝ znalaz∏ si´ wbrew swej woli w

PrzemyÊlu, postanowi∏ wykorzystaç ten przypadek w sposób

jak najprzyjemniejszy. Zostawi∏ walizk´ w przechowalni i uda∏

si´ na miasto, PrzemyÊl by∏ zawsze miastem biskupim i

garnizonowym, a w owych czasach by∏ bardziej biskupi i

garnizonowy ni˝ kiedykolwiek. Spotyka∏o si´ w nim przede

wszystkim osoby umundurowane [w najrozmaitszy sposób]:

˝o∏nierzy i oficerów, kawalerzystów z [Zasania] i artylerzystów
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z fortów, urz´dników i studentów, ksi´˝y i seminarzystów,

zakonnice i pensjonarki. By∏a w∏aÊnie niedziela i wsz´dzie mo˝na

by∏o zobaczyç umundurowane oddzia∏y wymienionych

kategorii, maszerujàce do koÊcio∏a lub z koÊcio∏a. JeÊli ktoÊ z was

by∏ [kiedy] w PrzemyÊlu, musia∏ zauwa˝yç niezwyk∏à

malowniczoÊç tego miasta. Mój dziadek te˝ nie by∏ oboj´tny na

jego pi´kno i chodzi∏ w gór´ i w dó∏, od Sanu do Zamku i z

powrotem tak d∏ugo, a˝ si´ zm´czy∏. Wtedy przysiad∏ na

∏aweczce w parku, nie opodal miejsca, gdzie gimnazjaliÊci w

mundurkach grali w kiczki. Mój dziadek by∏ w latach szkolnych

wybornym graczem w kiczki, wi´c wkrótce nie wytrzyma∏ i

dopiero pokaza∏ gimnazjalistom, jak si´ gra w kiczki. Wygrywa∏

wszystkie partie.

 - Potem dziadek poszed∏ na piwo, bo by∏ bardzo

spragniony, i wypi∏ go dosyç du˝o. Wkrótce poczu∏, ˝e

samotnoÊç zaczyna mu cià˝yç i zapragnà∏ ˝ycia towarzyskiego.

Ruszy∏ wi´c przed siebie w nadziei, ˝e mo˝e spotka kogoÊ

znajomego albo kogoÊ, z kim b´dzie móg∏ si´ zaznajomiç.

Po∏udnie min´∏o i na ulicach nie by∏o ju˝ maszerujàcych

oddzia∏ów przybranych w ró˝ne mundury, za to pe∏no by∏o

przechadzajàcych si´ ze sobà par, w mundurach lub bez. Ale

dziadek mój nadaremnie wypatrywa∏ wÊród nich kogoÊ

znajomego, [jako ˝e] nikogo w PrzemyÊlu nie zna∏. Czu∏ si´

coraz samotniej, zw∏aszcza ˝e do pociàgu mia∏ jeszcze du˝o

czasu. Dla cz∏owieka m∏odego, weso∏ego i z natury

towarzyskiego taka samotnoÊç jest najgorszà rzeczà, jakà sobie
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w ogóle mo˝na wyobraziç. W dodatku niebawem zacz´∏o si´

zmierzchaç, co ju˝ [samo przez si´] pot´guje uczucie

osamotnienia, zw∏aszcza u ludzi wra˝liwych na zmiany pogody,

pór roku i dnia. Na ulicy pojawi∏ si´ stró˝ miejski i zaczà∏ zapalaç

gazowe latarnie, jednà po drugiej, a za oknami mieszkaƒ

pocz´∏y rozb∏yskiwaç [lampy naftowe], co tworzy∏o atmosfer´

intymnoÊci i ciep∏a, nie znanà w naszych mieszkaniach,

oÊwietlanych elektrycznoÊcià. Dziadek mój nie ró˝ni∏ si´ niczym

od ogó∏u m´˝czyzn, którzy, jak wiadomo, kiedy chodzà

samotnie po ulicach i zaglàdajà do wn´trza mieszkaƒ, chcieliby

mieç te˝ takie ciep∏e mieszkanko z ˝onà i lampà w Êrodku, a

kiedy ju˝ je majà, myÊlà tylko o tym, jak znaleêç si´ znów

samotnie na ulicy. Zgodnie tedy z prawami swego wieku, stanu i

p∏ci dziadek mój zat´skni∏ za ˝yciowà stabilizacjà i rodzinnym

ciep∏em. Nie trwa∏o to wprawdzie d∏ugo, ale mimo to warte jest

odnotowania, oznacza bowiem, ˝e dziadek mój miewa∏ chwile

s∏aboÊci, których moja babka niewàtpliwie nie omieszka∏a

wykorzystaç, skoro w koƒcu si´ pobrali i mieli du˝o dzieci,

mimo ˝e [na co dzieƒ] dziadek mój przyrzeka∏ sobie niez∏omnie

dochowaç wiernoÊci kawalerskiemu stanowi. Ale nie mog∏o tak

byç, bo kobiety, w odró˝nieniu od m´˝czyzn, sà uparte,

wytrwa∏e i wiedzà, czego chcà.

Teraz ˝ona przerwa∏a i powiod∏a spojrzeniem po m´skiej

cz´Êci towarzystwa, czekajàc, czy nie podniesie si´ jakiÊ g∏os, ale

nie podniós∏ si´ ˝aden, wi´c moja ˝ona mog∏a mówiç dalej:
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 - [Wtedy to] [b∏àdzàcy po oknach, za którymi zapala∏y si´

lampy, wzrok mojego dziadka] pad∏ przypadkiem na

emaliowanà tabliczk´ z numerem domu i nazwà ulicy. By∏o na

niej napisane jak byk: "ul. [Franciszka Józefa] 34". Mój dziadek

przypomnia∏ sobie w mgnieniu oka, ˝e pod tym w∏aÊnie

adresem mieszka jego bliski kolega z wojska, którego nie

widzia∏ od dawna, a któremu przyrzek∏ odwiedziny. Z radoÊcià

w sercu zako∏ata∏ wi´c do drzwi sporego, parterowego domu.

Otworzyli mu jacyÊ obcy ludzie, ale zanim zdo∏a∏ wybàkaç

cokolwiek na swoje usprawiedliwienie, zobaczy∏ otwierajàce si´

w g∏ebi mieszkania drzwi i mojà babk´ - to jest t´ swojà znajomà

z pociàgu, której adres w tak g∏upi sposób straci∏ - stojàcà w

progu z naftowà lampà w r´ku.

 - Nies∏ychane! - powiedzia∏ ktoÊ, jako ˝e w takich

momentach zawsze si´ coÊ takiego mówi.

 - Ale zupe∏nie logiczne - odpar∏a moja ˝ona. - Mój

dziadek mia∏ rzeczywiÊcie przyjaciela z wojska, który mieszka∏

przy ulicy Franciszka Józefa pod numerem 34, tylko ˝e nie w

PrzemyÊlu, lecz w Samborze. Natomiast pod tym samym

adresem w PrzemyÊlu mieszka∏a na stancji u przyzwoitej

rodziny moja babka. Jak widzicie wi´c, trzeba by∏o zbiegu a˝

kilku niezwyk∏ych i kilku zwyk∏ych okolicznoÊci, ˝eby moi

dziakdowie mogli si´ spotkaç po raz drugi. Takie rzeczy mo˝na

sobie t∏umaczyç w dwojaki sposób. Pierwszy polega na

za∏o˝eniu, ˝e wszystko jest nam z góry pisane i przeznaczone.

Ma t´ zalet´, ˝e jest prosty, dost´pny i nadaje si´ do ka˝dego
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przypadku. Ma t´ wad´, ˝e nie odpowiada Êwiatopoglàdowi

naukowemu, o co nam przecie˝ chodzi. Âwiatopoglàd naukowy

t∏umaczy nam takie rzeczy prawem liczb wielkich i rachunkiem

prawdopodobieƒstwa, co jest wcale nie lepsze, bo wynika∏oby z

tego, ˝e na istnienie ka˝dego z nas z∏o˝yç si´ musia∏y tysiàce

przypadków i zbiegów okolicznoÊci, nieraz zupe∏nie

bezsensownych i takich, które wcale nie powinny by∏y si´

zdarzyç. JeÊli tak jest, to nie ma powodu do takiego znowu

zadowolenia z siebie, jakie przejawiajà niektóre, nie wskazujàc

palcem osoby.

Nie odezwa∏em si´ i postanowi∏em myÊleç o kosza∏kach-

opa∏kach, a moja ˝ona powiedzia∏a:

 - Jest to dalszy ciàg historii, którà wam obieca∏am, ale

bynajmniej nie jej koniec. JeÊli myÊlicie, ˝e wszystko tym razem

posz∏o g∏adko, to si´ mylicie. Wydarzy∏o si´ bowiem jeszcze

wiele dziwnych rzeczy, o których wam mo˝e kiedyÊ opowiem.
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Zauwa˝yliÊcie - powiedzia∏a moja ˝ona - ˝e sà ludzie,

których stale spotykajà ró˝ne wydarzenia, ale sà i tacy, którym

nigdy nic si´ nie przydarza. Na przyk∏ad mojemu m´˝owi nie

zdarza si´ nigdy nic i kiedy wraca, powiedzmy, z Afryki

Ârodkowej, to ja mam mu o wiele wi´cej do powiedzenia o tym,

co wydarzy∏o si´ w domu, ni˝ on [mnie] na temat tego, co

przytrafi∏o mu si´ w podró˝y, bo jak ju˝ powiedzia∏am, jemu nie

przytrafia si´ nigdy nic i nigdy mu si´ nic nie przytrafi∏o, nawet

podczas pierwszej czy podczas drugiej wojny Êwiatowej.

 - Kiedy wybuch∏a pierwsza wojna Êwiatowa, mia∏em

pó∏tora roku - powiedzia∏em.

 - No i [co z tego]? - odpar∏a moja ˝ona. - Nie zmienia to

w niczym faktu, ˝e nie zdarzy∏o ci si´ podczas pierwszej wojny

Êwiatowej nic, tak samo zresztà jak podczas drugiej, a wiadomo

przecie˝ skàdinàd, jakie ciekawe rzeczy przytrafiajà si´ dzieciom,

a nawet niemowl´tom.

Poczu∏em, ˝e wszyscy na mnie patrzà, wi´c postanowi∏em

zleêç z tematu, a moja ˝ona powiedzia∏a:

 - [JeÊli o mnie chodzi], to spotyka∏y mnie ju˝ ciekawe

przygody, kiedy by∏am jeszcze ma∏à dziewczynkà, a raz

widzia∏am nawet cud.

 - Cud? - zapyta∏y chórem panie z zainteresowaniem,

wynikajàcym z okolicznoÊci, ˝e kobiety wiedzà wi´cej, ni˝ mieÊci

si´ komukolwiek w g∏owie.
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 - Cud - powiedzia∏a moja ˝ona. - Ca∏a wieÊ wyleg∏a na

brzeg i wszyscy widzieli, jak [o zachodzie s∏oƒca] Êrodkiem

wezbranej rzeki p∏ynà∏ le˝àc na wznak ksiàdz z [Liskowatego].

 - Opowiedz - zawo∏a∏y panie, a m´˝czyêni tak˝e nastawili

uszu, bo obraz ksi´dza z Liskowatego, p∏ynàcego na wznak o

zachodzie s∏oƒca Êrodkiem wezbranej rzeki na oczach ca∏ej wsi

nie dawa∏ ju˝ nikomu spokoju.

 - Opowiem - powiedzia∏a moja ˝ona - ale pod

warunkiem, ˝e nikt nie b´dzie dopatrywa∏ si´ w tej historii

szerszego sensu ani wyciàga∏ z niej wniosków natury

ideologicznej, gdy˝ ona si´ do tego zupe∏nie nie nadaje i [ma do

siebie tylko to], ˝e wydarzy∏a si´ naprawd´ ludziom bujnym,

t´gim i malowniczym, jakich dawniej by∏o wsz´dzie pe∏no i jacy

jeszcze dziÊ gdzieniegdzie istniejà.

Wszyscy przyrzekli, ˝e nie b´dà wyciàgaç takich

wniosków, wi´c moja ˝ona opowiedzia∏a, co nast´puje.

 - Kiedy w czasie wakacji albo Êwiàt moi rodzice nie

wiedzieli, co ze mnà zrobiç, odwozili mnie do mojej ciotki, która

mieszka∏a na wsi. WieÊ ta zosta∏a zupe∏nie spalona w czasie walk

z [bandami] i nazwa jej nikomu by dziÊ nic nie powiedzia∏a. Ale

wówczas by∏a to du˝a wieÊ, ∏adnie po∏o˝ona nad [Strwià˝em], i

moja ciotka by∏a w niej [wójtem]. Ciotka moja by∏a kobietà du˝à

i mocnà, chodzi∏a najch´tniej w portkach i w ko˝uchu, ˝elaznà

r´kà trzyma∏a gospodarstwo i wójtostwo, krótko trzyma∏a

synów i córki, i nawet najwi´ksze we wsi zabijaki ba∏y si´ jej jak

ognia, choç nigdy nie wyrzàdzi∏a nikomu najmniejszej krzywdy.
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Jednym s∏owem, moja ciotka posiada∏a wrodzony autorytet, bez

czego nie da si´ rzàdziç nikim i niczym, nawet w∏asnym kotem.

A moja ciotka rzàdzi∏a wszystkim, [jak si´ga∏ wzrok], to znaczy

do wierzcholków gór, otaczajàcych wieÊ ze wszystkich stron.

Móg∏by ktoÊ wyciàgnàç z tego wniosek, ˝e moja ciotka musia∏a

byç umys∏em o niezbyt szerokich horyzontach, co nie

odpowiada∏oby prawdzie, gdy˝ moja ciotka odby∏a w

osiemdziesiàtym piàtym roku ˝ycia podró˝ do syna do Ameryki

i [da∏a si´ tam poznaç z jak najlepszej strony].

 - Pewnego razu, kiedy sp´dza∏am u mojej ciotki ferie,

przyjecha∏ przed Wielkanocà ksiàdz z Liskowatego z proÊbà,

˝eby moja ciotka i mój wuj sprawili mu wieprzka. Wsz´dzie

odbywa∏o si´ przed Êwi´tami Êwiniobicie, ˝eby by∏o co po∏o˝yç

na Êwi´cone, wi´c mój wuj zaczà∏ si´ zaraz przygotowywaç, bo

ksiàdz z Liskowatego przyjecha∏ dopiero ko∏o po∏udnia i trzeba

si´ by∏o spieszyç, jeÊli ten wieprzek mia∏ byç sprawiony jeszcze

tego dnia. Ale mojej ciotki w∏aÊnie nie by∏o w domu, bo posz∏a

do gminy w sprawach publicznych, wi´c musieli na nià zaczekaç.

A poniewa˝ nale˝a∏o ugoÊciç ksi´dza z Liskowatego, mój wuj

nakraja∏ suchej kie∏basy, wybra∏ troch´ ogórków z beczki i

przyniós∏ z piwnicy kilka butelek ˝ywieckiego piwa, które

trzyma∏ w ch∏odzie na Êwi´ta. A po mojà ciotk´ pos∏a∏ do gminy

syna W∏adka, ˝eby zaraz wraca∏a, bo trzeba jechaç sprawiç

wieprzka ksi´dzu z Liskowatego, a jest póêno. Czekajàc siedzieli

i rozmawiali o gospodarskich sprawach, pijàc piwo i zagryzajàc

kie∏basà. Ksiàdz by∏ jeszcze m∏ody, ale swój rozum mia∏, ˝y∏
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dobrze z ludêmi, ch´tnie z nimi przesiadywa∏, a nawet popija∏

tyle ˝e w miar´. Na wsi ludzie muszà sobie pomagaç o wiele

wi´cej ni˝ w mieÊcie, gdzie nikt nikogo nie potrzebuje, bo [od

tego sà us∏ugi publiczne] dla ludnoÊci. Ksiàdz z Liskowatego

pomaga∏ wszystkim potrzebujàcym, [a ˝e] by∏ cz∏owiekiem z

natury dobrym i wype∏nia∏ z poÊwi´ceniem duszpasterskie

obowiàzki, uchodzi∏ w ca∏ej okolicy za Êwi´tego. Zgodnie ze

swym pos∏annictwem by∏ sprzymierzeƒcem porzàdku

publicznego, który uosabia∏a w gminie moja ciotka, i obroƒcà

mienia prywatnego, zagro˝onego zw∏aszcza w okresie

poprzedzajàcym Wielkanoc, kiedy to miejscowym obyczajem

wi´kszoÊç ludnoÊci p∏ci m´skiej w´drowa∏a po okolicy starajàc

si´ coÊ ukraÊç, co mia∏o stanowiç r´kojmi´ powodzenia na ca∏y

nast´pny rok. Mój wuj by∏ niski, mia∏ za krótkie nogi i za d∏ugie

r´ce, ale zwija∏ si´ przy robocie jak nikt, zna∏ si´ na wszystkim i

spe∏nia∏ funkcje, od jakich w mieÊcie sà rzeênicy, masarze,

Êlusarze, stolarze, murarze i dentyÊci. Mój wuj by∏ jedynà osobà

na Êwiecie zdolnà nap´dziç stracha mojej ciotce samym swoim

wyglàdem, jako ˝e istoty du˝e i mocne bojà si´ z regu∏y ma∏ych

a ruchliwych.

Kiedy moja ciotka wróci∏a z gminy, zaraz powiedzia∏a, ˝e

nie ma ani chwili do stracenia, i kaza∏a synowi W∏adkowi

zaprz´gaç i za∏adowaç na wóz koryto. Ale spojrzawszy na stó∏,

zawstydzi∏a si´ bardzo, widzàc, ˝e mój wuj przyjà∏ ksi´dza z

Liskowatego suchà kie∏basà, ogórkami i piwem. [Podrzuci∏a wi´c

pod kuchni´], zagrza∏a kaszank´ i wyciàgn´∏a nalewk´ na
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spirytusie. Przepili wi´c i zagryêli, raz i drugi. Wtedy okaza∏o si´,

˝e jest ju˝ pora obiadu i nie mo˝na jechaç o g∏odzie, wi´c moja

ciotka uwin´∏a si´ szybko, bo nie by∏o chwili do stracenia, i

nakry∏a do sto∏u. Wypili nalewki na spirytusie pod grochówk´

na boczku, a potem pod schab z kapustà. Wtedy poczuli

pragnienie, a ˝e mój wuj nie mia∏ ju˝ wi´cej piwa w piwnicy, bo

wypili wszystko z ksi´dzem z Liskowatego czekajàc na mojà

ciotk´, wi´c kaza∏ synowi W∏adkowi szybko podskoczyç

zaprz´gni´tym ju˝ wozem do konsumu i przywieêç dwie

skrzynki piwa, [w tym] jednà dla ksi´dza na Êwi´ta. [Zanim

W∏adek obróci∏ tam i z powrotem], up∏yn´∏a chwila, tak ˝e kiedy

wreszcie przyjecha∏ z piwem, chcia∏o im si´ piç jeszcze wi´cej ni˝

przedtem. Wypili wi´c [po par´ butelek], najpierw ze skrzynki

mojego wuja, potem ˝e skrzynki ksi´dza, który nie chcia∏ byç

d∏u˝ny. Wreszcie moja ciotka stwierdzi∏a, ˝e dzieƒ chyli si´ ku

zachodowi i ˝e jeÊli naprawd´ chcà sprawiç tego wieprzka, to

najwy˝szy czas jechaç. Wypili wi´c szybko strzemiennego

nalewkà na spirytusie i zacz´li wsiadaç na fur´. Mój wuj powozi∏,

wi´c siad∏ na koêle z lewej strony, moja ciotka w Êrodku, a

ksiàdz z Liskowatego z prawej. Za ich plecami le˝a∏o na

wymoszczonym s∏omà wozie czysto wyszorowane koryto. Ale

jak tylko ruszyli, mój wuj spostrzeg∏, ˝e [ksi´dza z Liskowatego

zmorzy∏o] i ˝e mo˝e ∏atwo spaÊç z koz∏a [i coÊ sobie nie daj Bo˝e

zrobiç], wi´c ˝eby nie traciç czasu, kaza∏ zaraz W∏adkowi

namoÊciç s∏omy w koryto, do którego po∏o˝yli [we troje] z

wielkà atencjà ksi´dza z Liskowatego, który poczu∏ si´ widaç
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wygodnie, bo mruknà∏ b∏ogos∏awieƒstwo i natychmiast zasnà∏.

By∏ to cz∏owiek bogobojny, ale nieprzywyk∏y jeszcze w pe∏ni do

miejscowych obyczajów. Wtedy mój wuj kaza∏ synowi

W∏adkowi wleêç na kozio∏ i jechaç te˝, ˝eby szybciej uwinàç si´ z

wieprzkiem, bo zaczyna∏o robiç si´ póêno. Wi´c mój wuj zacià∏

ostro konie i wylecieli na goÊciniec. Na dole by∏ potok, który

niedaleko stamtàd wpada∏ do Strwià˝a. ˚eby przez niego

przejechaç, mój wuj musia∏ wziàç dobry rozp´d, bo w∏aÊnie by∏a

wiosenna powódê i wody wezbra∏y. Wi´c mój wuj zacià∏, konie

pociàgn´∏y, wóz podskoczy∏ wje˝d˝ajàc na przeciwleg∏y brzeg.

Tak wi´c wszystko posz∏o jak z p∏atka i teraz jechali ju˝ co koƒ

wyskoczy, bo robi∏o si´ póêno. Po jakiejÊ chwili moja ciotka

odwrócila si´, spojrza∏a za siebie i powiedzia∏a do mojego wuja:

"Ludwik, a gdzie ksiàdz z Liskowatego?"

Mój wuj obejrza∏ si´ tak˝e, spojrza∏ i powiedzia∏ do mojej

ciotki:

"Broƒcia, a gdzie koryto?"

Albowiem na wozie nie by∏o ani ksi´dza z Liskowatego,

ani koryta, choç jeszcze przed chwilà widzieli [na w∏asne oczy]

na wozie i ksi´dza, i koryto.

"Bez koryta nie mo˝emy sprawiç wieprzka" - powiedzia∏

wtedy W∏adek, syn mojej ciotki i mojego wuja, i moja ciotka

twierdzi∏a do koƒca ˝ycia, ˝e by∏a to jedyna rozsàdna rzecz, jakà

kiedykolwiek powiedzia∏.

Wobec tego mój wuj zawróci∏ konie i pojechali [czym

pr´dzej] z powrotem, a˝ do samego domu, ale nigdzie nie
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spotkali ani koryta, ani ksi´dza z Liskowatego. To w∏aÊnie wtedy

ca∏a wieÊ wyleg∏a na brzeg i wszyscy widzieli, jak o zachodzie

s∏oƒca p∏ynà∏ samym Êrodkiem rzeki, le˝àc na wznak, ksiàdz z

Liskowatego.

Moja ˝ona przerwa∏a i wtedy ktoÊ zapyta∏:

 - A co si´ sta∏o z wieprzkiem?

 - Sta∏o si´ - powiedzia∏a moja ˝ona - [co si´ mia∏o staç], z

czego wynika, ˝e niepodobna uniknàç swojego losu. Nazajutrz z

samego rana moja ciotka i mój wuj pojechali do Liskowatego,

nie powiedziawszy nikomu ani s∏owa, bo by∏o im bardzo wstyd

za to, co si´ sta∏o, ale pó∏ wsi uda∏o si´ tam te˝, ˝eby zobaczyç

ksi´dza z Liskowatego zdrowego i ca∏ego i wtedy ju˝ nikt nie

mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e to by∏ cud, i wszyscy mówili, choç on temu

goràco zaprzecza∏, ˝e ksiàdz z Liskowatego to prawdziwy

Êwi´ty. Nie by∏o rady, musia∏ przyjàç ten dopust bo˝y, ˝y∏

wÊród swych parafian jeszcze bardzo d∏ugo i musz´ wam

powiedzieç, ˝e to by∏ Êwi´ty cz∏owiek. Ale to ju˝ zupe∏nie inna

historia i mo˝e wam jà kiedyÊ opowiem.
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STAROSTA Z LESKA

Rozmowa zesz∏a na temat ró˝nych "Dni" i "Âwiàt",

[których jest wsz´dzie coraz wi´cej], a które polegajà na tym,

˝eby post´powaç przez jakiÊ czas tak, jak powinno si´

post´powaç zawsze, i wtedy moja ˝ona powiedzia∏a:

 - Wszystkie te manifestacje sà wysoce irytujàce, Êwiadczà

bowiem o zapóênieniu obyczajowoÊci i moralnoÊci w stosunku

do rozwoju nauki i techniki. Prasa ma swój "dzieƒ bez b∏´du",

gdy tymczasem powinna dbaç o niepope∏nianie b∏´dów przez

ca∏y rok, m´˝czyêni majà "Êwi´to kobiet", chocia˝ powinni byç

dla nas jednakowo grzeczni i us∏u˝ni [jak rok d∏ugi]. Niedawno

odby∏ si´ w Ameryce "tydzieƒ dobroci dla zwierzàt", gdy

tymczasem dla psów i kotów powinno si´ byç dobrym

codziennie, a my potrzebujemy jeszcze ciàgle "tygodnia

grzecznej obs∏ugi", choç w sklepach, restauracjach i zak∏adach

us∏ugowych grzecznoÊç powinna byç jedynà formà stosunków

mi´dzy personelem a klientem. Te dni czy tygodnie, kiedy to

w∏aÊnie traktuje si´ wyjàtkowo dobrze czytelników, koty,

kobiety i klientów, s∏u˝à chyba tylko po to, ˝eby owe istoty

czu∏y si´ jeszcze gorzej potem, kiedy wraca si´ znów do

codziennych praktyk.

KtoÊ zauwa˝y∏, ˝e mo˝na by zrobiç wyjàtek dla "tygodnia

grzecznoÊci", gdy˝ w tej dziedzinie wskazana jest przyk∏adowa

akcja wychowawcza, a to z uwagi na to, ˝e wszelkie objawy

niegrzecznoÊci majà szczególnie niemi∏y wydêwi´k spo∏eczny,
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jako ˝e wp∏ywajà niekorzystnie na styl i model stosunków

mi´dzyludzkich.

 - Wiecie przecie˝ - powiedzia∏a moja ˝ona - jakie

znaczenie przywiàzuj´ [tak do zewn´trznych form, jak do

wewn´trznych cech grzecznoÊci], o czym mia∏by coÊ do

powiedzenia mój mà˝, gdyby chcia∏, ale jemu si´ nigdy nic nie

chce. W ˝yciu spo∏ecznym, towarzyskim, a nawet rodzinnym

grzecznoÊç odgrywa du˝à rol´, zw∏aszcza wówczas, kiedy jest

dobrze poj´ta i nale˝ycie stosowana. Mówi´ o tym d∏atego, ˝e

mog∏abym wam przytoczyç przyk∏ady grzecznoÊci, zdolnej

zatruç cz∏owiekowi ˝ycie, a nawet opowiedzieç wydarzenie o

skutkach op∏akanych, spowodowanych z∏ym pojmowaniem i

jeszcze gorszym zastosowaniem tej wa˝nej cnoty. Lecz by∏aby

to doÊç d∏uga historia, a jest ju˝ póêno.

Ale wszyscy chcieli mimo póênej pory us∏yszeç o tym

wydarzeniu, które z powodu z∏ego pojmowania i jeszcze

gorszego zastosowania grzecznoÊci doprowadzi∏o do

op∏akanych skutków, wi´c moja ˝ona powiedzia∏a...

 - Zna∏am przed wojnà [starost´ z Leska], który zaskarbi∏

sobie mojà sympati´, gdy˝ by∏ cz∏owiekiem kulturalnym i

wra˝liwym. Nie wiem, czy ktoÊ z was by∏ kiedyÊ w Lesku. Jest

to miejscowoÊç malowniczo po∏o˝ona wÊród gór w dolinie Sanu

i posiadajàca zamek oraz inne zabytki z XVI wieku. Otó˝

starosta z Leska, mimo ˝e urz´dnik, by∏ bardzo wra˝liwy

zarówno na pi´kno przyrody, jak i na urod´ zabytkowych

budowli. W ciàgu tygodnia, zaabsorbowany licznymi
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obowiàzkami, nie mia∏ czasu na [cieszenie oczu] zielenià doliny i

czerwienià starych murów, ale odbija∏ to sobie w niedziel´. W

tych okolicach jedna pora jest pi´kniejsza od drugiej, bo na

[Podgórzu] ciàgle jeszcze nast´pujà po sobie cztery pory roku, a

nie dwie, jak u nas na Mazowszu. Tote˝ starosta z Leska

odbywa∏ w ka˝dà niedziel´ d∏ugie samotne spacery, zaraz po

mszy, której wys∏uchiwa∏ w gotyckim koÊciele w towarzystwie

ma∏˝onki, czekajàc na chwil´, w której zgodnie z wymogami

swej pozycji b´dzie móg∏ po∏o˝yç na tacy trzymanà w

pogotowiu srebrnà pi´cioz∏otówk´. Potem odprowadza∏

ma∏˝onk´ do domu, gdzie ona zajmowa∏a si´ przygotowaniami

do niedzielnego obiadu, natomiast starosta z Leska dawa∏ upust

swej mi∏oÊci przyrody i zachwytowi dla starych kamieni. W dni

pogodne odbywa∏ d∏ugie spacery w gór´ doliny a˝ do podnó˝a

pokrytych lasem gór, w niepogodne odwiedza∏ zamek

[Kmitów], obchodzi∏ doko∏a starà cerkiew albo synagog´ lub te˝

osiemnastowieczne kamieniczki. Wyprawy te nape∏nia∏y go

zawsze pogodà i zadowoleniem, promieniujàcym na wszystkie

dni tygodnia. Starosta z Leska lubi∏ to niepomiernie. Napotkani

przechodnie pozdrawiali go uprzejmie, ale przyzwyczaili si´ nie

naruszaç w niczym ani nie zak∏ócaç samotnego rytua∏u jego

w´drówek.

Moja ˝ona zawiesi∏a g∏os, ˝eby tym lepiej przejÊç do tej

cz´Êci opowiadania, po której mo˝na by∏o oczekiwaç, ˝e b´dzie

zasadnicza, a my widzieliÊmy jak na d∏oni starost´ z Leska

idàcego w odÊwi´tnym ubraniu po niepokalanym Êniegu, na
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którym zapala∏y si´ s∏oneczne iskierki, albo wÊród czerwonej od

buków [podbieszczadzkiej] jesieni, albo te˝ poÊród Êwie˝utkiej

zieleni doliny, w czasach, które by∏y czasami naszej m∏odoÊci.

 - Owego przedpo∏udnia - mówi∏a moja ˝ona - panowa∏a

pi´kna, wiosenna pogoda, tote˝ starosta z Leska zapuÊci∏ si´

jeszcze dalej ni˝ zwykle w gór´ doliny, radujàc si´ w Êpiew

ptaków i wywijajàc laseczkà. By∏o mu dobrze jak nigdy, czu∏ si´

lekki i szcz´Êliwy, odlecia∏y go wszelkie zgryzoty, a myÊli

zatrzymywa∏y si´ tylko na sprawach przyjemnych i p∏ochych.

Doszed∏szy do ulubionego miejsca, z którego rozciàga∏ si´

widok na dolin´, starosta z Leska najpierw nie móg∏ si´ doÊç

napatrzeç, potem spojrza∏ na zegarek i postanowi∏ wracaç. W

drodze powrotnej myÊla∏ z rozrzewnieniem o domu, ma∏˝once i

oczekujàcym go obiadku. UÊmiecha∏ si´ do swych myÊli,

podÊpiewywa∏ w takt kosom i wilgom i wywija∏ laseczkà. Tak

doszed∏ do goÊciƒca. Tu zatrzyma∏ si´ na chwil´, ˝eby przepuÊciç

jakiÊ samochód i przeczekaç, a˝ opadnie chmura wzniesionego

kurzu. Kiedy samochód by∏ ju˝ ca∏kiem blisko, starosta z Leska

rozpozna∏ miejscowego dziedzica, siedzàcego za kierownicà

odkrytego, sportowego Daimlera. Miejscowy dziedzic rozpozna∏

równie˝ starost´ z Leska i poczà∏ hamowaç, ale ˝e jecha∏ z dosyç

du˝à jak na owe czasy szybkoÊcià, minà∏ starost´ i zatrzyma∏ si´

dopiero o kilkadziesiàt kroków za nim. Starosta z Leska

przeczeka∏, a˝ opadnie chmura kurzu, i wszed∏ na goÊciniec.

Miejscowy dziedzic siedzia∏ w samochodzie, odwróciwszy g∏ow´

ku ty∏owi i k∏ania∏ si´ uprzejmie staroÊcie z Leska kaszkietem w
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krat´. Starosta z Leska odk∏oni∏ mu si´ równie uprzejmie,

uchylajàc melonika, i chcia∏ iÊç dalej w swojà drog´, kiedy

miejscowy dziedzic zawo∏a∏:

"Panie starosto! [Prosz´˝] siadaç! Podwioz´!"

Starosta z Leska uchyli∏ ponownie melonika i odkrzyknà∏

wywijajàc laseczkà:

"Dzi´kuj´ panu dziedzicowi, dzi´kuj´ Êlicznie. Ale jestem

na spacerze! Pogoda!"

Tu starosta z Leska wskaza∏ laseczkà na pogod´, która

rzeczywiÊcie by∏a wyjàtkowa.

"Ale niech˝e˝ pan starosta pozwoli! Podwioz´ z

przyjemnoÊcià!"

"Dzi´kuj´! - odkrzyknà∏ starosta z Leska. - Pan dziedzic

bardzo uprzejmy! Ale ja wol´ si´ przejÊç piechotkà!"

["Mowy byç nie mo˝e!] - zawo∏a∏ miejscowy dziedzic. -

By∏o˝by to niegrzecznoÊcià zostawiaç pana starost´ taki szmat

od domu!" - i poczà∏ cofaç samochód do ty∏u, aby oszcz´dziç

staroÊcie z Leska fatygi. Albowiem miejscowy dziedzic otrzyma∏

w m∏odoÊci staranne wychowanie, dzi´ki czemu odznacza∏ si´

wyszukanà grzecznoÊcià, której uchybiç nigdy by sobie nie

pozwoli∏, zw∏aszcza wobec najwy˝szego w powiecie

przedstawiciela w∏adzy. Starosta z Leska dawa∏ jeszcze przeczàce

znaki laseczkà, ale miejscowy dziedzic tylko mocniej nacisnà∏ na

gaz, wzbi∏ chmur´ kurzu i w tej chmurze tak jakoÊ nieszcz´Êliwie

najecha∏, ˝e z∏ama∏ staroÊcie z Leska lewà nog´.
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Moja ˝ona przerwa∏a na chwil´, ale nie na d∏ugo, tylko

akurat na tyle, ˝eby nie daç nam och∏onàç, i ciàgn´∏a dalej:

 - Kiedy miejscowy dziedzic zobaczy∏, co si´ sta∏o,

zmartwi∏ si´ bardzo i powiedzia∏: "Bo˝e˝ ty mój! A to ci kaba∏a!

Ale zaraz to naprawimy! Piorunem! Do szpitala!"

Có˝, nie by∏o rady, teraz starosta z Leska nie móg∏ ju˝

wróciç piechotkà. Miejscowy dziedzic ulokowa∏ go z wielkim

trudem na przednim siedzeniu, ale starosta z Leska nie móg∏ ani

rusz wciàgnàç do Êrodka z∏amanej nogi, wi´c miejscowy dziedzic

wystawi∏ t´ nog´ przez nie domkni´te drzwi razem z prawà, bo

ta lewa z∏amana przeszkadza∏a tej prawej ca∏ej dostaç si´ do

Êrodka, i ruszy∏ na ca∏ego, ˝eby czym pr´dzej dowieêç starost´ z

Leska do szpitala powiatowego. Ruszy∏, zanadto Êcià∏ wira˝ i

zawadzi∏ o przydro˝ny s∏upek tak jakoÊ nieszcz´Êliwie, ˝e z∏ama∏

staroÊcie z Leska prawà nog´.

Wszystkim zrobi∏o si´ przykro, bo [ju˝eÊmy zdà˝yli]

przywiàzaç si´ do starosty z Leska, a moja ˝ona powiedzia∏a:

 - Oto do czego mo˝e doprowadziç grzecznoÊç nie na

miejscu i nie w por´. Z takiej grzecznoÊci wynikajà same

przykroÊci. Albowiem przykroÊç spotka∏a nie tylko starost´ z

Leska, ale równie˝ miejscowego dziedzica, bo nikt mi nie

wmówi, ˝e z∏amanie najpierw jednej, a potem drugiej nogi,

sprawi∏o mu przyjemnoÊç. Ró˝nie mo˝na oceniaç przebieg

wydarzenia, ale jedno nie ulega wàtpliwoÊci, a mianowicie, ˝e

starosta uda∏ si´ na spacer majàc obie nogi ca∏e, a wróci∏ ze

spaceru z obiema nogami po∏amanymi, co spowodowa∏a
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niepohamowana grzecznoÊç miejscowego dziedzica. Wziàç pod

uwag´ trzeba równie˝ staroÊcin´ z Leska, która w pogodne,

niedzielne przedpo∏udnie czeka∏a na ma∏˝onka z dobrym

obiadkiem, i par´ innych osób, które musia∏y byç z koniecznoÊci

w t´ spraw´ wmieszane. [Ale dajmy temu pokój], bo jeÊli si´

zaczniemy wg∏´biaç, nie skoƒczymy nigdy i b´dziecie chcieli,

˝ebym opowiedzia∏a wszystko do koƒca, a przecie˝ ˝adna

historia nie ma koƒca i ka˝da mo˝na opowiadaç dalej. Mo˝e

zresztà kiedyÊ dam si´ do tego namówiç.
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Odbywa∏y si´ w∏aÊnie Dni Ksià˝ki i rozmowa dotyczy∏a

ró˝nych korzyÊci, jakie przynosi lektura, oraz roli ksià˝ki w

podnoszeniu kwalifikacji osobistych. Panie robi∏y na drutach, a

m´˝czyêni nie robili nic, tylko wa∏konili si´ w s∏oƒcu.

 - JeÊli o mnie chodzi - powiedzia∏a moja ˝ona - to zawsze

by∏am zapalonà czytelniczkà, ale pewnego razu czytanie ksià˝ek

nie tylko nie pomog∏o mi i nie [wysz∏o na dobre], ale nawet

powa˝nie przeszkodzi∏o w nauczeniu si´ czegoÊ, na czym mi

ogromnie zale˝a∏o. Stàd wniosek, ˝e nie nale˝y generalizowaç i

przesadzaç, przypisujàc ksià˝kom i lekturze same dobre strony.

Opowiedz! Opowiedz! - zawo∏a∏y panie.

Moja ˝ona szybko policzy∏a drutem oczka w robótce,

którà zaraz prze∏o˝y∏a z jednego druta na drugi.

 - By∏o to - powiedzia∏a moja ˝ona - w pierwszych latach

po wojnie. Dziwnym zbiegiem wypadków, mo˝liwym tylko w

owych czasach, mój mà˝ zosta∏ skierowany do pracy w

ambasadzie w Pary˝u. Z wyjazdu pami´tam tylko tyle, ˝e przez

ca∏y dzieƒ biega∏am po Warszawie za jakimÊ kapeluszem, bo

je˝eli wtedy w Pary˝u modne by∏y kapelusze, to ˝adna kobieta

nie poka˝e si´ bez kapelusza. Teraz zresztà, znowu sà modne.

Po przyjeêdzie czu∏am si´ bardzo nieszcz´Êliwa, bo nie

rozumia∏am nic z tego, co do mnie mówià, chocia˝ w gimnazjum

mia∏am zawsze piàtk´ z francuskiego. Wobec tego mà˝ mój

postanowi∏, ˝e pojad´ na dwa miesiàce letnie do Bretanii, i to
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zupe∏nie sama, tak ˝ebym mia∏a od rana do wieczora do

czynienia wy∏àcznie z j´zykiem francuskim. Pojecha∏am wi´c do

takiej ma∏ej, rybackiej dziury i zamieska∏am w hoteliku, który

sta∏ nad samym morzem.

W∏aÊcicielkà tego hoteliku by∏a pani Cochennec. [Mia∏a lat

osiemdziesiàt], nosi∏a wysoki, koronkowy czepek, który nazywa

si´ bigouden, i nie umia∏a ani czytaç, ani pisaç. Wieczorami

zaprasza∏a mnie na rozmówk´ i kieliszek wiÊni w koniaku, co

bardzo lubi∏a. I to by∏a moja jedyna konwersacja w ciàgu dnia!

Przesiadywa∏am [ca∏ymi dniami] na pla˝y, czytajàc ksià˝ki i

patrzàc na przyp∏ywy i odp∏ywy morza.

Zmienia∏y one zupe∏nie wyglàd zatoki, bo w czasie wielkich

przyp∏ywów morze wype∏nia∏o jà a˝ po samà pla˝e, a w czasie

odp∏ywów ocean ucieka∏ daleko, ods∏aniajàc ska∏y, poÊród

których brodzili ludzie w poszukiwaniu krabów, ma∏˝y i

krewetek.

By∏am zupe∏nie samotna. Do tej miejscowoÊci

przyje˝d˝a∏y przewa˝nie matki z dzieçmi, by∏a to tak zwana

pla˝a rodzinna, nikt si´ mnà nie interesowa∏, przesiadywa∏am

wi´c ca∏ymi godzinami nad morzem, czytajàc ksià˝ki i martwiàc

si´, ˝e tak nigdy nie naucz´ si´ francuskiego. Na pewno by∏o

tam ∏adnie i ciekawie, ale kiedy cz∏owiek jest taki zupe∏nie sam,

to czuje si´ nieszcz´Êliwy nawet w najpi´kniejszym miejscu na

ziemi. Powiedzia∏abym nawet, ˝e [im gdzieÊ jest ∏adniej, tym

wi´cej dokucza samotnoÊç]. A poniewa˝ tam by∏o naprawd´

bardzo ∏adnie, wi´c samotnoÊç dokucza∏a mi ogromnie. W
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dodatku nie robi∏am ˝adnych post´pów we francuskim, a

przecie˝ pojecha∏am tam po to, ˝eby j´zyk w∏azi∏ mi przez ca∏y

dzieƒ do g∏owy przez uszy. Mój mà˝ twierdzi∏, ˝e to jest jedyna

metoda i ˝e on tak w∏aÊnie nauczy∏ si´ francuskiego, kiedy za

studenckich czasów sp´dzi∏ jakiÊ czas w Pary˝u. DziÊ jestem

prawie pewna, ˝e musia∏ sobie sprawiç jakiÊ s∏ownik, którego z

ca∏a pewnoÊcià nie wk∏ada∏ na noc pod poduszke, lecz

post´powa∏ z nim wprost przeciwnie.

Obruszy∏em si´, bo w pobli˝u znajdowa∏y si´ osoby

nieletnie i strzyg∏y uszami, ale moja ˝ona spojrza∏a tylko na

mnie i powiedzia∏a:

 - Ale on si´ i tak nigdy do niczego nie przyzna.

Wola∏em wi´c nie wchodziç na ten grzàski grunt, na

którym nikt nie mo˝e czuç si´ pewnie, i puÊci∏em to mimo uszu,

a moja ˝ona powiedzia∏a:

Powiedzia∏am o tym wszystkim pani Cochennec, która

zamyÊli∏a si´ na króciutko, nigdy nie widzia∏am, ˝eby zamyÊli∏a

si´ na d∏u˝ej ni˝ na króciutko, i zapyta∏a, co robi´ ca∏ymi dniami

na pla˝y. Kiedy jej powiedzia∏am, ˝e czytam ksià˝ki, podnios∏a

obie r´ce i oczy ku niebu, a raczej ku sufitowi, bo to si´ dzia∏o

przy kontuarze, na którym sta∏y nasze wiÊnie w koniaku, i

zawo∏a∏a: "Ksià˝ki! Dobry Bo˝e! Która˝ szanujàca si´ matka

rodziny podejdzie do kobiety, trwoniàcej czas na czytanie

ksià˝ki!"

"I kaza∏a mi zabraç ze sobà na pla˝´ we∏n´ i druty.

Powiedzia∏am jej, ˝e nie umiem robiç na drutach.
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Odpowiedzia∏a, ˝e to bardzo dobrze, ˝e nie umiem robiç na

drutach, i poradzi∏a, ˝ebym usiad∏a na dobrze widocznym

miejscu i manipulowa∏a drutami tak, ˝eby z daleka by∏o widaç,

˝e nie umiem robiç na drutach. Tak te˝ uczyni∏am i gdy tylko te

panie zobaczy∏y, ˝e chcia∏abym robiç na drutach, ale [nie mam o

tym zielonego poj´cia], zlecia∏y si´ ze wszystkich stron i zacz´∏y

mówiç do mnie jedna przez drugà, tak ˝e do koƒca pobytu

mia∏am ju˝ konwersacj´ i kiedy mój mà˝ po mnie przyjecha∏,

papla∏am ju˝ z tymi paniami tak, ˝e nie móg∏ si´ zupe∏nie

po∏apaç, o co chodzi. Tak to nauczy∏am si´ robiç na drutach i

dowiedzia∏am si´ wielu ciekawych rzeczy o wkraczaniu

cudownych przypadków w ˝ycie ludzkie, o czym wam mo˝e

kiedyÊ opowiem.

Ale panie chcia∏y koniecznie us∏yszeç natychmiast o

cudownych interwencjach przypadku w ˝ycie ludzkie, bo tak

naprawd´ to jest w∏aÊnie to, na co wszyscy liczymy, choç nie

lubimy si´ do tego przyznawaç. Gromadzimy wi´c po kryjomu

wszelkie fakty Êwiadczàce o takich przypadkach w nadziei, ˝e i

nam si´ tak˝e coÊ podobnego przytrafi.

Moja ˝ona policzy∏a znowu oczka w robótce, dotykajàc

ich po kolei drutem, i powiedzia∏a:

 - W czasie naszych wieczornych posiedzeƒ przy wiÊniach

w koniaku pani Cochennec opowiedzia∏a mi swoje ˝ycie ze

szczegó∏ami. Ja ju˝ mam takie szcz´Êcie, ˝e kogo tylko spotkam,

to zaraz opowiada mi swoje ˝ycie ze szczegó∏ami, ale to chyba

dlatego, ˝e, jak wam ju˝ mówi∏am, ludzie obchodzà mnie
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najbardziej ze wszystkiego na Êwiecie. Nikt przecie˝ nie wpadnie

na pomys∏ opowiadania o sobie komuÊ, kogo interesujà tylko

ryby albo znaczki pocztowe, czy te˝ komuÊ, kto interesuje si´

tylko samym sobà, to jest niczym, [jak nie wskazujàc palcem

niektóre osoby].

Postanowi∏em udawaç, ˝e drzemi´ na le˝aku, wi´c moja

˝ona ciàgn´∏a dalej:

 - Pani Cochennec pochodzi∏a z biednej, ale za to licznej

rodziny, wi´c [od dziecka] by∏a s∏u˝àcà u jednych paƒstwa w

Quimperl´, bo te w∏aÊnie biedne, ale liczne rodziny bretoƒskie

dostarczajà Francji od wieków marynarzy, ˝o∏nierzy i pracownic

domowych. Kiedy mia∏a lat osiemnaÊcie, pozna∏a m∏odego

cieÊl´, który pracowa∏ przy restauracji katedry w niedalekim

Quimper. CieÊla mia∏ z∏ote w∏osy i niebieskie oczy, których pani

Cochennec nigdy nie mog∏a zapomnieç, wi´c Êlub odby∏ si´ w

koÊciele w Quimperl´ i zaraz potem urodzi∏a si´ Jeannette. W

czasie mojego pobytu Lu mia∏a ju˝ w∏asne dzieci, ale to nie ma

nic do rzeczy, wróçmy wi´c do czasów, kiedy by∏a maleƒkim,

Êlicznym noworodkiem.

Wówczas bowiem wydarzy∏o si´ nieszcz´Êcie: z∏otow∏osy

i niebieskooki cieÊla zabi∏ si´ spadajàc z wie˝y katedry w

Quimper, pozostawiajàc ˝onie i córeczce w spadku jedynie ma∏y

domek, w którego kupnie ulokowa∏ wszystkie swe

oszcz´dnoÊci. Pozostawszy bez Êrodków do ˝ycia pani

Cochennec zamieszka∏a w tym domku, zajmujàc wraz z

córeczkà kuchni´ a jedynà izb´ i co par´ lat wykleja∏a jej Êciany
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nowymi, czystymi tapetami. Ale któregoÊ lata tapicer

oÊwiadczy∏, ˝e nie mo˝na naklejaç tak bez koƒca jednych tapet

na drugie, ˝e trzeba zedrzeç te, które ju˝ zosta∏y naklejone, i

zaczàç wszystko od nowa. Pani Chochennec targowa∏a si´ z nim

zawzi´cie, bo powi´kszy∏o to znacznie koszty przygotowania

izby do sezonu, ale tapicer by∏ nieugi´ty i [postawi∏ na swoim].

Pocz´li wi´c zrywaç tapety, a ma∏a Jeannette dzielnie im

w tym pomaga∏a. Oderwa∏a z wielkim trudem p∏at tapety, ale

zaraz przesta∏a, bo zobaczy∏a pod nià kawa∏ek czyjejÊ nogi.

Krzykn´∏a z wra˝enia, wi´c pani Cochennec i tapicer przybiegli

kolejno i wtedy oni tak˝e zobaczyli t´ nog´. Wyglàda∏a spod

zdartej tapety wymalowana na murze olejnà farbà i choç nie

by∏a tak ca∏kiem podobna do prawdziwej nogi, mo˝na si´ by∏o

domyÊlaç, ˝e to ma byç noga.

Moja ˝ona przerwa∏a i popatrza∏a na nas, jakby chcia∏a

sprawdziç, czy wyobra˝amy sobie nale˝ycie tamtà izb´ i

tamtych troje oglàdajàcych namalowanà na Êcianie nog´, a my

widzieliÊmy to wszystko tak dok∏adnie, jak widzi si´ zawsze

bardzo dawne wydarzenia i ludzi, których nie spotka∏o si´

nigdy.

 - Wtedy - mówi∏a dalej moja ˝ona - tapicer zerwa∏

w∏asnor´cznie reszt´ tapety ze Êciany, odkrywajàc w ca∏ej

okaza∏oÊci wielkie malowid∏o, p∏askie i bez perspektywy, na

którym niebo mia∏o kolor, jaki powinna mieç ziemia, a za to

ziemia by∏a czerwona i niebieska, jak niebo o zachodzie s∏oƒca.
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"Trzeba b´dzie zamazaç wapnem - powiedzia∏a ze

zmartwieniem pani Cochennec. - Bohomaz taki jakiÊ."

Ale tapicer powiedzia∏ surowo, ˝eby si´ nie wa˝y∏a

dotknàç tego malowid∏a, dopóki on nie wróci, a jeÊliby go broƒ

Bo˝e dotkn´∏a, to on wi´cej r´ki nie przy∏o˝y do tapetowania

izby, co by∏o wystarczajàcà groêbà, bo drugiego tapicera nie

by∏o w ca∏ej okolicy. Wsiad∏ na rower i pojecha∏ do Quimperle,

skàd wróci∏ pod wieczór prowadzàc ze sobà brodatego malarza

w rozwianej pelerynie i w ogromnym berecie. Malarz za˝àda∏

zaraz cidre'u, bo dzieƒ by∏ upalny, pani Cochennec mia∏a w

piwnicy dobry, musujàcy i ch∏odny cidre chowany dla letników,

wi´c ten malarz wypi∏ cztery butelki tego cidre'u i kiedy ju˝ mia∏

doÊç, powiedzia∏, ˝e nie da∏by ani czterech sous za bohomaz na

Êcianie, po czym wsiad∏ na rower i odjecha∏ z powrotem do

Quimperlé.

Pani Cochennec wiedzia∏a z góry ˝e tak si´ to skoƒczy, i

zacz´∏a u˝alaç si´ na niepotrzebnà strat´ czasu i cidre'u, lato ju˝

si´ zaczyna∏o, w kiosku naprzeciwko ustawiano ju˝ ruszt do

sma˝enia bretoƒskich naleÊników, a tapetowanie pokoiku

jeszcze si´ nawet nie rozpocz´∏o. Ale tapicer tylko na nià

popatrzy∏, ale za to tak, ˝e umilk∏a od razu. Poszed∏ do

sklepikarza, zastawi∏ rower, ˝eby mieç na bilet do Quimper, i

wróci∏ nazajutrz w po∏udnie prowadzàc ze sobà trzech panów

ubranych z miejska, którzy ledwie rzucili na obraz okiem, zaraz

zacz´li wydawaç okrzyki i podnosiç w gór´ ramiona, jakby sta∏o

si´ jakieÊ nieszcz´Êcie, nie chcieli piç cidre'u, tylko zaraz zabrali



KER

49

si´ z powrotem, a nazajutrz powrócili z wozem transportowym

i czterema murarzami, którym kazano wyciàç obraz wraz ze

Êcianà i za∏adowaç na wóz, a pani Cochennec kazali coÊ podpisaç

krzy˝ykami przy Êwiadkach i dali jej czterdzieÊci tysi´cy

franków w z∏ocie, co by∏o bardzo du˝à sumà, jako ˝e dzia∏o si´

to wszystko przed pierwszà wojnà Êwiatowà, kiedy pienàdz by∏

jeszcze coÊ wart. Za te pieniàdze pani Cochennec wybudowa∏a

pensjonat, w którym mieszka∏a, a Jeannette posz∏a do szko∏y i

zosta∏a nauczycielkà, potem wysz∏a za mà˝ i mia∏a du˝o dzieci.

Moja ˝ona umilk∏a i najwyraêniej uwa˝a∏a opowiadanie

za skoƒczone. Widaç to by∏o po jej minie i ze sposobu, w jaki

zabra∏a si´ do robienia na drutach.

 - No dobrze - spytaliÊmy. - [A co to by∏ za obraz?]

 - To nie ma nic do rzeczy - powiedzia∏a moja ˝ona - co to

by∏ za obraz. Nie zmienia bowiem w niczym sensu opowieÊci,

której treÊcià jest ingerencja przypadku w ˝ycie ludzkie, a nie

przyczynek do historii sztuki. Ale jeÊli ju˝ chcecie koniecznie

wiedzieç, to wam powiem: to by∏ najprawdziwszy Gauguin.

Powsta∏ zapewne w czasie drugiego pobytu malarza w Bretanii.

Gauguin musia∏ nie mieç któregoÊ dnia na p∏ótno, co mu si´

cz´sto zdarza∏o, i poczà∏ malowaç na Êcianie izby, którà

wynajdowa∏, ˝eby daç upust rozsadzajàcej go pasji twórczej. W

ten sposób, gdyby Gauguin mia∏ doÊç pieni´dzy na p∏ótno, pani

Cochennec tapetowa∏aby do koƒca ˝ycia swój jedyny pokoik.

Byç mo˝e, jakiÊ inny przypadek sprawi∏, ˝e Gauguin nie mia∏ na

p∏ótno akurat wtedy, kiedy mia∏ natchnienie. Byç te˝ mo˝e, ˝e
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m∏ody cieÊla ca∏kiem przypadkowo kupi∏ w∏aÊnie ten domek, a

nie inny, bo tam by∏o zawsze pe∏no domków do kupienia. Ale

nie by∏o przypadkiem, ˝e tapicer nie pozwoli∏ zamazaç obrazu

wapnem, jak chcia∏a pani Chochennec, i mo˝e to on jest

w∏aÊciwym bohaterem tej historii, obok domku oczywiÊcie, a

domek po bretoƒsku nazywa si´ "ker". Ju˝ jesteÊcie zadowoleni?

Potakn´liÊmy chórem, a wtedy moja ˝ona podnios∏a

wzrok znad robótki, popatrzy∏a na nas i powiedzia∏a:

 - Có˝ to za przera˝ajàcy brak wyobraêni! MyÊlicie

naprawd´, ˝e to jest wszystko, co na ten temat mo˝na

powiedzieç? Nikt z was nawet nie pomyÊla∏ o cz∏owieku, który

by∏ przekonany, ˝e zrobi∏ Êwietny interes, sprzedajàc m∏odemu

cieÊli z Quimperle za par´ franków walàcy si´ domek,

zawierajàcy coÊ, co warte by∏o czterdzieÊci tysi´cy franków w

z∏ocie. Ale to ju˝ zupe∏nie inna historia i mo˝e jà jeszcze kiedyÊ

opowiem.
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SiedzieliÊmy przy Êniadaniu, kiedy zadzwoni∏ telefon.

Pani Ziuta, lekarz pediatra, chcia∏a rozmawiaç z mojà ˝onà.

 - Do ciebie - powiedzia∏em, podajàc s∏uchawk´ mojej

˝onie.

Moja ˝ona s∏ucha∏a przez chwil´ tego, co mia∏a jej do

powiedzenia pani Ziuta, kiwajàc g∏owà i mówiàc od czasu do

czasu "tak... tak...", po czym powiedzia∏a:

 - A jaki kolor?

Pani Ziuta musia∏a wdaç si´ w doÊç szczegó∏owy opis

koloru, bo moja ˝ona znów pokiwa∏a g∏owà, powtarzajàc od

czasu do czasu "tak... tak...", po czym powiedzia∏a:

 - Prosz´ daç w∏oskiego koperku. Pó∏ ∏y˝eczki na szklank´

wody. Nie bardzo s∏odziç.

Kiedy moja ˝ona od∏o˝y∏a s∏uchawk´, powiedzia∏em:

 - Nie bardzo rozumiem, dlaczego pani doktor zasi´ga u

ciebie porad lekarskich w sprawie dziecka. To si´ kiedyÊ êle

skoƒczy.

Moja ˝ona popatrzy∏a na mnie wyrozumiale, wzruszy∏a

ramionami i powiedzia∏a:

 - Pani Ziuta jest bardzo dobrym lekarzem-pediatrà, tote˝

zasi´ga rad w sprawie zdrowia swego dziecka tam, gdzie nale˝y.

Wychowa∏am trzech synów i o ile jeszcze cokolwiek z tego

pami´tasz, to musisz przyznaç, ˝e ˝aden z nich nigdy nie

chorowa∏ na brzuszek.
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 Musia∏em rzeczywiÊcie to przyznaç, ale tego˝ popo∏udnia,

kiedy siedzieliÊmy z przyjació∏mi przy herbacie, znów zadzwoni∏

telefon.

 - Do ciebie - powiedzia∏em, podajàc s∏uchawk´ mojej

˝onie. - Pani Ziuta. Chlipie. Mówi∏em, ˝e to si´ êle skoƒczy.

Moja ˝ona s∏ucha∏a przez d∏u˝szà chwil´ tego, co mówi∏a

pani Ziuta, lekarz-pediatra, po czym powiedzia∏a:

 - [Nie ma za co], droga pani [doktór], nie ma za co.

 - Chlipa∏a rzeczywiÊcie, czy tak mi si´ tylko zdawa∏o? -

zapyta∏em, kiedy moja ˝ona od∏o˝y∏a s∏uchawk´ i wróci∏a do

sto∏u. Przyjaciele te˝ spojrzeli na mojà ˝on´ z niepokojem, bo

wszyscy lubiliÊmy bardzo panià Ziut´.

Moja ˝ona uÊmiechn´∏a si´ leciutko i powiedzia∏a:

 - To nies∏ychane! M´˝czyêni ˝yjà obok kobiet od Adama i

Ewy, a tak ma∏o o nich wiedzà! Jestem przekonana, ˝e Ewa nie

by∏a wcale taka zaskoczona, kiedy ujrza∏a Adama po raz

pierwszy, a jestem pewna, ˝e ju˝ na drugi dzieƒ wiedzia∏a o nim

wszystko, podczas gdy m´˝czyêni po dziÊ dzieƒ patrzà na ka˝dà

kobiet´, jakby jà po raz pierwszy widzieli, i nie znajà si´ nawet

na takich najprostszych sprawach jak kobiece ∏zy.

M´˝czyêni zaprotestowali zgodnym chórem twierdzàc,

˝e kobiece ∏zy nie sà wcale takà prostà sprawà jakby si´ na

pierwszy rzut oka wydawa∏o, i wtedy moja ˝ona powiedzia∏a:

 - Mog∏abym wam opowiedzieç na ten temat histori´,

którà pami´tam z dzieciƒstwa, ale chyba nie warto, bo

m´˝czyêni [i tak] nigdy niczego nie zrozumiejà.
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Wówczas panie za˝àda∏y, ˝eby moja ˝ona absolutnie

opowiedzia∏a histori´ zapami´tanà z dzieciƒstwa, i to bez

wzgl´du na to, czy m´˝czyêni coÊ z niej zrozumiejà. Wi´c moja

˝ona zacz´∏a tak...

 - By∏o to w czasie pierwszej wojny Êwiatowej, a wi´c

bardzo dawno temu. Mieszka∏yÊmy wówczas w ma∏ej

miejscowoÊci [pod Lwowem], która póêniej rozros∏a si´ w ∏adne

i ucz´szczane letnisko. Mieszka∏yÊmy tam w niedu˝ym domku z

mamusià i mojà siostrà same, bo tatuÊ by∏ na wojnie.

Wiedzia∏yÊmy, ˝e mamy tatusia, bo mamusia ciàgle o nim

mówi∏a, ale zna∏yÊmy go tylko z fotografii, która sta∏a na biurku.

Tote˝ pyta∏yÊmy bez przerwy, kiedy tatuÊ przyjedzie, a nasza

mamusia odpowiada∏a, ˝e ju˝ nied∏ugo, bo wojna si´ wkrótce

skoƒczy. Ale wojna ciàgle si´ nie koƒczy∏a i mamusia mówi∏a, ˝e

tatuÊ jest na froncie w∏oskim. By∏o coraz ci´˝ej, ˝ywnoÊci by∏o

coraz mniej, bo mocarstwa centralne poddane zosta∏y blokadzie,

do dziÊ dnia pami´tam obrzydliwy smak, zapach i kolor melasy,

której u˝ywa∏o si´ zamiast cukru. Nasza mamusia by∏a bardzo

dzielna, nigdy nie pami´tam, ˝eby p∏aka∏a, tylko wieczorami

pisywa∏a do tatusia listy na front i czasami dawa∏a nam je do

wrzucenia do skrzynki pocztowej. By∏yÊmy takie ma∏e, ˝e

wspina∏yÊmy si´ na p∏ot. ˝eby dosi´gnàç skrzynki. Od czasu do

czasu przychodzi∏y listy od naszego tatusia, by∏y to szare

koperty upstrzone rozmaitymi pieczàtkami cenzury i poczty

polowej. Nasza mamusia czyta∏a je, kiedy le˝a∏yÊmy ju˝ w

∏ó˝eczkach, siedzàc przy biurku, tak ˝e widzia∏yÊmy tylko jej
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plecy i pochylonà g∏ow´. Potem opowiada∏a nam o tatusiu i

pewnego dnia dowiedzia∏yÊmy si´, ˝e tatuÊ jest ranny i le˝y w

szpitalu, a póêniej, ˝e nie wraca ju˝ na front, tylko ˝e jest

przeniesiony do intendentury i pewnie nied∏ugo przyjedzie i

przywiezie nam w plecaku du˝o dobrych rzeczy, o które teraz

b´dzie mu si´ ∏atwo postaraç, skoro jest w intendenturze, a

przede wszystkim ca∏e po∏cie takiej smacznej, w´dzonej s∏oniny,

jakà czasem cz´stowali nas stojàcy w domu na kwaterze

austriaccy, to znów rosyjscy oficerowie, a która by∏a wówczas

szczytem naszych marzeƒ. Tote˝ co wieczora, przed zaÊni´ciem,

marzy∏yÊmy o tatusiu przyje˝d˝ajàcym z ogromnym plecakiem

pe∏nym kruchej i wonnej s∏oniny i nie mog∏yÊmy si´ doczekaç

kiedy wreszcie przyjedzie. Wszyscy mówili, ˝e wojna si´

koƒczy, a myÊmy ciàgle s∏odzi∏y zbo˝owà kaw´ obrzydliwà

melasà i mamusia co wieczór pisa∏a listy do tatusia, które czasem

pozwala∏a nam wrzucaç do skrzynki, a tatusia jak nie by∏o, tak

nie by∏o. Inni tatusiowie przyje˝d˝ali z frontu w wyp∏owia∏ych,

niebieskich mundurach, dêwigajàc dobrze wypchane plecaki,

pe∏ne s∏oniny, konserw i bia∏ego cukru, mówi∏y nam o tym inne

dzieci, których tatusiowie ju˝ przyjechali, a my mog∏yÊmy tylko

opowiadaç, jaki to ogromny plecak s∏oniny przywiezie nasz

tatuÊ, który jest w samej intendenturze, i ˝e [niech si´ schowajà

wszystkie plecaki] wszystkich tatusiów w ca∏ych Winnikach, bo

tak si´ nazywa∏a miejscowoÊç, w której mieszka∏yÊmy.

Moja ˝ona przerwa∏a i siedzia∏a przez chwil´ zamyÊlona,

jakby przypatrujàc si´ raz jeszcze obrazowi zachowanemu w
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pami´ci, na którym dwie ma∏e dziewczynki le˝à w ∏ó˝eczkach i

marzà przed zaÊni´ciem o ogromnym plecaku pe∏nym s∏oniny,

zbli˝ajàcym si´ na plecach wracajàcego z wojny tatusia, a ich

mamusia siedzi w Êwietle naftowej lampy, której p∏omieƒ filuje, i

pisze list, który nie b´dzie mia∏ adresu, tylko numer jednostki. A

my widzieliÊmy to tak˝e, i wszystkie dzieci, i wszystkie

mamusie, czekajàce na tatusiów, którzy nie wracali, i na tych,

którzy nie mieli nigdy powróciç.

 - Wreszcie - powiedzia∏a moja ˝ona - nasz tatuÊ wróci∏.

Przyjecha∏ pewnego dnia niespodzianie, jak wszyscy tatusiowie

w wyp∏owia∏ych, niebieskich mundurach, i zanim zaczà∏ nas

Êciskaç, postawi∏ w kàcie ogromny plecak, jeszcze bardziej

wypchany ni˝ ten, jaki widywa∏yÊmy w marzeniach.

Przywitaniom nie by∏o koƒca. TatuÊ bra∏ nas na kolana, pachnia∏

obco tytoniem i rumem, pozwala∏ nam si´ bawiç krzy˝ami i

medalami, jakie zdobi∏y jego pierÊ, k∏u∏ nas w policzki ostrà, nie

golonà od paru dni brodà i nie posiada∏ si´ z radoÊci. Wi´c to jest

nasz tatuÊ, tak wyglàda, tak pachnie i tak k∏uje, teraz ciekawe

by∏yÊmy ju˝ tylko plecaka, który przez ca∏y czas le˝a∏ sobie w

kàcie na pod∏odze, wielki i wypchany, pe∏en tajemniczych i

cudownych rzeczy, a przede wszystkim s∏oniny, na myÊl o

której Êlinka nap∏ywa∏a nam do ust. Ale nasza mamusia

widocznie ca∏kiem straci∏a g∏ow´, bo zamiast zajàç si´ plecakiem,

poda∏a jak co dzieƒ jaglanà kasz´ na mleku, którà zjad∏yÊmy

grzecznie, zerkajàc na [stojàcy sobie w kàcie jak gdyby nigdy nic

plecak], a tatuÊ zaraz zrobi∏ si´ taki Êpiàcy, ˝e po∏o˝y∏ si´ w
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mundurze na ∏ó˝ku w mamusi pokoju, wtedy i myÊmy po∏o˝y∏y

si´ do ∏ó˝eczek, ale nie mog∏yÊmy zasnàç, tylko ciàgle

myÊla∏yÊmy o plecaku, stojàcym w kàcie na pod∏odze.

Wiedzia∏yÊmy jednak, ˝e nie wolno go ruszaç, bo mamusia by

si´ gniewa∏a, ˝e ruszamy rzeczy tatusia.

 - Nie spa∏yÊmy jeszcze, tylko udawa∏yÊmy, ˝e Êpimy,

kiedy nasza mamusia wesz∏a do pokoju z lampà w r´ce.

Postawi∏a lamp´ na stole i patrzy∏a na plecak. Odwróci∏a si´ raz

jeszcze, ˝eby sprawdziç, czy Êpimy. Le˝a∏yÊmy cichutko, patrzàc

przez rz´sy. Nasza mamusia sta∏a na Êrodku pokoju i patrzy∏a

na plecak. Wreszcie, widaç, nie wytrzyma∏a, bo pochyli∏a si´,

podnios∏a z wysi∏kiem plecak - taki by∏ wy∏adowany - i wysypa∏a

ca∏à jego zawartoÊç na biurko.

 - Patrzy∏yÊmy zastyg∏e z zawodu, ˝alu, przera˝enia: na

biurku pi´trzy∏y si´ w pakiecikach obwini´tych sznurkami i

pojedynczo, popstrzone czerwonymi pieczàtkami cenzury i

poczty polowej, listy od naszej mamusi, wszystkie listy, jakie

pisywa∏a wieczorami, i te, jakie pozwala∏a nam wrzucaç do

skrzynki, wszystkie listy, jakie do tatusia napisa∏a i wys∏a∏a w

ciàgu tych ca∏ych lat wojny, w kopertach niebieskich, bia∏ych,

szarych, ró˝owych, listy, listy, listy, które wysypane z

ogromnego plecaka ledwie teraz mieÊci∏y si´ na biurku.

 - I wtedy po raz pierwszy zobaczy∏yÊmy obie, jak nasza

matka p∏acze. Najpierw p∏aka∏a cichuteƒko, tylko ∏zy sp∏ywa∏y

jej po twarzy, wi´c zakry∏a oczy r´kami, ale ∏zy przep∏ywa∏y jej

mi´dzy palcami, wtedy potrzàsn´∏a g∏owà, ale i to nic nie
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pomog∏o, bo zaraz zacz´∏a szlochaç i nie mog∏a si´ ju˝

opanowaç, i wtedy wszed∏ do pokoju nasz ojciec, i zobaczy∏

matk´ p∏aczàcà nad pró˝nym plecakiem, i zrozumia∏, ˝e matka

p∏acze, bo nie znalaz∏a w plecaku upragnionej s∏oniny, i zrobi∏o

mu si´ bardzo przykro, a nasza mamusia p∏aka∏a i p∏aka∏a, i nie

dawa∏a mu si´ utuliç.

Moja ˝ona przerwa∏a i zrobi∏o si´ cicho, jakby nikt z nas

nie chcia∏ zak∏óciç p∏aczu m∏odej kobiety, którà zostawiliÊmy ju˝

tak p∏aczàcà na zawsze i którà p∏akaç tak b´dzie nad pustym

plecakiem i stertà listów, które jej mà˝ dêwiga∏ przez wszystkie

fronty austriackiej wojny a˝ do koƒca naszych wspomnieƒ.

Wreszcie moja ˝ona odezwa∏a si´ pierwsza.

 - No widzicie - powiedzia∏a - jak niewiele m´˝czyêni sà w

stanie z tego wszystkiego zrozumieç. Umykajà im nie tylko

motywy ∏ez, o jakie nas przyprawiajà, ale równie˝ wartoÊci,

jakie przypisujemy ich postawom i post´pkom. Dlatego to owe,

jak˝e ró˝ne od nas istoty, towarzyszàce nam od czasów Ewy,

wymagajà tyle pob∏a˝liwoÊci z naszej strony. Mog∏abym d∏ugo

jeszcze na ten temat mówiç, ale zrobi´ to przy innej sposobnoÊci.

[I tak si´ doÊç dziÊ nagada∏am.]
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Zadzwoni∏ telefon. G∏os w s∏uchawce: "Nazywam si´ tak a

tak. Czy to panu coÊ mówi?"

 - Nie - odpowiedzia∏em. To nazwisko nie mówi∏o mi nic.

 - A mo˝e powie coÊ panu pseudonim "S∏awek"?

Przez d∏uga chwil´ ˝aden z nas nic nie mówi∏. Wreszcie

przyszed∏em do siebie.

ByliÊmy umówieni na godzin´ jedenastà 25 listopada

1942. Przeszkodzono nam.

 - Tak - odpowiedzia∏. - KtoÊ nam w tym przeszkodzi∏.

Póêniej wydarzy∏o si´ wiele rzeczy, których si´ nie

pami´ta, ale z owych lat pami´ta si´ ka˝dy szczegó∏.

 - Chcia∏bym pana zobaczyç.

 - Niech pan przyjdzie.

Przyszed∏. Pozosta∏o mu w sylwetce i twarzy coÊ z

m∏odzieƒczego uroku tamtych czasów i nie mia∏em ˝adnych

trudnoÊci w rozpoznaniu dawnego towarzysza.

 - Nic si´ pan nie zmieni∏ - powiedzia∏. Powiedzia∏em mu

to samo. WiedzieliÊmy obaj, ˝e to nieprawda, ale w takich

okolicznoÊciach mawia si´ zawsze takie rzeczy.

Moja ˝ona zaparzy∏a dobrej herbaty.

 - Poznajcie si´ - powiedzia∏em. - W∏aÊciwie jakoÊ tam ju˝

si´ znacie. Te materia∏y, które nosi∏aÊ pod jarzynami, by∏y dla

niego.

 - To ju˝ tyle lat... - powiedzia∏a ˝ona i nala∏a nam herbaty.
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Potem mówiliÊmy o wydarzeniach, które dzisiaj nikogo

ju˝ chyba tak naprawd´ nie obchodzà, a które nam wydawa∏y

si´ równie wa˝ne, jakby si´ rozegra∏y wczoraj.

 - Dlaczego pan wtedy nie przyszed∏? - zapyta∏ mój goÊç.

 - Przyszed∏em. Przyszed∏em, tylko spóêni∏em si´ o

dobrych pi´tnaÊcie minut. Dochodzàc do lokalu spotka∏em

"Rysi´", która da∏a mi oczyma znak, ˝ebym tam nie wchodzi∏.

By∏a bardzo blada. Póêniej dowiedzia∏em si´ od niej o najÊciu, i

jak pan usi∏owa∏ im uciec, i jak ona wymkn´∏a si´, korzystajàc z

zamieszania.

 - Mia∏ pan szcz´Êcie - powiedzia∏. - PunktualnoÊç by∏a

regu∏à dobrej konspiracji, ale [gdyby by∏ pan jej przestrzega∏],

wpad∏by pan tak˝e, a to znacznie pogorszy∏oby spraw´.

Jednego mo˝na by∏o od biedy odbiç, dwóch nie.

Mój goÊç odbity zosta∏ po wielu miesiàcach z ràk gestapo

w wyniku akcji, która wesz∏a do legendy Podziemia.

 - Jak to si´ sta∏o - spyta∏em - ˝e oni tam w ogóle weszli?

 - Wszystko to by∏ przypadek - odpowiedzia∏ mój goÊç. -

Przypadkiem by∏o, ˝e akurat wtedy przyszli w sprawie

rekwizycji pokoju, ˝e zadzwonili do drzwi w taki sposób, który

mogliÊmy zrozumieç jako umówiony. Pami´ta pan, dzwoni∏o si´

wtedy krótko trzy razy. Us∏yszeliÊmy najpierw jeden dzwonek,

a po chwili dwa, tak jakby ktoÊ chcia∏ naprawiç pope∏nionà

omy∏k´. PomyÊla∏em, ˝e to pan, i nawet by∏em z∏y, bo do

jedenastej brakowa∏o ca∏ych pi´ciu minut, a prawdziwa

punktualnoÊç polega nie tylko na tym, ˝eby si´ nie spóêniaç, ale
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tak˝e na tym, ˝eby nie przychodziç za wczeÊnie. Przypadkiem

by∏o równie˝, ˝e si´ pan spóêni∏, ˝e coÊ panu przeszkodzi∏o

przyjÊç na czas, choç nigdy si´ to panu przedtem nie zdarza∏o.

ZadumaliÊmy si´ nad tym wszystkim, a wtedy moja ˝ona

powiedzia∏a:

 - To nie by∏ przypadek, ˝e mój mà˝ si´ spóêni∏. To ja mu

przeszkodzi∏am przyjÊç na czas.

Mój goÊç nie wydawa∏ si´ byç zaskoczony, pomyÊla∏ sobie

widaç, ˝e kobiety w ogólnoÊci, a ˝óny w szczególnoÊci bywajà

najnormalniejszà w Êwiecie przyczynà spóênialstwa m´˝czyzn.

 - Tak - ciàgn´∏a moja ˝ona. - To ja wam przeszkodzi∏am

w spotkaniu i dlatego w∏aÊnie odbyç si´ ono musia∏o z

dwudziestoszeÊcioletnim opóênieniem, a kto wie, czy nie

dlatego mo˝e si´ ono w ogóle odbyç. Pami´tam doskonale ten

dzieƒ i zapewniam was, ˝e koniec listopada by∏ wówczas równie

pogodny i ciep∏y, jak obecnie. MogliÊmy nawet zaniechaç

opalania mieszkania palnikiem gazowym, wk∏adanym do pieca

kaflowego, co by∏o surowo zabronione, ale w owych czasach

wszystko, coÊmy robili, by∏o surowo zabronione i karane

obozem albo Êmiercià. To nieprawda, ˝eÊmy si´ nie bali, baliÊmy

si´ bardzo, czasami budzi∏ si´ cz∏owiek w nocy zlany zimnym

potem, bo w snach ba∏ si´ jeszcze wi´cej ni˝ na jawie, tylko ˝e

teraz nie pami´tamy o tym i wydaje nam si´, ˝eÊmy byli tylko

m∏odzi i tylko odwa˝ni, ale ja ten strach pami´tam, by∏ zawsze

obecny, chocia˝ czasem g∏´boko schowany, tak jak te wszystkie

niebezpieczne papiery ukryte w wydrà˝onym wa∏ku do ciasta,
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w wydrà˝onej nodze od sto∏u czy nocnej lampie. MieliÊmy

najwi´kszy i najlepiej zorganizowany ruch oporu w ca∏ej

Europie, ale Niemcy musieli wiedzieç o tym lepiej ni˝

ktokolwiek inny, lepiej ni˝ my sami, i dlatego nikt z nas nie móg∏

uwa˝aç tego, co robiliÊmy, za jakàÊ zabaw´, z której w razie

czego móg∏by si´ jakoÊ wykpiç. Przypomnijcie sobie te

wszystkie kobiety i dziewcz´ta, które by∏y prawdziwym

systemem nerwowym i krwiobiegiem tej organizacji...

∏àczniczki, kurierki, kolporterki, samotne nauczycieli udzielajàce

mieszkaƒ na spotkania, choç by∏y uprzedzone, o jakie spotkania

chodzi, wdowy udzielajàce piwnic w swych podmiejskich

domkach dla instalowania tajnych drukarni lub magazynowania

broni, m´˝atki dzielàce niebezpieczeƒstwo m´˝ów, matki

nara˝ajàce na niebezpieczeƒstwo swe dzieci, choç wiedzia∏y, ˝e

ich powo∏aniem jest chroniç je przed niebezpieczeƒstwami,

wszystkie te kobiety, które przy tym nie przesta∏y byç

kobietami, matkami, ˝onami.

Moja ˝ona przerwa∏a, a my ujrzeliÊmy raz jeszcze zatarte

czasem i wyblak∏e jak stare fotografie twarze ∏àczniczek,

kurierek, kolporterek i gospodyƒ konspiracyjnych lokali, tych

wszystkich wspania∏ych dziewczàt i kobiet, których pseudonimy

by∏y zwyczajnymi, ˝eƒskimi imionami, takimi jak Marta, Rysia,

Rozalia, Wanda, Ania, Maria, Jasia, Patrycja, Lena i Rena.

Wiele z nich jest ju˝ tylko naszà pami´cià, niektóre sà jeszcze

wÊród nas.
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 - I nie mówi´ tego po to, by si´ usprawiedliwiaç -

powiedzia∏a moja ˝ona - bo nie ma potrzeby usprawiedliwiaç si´

ani t∏umaczyç ze swojej kobiecoÊci. Miewamy obawy, l´ki i

przeczucia, nam samym niewiadome, a przez naszych m´˝ów i

synów przyjmowane z niech´cià lub niedowierzaniem. Tamtego

dnia odprowadzi∏am mego m´˝a jak zwykle do drzwi, bo

zawsze kopa∏am go w kostk´ na szcz´Êcie i nada∏ to robi´, [ile

razy zachodzi potrzeba]. I wówczas trzeba by∏o mieç szcz´Êcie

przy ka˝dym wyjÊciu z domu. Ludzie wychodzili i nie wracali

nigdy albo zjawiali si´ po wielu latach, tak jak pan, i ka˝de

wymienione u drzwi spojrzenie mog∏o byç ostatnim. Po dziÊ

dzieƒ zosta∏ mi niepokój oczekiwania na znajomy zgrzyt klucza

w zamku i ju˝ pewnie nigdy si´ go nie pozb´d´, ale tamtego

dnia by∏am spokojna do samego progu i dopiero kiedy

odsuwa∏am zasuw´, poczu∏am ˝e jeÊli pozwol´ mu wyjÊç, jeÊli

nie zatrzymam go choç na chwil´, to stanie si´ coÊ takiego, czego

nie b´d´ mog∏a darowaç sobie do koƒca ˝ycia. Nie by∏o chwili

do stracenia. Zatrzasn´∏am drzwi, zacz´∏am krzyczeç, szlochaç,

przytrzymywaç, jednym s∏owem, zrobi∏am takie

przedstawienie, jakiego nigdy przedtem ani nigdy potem nie

widzia∏. Nie móg∏ mnie zostawiç w takim stanie, musia∏ si´ mnà

zajàç, bo zachowa∏am si´ nie jak konspirator, ale jak wariatka. W

pewnej chwili wszystko skoƒczy∏o si´ równie nagle, jak si´

zacz´∏o i powiedzia∏am najspokojniej w Êwiecie: "Teraz mo˝esz

iÊç" i jeszcze popchn´∏am go w stron´ drzwi. Spojrza∏ na

zegarek, upewni∏ si´ jeszcze, ˝e odzyska∏am zmys∏y, i wybieg∏
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jak oparzony. Trzeba wiedzieç, ˝e mój mà˝ [ma zawsze czas na

ostatnie pi´ç minut], wi´c wystarczy∏o go tylko troch´

przetrzymaç, ˝eby si´ spóêni∏. Musia∏ z∏apaç tramwaj na

Zielonej, przesiàÊç si´ [na Zyblikiewicza], przejechaç Pe∏czyƒskà i

wysiàÊç na Bajkach, bo lokal by∏ gdzieÊ [przy 29 Listopada].

Reszt´ pan wie. Ale nie wie pan, co ja z nim mia∏am a˝ do

Wyzwolenia: ile razy wybiera∏ si´ na spotkanie, przyglàda∏ mi

si´ bacznie, czy te˝ czegoÊ nie czuj´. Ale ja ju˝ do koƒca nigdy

nic nie czu∏am i a˝ mi g∏upio by∏o, ˝e mu sprawiam zawód.

Jeden jedyny raz w ˝yciu zachowa∏am si´ jak wariatka, a potem

okaza∏o si´, ˝e w∏aÊnie ten jeden jedyny raz zachowa∏am si´ z

sensem.

Moja ˝ona zamilk∏a, a my zadumaliÊmy si´ przez chwil´

nad kobiecymi przeczuciami, o których wie si´ tak niewiele, choç

sà równie stare jak l´k i niepokój w sercu matek i ˝on, a potem

zacz´liÊmy znów mówiç o tamtych latach. By∏y to ci´˝kie i

trudne czasy, których wspomnieniu pozostaliÊmy wierni, jak ci

wszyscy, którzy [stajàc do walki] odzyskiwali za jednym

zamachem godnoÊç ludzkà i godnoÊç narodowà, bo nie ma

jednej bez drugiej. Mo˝e dlatego nie mo˝emy o tym wszystkim

nie pami´taç i pewnie ju˝ nigdy nie b´dziemy mogli.
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Zauwa˝yliÊcie - powiedzia∏a moja ˝ona - jak trudno jest

˝yç na Êwiecie osobom, obdarzonym delikatnoÊcià uczuç. [O ile˝

∏atwiejsze ˝ycie majà ludzie gruboskórni] i nie majàcy ˝adnych

wzgl´dów dla innych, nie baczàcy na to, ˝e [ilekroç si´ poruszà],

nast´pujà komuÊ na nagniotki, a nawet wbijajà nó˝ w serce tym,

którzy sà im naj˝yczliwsi. Takim jest najlepiej, sà ogromnie z

siebie zadowoleni, cieszà si´ doskona∏ym apetytem - mój drogi,

mo˝e ju˝ doÊç zjad∏eÊ tego pasztetu - i zasypiajà kamiennym

snem bez ˝adnych proszków.

Cofnà∏em widelec, którym si´ga∏em w∏aÊnie po kawa∏ek

zaj´czego pasztetu, a moja ˝ona mówi∏a dalej:

 - ˚yjemy bowiem w czasach, w których liczy si´ przede

wszystkim skutecznoÊç dzia∏ania, a nie przymioty charakteru i

umys∏u. Dlatego to wspó∏czesna literatura, film i teatr

wype∏nione sà brutalnoÊcià, cynizmem i ekshibicjonizmem, a

najwy˝sze zdumienie budzà uczucia proste jak mi∏oÊç, prawoÊç,

wiernoÊç, lojalnoÊç, wdzi´cznoÊç i dobroç. Mo˝na powiedzieç, ˝e

sztuka wspó∏czesna sonduje a˝ do dna g∏´biny ludzkiej pod∏oÊci,

ale nie zdobywa si´ na odkrywanie szczytów ludzkiej

szlachetnoÊci. [Co wy na to?]

[Zdania by∏y podzielone] i wywiàza∏a si´ dyskusja, w

której obroƒcy wspó∏czesnej sztuki wskazali na jej zas∏ugi w

wprowadzeniu j´zyka absolutnej szczeroÊci.



KLUSKI Z MAKIEM

65

 - Wiem, co macie na myÊli - powiedzia∏a moja ˝ona. -

Waszym zdaniem, s∏owami mo˝na wszystko wyraziç, wszystko

mo˝na powiedzieç i wszystko wyt∏umaczyç. Tymczasem wcale

tak nie jest i mog∏abym wam opowiedzieç o wydarzeniu, które

Êwiadczy o czymÊ wr´cz przeciwnym. Spotka∏o ono cz∏owieka

odznaczajàcego si´ subtelnoÊcià umys∏u i wra˝liwoÊcià serca,

który mimo to nie móg∏ powiedzieç ani s∏owa na wyjaÊnienie

sytuacji, w jakiej si´ znalaz∏, mimo ˝e by∏a ona o niebo prostsza

od wszystkich tych, jakimi raczy nas wspó∏czesna twórczoÊç

literacka. Ale dzisiaj tylko zawi∏e historie sà w modzie, wi´c

mo˝e lepiej b´dzie, jeÊli zagramy w bryd˝a.

Wtedy wszyscy zacz´li si´ domagaç, ˝eby moja ˝ona

opowiedzia∏a t´ dawnà histori´.

 - Nie mog´ opowiadaç ciàgle dawnych historii -

powiedzia∏a moja ˝ona - bo wszyscy pomyÊlà, ˝e mam Bóg wie

ile lat. Historia, którà wam opowiem, wydarzy∏a si´ w czasie

ostatniej wojny, co i tak jest dostatecznie dawno jeÊli si´ zwa˝y,

˝e ˝yjemy w takiej epoce, kiedy to po raz pierwszy w dziejach

cywilizacji wzorem do naÊladowania [w sposobie bycia], w

modzie, uczesaniu, gustach nie sà ludzie pe∏ni doÊwiadczenia,

smaku i màdroÊci, lecz nastolatki. Kiedy by∏am nastolatkà,

robi∏yÊmy wszystko, ˝eby wyglàdaç tak, jak nasze mamy, a

dzisiaj nasze mamy robià wszystko, ˝eby wyglàdaç jak

nastolatki. OsobiÊcie nie mam nic przeciwko temu i mog∏abym

wam powiedzieç dlaczego, ale jak zaczniemy odbiegaç od

tematu, to nigdy nie opowiem tego, co mam do opowiedzenia.
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Wszyscy zamieniliÊmy si´ w s∏uch, a wtedy moja ˝ona

zacz´∏a tak:

 - Otó˝ ów m∏ody cz∏owiek, którego z pewnych

wzgl´dów nazywaç b´d´ moim kuzynem, znalaz∏ si´ w czasie

wojny w Londynie wskutek wydarzeƒ, za które nie ponosi

˝adnej odpowiedzialnoÊci. Po ró˝nych i licznych perypetiach,

które nie majà jednak z tà historià nic wspólnego, znalaz∏

wreszcie kàt u starszej, samotnej wdowy w okolicach Baker

Street, gdzie do dziÊ dnia rozciàga si´ dzielnica niewielkich

domków i zacisznych uliczek. Mój kuzyn by∏ cz∏owiekiem pod

ka˝dym wzgl´dem ujmujàcym, tote˝ wkrótce rozbudzi∏ w

samotnej staruszce niewy˝yte uczucia macierzyƒskie. Poczciwa

dama znalaz∏a dla nich wyraz w postaci ogromnego talerza

klusek domowej roboty obficie posypanych makiem, jaki [co

niedziel´] wnosi∏a wieczorem do pokoju m∏odzieƒca, stawia∏a na

stole i podziwia∏a przez chwil´ rozczulonym spojrzeniem, zanim

nie wycofa∏a si´ dyskretnie z poczuciem spe∏nienia dobrego

uczynku.

Czasy by∏y ci´˝kie. Anglia prze˝ywa∏a najtrudniejszy

okres hitlerowskiego "blitzu", Londyn by∏ ciemny, ch∏odny i

g∏odny, wi´c taki talerz klusek z makiem by∏by przez ka˝dego

innego cz∏owieka oczekiwany z ut´sknieniem przez ca∏y

tydzieƒ, przez ka˝dego innego, ale nie przez mojego kuzyna.

Albowiem jedynà rzeczà, której mój kuzyn nie znosi∏ z ca∏ego

serca i [na sam widok której robi∏o mu si´ s∏abo], by∏y w∏aÊnie

kluski z makiem. Mój kuzyn, jak ju˝ powiedzia∏am, by∏
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cz∏owiekiem o wielkiej delikatnoÊci uczuç, tote˝ za nic w Êwiecie

nie zdoby∏by si´ na zrobienie przykroÊci zacnej staruszce dajàc

jej do zrozumienia, ˝e nie cierpi nade wszystko klusek z

makiem, które ona z takà troskliwoÊcià robi∏a mu co niedziel´ i z

takà dumà wnosi∏a wieczorem do pokoju. Mój kuzyn by∏, jak

wszyscy ludzie wra˝liwi, obdarzony dostatecznà wyobraênià,

by odgadnàç, ile przyjemnoÊci musi sprawiaç staruszce myÊl, ˝e

kluski z makiem mu smakowa∏y, ˝e mo˝e nawet przyÊnià mu

si´ w ciàgu tygodnia i ˝e ona znowu mu ich narobi w przysz∏à

niedziel´. Jako cz∏owiek nie tylko czu∏y, ale i inteligentny, mój

kuzyn pojà∏ od razu, ˝e w tym smutnym, wojennym Londynie

nie by∏y to zwyczajne kluski z makiem, ale ˝e sta∏y si´ dla

samotnej staruszki manifestem ludzkiej solidarnoÊci, aktem

wiary i nadziei, sensem ˝ycia. Nie, nie móg∏by w ˝aden sposób

powiedzieç staruszce po prostu, ˝e nie cierpi w∏aÊnie klusek z

makiem, tych klusek z makiem, w które ona wk∏ada∏a ca∏e swoje

serce.

Tote˝ mój kuzyn nie powiedzia∏ jej, ˝e na sam widok

klusek z makiem robi mu si´ s∏abo, tylko zawija∏ kluski z

makiem w starà gazet´, wynosi∏ ukryte pod p∏aszczem i w

jakiejÊ pustej i ciemnej uliczce wrzuca∏ do kana∏u. Nazajutrz

wychwala∏ je pod niebiosa przed biednà staruszkà i serce mu si´

kraja∏o, kiedy widzia∏, jaki wyraz majà jej oczy.

Moja ˝ona przerwa∏a na chwile, ˝eby zaczerpnàç tchu, a

nam si´ wydawa∏o, ˝e dostrzegamy wyraz, jaki przybiera∏y
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oczy staruszki, kiedy wychwalano pod niebiosa jej kluski z

makiem, jedyny udzia∏, jaki mog∏a wnieÊç do tej Êwi´tej wojny.

 - A˝ pewnego wieczoru - podj´∏a opowiadanie moja ˝ona

- kiedy mój kuzyn wyszed∏ z domu z owini´tymi w gazet´

kluskami z makiem, na miasto spad∏a mg∏a tak g´sta, ˝e nie by∏o

nic widaç na par´ kroków. Mój kuzyn rozejrza∏ si´ jak zwykle

woko∏o, nigdzie [nie by∏o ˝ywej duszy], wi´c wyjà∏ spod

p∏aszcza zawiniàtko i wsunà∏ w otwór kanalizacyjny. Kiedy si´

wyprostowa∏, poczu∏ na ramieniu czyjàÊ r´k´. Odwróci∏ si´ i

ujrza∏, ˝e stoi przy nim londyƒski "bobby".

"Przepraszam - powiedzia∏ policjant. - Czy mog´ zapytaç,

co pan tam wrzuci∏?"

Wtedy mojemu kuzynowi odj´∏o mow´. B∏yskawicznie

[zda∏ sobie spraw´], ˝e wszystko, co móg∏by powiedzieç, by∏oby

g∏upie i pozbawione sensu, ˝e ˝adne s∏owa nie sà zdolne

wyjaÊniç motywów jego post´powania, ˝e nikt zdrowy na

umyÊle nie pojmie, i˝ w czasie, kiedy londyƒczycy sadzà na

najmniejszym skwerze ziemniaki, ktoÊ wrzuca do kana∏u

ogromny talerz klusek z makiem tylko dlatego, ˝eby nie zrobiç

przykroÊci starej kobiecie, u której wynajmuje nie ogrzewany

pokój.

"JeÊli tak - powiedzia∏ 'bobby' nie doczekawszy si´ ˝adnej

odpowiedzi - to pan pozwoli ze mnà". I zaprowadzi∏ mojego

kuzyna do komisariatu, gdzie zda∏ ze wszystkiego dok∏adnà

relacj´ sierzantowi.
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"Wi´c odmawia pan odpowiedzi na pytanie, co pan tam

wrzuci∏?" - zapyta∏ sier˝ant. By∏ to starszy ju˝ cz∏owiek o

szpakowatych skroniach.

Mój kuzyn uÊmiechnà∏ si´ smutno i bezradnie. Có˝ móg∏

powiedzieç? Sytuacja, w jakiej si´ znalaz∏, by∏a tak bezsensowna,

˝e p∏akaç si´ chcia∏o.

"[Tak na oko], panie sier˝ancie - powiedzia∏ 'bobby' - to

móg∏ byç noworodek."

Sier˝ant popatrzy∏ na mojego kuzyna podejrzliwie.

"Albo jeszcze coÊ gorszego - powiedzia∏. - MówiliÊcie, ˝e

jakieÊ papiery?"

Na moim kuzynie skóra Êcierp∏a. Uprzytomni∏ sobie

nagle, ˝e jest wojna, ˝e znajduje si´, cudzoziemiec, w obcym

mieÊcie, pe∏nym afiszów ostrzegajàcych przed szpiegami i

dywersantami, ˝e g´b´ ma zatkanà tymi cholernymi kluskami z

makiem, których nie cierpia∏ od dziecka, ˝e nawet gdyby

powiedzia∏ prawd´, to nikt by mu nie uwierzy∏ w ani jedno

s∏owo, chyba ˝eby Êciàgn´li do komisariatu tak˝e staruszk´, a to

by∏oby najgorsze ze wszystkiego, co mog∏oby go spotkaç,

wola∏by ju˝, ˝eby go zamkn´li od razu, ni˝ ˝eby mia∏ si´

przyznaç przed nià do wszystkiego.

"Dobrze - powiedzia∏ sier˝ant. - W takim razie

przyst´pujemy do akcji..." - Podzed∏ energicznie do wiszàcego na

Êcianie planu dzielnicy, nakreÊli∏ na nim jakiÊ kwadrat, podniós∏

s∏uchawk´ i zarzàdzi∏ alarm. Kaza∏ zablokowaç, szukaç sporego
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pakunku owini´tego w gazet´, meldowaç o przebiegu, a w razie

natrafienia na poszukiwany obiekt, przynieÊç.

"A wy - zwróci∏ si´ do policjanta, który przyprowadzi∏

mojego kuzyna - doprowadzicie t´ starszà dam´, u której

mieszka∏ ten d˝entelmen. Mo˝e od niej czegoÊ si´ wi´cej

dowiemy."

Mój kuzyn poczà∏ sobie niemal ˝yczyç, ˝eby znaleziono w

kana∏ach jakiÊ dowód zbrodni albo zdrady, kiedy czeka∏ wraz z

doprowadzonà staruszkà, która oczywiÊcie nie umia∏a niczego

powiedzieç, bo do g∏owy jej nie przysz∏o, ˝eby to wszystko

mog∏o mieç jakikolwiek zwiàzek z jej wychwalanymi pod

niebiosa kluskami z makiem, wi´c nawet nie by∏a tak bardzo

przej´ta i przez ca∏y czas pociesza∏a mojego kuzyna, ˝e to jakieÊ

nieporozumienie, które si´ za chwil´ szcz´Êliwie wyjaÊni.

"[Ca∏e szcz´Êcie] - powiedzia∏a - ˝e zjad∏ pan przed tym

wszystkim talerz po˝ywnych klusek z makiem."

Sier˝ant zastrzyg∏ uszami. Mój kuzyn mia∏ min´, jakby

ju˝ siedzia∏ na elektrycznym krzeÊle, i za chwil´ omal nie

zemdla∏, kiedy wszed∏ policjant i po∏o˝y∏ przed sier˝antem

owini´ty w gazet´ pakunek, w którym nie mog∏o byç nic

innego, jak to co w nim by∏o. Wtedy mój kuzyn zda∏ sobie po

raz pierwszy spraw´ z istnienia okrutnych stron ˝ycia.

Sier˝ant uchyli∏ brzegu zawiniàtka i przez chwil´ na jego

obliczu malowa∏ si´ wyraz najwy˝szego zdumienia. Potem

popatrzy∏ na mojego kuzyna, póêniej na staruszk´, potem znów

na mojego kuzyna, i znowu na staruszk´, powtórzy∏ to [z
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dziesi´ç razy], wreszcie wsta∏, wzià∏ zawiniàtko i wrzuci∏ je do

kosza.

"To tylko stare gazety - powiedzia∏. - Przepraszam pana

za nieporozumienie. Jest pan wolny. Prosz´ nam wybaczyç, ale

sam pan rozumie."

Mój kuzyn nic nie rozumia∏.

Sier˝ant odprowadzi∏ staruszk´ i mojego kuzyna do

samych drzwi, ˝yczàc im dobrej nocy, a kiedy ju˝ odchodzili,

przypomnia∏ sobie:

"Paƒski dowód osobisty!"

Mój kuzyn wróci∏ po swój dowód. Komisarz wr´czy∏ mu

go i wskazujàc na kosz powiedzia∏ tak cicho, ˝e mój kuzyn nie

by∏ nigdy pewny, czy si´ nie przes∏ysza∏:

"Ja te˝ tego nie cierpi´..."

Potem mój kuzyn wraca∏ ze staruszkà do domu,

[trzymajàc jà pod r´k´]. Po drodze powiedzia∏a mu, ˝eby si´ nie

przejmowa∏ niezgrabiarstwem policji, która jest z roku na rok

gorsza, i obieca∏a, ˝e w przysz∏à niedziel´ znów mu zrobi klusek

z makiem. Wtedy mój kuzyn zda∏ sobie po raz pierwszy spraw´,

jak bardzo okrutne i dobre strony ˝ycia sà ze sobà pomieszane.



72

BABIE LATO

By∏y Âwi´ta i po kolacji zasiedliÊmy przed telewizorem.

Królowa naszej telewizji przeprowadza∏a w∏aÊnie rozmow´ ze

znanà aktorkà i jak to zwykle bywa, kiedy kobiety produkujà

si´ publicznie, któraÊ z nich musia∏a w koƒcu potràciç o swój

wiek. Tak si´ te˝ sta∏o, a wtedy moja ˝ona wsta∏a, podesz∏a do

telewizora i nacisn´∏a wy∏àcznik. ZaprotestowaliÊmy wszyscy,

jako ˝e rozmowa na ma∏ym ekranie zaczyna∏a byç nareszcie

interesujàca, wi´c moja ˝ona powiedzia∏a:

Nie mog´ znieÊç, kiedy kobiety nie majàce do tego prawa

kokietujà swoimi latami. Do tego majà prawo tylko naprawd´

stare kobiety, a takich ju˝ od dawna nie spotka∏am, z wyjàtkiem

dwóch albo trzech, które mia∏yby do tego prawo, ale nigdy tego

nie robià, bo ju˝ im nie zale˝y na tym, ˝eby im zaprzeczano.

 - Có˝ chcesz - powiedzia∏em. - Same jesteÊcie tego

powodem. Jest rzeczà naukowo dowiedzionà, ˝e w normalnych

warunkach ka˝da prawid∏owo ukszta∏towana kobieta reaguje na

widok drugiej najpierw wykrzyknikiem, a potem pytajnikiem.

 - Wiem, co chcesz powiedzieç - rzek∏a moja ˝ona. -

Wykrzyknik to "ale si´ wystroi∏a!" a pytajnik "ile ona ma

naprawd´ lat?"

 - CoÊ w tym rodzaju - odpowiedzia∏em zadowolony z

siebie.

 - I jesteÊ, jak widz´, ogromnie z siebie kontent.
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 - Uhum - mruknà∏em, bo rzeczywiÊcie by∏em z siebie

kontent.

 - No w∏aÊnie - powiedzia∏a moja ˝ona. - A do g∏owy ci nie

przysz∏o, ˝e to nie my, lecz wy jesteÊcie tego powodem.

M´˝czyêni zaprotestowali chórem, wi´c mog∏em si´ nie

odzywaç wi´cej. Âwi´ta up∏ywa∏y mi∏o i nie mia∏em ˝adnej

ochoty nara˝aç si´ niepotrzebnie.

 - Ach, tak - powiedzia∏a moja ˝ona. - Wi´c panowie

w∏adcy Êwiata nie rozumiejà, ˝e nie post´powa∏ybyÊmy w ten

sposób, gdyby ka˝dy z was nie oglàda∏ si´ na ulicy za pierwszà

lepszà dobrze ubranà i m∏odo wyglàdajàcà kobietà.

JeÊli kobieta jest dobrze ubrana i wyglàda m∏odo, to nie

jest pierwszà lepszà - odezwa∏ si´ mój przyjaciel.

 - O, o, o, - powiedzia∏a moja ˝ona. - Typowo m´ski punkt

widzenia. I potem [co tu si´ dziwiç], jeÊli kobiety znajdujà

powody, ˝eby si´ wzajemnie zniszczyç w oczach tych panów.

Mój mà˝ mia∏ ciotk´, która miewa∏a powody do zazdroÊci, ale

nie robi∏a nigdy ˝adnych scen, tylko mawia∏a s∏odziutko:

"[Bodziu], bardzo mi∏a [ta twoja nowa znajoma], tylko jej

powiedz, ˝e kiedy ma si´ taki du˝y nos, to si´ nie nosi takich

ma∏ych kapeluszy". By∏a to bardzo màdra dama i w ten sposób

[dawa∏a sobie rad´] ze wszystkimi problemami, jakich ka˝dej z

nas nastr´czajà inne kobiety, do których nie nale˝y mieç zresztà

pretensji, bo wszystko to dzieje si´ wy∏àcznie z winy m´˝czyzn.

Ka˝da z nas ma i bez tego dosyç zmartwieƒ i mia∏aby ich

dostatecznie du˝o, nawet gdyby by∏a jedynà kobietà na Êwiecie.
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Czy˝ mo˝na na przyk∏ad porównaç z czymkolwiek przera˝enie,

jakie odczuwa ka˝da kobieta na widok pierwszej zmarszczki?

Chyba tylko ze strachem, jaki m´˝czyêni bezustannie

przejawiajà o swoje ˝ycie. No bo powiedzcie, czy˝ nie boicie si´

okropnie o swoje ˝ycie? A czy widzia∏ ktoÊ kobiet´, która by si´

tak ba∏a o swoje ˝ycie?

Panie przyklasn´∏y jednomyÊlnie, a panowie siedzieli jak

struci, bo nie by∏o wÊród nas nikogo, kto by by∏ na tyle Êwinià,

˝eby zaprzeczyç.

Moja ˝ona powiod∏a po nas spojrzeniem pe∏nym

pob∏a˝ania, po czym powiedzia∏a:

 - Tak, ka˝da z nas prze˝ywa, prze˝ywa∏a lub prze˝y∏a

chwil´ strachu przed zmarszczkami. JeÊli o mnie chodzi, to

prze˝y∏am takà chwil´, kiedy by∏am m∏oda, i mam to ju˝ za

sobà. Od tego czasu ju˝ mnie byle co nie potrafi przestraszyç. To

by∏o tak, jak wieczór w samo po∏udnie, albo jak babie lato w

pe∏ni wiosny i teraz mog∏abym ju˝ o tym mówiç zupe∏nie

swobodnie. Ale pewnie te panie przesta∏y ju˝ rozmawiaç i

mo˝na by zapaliç telewizor.

Lecz mowy byç ju˝ nie mog∏o o w∏àczeniu telewizora, bo

panie chcia∏y koniecznie us∏yszeç, jak to by∏o, wi´c moja ˝ona

powiedzia∏a:

 - Spodziewa∏am si´ wówczas dziecka i jak ka˝da przysz∏a

matka by∏am tym ca∏kowicie poch∏oni´ta, tote˝ kiedy nadesz∏o

lato, zaproponowa∏am m´˝owi, ˝eby pojecha∏ sobie sam nad

morze i dobrze wypoczà∏ przed wszystkim, co go czeka. Mà˝
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mój opiera∏ si´ tak stanowczo, ˝e zaraz by∏o widaç, jak bardzo

mu si´ uÊmiecha taki kawalerski urlop, tote˝ by∏am zupe∏nie

spokojna o ostateczny wynik. I w par´ dni póêniej mà˝ mój

wyjecha∏, strojàc smutne miny, pod którymi stara∏ si´ ukryç

nieudolnie uciech´ z perspektyw, jakie sam przed sobà roztacza∏.

Udawa∏am, ˝e tego nie dostrzegam, jako ˝e kobiety, majàc od

stworzenia Êwiata do czynienia z m´˝czyznami i z dzieçmi,

zosta∏y wyposa˝one przez natur´ w wyrozumia∏oÊç,

pob∏a˝liwoÊç i zdolnoÊç do poÊwi´ceƒ. Za to m´˝czyêni nigdy

nie wiedzà dobrze, czego chcà, tote˝ wkrótce od mego m´˝a

zacz´∏y nap∏ywaç listy, najpierw zwyk∏e, potem polecone,

póêniej ekspresowe, wreszcie depesze z op∏aconà odpowiedzià,

domagajàce si´ coraz natarczywiej, abym do niego przyjecha∏a.

By∏ to oczywisty brak konsekwencji z jego strony, ale poniewa˝

˝adna rozumna ˝ona nie oczekuje konsekwencji od swego

m´˝a, zapakowa∏am walizk´ i ˝eby raz z tym skoƒczyç,

wyjecha∏am najbli˝szym pociàgiem.

By∏ to pociàg nocny i jakimÊ cudem uda∏o mi si´ dostaç

miejsce w wagonie sypialnym. W przedziale by∏o okropnie

goràco, wentylacja nie dzia∏a∏a, okno [nie dawa∏o si´ ani rusz

otworzyç] i jecha∏a w nim jakaÊ pani z dzieckiem, które

marudzi∏o przez ca∏à noc, tak ˝e nie zmru˝y∏am oka. Ja ju˝ mam

takie szcz´Êcie, ˝e ile razy wsiadam do slipingu, to mam w

przedziale matk´ z p∏aczàcym przez ca∏à noc dzieckiem. By∏a

tam jeszcze jakaÊ starsza, ca∏kiem siwa dama, która znosi∏a

wszystko ze stoickim spokojem, drogo okupionym
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siwiuteƒkimi w∏osami, jakiego nie mo˝na by∏o jednak wymagaç

od m∏odej kobiety, spodziewajàcej si´ dziecka, nie majàcej czym

oddychaç i jadàcej wbrew swej woli nad morze do

zbzikowanego m´˝a.

Tu moja ˝ona popatrzy∏a na mnie z wyrzutem tak

Êwie˝ym, jakby od tamtych czasów nie up∏yn´∏o ju˝ dwadzieÊcia

lat i jakby ciàgle jeszcze jecha∏a w tym przedziale, w którym

wietrznik nie dzia∏al, okno nie dawa∏o si´ otworzyç, dziecko

p∏aka∏o przez ca∏à noc, a ona nie mog∏a sobie miejsca znalezç na

pos∏aniu mimo przek∏adania poduszek [w coraz to inne okolice].

 - Wreszcie - powiedzia∏a ˝ona - konduktor zapuka∏

kluczem w drzwi i oznajmi∏, ˝e doje˝d˝amy. W przedziale

zrobi∏o si´ naraz bardzo ciasno, bo ka˝da z nas stara∏a si´

dokonaç jakichÊ zabiegów toaletowych, a przez uchylonà

firank´ widaç by∏o przesuwajàce si´ sosny, z∏ote od porannego

s∏oƒca. Spojrza∏am w lusterko i w Êwietle dnia ujrza∏am w nim

obraz n´dzy i rozpaczy: szara cera, podkrà˝one oczy, obrz´k∏y

nos, bruzdy wokó∏ ust, zwi´d∏e powieki i jakieÊ zmarszczki,

których nigdy przedtem nie by∏o. Wyglàda∏am okropnie i by∏o

jasne, ˝e ˝adne zabiegi tu nie pomogà, by∏am brzydka, by∏am

stara i brzydka. Jasne, s∏oneczne pla˝e migota∏y za uchylonà

firankà, a ja siedzia∏am z opuszczonymi r´kami ogromnie

nieszcz´Êliwa i zdawa∏am sobie powoli spraw´ z katastrofy, jaka

mnie spotka. Nigdy nie wysiàd´

 z tego pociàgu w takim stanie, nie poka˝´ si´ na oczy m´˝owi,

który pewnie teraz biega w szortach i koszulce z krótkimi
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r´kawami po peronie poÊród Êwie˝ych i opalonych dziewczàt,

wypatrujàc tej, którà lekkomyÊlnie poÊlubi∏, zostan´ w pociàgu,

który dojecha∏ do koƒcowej stacji i za godzin´ odjedzie z

powrotem, w domu zaciàgn´ story, po∏o˝y si´ do ló˝ka i

wyp∏acz´ za wszystkie czasy. Moje sàsiadki wysz∏y z przedzia∏u,

a ja ciàgle siedzia∏am bez ruchu, nie odwa˝ajàc si´ spojrzeç

wi´cej w lusterko. Od peronu dobiega∏y radosne okrzyki

powitaƒ które rozdziera∏y mi serce. Poczu∏am nagle, ˝e mam sto

lat.

Wtedy ta siwa dama wróci∏a do przedzia∏u po jakiÊ

zapomniany drobiazg. Przyjrza∏a mi si´ bystro, usiad∏a

naprzeciwko i zapyta∏a: "Co pani jest? èle si´ pani czuje?"

Poruszy∏am przeczàco g∏owà, usi∏ujàc powstrzymaç ∏zy.

"Nie wysiada pani? Pociàg ju˝ dalej nie jedzie."

Znów poruszy∏am przeczàco g∏owà.

"Nikt pani nie oczekuje?"

Wtedy nie mog∏am ju˝ d∏u˝ej i wybuch∏am:

"W∏aÊnie! Prosz´ uchyliç firank´, a zobaczy pani na pewno

m∏odego, opalonego cz∏owieka, co lata jak wariat po ca∏ym

peronie i oczekuje mnie. A teraz prosz´ spojrzeç na mnie. Jak ja

wyglàdam! Nie chc´, ˝eby widzia∏, ˝e jestem stara i brzydka, i ˝e

mam zmarszczki!"

"No, no, no - powiedzia∏a siwa dama, udajàc, ˝e mi si´

przyglàda. - Nie jest tak tragicznie. Jest pani oczywiÊcie troch´

zm´czona tà podró˝à, a poza tym ˝adna kobieta nie przedstawia

si´ od najlepszej strony o godzinie siódmej rano. Zresztà
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m´˝czyêni nie sà wcale tacy spostrzegawczy, jak nam si´

wydaje. Najlepszy dowód, ˝e zapytani, co mia∏a na sobie jakaÊ

pani, na której temat nie majà s∏ów, nie potrafià powiedzieç

niczego sensownego. Zawsze podejrzewa∏am, ˝e im si´ w nas

podoba wcale nie to, do czego my sklonne jesteÊmy

przywiàzywaç najwi´kszà wag´. Dlatego nawet pani nie

namawiam, ˝eby przypudrowaç troch´ nosek, gdy˝ nie ma to w

gruncie rzeczy najmniejszego znaczenia."

Uj´∏a mnie za d∏onie, przyciàgn´∏a lekko ku sobie i

powiedzia∏a:

"A teraz prosz´ pos∏uchaç: nie trzeba baç si´ zmarszczek

ani staroÊci, gdy˝ nie ma w tym nic strasznego. Jestem ju˝ stara i

mog´ pani powiedzieç, ˝e ka˝dy wiek ma swoje wartoÊci.

Wysiàdziemy teraz obie z wagonu i b´dziemy uÊmiechni´te, bo

ten starszy, siwow∏osy pan na peronie oczekuje mnie z takà

samà niecierpliwoÊcià, co panià ten m∏ody cz∏owiek, który lata

rzeczywiÊcie jak wariat po ca∏ym peronie. Przekona si´ pani, ˝e

kiedy panià zobaczy, b´dzie szcz´Êliwy, a nawet zachwycony."

Moja ˝ona przerwa∏a na chwil´ i zamyÊli∏a si´,

uÊmiechajàc si´ leciutko do tamtego wspomnienia, które trwa∏o

ciàgle w blasku m∏odego s∏oƒca, z∏ocàcego pnie sosen i

nadmorskie piaski, jakby nigdy przeminàç nie mia∏o.

 - No i jak by∏o? - zapyta∏ mój przyjaciel.

 - No i tak w∏aÊnie by∏o - odpowiedzia∏a moja ˝ona. -

Wierzcie mi, ˝e tak w∏aÊnie by∏o.
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Podesz∏a do telewizora i nacisn´∏a klawisz. Szed∏ film z

serii ["Âwi´ty"], ale mo˝e mi si´ tylko tak wydaje, bo myÊla∏em o

czym innym.
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Niedziela - powiedzia∏a moja ˝ona - jest jedynym dniem

w tygodniu, kiedy mo˝na zebraç ca∏à rodzin´ przy stole, bo w

dnie powszednie ka˝dy przychodzi na posi∏ki o innej porze,

jakby to nie by∏ dom, tylko bufet dworcowy. Dlatego prosz´

was, zachowujcie si´ [rodzinnie] i nie wydzierajcie sobie frytek,

bo chocia˝ dla wszystkich was mam tyle samo serca, nie dla

ka˝dego z was mam tyle samo cierpliwoÊci, i czuj´, ˝e [si´ zaraz

na kimÊ to skrupi].

OczywiÊcie nikt poza mnà nie wzià∏ tego do siebie, a moi

synowie powiedzieli tylko:

 - E, bo mama zawsze...

 - Móg∏byÊ choç raz - powiedzia∏a wtedy moja ˝ona,

zwracajàc si´ do mnie wprost - stanàç po mojej stronie i pomóc

mi w wychowaniu dzieci. Ale ty wolisz udawaç, ˝e to do ciebie

nie dosz∏o.

 - Zaj´ty by∏em myÊlami - odpowiedzia∏em. - Sytuacja

mi´dzynarodowa robi si´ coraz bardziej niepokojàca.

 - A poza tym - powiedzieli moi synowie - najm∏odsze z

obecnych tu dzieci ma dziewi´tnaÊcie lat.

 - No i co z tego? - powiedzia∏a moja ˝ona. - Sytuacja

mi´dzynarodowa niepokoi mnie tak˝e, a jednak nie

przeszkadza mi to w spe∏nianiu podstawowych obowiàzków, z

których jednym jest dla rodziców wychowywanie dzieci bez

wzgl´du na to, ile lat majà. Ale m´˝czyêni wolà zajmowaç si´
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wszystkim, tylko nie myÊleniem o szcz´Êciu najbli˝szych, a

zw∏aszcza ˝ony. Musi to byç dziedziczne, bo przypominam

sobie, ˝e wasz pradziadek zachowa∏ si´ podobnie w pewnej

sytuacji, która tylko pozornie nie ma nic wspólnego z tà, jaka

wytworzy∏a si´ przy tym stole. Mog∏abym wam o tym

opowiedzieç, gdybyÊcie przestali kopaç si´ porozumiewawczo

pod sto∏em, a zacz´li nareszcie zachowywaç przyzwoicie.

 - Dlaczego ty masz to opowiadaç? - zapyta∏em. - Przecie˝

to by∏ mój dziadek.

Moja ˝ona patrzy∏a na mnie z wyrozumia∏oÊcià, po czym

powiedzia∏a:

 - Mój drogi, przegada∏am wiele godzin z twojà babkà, a

potem z twojà matkà i pami´tam, ˝e i jedna, i druga skar˝y∏a si´,

˝e nie mia∏eÊ nigdy czasu na wys∏uchanie wszystkiego, co mia∏y

do powiedzenia, a [wierzaj mi], kobiety majà o wiele wi´cej do

powiedzenia, ni˝ si´ wam wydaje. Dlatego wàtpi´, czy móg∏byÊ

opowiedzieç cokolwiek z tego, co ja od nich us∏ysza∏am, a czego

ty nigdy nie umia∏eÊ ani wys∏uchaç do koƒca, ani zapami´taç, jak

nale˝y. Dlatego pozwolisz, ˝e ilekroç zajdzie potrzeba, b´d´

opowiada∏a o twoich dziadkach i o twoich babkach, a tak˝e o

wydarzeniach, jakie im si´ przytrafi∏y. Wydarzenia te sà nie

tylko zajmujàce, ale i pe∏ne g∏´bokiego sensu, który trzeba

umieç nale˝ycie wydobyç, a to jest ju˝ przywilejem kobiet, tych

jedynych powiernic nie pisanej historii.

Usi∏owa∏em znaleêç w tym rozumowaniu coÊ, do czego

mo˝na by si´ przyczepiç, ale tyczasem moi synowie zawo∏ali:
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 - Opowiadaj, mamo opowiadaj! - i ja sam by∏em ciekaw

us∏yszeç, jak zachowa∏ si´ mój dziadek po kàdzieli w sytuacji,

tylko pozornie nie majàcej nic wspólnego z tà, jaka wytworzy∏a

si´ przed chwilà przy stole.

 - Dzia∏o si´ to - powiedzia∏a moja ˝ona - w czasach, kiedy

nikogo z tu obecnych nie by∏o jeszcze na Êwiecie, a nawet mo˝na

powiedzieç, kiedy nikomu jeszcze si´ nawet nie Êni∏o, ˝e osoby

tu obecne b´dà kiedyÊ na Êwiecie. Wasz pradziadek by∏ wówczas

w kwiecie wieku i jak ka˝dy m´˝czyzna nie wyobra˝a∏ sobie

˝ycia bez wyra˝enia odmiennej opinii o wszystkim, co myÊla∏a,

mówi∏a i czyni∏a jego ˝ona, a wasza prababka. Mieszkali oboje w

samotnym, du˝ym domu na stoku wzgórza, z którego widaç

by∏o le˝àce w dolinie miasteczko, a nad nim ruiny zamczyska

Herburtów na wysokiej, zalesionej górze. Obok domu bieg∏a

[prosto jak strzeli∏] szosa a˝ do PrzemyÊla, odleg∏ego o

dwadzieÊcia pi´ç kilometrów. Wasz pradziadek by∏

drogomistrzem i odpowiada∏ za ten odcinek szosy, który widaç

by∏o z domu a˝ po kres horyzontu, poza którym w samym

PrzemyÊlu przebywa∏y na seminarium nauczycielskim obydwie

corki, z których jedna sta∏a si´ póêniej waszà babkà. Pami´tam

dobrze ten dom, bo tam pozna∏am waszego ojca, ale wtedy

wasz pradziadek by∏ ju˝ starym cz∏owiekiem. Kiedy widzia∏am

go po raz ostatni, siedzia∏ na ∏aweczce przed domem i

nawo∏ywa∏: "Hanka! Anielka! Hanka!" Ujrzawszy mnie,

powiedzia∏ z goryczà: "Wo∏am i wo∏am, ˝adna si´ nawet nie

ruszy, a ja ju˝ od godziny patrz´, jak ta krowa ten szczep ˝re..."
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Jak z tego widaç, pradziadek przybra∏ na staroÊç postaw´

obserwatora, ale w czasach, o których wam opowiadam, by∏

cz∏owiekiem czynnym i stanowczym, czego mi´dzy innymi

doÊwiadczy∏a na sobie wasza prababka.

Moja ˝ona przerwa∏a na chwil´, a ja skorzysta∏em z tego,

˝eby raz jeszcze zobaczyç dziadka, siedzàcego na ∏aweczce

przed domem w starej maciejówce, i szczup∏à, smag∏à

dziewczyn´ o du˝ych oczach, która mia∏a zostaç póêniej mojà

˝onà.

 - Pewnego dnia - mówi∏a dalej moja ˝ona - wasza

prababka dosz∏a do wniosku, ˝e musi kupiç sobie nowà

mantylk´. M´˝czyêni na ogól nie lubià takich wniosków, gdy˝ sà

zatwardzia∏ymi konserwatystami, odnoszàcymi si´ niech´tnie

do wszelkich zmian w stanie wyposa˝enia swych ˝on. Tote˝

wasz pradziadek wysunà∏ szereg zastrze˝eƒ, od niesprzyjajàcej

pogody zaczynajàc, a na kiepskim stanie bryczki koƒczàc.

Kobietom jednak najtrudniej wybiç z g∏owy postanowienie

kupienia sobie czegoÊ nowego, co t∏umaczy si´ zresztà tym, ˝e

jest to jedyne postanowienie, którego s∏usznoÊç i zasadnoÊç nie

mogà ulegaç najmniejszej wàtpliwoÊci. Tote˝ skoƒczy∏o si´ na

tym, ˝e zaprz´gni´to do bryczki siwego konia, który nazywa∏

si´ Wicek, i wasza prababka pojecha∏a do PrzemyÊla. Wróci∏a

póênym wieczorem, bardzo zm´czona, ale szcz´Êliwa, bo kupi∏a

Êlicznà mantylk´. Zaraz te˝ zacz´∏a jà przymierzaç nie baczàc na

póênà por´ i domagaç si´ od waszego pradziadka tego, co jest

Êwi´tym prawem ka˝dej ˝ony, a mianowicie afirmacji. Wasz
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pradziadek przyglàda∏ si´ waszej prababce w mantylce krotkà

chwil´, po czym powiedzia∏: "Có˝eÊ ty kupi∏a? To ma byç

mantylka? To?"

 - W takiej sytuacji kobiet´ ∏atwo zbiç z panta∏yku, jako ˝e

kupno czegokolwiek, a zw∏aszcza nowej mantylki, jest

wynikiem procesu wahaƒ, rozterek, zwàtpieƒ i niepewnoÊci o

wiele powa˝niejszych ni˝ przy decyzji wyboru m´˝a, nad którà

kobiety nigdy si´ powa˝nie na wasze szcz´Êcie nie zastanawiajà.

Tote˝ wasza prababka od razu wpad∏a w skrajnà rozpacz i

wyzna∏a, ˝e tam by∏a inna mantylka, która jej si´ o wiele

bardziej podoba∏a, tylko ˝e sprzedawczyni t´ w nià wmówi∏a, a

na koniec wasza prababka postanowi∏a, ˝e nazajutrz rano

pojedzie znowu do PrzemyÊla i wymieni t´ nieszcz´snà

mantylk´ na tamtà, która jej si´ tak podoba∏a.

 - Wasz pradziadek nie móg∏ w tej sytuacji niczego

wskóraç, tote˝ nazajutrz zaprz´gni´to o Êwicie Wicka do bryczki

i wasza prababka pojecha∏a pe∏na otuchy do PrzemyÊla. Wróci∏a

póênym wieczorem, zm´czona, ale szcz´Êliwa, w nowej

mantylce. Pokaza∏a jà waszemu pradziadkowi z wielkà radoÊcià,

a wasz pradziadek popatrzy∏ na nià krótko i powiedzia∏:

"Eeeee, wola∏em ju˝ tamtà."

Wtedy wasza prababka przyjrza∏a si´ raz jeszcze kupionej

mantylce, przypomnia∏a sobie tamtà i pocz´∏a rozpaczaç,

wo∏ajàc, ˝e pierwszy wybór jest zawsze najlepszy i ˝e nie

pozostaje jej nic innego, jak pojechaç nazajutrz z powrotem do

PrzemyÊla i wymieniç t´ mantylk´ na tamtà.
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Tak te˝ si´ sta∏o. Wasz pradziadek zaczyna∏ mieç ju˝ tego

doÊç, bo jak ka˝dy m´˝czyzna nie znosi∏, kiedy ˝ony nie ma w

domu, a waszej prababki nie by∏o ju˝ w domu trzeci dzieƒ. Im

bli˝ej wieczora, tym wasz pradziadek robi∏ si´ bardziej z∏y i nie

by∏o wcale wykluczone, ˝e znowu czegoÊ takiego nie powie na

temat mantylki, czego b´dzie potem ˝a∏owa∏. Ale wasza

prababka nie wróci∏a wieczorem i wasz pradziadek domyÊli∏ si´,

˝e musia∏a zostaç u córek, nie tyle ze wzgl´du na siebie, co na

Wicka, który tych podró˝y waszej prababki do PrzemyÊla

musia∏ mieç jeszcze bardziej doÊç ni˝ wasz pradziadek.

Nazajutrz rano wasz pradziadek by∏ ju˝ niemal pewien, ˝e

znowu wyrazi si´ nieprzychylnie o mantylce, bez wzgl´du na to,

jaka ona b´dzie. ¸azi∏ z kàta w kàt, wreszcie, ˝eby zabiç czas,

postanowi∏ zajrzeç do studni, która zacz´to kopaç, a w której

mimo fachowej opinii ró˝d˝karza woda nie chcia∏a si´ pojawiç.

OpuÊci∏ si´ na dno przy pomocy sprytnego urzàdzenia

sk∏adajàcego si´ z deski zawieszonej na przesuni´tej przez blok i

zaopatrzonej w odpowiedni przeciwci´˝ar linie, ale poniewa˝

przykroÊci chodzà zawsze parami, uczyni∏ to tak nieszcz´Êliwie,

˝e jedno odczepi∏o si´ od drugiego i wasz pradziadek znalaz∏ si´

na dnie studni wi towarzystwie liny, deski i ci´˝arka, ale bez

mo˝noÊci wydostania si´ z powrotem na gór´. Tote˝ wasz

pradziadek przesiedzia∏ tam ca∏y dzieƒ, wo∏ajàc od czasu do

czasu, choç wiedzia∏, ˝e nikt go nie mo˝e us∏yszeç, a nawet

gdyby go ktoÊ us∏ysza∏, to uciek∏by w pop∏ochu, bo g∏os
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waszego pradziadka dochodzàcy z najg∏´bszej studni, jakà w

˝yciu widzia∏am, musia∏ mieç w sobie coÊ przera˝ajàcego.

Wreszcie o zachodzie s∏oƒca wasza prababka zajecha∏a co

koƒ wyskoczy na podwórze. Wtedy wasz pradziadek zaczà∏

wo∏aç co si∏ w p∏ucach. Wasza prababka s∏ucha∏a przez chwil´

tego g∏osu z zaÊwiatów, po czym podesz∏a do studni i spojrza∏a

w dó∏. Nie ulega∏o wàtpliwoÊci, jej ma∏˝onek by∏ tam, na dnie.

"Wymieni∏am mantylk´! - zawo∏a∏a wasza prababka. -

Tym razem na pewno ci si´ spodoba."

"[Wyciàg] mnie stàd!" - zawo∏a∏ wasz pradziadek.

Wasza prababka nachyli∏a si´ nad studnià, [ile si´ tylko

da∏o].

"Popatrz - krzykn´∏a. Prawda, jaka ∏adna?"

Wasz pradziadek widzia∏ waszà prababk´ na tle

gorejàcego nieba, jakby patrzy∏ na nià przez odwrotny koniec

ogromnej lunety.

"Prawda, ˝e ∏adna? No powiedz, podoba Ci si´?"

"Podoba! - wrzasnà∏ wasz pradziadek. - To naprawd´

∏adna mantylka. [I ogromnie ci w niej do twarzy."]

"Bardzo si´ ciesz´ - powiedzia∏a wasza prababka. - Ale

powiedz, co ty tam robisz w tej studni? [Nie trzeba ci czegoÊ?]"

"Wyciàg mnie stàd! - j´knà∏ wasz pradziadek. - Weê ze

stajni lin´, przesuƒ przez bloczek i spuÊç oba koƒce do mnie!

Siedz´ tu od rana!"
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"Zaczekaj chwilk´ - powiedzia∏a wasza prababka. - Tylko

zdejm´ mantylk´. Tyle mnie trudu kosztowa∏a, ˝e nie

chcia∏abym jej pobrudziç. Ale warto by∏o, prawda jest Êliczna?"

Moja ˝ona przerwa∏a i zapaliwszy papierosa da∏a do

zrozumienia, ˝e opowieÊç skoƒczona. Po czym zwróci∏a si´ do

moich synów i powiedzia∏a:

 - Ka˝dy z was o˝eni si´ kiedyÊ i b´dzie na swój sposób

unieszcz´Êliwia∏ jakàÊ nieboraczk´. A moglibyÊcie tego uniknàç.

[Jak dziwnym wydaç by wam si´ to mog∏o], macie jednego ojca,

dwóch dziadków, czterech pradziadków, i oÊmiu pra-

pradziadków. Nale˝a∏oby skorzystaç z doÊwiadczeƒ takiej masy

ludzi. Tote˝ nieraz jeszcze b´d´ wam o nich opowiada∏a.

Odniesiecie z tego wi´kszà korzyÊç ni˝ z tych rozmów o

samochodach, które prowadzicie, kiedy tylko wyjd´ z pokoju.

No a teraz posprzàtajcie ze sto∏u.
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ObchodziliÊmy Srebrne Wesele i toastom nie by∏o koƒca.

Ma∏e grono najbli˝szych przyjació∏ zachowywa∏o si´ tak, jak

nale˝y si´ w takich okolicznoÊciach zachowaç, to znaczy

u˝ywa∏o sobie na nas jak pies w studni, a ktoÊ nawet powiedzia∏,

˝e to zupe∏nie nienormalne, ˝eby dwoje ludzi mog∏o ze sobà tak

d∏ugo wytrzymaç.

 - To tylko dzi´ki mojemu anielskiemu usposobieniu -

powiedzia∏a moja ˝ona. - W ma∏˝eƒstwie ktoÊ musi w koƒcu

schowaç pazury, a przewa˝nie przypada to s∏abej i biednej

kobiecie, bo m´˝czyêni to egoiÊci. Konflikty i sprzeczki, jakie

starajà si´ wywo∏aç, sà pozbawione jakiegokolwiek sensu, a

wiadomo, ˝e w bezsensownych sytuacjach ust´puje zawsze

màdrzejszy.

Wszyscy spojrzeli na mnie w oczekiwaniu, ˝e odpowiem

coÊ niestosownego, co pozwoli na podniesienie dyskusji na

wy˝szy szczebel, ale ja nic nie powiedzia∏em, bo nie chcia∏em

psuç odÊwi´tnego nastroju, a poza tym nie bardzo wiedzia∏em,

co.

 - OczywiÊcie - ciàgn´∏a moja ˝ona - zdarzajà si´ niekiedy

wyjàtkowe przypadki podobne do przygody, jaka spotka∏a

dzielnego rycerza z bajki, który wyzwoli∏ pi´knà królewn´

zwyci´˝ajàc smoka, o˝eni∏ si´ z nià, a po kilku latach po˝ycia

poczà∏ si´ zastanawiaç, czy przypadkiem nie pope∏ni∏ w zapale

walki omy∏ki, nie zabi∏ królewny, a nie o˝eni∏ si´ ze smokiem.
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Taka rzecz jest mo˝liwa, bo nikt nie jest nieomylny i ka˝demu

mo˝e si´ zdarzyç zrobienie g∏upstwa, zw∏aszcza kiedy nie ma

czasu dobrze si´ wszystkiemu przypatrzeç.

Wszyscy zgodzili si´, ˝e takie wypadki sà mo˝liwe, ale ˝e

nie nale˝y wyciàgaç z nich pochopnie uogólniajàcych wniosków:

Wtedy moja ˝ona powiedzia∏a:

 - Przyjrzyjcie mi si´ dobrze i powiedzcie, czy ja mam w

sobie coÊ ze smoka?

Nasi goÊcie orzekli zgodnie, ˝e moja ˝ona nie ma w sobie

absolutnie nic ze smoka, ale za to niektórzy z nich pocz´li mi si´

jakoÊ natarczywie przyglàdaç.

 - Twój mà˝ - powiedzia∏a przyjació∏ka mojej ˝ony -

musia∏ mieç doÊç czasu, ˝eby si´ wszystkiemu przypatrzeç.

 - ˚artujesz czy mówisz powa˝nie? - zapyta∏a moja ˝ona.

 - Mówi´ powa˝nie - odpowiedzia∏a przyjació∏ka mojej

˝ony.

 - To masz szcz´Êcie - powiedzia∏a moja ˝ona - bo ja nie

lubi´ ˝artów na ten temat.

Potem ktoÊ znów wzniós∏ toast na czeÊç çwierçwiecza

naszego po˝ycia. M∏oda para, która pobra∏a si´ dopiero

niedawno, patrzy∏a na nas z odrobinà przera˝enia, bo na pewno

zdawa∏o jej si´, ˝e dwadzieÊcia pi´ç lat to bardzo d∏ugo.

Wszyscy zacz´li mówiç równoczeÊnie i moja ˝ona te˝ coÊ

mówi∏a, gestykulujàc z zaciÊni´tà pi´Êcià, a˝ jej przyjació∏ka

zapyta∏a:

 - Co ty tak Êciskasz w tej r´ce?
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Moja ˝ona usi∏owa∏a schowaç r´k´ pod stó∏, ale jej

przyjació∏ka nie da∏a za wygranà i wtedy wszyscy zobaczyli, ˝e

moja ˝ona przez ca∏y czas trzyma∏a w zaciÊni´tej d∏oni stary

korek od szampana.

Nie trzyma si´ starego korka od szampana w r´ce przez

ca∏y czas fetowania dwudziestopi´ciolecia w∏asnego ma∏˝eƒstwa,

tote˝ nasi goÊcie za˝àdali wyjaÊnieƒ. Wtedy moja ˝ona

powiedzia∏a:

 - Na pewno wyda wam si´ to dziwne, ale dzi´ki temu

korkowi zda∏am sobie niegdyÊ spraw´ z wielu rzeczy i do dziÊ

dnia pomaga mi on we w∏aÊciwym ustawieniu pewnych spraw,

jakie niesie ze sobà ˝ycie, a zw∏aszcza wieloletnie po˝ycie

ma∏˝eƒskie z cz∏owiekiem bàdê co bàdê obcym i w dodatku

odmiennej p∏ci. Nie chcia∏abym o tym mówiç, bo zabra∏oby nam

to kawa∏ tak mile rozpocz´tego wieczoru. Zresztà wydarzenie to

nie jest ciekawe, a jeÊli zachowuj´ je w pami´ci, to tylko dlatego,

˝e mia∏o z powodu tego korka doÊç du˝e dla mnie znaczenie,

jakiego dla nikogo z was, moi mili, mieç nie mo˝e.

Ale nasi goÊcie domagali si´, ˝eby koniecznie opowiedzieç

im o tym starym korku od szampana, wi´c moja ˝ona zacz´∏a

tak:

 - By∏o to [dzieƒ w dzieƒ] pi´tnaÊcie lat temu, a wi´c

równo w dziesiàtà rocznic´ naszego Êlubu. PrzebywaliÊmy

wówczas w Pary˝u i mieszkaliÊmy w bardzo skromniutkim i êle

opalanym mieszkanku w siedemnastej dzielnicy. Mój mà˝

postanowi∏, ˝e oblejemy naszà pierwszà "okràg∏à" rocznic´
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butelkà szampana, ale jako ˝e on ma zawsze ze wszystkim czas

na ostatnie pi´ç minut, nie przygotowa∏ niczego i trzeba by∏o na

∏apu capu szukaç jakiegoÊ lokaliku, który znaleêliÊmy wreszcie

w okolicach Place Pigalle. Nie by∏ to na pewno lokal odpowiedni

od obchodzenia dziesi´ciolecia Êlubu przez uczciwe ma∏˝eƒstwo,

za co wina spada w ca∏oÊci na mojego m´˝a, ale my chcieliÊmy

tylko wypiç z tej okazji butelk´ szampana i powiedzieliÊmy

sobie "tant pis", co odpowiada polskiemu "[pal szeÊç]".

UsiedliÊmy wi´c przy stoliku, jak najdalej od orkiestry,

zamówiliÊmy butelk´ szampana i wspominaliÊmy dzieƒ po dniu

te nasze dziesi´c lat, jakby to by∏ ca∏y wiek, wszystkie dni,

tygodnie i miesiàce tych g∏upich dziesi´ciu lat, które wydawa∏y

nam si´ teraz dobre razem z latami wojny. Pewnie pod

wp∏ywem tego szampana zrobi∏o mi si´ jakoÊ ciep∏o w Êrodku i

pomyÊla∏am, ˝e b´d´ zawsze pami´taç ten dobry wieczór i to, co

sobie wtedy powiedzieliÊmy, a ˝eby zachowaç jakiÊ widomy

Êlad tego nastroju, wzi´∏am ze sto∏u korek od naszego szampana

i wsun´∏am go do torebki, tak ˝eby nikt nie widzia∏.

Moja ˝ona przerwa∏a, dotkn´∏a palcami le˝àcy na stole

stary korek i uÊmiechn´∏a si´ do w∏asnych myÊli. Mo˝e myÊla∏a o

tej chwili, kiedy ów korek by∏ jasny, Êwie˝utki, wilgotny i

pachnàcy winem i kiedy wk∏ada∏a go ukradkiem do torebki, tak

˝eby nikt nie widzia∏.

 - W pewnym momencie spostrzeg∏am - podj´∏a moja

˝ona - ˝e siedzàca przy sàsiednim stoliku z jakimÊ panem

urodziwa brunetka obserwuje mnie [najwyraêniej w Êwiecie].
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Nic tak nie dzia∏a na kobiet´ deprymujàco, jak krytyczne

spojrzenie innej kobiety. PomyÊla∏am sobie, ˝e coÊ z moim

wyglàdem musi byç ["nie tego"], i postanowi∏am zaraz to sama

sprawdziç, bo m´˝czyêni nigdy niczego nie zauwa˝ajà i sà w

takich wypadkach do niczego. Zesz∏am wi´c do toalety i z wielkà

uwagà pocz´∏am przyglàdaç si´ sobie w lustrze. Odkry∏am

oczywiÊcie mas´ rzeczy, które mi si´ nie podoba∏y, ale nic

takiego, co mog∏oby uzasadniç pe∏ne dezaprobaty spojrzenia

naszej sàsiadki, Mia∏am na sobie skromnà, ale bardzo gustownà

sukienk´, i nic mi si´ nà twarzy nie rozmaza∏o. Nie by∏am ani

stara, ani taka znowu brzydka. A jednak coÊ musia∏o nie

klapowaç, skoro tamta tak jakoÊ dziwnie na mnie patrzy∏a.

Wzi´∏am si´ wi´c ze zdwojonà uwagà do badania mego odbicia

w lustrze.

Po chwili us∏ysza∏am na schodach kroki kogoÊ, kto nosi

pantofle na bardzo wysokich i bardzo cienkich szpilkach.

Obejrza∏am si´ i ujrza∏am urodziwà brunetk´ z sàsiedniego

stolika. Podesz∏a do umywalki i pocz´∏a myç r´ce. Potem

spojrza∏a na mnie tym samym wzrokiem co na górze, tak ˝e

znowu poczu∏am si´ g∏upio.

"Debiutantka?" - zapyta∏a.

"Uhm" - wykrztusi∏am, bo nie wiedzia∏am, co na to

odpowiedzieç.

"Cudzoziemka?"

"Uhm" - powtórzy∏am z poczuciem winy.
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"Tak te˝ sobie od razu pomyÊla∏am" - powiedzia∏a i

przyjrza∏a mi si´ jeszcze raz.

"A w ogóle jak ty wyglàdasz! - powiedzia∏a z oburzeniem.

- Chodê tu!"

Podesz∏am, sama nie wiedzàc kiedy.

Wyj´∏a z torebki jakieÊ przybory i w mgnieniu oka

"zrobi∏a" mi oczy, usta, rz´sy, brwi, owal, wyraz twarzy,

wszystko, co jedna kobieta mo˝e przy pomocy o∏ówka i kredki

zrobiç drugiej. Przeglàdn´∏am si´ w lustrze i zamar∏am z

przera˝enia.

"No - powiedzia∏a - teraz [jakoÊ wyglàdasz]. Poka˝, ile

masz korków?"

"Korków?"

"Korków. Korków od szampana."

Wyrwa∏a mi torebk´, otworzy∏a jà i wyj´∏a mój korek od

szampana, ten jedyny korek, ten cudowny korek, w którym

zawarta by∏a dla mnie ca∏a historia tych dziesi´ciu lat, dziesi´ciu

dobrych i z∏ych lat, które teraz wydawa∏y mi si´ wszystkie

dobre.

"G∏upia! - powiedzia∏a - Za ka˝dy korek, liczàc od

drugiego, dyrekcja wyp∏aca ci dziesi´ç procent ceny szampana!

Co to jest, ten twój korek, co to jest?"

Wyrwa∏am jej z r´ki mój korek, którego nie odda∏abym

za nic na Êwiecie, wybieg∏am na schody i zacz´∏am uciekaç, jakby

mnie kto goni∏. Wpad∏am do szatni, porwa∏am mój p∏aszcz i

wybieg∏am na ulic´. Tam dogoni∏ mnie mój mà˝.



KOREK

94

Moja ˝ona umilk∏a, jakby nie mia∏a ju˝ nic wi´cej do

powiedzenia. Wzi´∏a w palce stary korek i przyglàda∏a mu si´ z

ciep∏ym uÊmiechem. MyÊmy te˝ patrzyli wszyscy na ten korek i

dla nikogo nie by∏ to juê zwyk∏y korek od dawno wypitego

szampana.
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Rozmowa zesz∏a na mi∏oÊç i panie orzek∏y zgodnie, ˝e

m´˝czyêni nie umiejà jak nale˝y okazywaç swych uczuç.

Wszystko, czego mo˝na od nich oczekiwaç, to w najlepszym

razie bukiecik fio∏ków na wiosn´, jakiÊ prezencik, kiedy majà

nieczyste sumienie i cium-cium na do widzenia, kiedy umówili

si´ z kolegami. [Kobiety natomiast staç na znacznie wi´cej].

Panowie bronili si´, jak mogli, ale najwyraêniej w Êwiecie brak

im by∏o dowodów. W∏aÊnie postanowi∏em zmieniç zr´cznie

temat, kiedy moja ˝ona powiedzia∏a:

 - To dlatego, ˝e m´˝czyêni szukajà w mi∏oÊci g∏ównie

zadoÊçuczynienia dla w∏asnego egoizmu, podczas gdy kobiety

widzà w niej podstawowà instytucj´ spo∏ecznà, która zupe∏nie

s∏usznie ochraniana jest przez prawo. Stàd wynika ca∏a masa

konsekwencji, nad którymi nie chcia∏abym si´ jednak

zatrzymywaç, bo wol´ opowiedzieç wam o przypadku, z

którym zetkn´∏am si´ w pewnym niezwyk∏ym miejscu, gdzie

przebywa∏am przez jakiÊ czas na skutek zbiegu okolicznoÊci.

By∏o to schronisko dla pisarzy i artystów, malowniczo po∏o˝one

u stóp Alp wÊród oliwek i cyprysów. Z okien widaç by∏o zalanà

s∏oƒcem dolin´, od której dolatywa∏ Êpiew ptaków. Dom sta∏

samotnie na zboczu, ale o pó∏ godziny drogi le˝a∏o ma∏enkie

miasteczko, zabite deskami od Êwiata, bo zbudowane dla

obrony przed Saracenami na szczycie stromej, kamienistej góry.

W tym miasteczku mieszka∏o niewielu ludzi, ale ka˝dy mia∏
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swojà histori´, którà warto by by∏o opowiedzieç, gdyby nie to,

˝e le˝y ono tak daleko, a jak wiadomo historie, które dziejà si´

daleko, przestajà byç prawdziwe.

Moja ˝ona przerwa∏a na chwil´, patrzàc w okno, i widaç

by∏o, ˝e dla niej to miasteczko na skale nie le˝y wcale tak daleko

i ˝e widzi je jak na d∏oni, za szybami, w ten szary, zimowy

wieczór.

 - Mieszkaƒcy tego miasteczka - mówi∏a dalej moja ˝ona -

byli równie malowniczy jak ono samo i musieli stanowiç dla

przypadkowych turystów zabawny koloryt lokalny. Ale ja nie

by∏am tam turystkà, mieszka∏am wÊród tych ludzi i ciekawili

mnie jako tacy, a nie jako t∏o krajoznawczych wra˝eƒ. Mówi∏am

wam ju˝ chyba, ˝e ze wszystkiego na Êwiecie najbardziej

interesujà mnie ludzie. Tote˝ wkrótce pozna∏am niemal

wszystkich w miasteczku, [zw∏aszcza ˝e] zaprzyjaêni∏am si´ z

panià Schultze, t∏umaczkà literatury niemieckiej, która

przebywa∏a tam ju˝ od wielu lat i ze wszystkimi [by∏a za pan

brat]. Pani Schultze by∏a przemi∏à i zacnà osobà, ale przy lada

okazji wypija∏a nies∏ychane iloÊci miejscowego wina na malinach

i kwiatach pomaraƒczy, wskutek czego doÊç szybko [robi∏a si´

do niczego]. Trzeba wi´c by∏o energicznie i stanowczo

wykorzystywaç przydatnoÊç pani Schultze, zanim nie stawa∏o

si´ to zupe∏nie bezcelowe. Naby∏am w tym du˝ej wprawy i

osiàgn´∏am niez∏e wyniki.

 - Kiedy sz∏o si´ do miasteczka od strony naszego domu,

trzeba by∏o przejÊç ko∏o ogródka, w którym czasem mo˝na by∏o
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dostrzec pi´knà starszà panià, pochylonà nad kwiatami. Kiedy

dowiedzia∏am si´, kto to jest, wesz∏am do ogródka i bez s∏owa

poca∏owa∏am jà w r´k´, bo urodzi∏a i wychowa∏a syna, który

napisa∏ najmàdrzejszà i najpi´kniejszà ksià˝k´ dla doros∏ych

["Ma∏y ksià˝´"]. Dalej trzeba by∏o przejÊç ko∏o cienistej bramy

du˝ego domu, w której zawsze sta∏a siwa staruszka i patrzy∏a

przed siebie. Nosi∏a, jak wszyscy, du˝y s∏omiany kapelusz dla

ochrony przed s∏oƒcem. Kiedy przechodzi∏am tamt´dy po raz

pierwszy, zapyta∏a, która godzina. "Dziewiàta" -

odpowiedzia∏am. - "Bardzo panià przepraszam - rano czy

wieczór?" Wtedy dopiero zauwa˝y∏am, ˝e jej wyblak∏e oczy nie

mogà widzieç tego, co widzà moje, i odtàd zawsze

przystawa∏am ko∏o niej i mówi∏am, co widz´, a ona za to

mówi∏a, co ona widzi i nic nie traci∏am na tej wymianie. A kiedy

dochodzi∏o si´ do stareƒkiego rynku, krzàta∏ si´ tam zawsze

ros∏y m´˝czyzna o pi´knej brodzie i zamiata∏ miot∏à chodniki.

KiedyÊ by∏ w stolicy znanym architektem ale doszed∏ do

wniosku, ˝e nie warto, i wynajà∏ si´ na zamiatacza ulic w tym

miasteczku, gdzie by∏o du˝o s∏oƒca, ˝yczliwoÊci i wina z winnic

porastajàcych wzgórze, gdzie troski by∏y zwyczajne i [na ludzkà

miar´ skrojone], a radoÊci proste i niedrogie. Nieco wy˝ej, w

stron´ starej wie˝y w ruinie sta∏a jedyna w ca∏ej okolicy

gospoda, w której zawsze mo˝na by∏o zastaç panià Schultze,

kiedy nie mo˝na jej by∏o nigdzie znaleêç.

 - Opowiadam to wszystko, ˝ebyÊcie wiedzieli, jakie to

by∏o dziwne miejsce, i ˝ebyÊcie si´ nie dziwili temu, co nastàpi.
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Bo w dziwnych miejscach lubià si´ dziaç dziwne rzeczy, ˝yjà w

nich dziwni ludzie i wynikajà z tego dziwne historie. Ta, która

opowiem, jest tak˝e dziwna, ale za to [od a do zet] prawdziwa.

 - Kiedy zdawa∏o mi si´, ˝e znam ju˝ wszystkich na

wzgórzu i w dolinie, pani Schultze zapyta∏a mnie pewnego razu,

czy spotka∏am wielkiego islandzkiego poet´, osiad∏ego opodal.

Nie przypuszcza∏am, ˝e wielki poeta z dalekiej i zimnej Pó∏nocy

mo˝e mieszkaç tu˝ obok, wÊród oliwek, cyprysów i drzew

pomaraƒczowych, ale kiedy okaza∏o si´, ˝e tak w∏aÊnie jest,

zapa∏a∏am ch´cià poznania go i to natychmiast. Pani Schultze

przyrzek∏a mi, ˝e weêmie si´ do tego bez zw∏oki i odby∏a w tym

celu par´ d∏ugich wypraw, z których wraca∏a pachnàc mocno

malinami i kwiatem pomaraƒczy, nie na tyle jednak, by przysz∏o

zwàtpiç w skutecznoÊç jej zabiegów. Wreszcie pani Schultze

oznajmi∏a mi, ˝e zaaran˝owa∏a upragnione spotkanie, co

przysz∏o jej z du˝ym trudem, gdy˝ wielki poeta islandzki to

odludek i nie widuje nikogo. By∏am bardzo wdzi´czna pani

Schultze za tyle trudu, tote˝ kiedy w umówionym dniu

czeka∏yÊmy na wielkiego poet´ islandzkiego w gospodzie pod

starà wie˝à, [postawi∏am jej par´ kubków wina na malinach i

kwiatach pomaraƒczy], co jej zdaniem znakomicie skraca∏o

czekanie, b´dàce jak wiadomo najprzykrzejszà czynnoÊcià na

Êwiecie.

Kiedy przed panià Schultze znajdowa∏ si´ ju˝ pokaêny

stosik spodeczków, którymi w tamtym kraju zaznacza si´ iloÊç

wypitych szklaneczek, zajecha∏ przed gospod´ z ha∏asem i
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grzechotem samochód, pochodzàcy z czasów, kiedy na odg∏os

motoru wszystko, co ˝y∏o, rzuca∏o si´ do okien albo wybiega∏o

na ulic´. Teraz tak˝e wszystko, co ˝y∏o, rzuci∏o si´ do drzwi i

okien, bo od dawna nikt nie s∏ysza∏ takiego ha∏asu ani nie widzia∏

takiego samochodu. Tote˝ wszyscy widzieli, jak wysiad∏ z niego

wielki m´˝czyzna o d∏ugich w∏osach, odziany byle jak w

sztruksowà marynark´ i takie same spodnie. I to by∏ w∏aÊnie

islandzki poeta, pisujàcy najpi´kniejsze wiersze o mi∏oÊci, choç

na pierwszy rzut oka wyglàda∏ tak, ˝e nikt by nie zwróci∏ na

niego uwagi, gdyby nie to, ˝e by∏ wy˝szy i szerszy i ˝e twarz

mia∏ bardziej czerwonà ni˝ ktokolwiek w ca∏ej okolicy. Trudno

by∏o zaczàç rozmawiaç, bo wszyscy patrzyli na niego jak na

raroga, a z sàsiedztwa zbieg∏y si´ wszystkie dzieci i sta∏y z

nosami przylepionymi do okna, tote˝ islandzki poeta

zaproponowa∏, ˝ebyÊmy udali si´ do jego domu, po∏o˝onego na

drugim kraƒcu doliny. Przysta∏yÊmy ch´tnie, bo poetów nale˝y

oglàdaç na tle ich wierszy i ich domów, poÊród psów, kotów,

ptaków Êpiewajàcych, z∏otych rybek i niedorzecznych

przedmiotów, wÊród których ˝yjà.

W samochodzie siedzia∏a niem∏oda ju˝ pani, która wyda∏a

mi si´ bardzo pi´kna. To by∏a jego ˝ona. Przez ca∏à drog´

zerka∏am na nià z boku. Ubrana by∏a byle jak w takà samà

marynark´ i spodnie ze sztruksu, jak jej mà˝, ale profil mia∏a tak

czysty i w∏osy takie z∏ote, ˝e nie mo˝na by∏o oderwaç oczu.

Rzadko tylko natura zdobywa si´ na tak doskona∏y rysunek

czo∏a, nosa, oczu i ust. Jednym s∏owem, widaç by∏o od razu, ˝e
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˝ona islandzkiego poety musia∏a byç za m∏odu skoƒczonà

pi´knoÊcià. Kiedy kobieta nie mo˝e znaleêç w drugiej ˝adnej

skazy, ˝adnej usterki, ˝adnej wady, nawet najmniejszej, musi

poczuç si´ nieswojo. Tote˝ ja tak˝e poczu∏am si´ nieswojo

siedzia∏am z g∏upim poczuciem w∏asnej niedoskona∏oÊci, nie

odezwawszy si´ przez ca∏à drog´ ani s∏owem.

Wkrótce zajechaliÊmy przed dom islandzkiego poety.

WysiedliÊmy z samochodu i wtedy zobaczy∏am twarz tej

kobiety tak˝e z drugiej strony. Serce zamar∏o mi w piersi. O ile

tamten profil oglàdany ukradkiem podczas jazdy by∏

nieskazitelnie pi´kny, o tyle ten drugi musia∏ ulec uszkodzeniu w

jakimÊ okropnym wypadku. Niepodobna by∏o odgadnàç, co to

mog∏o byç. W ka˝dym razie teraz, kiedy og∏àda∏am ˝on´

islandzkiego poety w ca∏ej okaza∏oÊci, nie mia∏am ˝adnej

wàtpliwoÊci, ˝e nie jest pi´kna i ˝e z takà twarzà nie mog∏a si´

nikomu podobaç, nawet kiedy by∏a ca∏kiem m∏oda.

 - WeszliÊmy do domu, gdzie posadzono nas na koƒcu

bardzo d∏ugiego sto∏u, zastawionego rupieciami, naczyniami,

garnkami, czym gospodarze nie przejmowali si´ wcale, tylko

zepchn´li to wszystko w drugi koniec, gdzie ju˝ i tak nie by∏o

krzty miejsca, i zrobili w ten sposób troch´ luzu na szklaneczki z

miejscowym winem na malinach i kwieciu pomaraƒczy. Byli to

bardzo mili i interesujàcy ludzie, nie wynios∏am jednak tyle z

rozmowy z nimi, ile bym powinna, bo przez ca∏y czas o wiele

bardziej obserwowa∏am ich wzajemny stosunek do siebie, ni˝

s∏ucha∏am tego, co mówili. ˚ona islandzkiego poety darzylà go,
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kiedy mówi∏, spojrzeniem, w którym zawarta by∏a ca∏a mi∏oÊç

Êwiata. A on mówi∏ tylko do niej, tylko dla niej, tak jak do niej i

dla niej pisa∏ wszystkie swoje najpi´kniejsze wiersze, choç

zdawaç by si´ mog∏o, ˝e rozmawia ze mnà i z panià Schultze.

Widaç by∏o, ˝e sà najszcz´Êliwszà i najbardziej kochajàcà si´ parà

na ziemi.

 - W drodze powrotnej pani Schultze opowiedzia∏a mi,

choç plàta∏ jej si´ troch´ j´zyk, ich histori´.

 - Poznali si´ w dalekiej i chmurnej Islandii, kiedy on by∏

znanym ju˝ poetà, a ona studentkà. On zakocha∏ si´ w niej od

razu, ona zakocha∏a si´ najpierw w jego wierszach, bo ka˝da

kobieta, zanim pokocha m´˝czyzn´, zakochuje si´ najpierw w

tym, co on mówi, pisze albo robi. By∏a bardzo pi´kna, tak

pi´kna, ˝e kiedy si´ pobrali, islandzki poeta nie umia∏ byç

szcz´Êliwy. Mówi∏ jej, ˝e jest zbyt pi´kna, by zostaç na zawsze z

nim, brzydalem o czerwonawej twarzy i ruchach drwala, ˝e

opuÊci go dla kogoÊ równie jak ona pi´knego i odejdzie

któregoÊ dnia bezpowrotnie. Na pró˝no zapewnia∏a go o swej

mi∏oÊci. By∏a zbyt pi´kna, by móg∏ jej uwierzyç. A ona kocha∏a

go naprawd´ takiego, jakim by∏: gwa∏towny, ciep∏y, bezradny i

nieszcz´Êliwy. Ale nie chcia∏a, ˝eby by∏ nieszcz´Êliwy, chcia∏a,

˝eby by∏ spokojny i ufny i ˝eby nic nie dr´czy∏o jego duszy.

PomyÊla∏a tak˝e, ˝e nie jest si´ poetà za darmo, ˝e za poezj´

p∏aciç si´ musi chwilami rozdarcia, niepokoju, udr´ki. Jak go

przekonaç, jak uspokoiç? KtóregoÊ wieczoru, kiedy powtarza∏

jej raz po raz, ˝e jest zbyt pi´kna, by móg∏ uwierzyç w trwa∏oÊç
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swego szcz´Êcia, podesz∏a do kominka, wyj´∏a p∏onàcà ˝agiew i

przy∏o˝y∏a jà sobie do twarzy.

Moja ˝ona umilk∏a i wydawa∏a si´ ˝e nie ma ju˝ nic wi´cej

do powiedzenia. Ale po chwili, widzàc, ˝e nikt si´ nie odzywa,

doda∏a:

 - Powiedzia∏yÊmy przed chwilà, ˝e kobiety staç w mi∏oÊci

na znacznie wi´cej ni˝ m´˝czyzn. Stara∏am si´ wykazaç na

przyk∏adzie, z którym si´ zetkn´∏am, ˝e kobiety staç w mi∏oÊci

na wszystko. Nigdy nie spotka∏am szcz´Êliwszej pary ni˝ ta, o

której wam opowiedzia∏am. I nigdy nie widzia∏am równie

pi´knej kobiety. Nie mówi´ o jej twarzy. Jej twarz nie by∏a ju˝

pi´kna. To ona by∏a pi´kna. Ona.
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[Mialem w∏aÊnie wyjÊç z domu], kiedy moja ˝ona

powiedzia∏a:

 - Ach! Zapomnia∏am ci powiedzieç, ˝e dzwoni∏ StaÊ. Pyta∏,

czy nie pojechalibyÊmy z nim na weekend. Ma samochód i

wynajà∏ na lato domek na Mazurach.

 - Nie ma mowy - odpowiedzia∏em. - Kupi∏em ju˝ bilety

na "Hatari," a poza tym nie mam najmniejszej ochoty na

wychwalanie przez ca∏à drog´ jego samochodu i na sp´dzenie

reszty czasu na zachwycanie si´ jego domkiem. Niech jedzie

sam.

 - Tego si´ w∏aÊnie po tobie spodziewa∏am - powiedzia∏a

moja ˝ona. - MyÊlisz zawsze tylko o sobie i do g∏owy ci nie

przyjdzie, co czujà inni. StaÊ nie jest egoistà i ˝eby móg∏ cieszyç

si´ naprawd´ samochodem i domkiem na lato, odczuwa

wrodzonà ka˝demu normalnemu cz∏owiekowi potrzeb´

podzielenia swej radoÊci z drugimi, wi´c [nale˝a∏oby pójÊç mu na

r´k´]. Chyba ˝e ci´ gryzie sumienie, czemu zresztà wcale bym

si´ nie dziwi∏a. Sà ˝ony, których m´˝owie majà samochody i

wynajmujà domki na lato na Mazurach, ale nie ka˝da ma takie

szcz´Êcie.

 - Kto to jest StaÊ? - zapytali moi synowie.

 - To taki pan, który chcia∏ byç waszym tatusiem -

odpowiedzia∏em, bo musia∏em si´ jakoÊ odgry˝ç.
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 - Nie opowiadaj dzieciom g∏upstw - powiedzia∏a moja

˝ona. Dzieci goli∏y si´ w∏aÊnie elektrycznà maszynkà przed

powi´kszajàcym lusterkiem i przejawia∏y wyraêne

zainteresowanie tematem. - A gdyby nawet tak by∏o, mia∏byÊ

jeszcze jeden powód, ˝eby przyjàç zaproszenie. nie musia∏byÊ

wcale wychwalaç samochodu Stasia ani zachwycaç si´ domkiem,

móg∏byÊ przez ca∏y czas zajmowaç si´ wychwalaniem swojej

˝ony. Ale ty myÊlisz tylko o sobie i wolisz pójÊç do kina tylko

dlatego, ˝e kupi∏eÊ ju˝ bilety. To mi zaraz przypomina, co

narobi∏eÊ swojej babce z tymi porzeczkami.

SpuÊci∏em g∏ow´, bo nie lubi´, jak mi si´ wypomina t´

histori´ z porzeczkami. W koƒcu nic takiego nie zrobi∏em, a

wszyscy mi jà wypominajà, odkàd si´ wydarzy∏a.

 - Co to by∏o z tymi porzeczkami? - spytali moi synowie.

 - Wola∏abym o tym nie mówiç - powiedzia∏a moja ˝ona -

ale mo˝e lepiej, ˝ebyÊcie si´ dowiedzieli i wyciàgn´li z tego

zdarzenia w∏aÊciwe wnioski. JesteÊcie ju˝ w wieku, kiedy

zaczynacie nosiç pe∏nà odpowiedzialnoÊç za swoje

post´powanie, a ta historia jest z ka˝dego punktu widzenia

wielce pouczajàca. JeÊli wi´c przestaniecie brz´czeç tà maszynkà

do golenia, to gotowa jestem wam opowiedzieç.

Moi synowie wy∏àczyli elektrycznà maszynk´ do golenia i

wtedy moja ˝ona opowiedzia∏a, co nast´puje:

 - Opisywa∏am wam ju˝ nieraz dom waszych

pradziadków. Sta∏ na stoku wzgórza, z którego rozciàga∏ si´

pi´kny widok na le˝àce w dolinie miasteczko i na ∏yse albo
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pokryte lasem góry. Wokó∏ domu by∏ du˝y sad, pe∏en jab∏oni,

grusz, Êliw, wiÊni i czereÊni. Przed domem ros∏y cztery wielkie

orzechy w∏oskie, a za domem krzaki malin, agrestu i porzeczek.

Wasza prababka mia∏a z tym wszystkim mnóstwo roboty, bo jej

ambicjà by∏o, ˝eby jej córki, synowi, zi´ciowie, synowie i wnuki,

mieszkajàcy w miastach, nie musieli kupowaç owoców,

orzechów i konfitur w sklepach, tylko ˝eby mieli je prosto z

w∏asnego ogrodu, Êwie˝e i pachnàce. Tote˝ w domu wiecznie

coÊ sma˝y∏o si´, suszy∏o, pachnia∏o. W jednym pokoju,

zamienionym na spi˝arni´, le˝a∏y sterty jab∏ek, gruszek i

orzechów, suszy∏y si´ [Êliwki z kminkiem ponabijane na d∏ugie

patyczki], w sadzie gotowa∏y si´ w wielkim kotle powid∏a, w

kuchni pachnia∏o sokiem malinowym, a w piwnicy ogórkami z

koprem. Wasza prababka zjawia∏a si´ wÊród tego wszystkiego

ju˝ od Êwitu, szcz´Êliwa na myÊl, ˝e jej dzieci b´dà

zaprowiantowane na ca∏à zim´. Albowiem wasza prababka

nieustannie myÊla∏a o swoich doros∏ych ju˝ dzieciach i wiecznie

si´ nimi trapi∏a, i stale chcia∏a im jakoÊ pomóc i dogodziç, jakoÊ

os∏odziç im ˝ycie, [niechby choç konfiturami].

 - Pierwsze zaczyna∏y dojrzewaç czereÊnie, potem wiÊnie,

maliny, agrest i porzeczki, w Êrodku lata papierówki, w sierpniu

gruszki, a pod koniec lata srebrne i z∏ote renety, granatowe

Êliwki, a we wrzeÊniu du˝e orzechy w zielonych ∏upinach, które

p´ka∏y na drzewach, kiedy przychodzi∏ czas zbiorów. Ka˝dy

owoc mia∏ swojà por´, tote˝ trzeba by∏o przy tym nie lada

krzàtaniny, i wasza prababka coraz cz´Êciej przysiada∏a na
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sto∏eczku, bo ju˝ wtedy puch∏y jej nogi i poczyna∏y odmawiaç

pos∏uszeƒstwa. Wasz ojciec zda∏ w∏aÊnie matur´ i przyjecha∏ do

dziadków na wakacje, ale wasza prababka niewielkà mia∏a z

tego pociech´; bo wasz ojciec ca∏ymi dniami hasa∏ poza domem,

[nie umiejàc jeszcze doceniaç jego wapnem bielonych Êcian] i

ciemnego, stromego dachu ani sadu pe∏nego owoców, ani

zapachu Êliwek ususzonych z kminkiem, ani te˝ goràcego serca

babki i kpiarskiej czu∏oÊci dziadka. Wiem, jak to jest z w∏asnego

doÊwiadczenia, [bo maluczko, a was te˝ przestan´ widywaç

ca∏ymi dniami], co macie niewàtpliwie po ojcu.

Moja ˝ona przerwa∏a na chwile, a ja raz jeszcze

przyjrza∏em si´ temu staremu domostwu, które widaç by∏o z

daleka poÊród sadu na zboczu wzgórza, kiedy sz∏o si´ wÊród

wysokiego zbo˝a polnà drogà i którego widoku, zapachu i

serdecznego ciep∏a nigdy nie zapomn´.

 - Owego lata - mówi∏a dalej moja ˝ona - ojciec wasz mia∏

wróciç do rodziców ju˝ z koƒcem lipca, tote˝ wasza prababka

umyÊli∏a, ˝e przeÊle przez niego swojej córce, a waszej babce,

dwa wiadra porzeczek, które wyjàtkowo pi´knie obrodzi∏y.

Kiedy nadszed∏ dzieƒ odjazdu, wasza prababka przygotowa∏a

dwa wiadra pe∏ne porzeczek, ale wasz ojciec mia∏ zawsze jeszcze

kup´ spraw do za∏atwienia ze swoimi kolegami, wi´c nie mo˝na

by∏o na niego liczyç, ˝e [jak Pan Bóg przykaza∏] zabierze te

wiadra, tote˝ wasza prababka postanowi∏a, ˝e wasz ojciec stawi

si´ sam na dworcu, a ona dowiezie mu porzeczki do pociàgu

bryczkà.
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Wasz ojciec nawet nie wys∏ucha∏ dobrze tego, co mia∏

powiedzieç od babki swojej matce, i polecia∏ do kolegów, a

potem pobieg∏ na skróty polami na stacj´, gdzie daremnie

rozglàda∏ si´ za babkà, a zw∏azcza za wiadrami porzeczek.

Wasza prababka musia∏a bowiem dojechaç do miasteczka,

przejechaç je i zrobiç jeszcze wyboistà drogà par´ kilometrów,

co wraz z zaprz´giem konia i nale˝ytym umieszczeniem wiader

z porzeczkami zabra∏o jej sporo czasu. DoÊç, ˝e kiedy wasza

prababka przyjecha∏a wreszcie na stacj´ i kaza∏a wynieÊç wiadra

z porzeczkami na peron, okaza∏o si´, ˝e pociàg ju˝ odjecha∏, a

[co gorsza], ˝e wasz ojciec wsiad∏ do tego pociàgu. Wtedy wasza

prababka zemdla∏a.

Moja ˝ona spojrza∏a na mnie z wyrzutem, a ja

powiedzia∏em:

 - Co mia∏em robiç? Babki nie by∏o z wiadrami, a ja ju˝

wykupi∏em bilet do tego pociàgu.

 - W∏aÊnie - powiedzia∏a moja ˝ona. - Teraz te˝ ju˝ kupi∏eÊ

bilety i usi∏ujesz zachowaç si´ zupe∏nie tak samo.

Popatrzy∏a na mnie raz jeszcze i ciàgn´∏a dalej:

 - Wi´c jak wam ju˝ mówi∏am, wtedy wasza prababka

zemdla∏a. Le˝a∏a na peronie wÊród wiader pe∏nych porzeczek i

[nie mia∏ jej kto ratowaç]. Tote˝ przynajmniej nie s∏ysza∏a

gwizdu doje˝d˝ajàcego mostu pociàgu, tego nieszcz´snego

pociàgu, w którym wasz ojciec jecha∏ sobie [jakby nigdy nic],

podczas gdy wasza prababka le˝a∏a na peronie zemdlona

mi´dzy wiadrami pe∏nymi porzeczek. Trzeba bowiem pami´taç,
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˝e owego dnia waszej prababce na niczym tak nie zale˝a∏o jak

na przes∏aniu waszej babce dwóch wiader wspania∏ych,

soczystych porzeczek, które sama zebra∏a we w∏asnym

ogrodzie. I to w∏aÊnie nie mieÊci∏o si´ w g∏owie waszego ojca.

 - Przepraszam najmocniej - zaprotestowa∏em - ja

naprawd´ chcia∏em zabraç te porzeczki, tylko ˝e moja babka si´

spóêni∏a do pociàgu.

 - Ka˝dy mo˝e si´ spóêniç - powiedzia∏a moja ˝ona. -

Zw∏aszcza zaÊ prababka.

 - Moja babka nie by∏a jeszcze wtedy prababkà, by∏a

dopiero babkà! - zawo∏a∏em.

 - [Na swoje nieszcz´Êcie] - powiedzia∏a moja ˝ona. -

Wola∏abym nigdy nie mieç wnuka, [nizbym mia∏a le˝eç przez

niego zemdlona na peronie], mi´dzy wiadrami pe∏nymi

porzeczek. Czasami budz´ si´ w nocy i widz´ twojà babk´

le˝àcà bez zmys∏ów mi´dzy wiadrami porzeczek na peronie

stacji, z której nikt nigdy poza tobà nie wsiad∏ do pociàgu i choç

los w rzeczywistoÊci oszcz´dzi∏ mi tego strasznego widoku,

sama myÊl o nim sprawia na mnie okropne wra˝enie. Tak si´

zawsze koƒczy, kiedy ktoÊ podchodzi do sprawy

formalistycznie, bez wnikanie w jej g∏´bszy sens. Mówi´ o tym

nie po to, ˝eby ci robiç wyrzuty, bo te robi ci na pewno w∏asne

sumienie, lecz dla przestrogi i wyciàgni´cia nauki. I nie myÊl, ˝e

to opowiadanie sprawi∏o mi jakàkolwiek przyjemnoÊç. Pragn´

tylko, ˝eby wp∏yn´∏o wychowawczo na dzieci.
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Nasta∏a chwila ciszy, w której znów da∏o si´ s∏yszeç

brz´czenie elektrycznej maszynki do golenia, uruchomionej

przez moich synów.

 - Wiesz co? - odezwa∏em si´. - Teraz musz´ wyjÊç.

Zadzwoƒ do Stasia, ˝e pojedziemy chyba na ten weekend. Jak

myÊlisz?

Ale moja ˝ona nie powiedzia∏a nic wi´cej.
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Odwiedzi∏a nas ciotka mojej ˝ony, jedna z niewielu ciotek,

jakie jeszcze mamy. Winda by∏a oczywiÊcie nieczynna, wi´c

ciotka mojej ˝ony musia∏a, ˝eby z∏o˝yç nam wizyt´, wejÊç po

schodach na szóste pi´tro. Kiedy wyraziliÊmy jej z tego powodu

ubolewanie i podziw, ciotka zapyta∏a, czy wiemy, ile ona ma lat,

chcàc zapewne podkreÊliç jeszcze w ten sposób niezwyk∏oÊç

swego wyczynu.

By∏o to oczywiÊcie pytanie retoryczne, na które nie

odpowiada si´ wprost, wi´c ciotka powiedzia∏a nam same, ile ma

lat, co wprawia∏o nas za ka˝dym razem w zdumienie, choç ∏atwe

by∏o do obliczenia, gdy˝ wystarczy∏o do poprzednio podanej

liczby dodaç czas, jaki up∏ynà∏ od jej ostatnich odwiedzin. Tote˝

ciotka wyciàgn´∏a z naszego zdumienia nieodparty wniosek, ˝e

nie dokonaliÊmy tej prostej czynnoÊci rachunkowej, nale˝nej

kobiecie, która od dawna przesta∏a ukrywaç swój wiek, lecz

przeciwnie, szczyci si´ nim przy ka˝dej okazji, i powiedzia∏a:

 - Moja droga, ja to pami´tam, ile ty masz lat. Pami´tam

dobrze i niepr´dko zapomn´. W dniu, kiedy si´ urodzi∏aÊ,

przyjecha∏am do mojej siostry a twojej matki i przez ca∏à noc nie

da∏aÊ mi spaç, tak si´ dar∏aÊ.

Nie mog∏em si´ powstrzymaç, ˝eby nie parsknàç

Êmiechem, bo zaraz sobie wyobrazi∏em mojà ˝on´, jak drze si´

po przyjÊciu na Êwiat i nie daje zm´czonej podró˝à ciotce

zmru˝yç oka przez ca∏à noc.



WIZYTA

111

Wtedy moja ˝ona zapyta∏a powa˝nie:

 - A ty z czego si´ Êmiejesz?

 - Nic, nic - odpowiedzia∏em. - Tak sobie. Po prostu

wyobrazi∏em sobie, jak si´ musia∏aÊ drzeç.

DoroÊli ludzie, nie wiadomo dlaczego, bardzo nie lubià,

kiedy im si´ opowiada, jak wyg∏àdali albo co wyrabiali jako

noworodki. Ja te˝ tego nie lubi´, wi´c pomyÊla∏em sobie, ˝e

zaraz us∏ysz´ o jakimÊ szczególnie niemi∏ym swoim w∏asnym

wyczynie, starannie wybranym spoÊród wszystkich

przekazanych przez rodzinnà tradycj´ ustnà. Ale moja ˝ona

powiedzia∏a:

 - Jestem szcz´Êliwa, ˝e jest jeszcze ktoÊ, kto widzia∏ na

w∏asne oczy i s∏ysza∏ na wlasne uszy, jak sp´dzi∏am mojà

pierwszà noc.

Ciotka mojej ˝ony wzi´∏a to za dobrà monet´ i wywiàza∏a

si´ d∏uga rozmowa, w której wspominkom nie by∏o koƒca.

Potem zostaliÊmy znowu sami i wtedy moja ˝ona

powiedzia∏a:

 - Niektórym si´ zdaje, ˝e sà o wiele bardziej potrzebni

ludziom starym ni˝ starzy im. Moim zdaniem jest akurat

odwrotnie i ludzie starzy sà nam wszystkim coraz bardziej

potrzebni, bo to w∏aÊnie oni wià˝à nas i ∏àczà z przesz∏oÊcià,

której nie pami´tamy, bo pami´taç nie mo˝emy. Przez samo

swoje istnienie przed∏u˝ajà nas w przesz∏oÊç, tak jak nasze dzieci

przed∏u˝ajà nas w przesz∏oÊç. S∏ysz´ cz´sto narzekania i

utyskiwania, ˝e pokolenie w naszym wieku dêwiga na w∏asnych
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barkach ci´˝ar przesz∏oÊci i przysz∏oÊci zarazem, bo ma na karku

trosk´ o ludzi ju˝ starych i trosk´ o ludzi jeszcze m∏odych. Moim

zdaniem tak jest w∏aÊnie dobrze, a nawet znakomicie. Ogromnie

to lubi´, i chcia∏abym, ˝eby wszyscy, którzy tego nie lubià,

zrozumieli, jakie majà szcz´Êcie, ˝e tak jest.

 - Moja droga - powiedzia∏em - nie jest to takie proste.

˚ycie nie jest tanie, a mieszkania sà ciasne i znam [szacunku

godne osoby], które marzà o dniu, w którym po˝enià lub

powydajà za mà˝ dzieci, zostanà sami i nareszcie b´dà mieli

spokój i doÊç miejsca.

Moja ˝ona popatrzy∏a na mnie z czu∏oÊcià (moja ˝ona

zawsze patrzy na mnie z czu∏oÊcià, kiedy uwa˝a, ˝e mówi´

g∏upstwa, i kiedy ma zamiar mi tego dowieÊç) i odpar∏a:

 - Ile˝ to razy ju˝ ci´ przestrzega∏am przed

wypowiadaniem sàdów, których nie przemyÊla∏eÊ nale˝ycie.

Czy˝ nie dostrzegasz ˝a∏osnej pomy∏ki w takim rozumowaniu?

Kiedy ubywajà nam z ˝ycia czy z domu bliscy, wtedy nie ma

wi´cej wolnego miejsca, jest tylko wi´cej pustych miejsc.

Przypomnij sobie, ilekroç dzieci wyje˝d˝ajà na wakacje,

wydawa∏o nam si´, ˝e zrobi si´ cicho, a robi∏o si´ pusto. Ale

dzieci wraca∏y i znów, Bogu dzi´ki, nie by∏o chwili spokoju.

Ludzie starzy opuszczajà nas, ale ju˝ nie wracajà ze swych

d∏ugich, zas∏u˝onych wczasów...

Moja ˝ona zamyÊli∏a si´ na chwil´, a ja przywo∏a∏em w

pami´ci wszystkich, którzy odeszli z mego ˝ycia, zostawiajàc po

sobie miejsca puste, ale wygrzane d∏ugim istnieniem, tote˝ na
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zawsze ciep∏e, a w ka˝dym razie na tak d∏ugo, jak d∏ugo trwaç

mo˝e wspomnienie. Pierwsza opuÊci∏a mnie babka, u której

kolan wys∏uchiwa∏em przez niekoƒczàce si´ wieczory

dzieciƒstwa ["N´dzników"] Wiktora Hugo i "Don Kichota z

Manczy", opowiedzianych wlasnymi s∏owami tak pi´knie, ˝e po

dziÊ dzieƒ tak je zapami´ta∏em, a nie tak, jak zosta∏y napisane.

Babka nosi∏a czarne koronki i ˝y∏a bardzo d∏ugo, ale prawie

przez pó∏ wieku dwa razy do roku, przed Bo˝ym Narodzeniem i

Wielkanocà, k∏ad∏a si´ do ∏ó˝ka i kaza∏a przygotowywaç

gromnic´, bo Cyganka przepowiedzia∏a jej, ˝e umrze w wielkie

Êwi´ta. Wystarczy∏o, by Êwietà min´∏y, a moja babka wstawa∏a

ze Êmiertelnego ∏o˝a zdrowa jak rydz. By∏a osobà wàt∏à i

delikatnà, a jednak to ona z∏ama∏a klucz, którym mój dziadek

sam zamyka∏ co wieczora stajni´ z pi´knymi koƒmi, ów s∏ynny

klucz, oglàdany potem z podziwem i niedowiarstwem przez

m∏ode pokolenie, masywny i ogromny jak ten, którym Rafa∏ z

["Popio∏ów"] rozwali∏ wilkowi kuf´. Wiele dziesiàtków lat min´∏o

od tego wieczoru, kiedy [z∏o˝ony niemocà] dziadek poprosi∏

babk´ o wyr´czenie go w zamkni´ciu na klucz stajni i ona ten

klucz z∏ama∏a, jak tylko wsadzi∏a go w zamek, a wydarzenia

tego niepodobna oderwaç od postaci babki, od jej s∏aboÊci i

wàt∏oÊci, od wieczornych opowieÊci wys∏uchanych u jej kolan,

od Cyganki, która pozbawi∏a jej radoÊci wigilii i rezurekcji przez

niemal pó∏ wieku, od jej d∏ugiego ˝ycia, w ciàgu którego

wygrza∏a sobie ciep∏e miejsce, co pozosta∏o puste po jej odejÊciu i

niczym wype∏niç si´ nie da.
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 - Nie chc´ - podj´∏a moja ˝ona, jakby nigdy nie by∏o tej

chwili zamyÊlenia, która rozdzieli∏a nas na krótko i

poprowadzi∏a ka˝de z osobna w krainy, do jakich wchodzi si´

tylko samotnie - nie chc´ myÊleç o dniu, kiedy nie b´dzie ju˝

nikogo, kto móg∏by mi opowiedzieç, jak bardzo dar∏am si´ po

przyjÊciu na Êwiat.

 - O czym myÊla∏aÊ? - zapyta∏em.

 - Och, o niczym takim - odpowiedzia∏a moja ˝ona. -

MyÊla∏am, ˝e sà ludzie w naszym ˝yciu, których obecnoÊci nie

zauwa˝a si´ niemal, a dopiero ich nieobecnoÊç odczuwa si´

bardzo. Potem robi si´ samemu sobie gorzkie wyrzuty, ˝e nie

mia∏o si´ dla nich nigdy doÊç czasu, cierpliwoÊci, uwagi i ˝e nie

umia∏o si´ im okazaç czym naprawd´ dla nas byli, i czym sà

dalej, a teraz ju˝ nie mo˝na im niczego okazaç, boÊmy si´ z tym

po prostu spóênili. MyÊla∏am te˝ o mojej babci.

 - To dziwne - powiedzia∏em. - Ja te˝ myÊla∏em o mojej

babce.

 - To wcale nie dziwne - odpowiedzia∏a moja ˝ona. - Babki

sà bardzo wa˝ne. Powiedzia∏abym, ˝e nale˝à do naszego

dzieciƒstwa w stopniu o wiele wi´kszym ni˝ matki. Sà po prostu

naszà w∏asnoÊcià. Matka ma jeszcze wówczas pe∏ni´ w∏asnego

˝ycia, mas´ spraw odleg∏ych i obcych Êwiatu dziecka. Jest zaj´ta,

nie ma czasu. Babcia ma zawsze bardzo du˝o czasu, mieÊci si´

ca∏a w Êwiecie dziecka, a mo˝e nawet jej w∏asny Êwiat staje si´

coraz bli˝szy Êwiatu dziecka? MyÊl´, ˝e tak naprawd´ traci si´

dzieciƒstwo wtedy, kiedy traci si´ babk´. Teraz wydaje si´ nam,
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˝e najwa˝niejsze sà nasze codzienne sprawy i ˝e jesteÊmy tacy,

jacy jesteÊmy, ale to nieprawda, jesteÊmy tacy, jakimi nas widzà

nasze stare ciotki, które mogà nam dok∏adnie opowiedzieç, jacy

jesteÊmy naprawd´, bo pami´tajà to, czego my nie mo˝emy

pami´taç. Dlatego przywiàzuj´ du˝à wag´ do tego, ˝ebyÊ si´

wobec nich uprzejmie zachowywa∏ i nie robi∏ min, kiedy

przychodzà nie w por´ i przeszkadzajà w nies∏ychanie wa˝nych

sprawach, jakie akurat masz do za∏atwienia. Bo nie ma niczego

wa˝niejszego ni˝ to, ˝ebyÊ uÊwiadomi∏ sobie, ˝e nie jesteÊ wcale

taki, jak ci si´ wydaje i starasz si´ wszystkim naoko∏o wmówiç.

Najlepszy dowód, ˝e powyrzuca∏eÊ przez okno na ulic´

rodzinne srebro.

 - Mia∏em wtedy pó∏tora roku - odpar∏em ura˝ony.

 - No to co? - zapyta∏a moja ˝ona. - Nigdy byÊ si´ o tym

wa˝nym fakcie nie dowiedzia∏, gdyby nie twoja stara ciotka,

która jest g∏ucha jak pieƒ i niepodobna z nià si´ w ˝aden sposób

porozumieç, ale która ma za to dobrà pami´ç i zna ci´ na wylot.

KtoÊ, kto jest zdolny wyrzuciç przez okno na ulic´ ca∏e rodzinne

srebro, powinien wyciàgnàç z tego wnioski i du˝o nad sobà

pracowaç.

Nie odezwa∏em si´, nie chcàc przeciàgaç rozmowy, bo

mia∏em do za∏atwienia par´ wa˝nych spraw, w czym

przeszkodzi∏a mi ta nieoczekiwana wizyta.
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Niedziela zapowiada∏a si´ pogodna i w∏aÊnie mia∏em

zaproponowaç mojej ˝onie przeja˝d˝k´ za miasto, kiedy nasi

synowie powiedzieli:

--Czy mo˝emy wziàç samochód, bo umówiliÊmy si´ z

pannami i bardzo nam si´ Êpieszy.

Moja ˝ona w takich wypadkach udaje, ˝e nie s∏yszy, tylko

patrzy na mnie pytajàco, dajàc tym do zrozumienia, ˝e nie do

niej nale˝y podejmowanie m´skich decyzji.

 - Nie widz´ powodu - powiedzia∏em po namyÊle -

dlaczego nie moglibyÊcie pojechaç tramwajem?

 - Tramwajem? - zapytali z oburzeniem nasi synowie.

 - Tramwajem albo moglibyÊcie pójÊç pieszo. Ja na randki

z waszà matkà chodzi∏em pieszo, siedem kilometrów w jednà

stron´. A poza tym nie rozumiem, co wy w tych pannach

widzicie?

Moja ˝ona musia∏a dojÊç do wniosku, ˝e sprowadzi∏em

kwesti´ na manowce, bo odstawi∏a fili˝ank´ z kawà gestem,

który mia∏ oznaczaç, ˝e do takiego w∏aÊnie wniosku dosz∏a, po

czym powiedzia∏a:

 - Mówisz takie rzeczy, ˝e dzieci mog∏yby sobie Bóg wie

co pomyÊleç. Te˝ by∏am pannà i pami´tam, ˝e patrzy∏eÊ we mnie

jak sroka w koÊç, a i póêniej ci si´ to od czasu do czasu zdarza∏o.

Nie chcia∏am si´ do waszych samochodowych spraw mieszaç,

ale teraz widz´, ˝e nie mo˝esz sobie sam daç rady w sytuacji
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skàdinàd nies∏ychanie prostej. Twój dziadek te˝ umia∏ prostà

spraw´ pogmatwaç, choç, trzeba przyznaç, w sytuacji o wiele

bardziej skomplikowanej.

 - To nie dziadek pogmatwa∏! - zawo∏a∏em. - To babka!

 - Zostaw swojà biednà babk´ w spokoju - powiedzia∏a

moja ˝ona. - Naj∏atwiej zwalaç wszystko na kobiety, tak jak

teraz z tym samochodem. Pozwolicie, ˝e wstan´ od sto∏u, a wy

za∏atwicie to mi´dzy sobà...

Ale nasi synowie chcieli koniecznie us∏yszeç o sprawie,

którà mój dziadek pogmatwa∏ w sytuacji co prawda o wiele

bardziej skomplikowanej ni˝ ta, jaka wytworzy∏a si´ przed

chwilà przy Êniadaniu. Wi´c moja ˝ona usiad∏a z powrotem i

opowiedzia∏a, co nast´puje:

 - Dzia∏o si´ to z poczàtkiem pierwszej wojny Êwiatowej,

kiedy wasi pradziadkowie mieszkali w tym du˝ym domu, o

którym tylekroç wam opowiada∏am. Kiedy sta∏o si´ na samym

kraƒcu wspinajàcego si´ na zbocze sadu, mo˝na by∏o w

pogodne dnie dojrzeç podobne do kopca wzgórze, przez które

bieg∏a droga do PrzemyÊla. Za tym wzgórzem by∏ ju˝ PrzemyÊl,

dokàd wasza prababka cz´sto jeêdzi∏a w nie cierpiàcych zw∏oki

sprawach. Otó˝ owego roku, w którym wybuch∏a pierwsza

wojna Êwiatowa, z koƒcem wrzeÊnia, wasza prababka uda∏a si´,

jak zawsze bryczkà, do PrzemyÊla, pragnàc wykorzystaç

ostatnie dni babiego lata dla dokonania niezb´dnych przed zimà

zakupów. Nie by∏o to takie proste, bo na wojnie najtrudniejszà

rzeczà jest zawsze kupienie czegokolwiek, co jak wiadomo
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spada z regu∏y na barki kobiet. Tote˝ wasza prababka musia∏a

pozostaç w PrzemyÊlu przez dobrych par´ dni, podczas których

Rosjanie przerwali austriacki front i otoczyli miasto ze

wszystkich stron. Wtedy jeszcze trudniej by∏o waszej prababce

kupiç cokolwiek z tego, co zamierza∏a, wi´c nie majàc nic innego

do zrobienia, wychodzi∏a co dzieƒ na ów kopiec, tak dobrze

widoczny z jej sadu, w nadziei, ˝e z jego wierzcho∏ka dojrzy

bielone Êciany domu, w którym zostawi∏a waszego pradziadka.

Ale w stron´ gór widaç by∏o wiele bielonych domów poÊród

drzew wyz∏oconych jesienià i wasza prababka nie by∏a nigdy

pewna, czy patrzy w∏aÊnie na ten, w którym wasz pradziadek

musia∏ usychaç z t´sknoty i niepokoju. Wasz pradziadek tak˝e

nie móg∏ sobie miejsca znaleêç, tote˝ nieustannie wychodzi∏ na

sam kraniec wspinajàcego si´ na zboczu sadu i spoglàda∏ w

stron´ kopca, za którym le˝a∏ PrzemyÊl, gdzie siedzia∏a obl´˝ona

wasza prababka. I tak nie widzàc si´, patrzyli ku sobie

codziennie oczami pe∏nymi najpi´kniejszego uczucia, jakie ∏àczyç

mo˝e dwoje ludzi. Wasza prababka wiedzia∏a, ˝e wasz

pradziadek po kilka razy dziennie wyt´˝a wzrok w stron´

kopca, i wasz pradziadek wiedzia∏, ˝e wasza prababka, ile razy

tylko mo˝e, staje na tym kopcu i usi∏uje dojrzeç poprzez dymy

obl´˝enia miejsce, dla którego bi∏o jej serce.

Moja ˝ona przerwa∏a na chwil´, a ja zobaczy∏em znowu

ten dom, i zrobi∏o mi si´ ˝al, ˝e nasi synowie nie mogà go

zobaczyç. Tak by∏ po∏o˝ony, ˝e musia∏a wdaç si´ w to historia.

Za cz´sto ustawiano przy nim armaty. Ilekroç by∏a wojna, w
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sadzie sta∏a artyleria, w 1914-ym i w 1918-ym, we wrzeÊniu, w

1941-ym, a potem w czterdziestym czwartym. W tym domu

trzy pokolenia prze˝y∏y czasy, których miejsca dobre dla

artylerii nie sà miejscami dobrymi dla domów.

 - W ten sposób - mówi∏a dalej moja ˝ona - min´∏o

kilkanaÊcie dni, które wyda∏y si´ waszej prababce i waszemu

pradziadkowi najd∏u˝szymi dniami w ich ˝yciu. Gazety ca∏ego

Êwiata pisa∏y o szturmach i obronie, nazwa miasta sta∏a si´

g∏oÊna w najdalszych zakàtkach ziemi, ale wasi pradziadkowie

wychodzili po prostu codziennie na swoje pagórki i patrzyli w

swà stron´ ponad fortami, frontami i wojnà.

 - Wreszcie w po∏owie paêdziernika wojska rosyjskie

odstàpi∏y od obl´˝enia i droga znów by∏a wolna. Wasza

prababka wysz∏a raz jeszcze na kopiec, zamacha∏a radoÊnie

r´kami i zawo∏a∏a "wracam, wracam", a potem sp´dzi∏a jeszcze

par´ dni dla dokonania koniecznych zakupów. Kiedy by∏a ze

wszystkim gotowa, wsiad∏a na bryczk´ i ruszy∏a do domu,

szcz´Êliwa i bardzo z siebie zadowolona. Wyobra˝a∏a sobie, jaki

wasz pradziadek b´dzie kontent, kiedy nie tylko ujrzy

wyczekiwanà z ut´sknieniem i niepokojem ma∏˝onk´, ale

równie˝ zobaczy ca∏kiem udane zapasy, jakie na wojennà zim´

poczyni∏a.

 - Wtedy w∏aÊnie wasz pradziadek pogmatwa∏ spraw´.

Zamiast siedzieç w domu spokojnie i mieç zaufanie do

kobiecego rozsàdku waszej prababki, zaczà∏ sobie wyobra˝aç

nie wiedzieç co, wreszcie nie wytrzyma∏ i postanowi∏ si´
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naocznie przekonaç, czy wasza prababka nie stoi dalej na tym

kopcu. Wynajà∏ furk´ i ruszy∏ do PrzemyÊla.

 - W ten sposób wasz pradziadek i wasza prababka min´li

si´ gdzieÊ na prostym jak strzeli∏ goÊciƒcu, jadàc co koƒ

wyskoczy w pierwszej jesiennej zadymce. Wasza prababka

jecha∏a ku bia∏ym Êcianom domu, których wypatrywa∏a z kopca

wÊród Êciernisk i ˝ó∏knàcych drzew, a wasz pradziadek ku

przemyskiemu kopcowi, ku któremu wyt´˝a∏ oczy z kraƒca

górnego sadu. W rezultacie pod wieczór tego samego dnia

wasza prababka znalaz∏a si´ w domu, w którym nie by∏o

waszego pradziadka, a wasz pradziadek w PrzemyÊlu, w

którym nie by∏o ju˝ waszej prababki.

 - Skoƒczy∏oby si´ na zwyk∏ym nieporozumieniu, mo˝e

na paru wymówkach i nie by∏oby w tym nic strasznego, [gdyby

nie to, ˝e] w∏aÊnie wtedy wojska rosyjskie przystàpi∏y znów do

ofensywy i za∏o˝y∏y drugie obl´˝enie, o którym gazety ca∏ego

Êwiata pisa∏y jeszcze wi´cej, a przede wszystkim znacznie d∏u˝ej

ni˝ o pierwszym, bo przez ca∏ych pi´ç miesi´cy. W ten sposób

wasi pradziadkowie mogli si´ przekonaç, ˝e tych kilkanaÊcie

dopiero co prze˝ytych w roz∏àce i niepokoju dni nie by∏o wcale

najd∏u˝szymi dniami w ich ˝yciu, bo teraz wasz pradziadek by∏

zamkni´ty w obl´˝onym PrzemyÊlu i chodzi∏ na kopiec patrzeç

ku dalekiemu domowi, który bez trudu rozpozna∏ wÊród

wzgórz na skraju goÊciƒca dzi´ki fachowemu oku drogomistrza,

a wasza prababka spoglàda∏a z kraƒca górnego sadu ku

kopcowi, nad którym snu∏y si´ dymy obl´˝enia.
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 - Na tej zmianie oczywiÊcie znacznie gorzej wyszed∏ wasz

pradziadek, ale mówi∏am wam przecie˝, ˝e to on w∏aÊnie

pogmatwa∏ prostà skàdinàd spraw´, na skutek godnych zresztà

pochwa∏y komplikacji natury uczuciowej. Naprawia∏ drogi

dojazdowe do szeÊciu fortów wewn´trznych, pi´tnastu

g∏ównych fortów zewn´trznych, dwudziestu siedmiu fortyfikacji

pomocniczych i dwudziestu pi´ciu baterii, opowiada∏ mi o tym

tyle razy, ˝e wszystkie te liczby utkwi∏y mi raz na zawsze w

pami´ci i nigdy ich nie zapomn´. W tym samym czasie wasza

biedna prababka zajmowa∏a si´ w przerwach mi´dzy

wyprawami na kraniec górnego sadu gospodarstwem,

korzystajàc z pomocy rosyjskich artylerzystów, którzy ustawili

armaty akurat w miejscu, skàd widaç by∏o ów nieszcz´sny

kopiec. Czasami, kiedy pozwolili jej popatrzeç przez lornet´,

wydawa∏o jej si´, ˝e widzi na jego wierzcho∏ku wysokà i

barczystà postaç waszego pradziadka, wymachujàcà r´kami, ale

po jakimÊ czasie zacz´∏a dochodziç do wniosku, ˝e mog∏a to byç

jedna z wierzb, którymi droga obsadzona by∏a jak d∏uga,

chwiejàca si´ od jesiennego wiatru.

Moja ˝ona zamilk∏a i zdawa∏o si´, ˝e chce nas tak zostawiç

z obrazem wierzby wymachujàcej rozpaczliwie na wietrze, ale

poniewa˝ ka˝da opowieÊç musi mieç jakieÊ zakoƒczenie, ta

tak˝e je mieç musia∏a, tote˝ po chwili moja ˝ona powiedzia∏a:

 - ˚adne obl´˝enie nie trwa wiecznie i ludzie, którzy sà dla

siebie stworzeni, ∏àczà si´ w koƒcu zawsze i tym razem te˝ si´

tak sta∏o. Chcia∏abym, byÊcie z tego zdarzenia wyciàgn´li nauk´,
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˝e niecierpliwoÊç nie wiedzie najszybciej do celu, ale poniewa˝

zabra∏am wam sporo czasu, poproÊcie ojca, ˝eby wam pozwoli∏

wziàç samochód, bo teraz to naprawd´ inaczej nie zdà˝ycie.
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ORCHIDEA

No wi´c? - zapyta∏a moja ˝ona. - Zdecydowa∏eÊ si´

wreszcie?

 - Jeszcze nie - odpowiedzia∏em - i doprawdy nie wiem, co

robiç.

Popatrzy∏em przez okno. Pogoda zapowiada∏a si´ na

niedziel´ wspania∏a i g∏´bokie barwy jesieni cieszy∏y wzrok.

 - Ceni´ nade wszystko ludzi, którzy wiedzà, czego chcà -

powiedzia∏a moja ˝ona. - Ale takich jest dziÊ coraz mniej i

w∏aÊciwie nikt dobrze nie wie, czego chce.

 - Rzecz w tym - odpar∏em - ˝e wybór jednej

ewentualnoÊci oznacza rezygnacj´ ze wszystkich innych. JeÊli

pojad´ na polowanie, to nie b´d´ móg∏ oglàdaç meczu i przez

ca∏y czas b´d´ myÊla∏, jaki jest wynik. JeÊli b´d´ oglàda∏ mecz, to

przez ca∏y czas b´d´ widzia∏ kolegów, bioràcych mioty pe∏ne

zaj´cy. Dopóki si´ waham, dopóty mam przed sobà ciàgle dwie

mo˝liwoÊci. Kiedy si´ zdecyduj´, b´d´ ju˝ mia∏ tylko jednà. To

tak jest z ma∏˝eƒstwem.

 - Wiesz co - powiedzia∏a moja ˝ona - dzi´kuj Bogu, ˝e

jestem ∏agodnà osobà, której wszyscy skaczà po g∏owie i z którà

ka˝dy robi, co chce, bo móg∏byÊ coÊ us∏yszeç. A jeÊli chodzi o

ma∏˝eƒstwo, to nie przypominam sobie, ˝eby ktokolwiek

wymaga∏ kiedykolwiek jakiejÊ decyzji od ciebie.

PuÊci∏em to mimo uszu, bo i tak sytuacja by∏a trudna i

wola∏em jej nie komplikowaç. Najwi´ksze k∏opoty ma si´
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zawsze z sobà samym i dopóki cz∏owiek si´ z tym sam nie

rozprawi, nie da sobie rady z innymi.

Nie odzywaliÊmy si´ do siebie przez chwil´, po czym

moja ˝ona powiedzia∏a:

 - Widz´ po twojej minie, ˝e jesteÊ bardzo nieszcz´Êliwy,

pozwól wi´c, ˝e ci coÊ opowiem. Pami´tasz mojà stryjecznà

babk´?

 - Pami´tam - odpar∏em. - Ba∏em si´ jej jak ognia i

obchodzi∏em ko∏em, bo na mój widok zawsze coÊ mamrota∏a

pod nosem.

 - Nie rozumiem, jak mog∏eÊ si´ jej baç - powiedzia∏a moja

˝ona. - By∏a to najs∏odsza istota pod s∏oƒcem, a mamrota∏a pod

nosem na twój widok dlatego, ˝e jej zdaniem nie wiedzia∏eÊ

nigdy dobrze, czego chcesz. Nie musia∏a si´ chyba znowu tak

bardzo myliç, skoro siedzisz tu od godziny, gapiàc si´ w okno, i

nie wiesz co robiç. Powtarza∏a mi zawsze: Niech mowa twoja

b´dzie "tak, tak - nie, nie" i nie znosi∏a kr´tactwa.

 - Rozwa˝ania wszystkich "za" i "przeciw" nie jest

kr´tactwem! - zawo∏a∏em boleÊnie.

 - JeÊli cz∏owiek wie, czego chce, to nie musi niczego

rozwa˝aç - powiedzia∏a moja ˝ona. - A moja stryjeczna babka

nie tylko wiedzia∏a, czego chce, ale i przeprowadza∏a to, czego

chcia∏a.

 - A czegó˝ to takiego chcia∏a twoja stryjeczna babka?!

zapyta∏em szyderczo.
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 - W∏aÊciwie bardzo niewiele - powiedzia∏a moja ˝ona. -

Moja stryjeczna babka chcia∏a tylko tego, ˝eby raz na rok, w

dniu swych urodzin, mog∏a sobie kupiç w miejskiej cieplarni

jednà, jedynà orchide´.

Moja ˝ona przerwa∏a i siedzia∏a z wzrokiem

opuszczonym ku pod∏odze, uÊmiechajàc si´ leciutko.

 - To nie by∏o ˝adne dziwactwo - podj´∏a po chwili. - Moja

stryjeczna babka wysz∏a m∏odo za mà˝ i przez trzydzieÊci pi´ç

lat szcz´Êliwego po˝ycia otrzymywa∏a na urodziny od swego

m´˝a orchide´. Kiedy owdowia∏a, kupowa∏a sobie przez pami´ç

dla m´˝a orchide´ w ka˝de urodziny, tak jakby on dalej by∏ przy

niej. Przez trzydzieÊci lat wdowieƒstwa zamawia∏a co roku

orchide´ w miejskiej cieplarni i nie zdarzy∏o si´ ani razu, by jej

nie otrzyma∏a.

 - Nic wi´c dziwnego, ˝e moja stryjeczna babka zdà˝y∏a w

ciàgu szeÊçdziesi´ciu pi´ciu lat przyzwyczaiç si´ do tego, ˝e w

ka˝de swe urodziny stawia∏a na stole orchide´, mia∏y one ró˝ne

barwy, raz bywa∏y jasne, to znów ciemne, a czasami nawet

prawie czarne, bo orchidea jest kwiatem, który ma podobno

nieskoƒczonà iloÊç odmian i barw. Moja stryjeczna babka

widzia∏a w ich zmiennoÊci odmienianie si´ czasu, ka˝dy jej rok

mia∏ inne zabarwienie, takie, jakiego u˝ycza∏a mu orchidea,

którà w po∏owie stycznia stawia∏a we flakonie i trzyma∏a tak

d∏ugo, a˝ zupe∏nie nie zwi´d∏a. Tote˝ moja stryjeczna babka

zwyk∏a by∏a mawiaç: "To by∏o w roku, kiedy mia∏am ˝ó∏tà

orchide´". Albo czerwonà, liliowà, b∏´kitnà, granatowà lub bia∏à.
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Moja ˝ona zamyÊli∏a si´ znowu, jakby oglàda∏a we

wspomnieniu wszystkie te orchidee o barwach nieba, wiosny

lub p∏omienia, choç ani widzieç, ani pami´taç ich nie mog∏a, bo

si´ga∏y w g∏àb czasu znacznie dalej, ni˝ ona mog∏a si´gnàç myÊlà

i wspomnieniem. Ale kwiaty i kobiety majà to do siebie, ˝e

wystarczy widzieç kilka najpi´kniejszych, by wiedzieç, jak

wyglàdajà wszystkie inne.

 - Ka˝da z nas - mówi∏a dalej moja ˝ona - ma takà swojà

orchide´, która pragn´∏aby otrzymywaç przez ca∏e ˝ycie i jakiej

nie chcia∏aby byç nigdy pozbawiona. Moja stryjeczna babka

mia∏a swojà i jak d∏ugo mog∏a jà mieç, by∏a szcz´Êliwa. Któ˝

móg∏by odgadnàç, jakie uczucia i jakie wzruszenia budzi∏ ten

rzadki kwiat w sercu starej kobiety, która poza uczuciami i

wzruszeniami niczego ju˝ nie mia∏a. Któ˝ bowiem zastanawia

si´ kiedykolwiek, co jest w sercach bardzo starych kobiet?

Ludziom wydaje si´, ˝e ich serca sà puste jak ich ˝ycie, ale tak nie

jest, bo serca staruszek pe∏ne sà kwiatów, które nigdy nie

wi´dnà i zawsze sà Êwie˝e, jakby je przed chwilà zerwano.

 - Kiedy wybuch∏a wojna i przysz∏a pierwsza okupacyjna

zima, moja stryjeczna babka mia∏a osiemdziesiàt pi´ç lat. Czasy

by∏y g∏odne i ch∏odne, wype∏nione rozpaczà, buntem, Êmiercià.

Komu tam w g∏owie by∏y kwiaty, a zw∏aszcza orchidee!

Nikomu, poza mojà stryjecznà babkà.

Kiedy zbli˝a∏y si´ jej urodziny, coraz cz´Êciej zdarza∏o si´,

˝e ktoÊ jej mówi∏: "No có˝, droga pani, w tym roku nie b´dzie

pani mia∏a swojej orchidei!" Moja stryjeczna babka uÊmiecha∏a



O_R_C_H_I_D_E_A

127

si´ tylko, wiedzia∏a, ˝e mi´dzy wspó∏czuciem a okrucieƒstwem

biegnie cieniutka i prawie niezauwa˝alna granica, uÊmiecha∏a si´

i mówi∏a: "O, nie! B´d´ jà mia∏a jak co roku. [Mój Êwi´tej pami´ci

mà˝] by∏by niepocieszony i nigdy by mi tego nie darowa∏".

 - Kiedy rocznica urodzin by∏a ju˝ ca∏kiem blisko, moja

stryjeczna babka posz∏a, jak co roku, do miejskiej cieplarni

zamówiç orchide´. JakiÊ obcy, nieznany ogrodnik wyba∏uszy∏ na

nià oczy:

"Co pani? O wojnie pani nie s∏ysza∏a? Ludzie nie majà

kartofli, a pani si´ orchidei zachcia∏o?"

 - Mojej stryjecznej babce niczego si´ nie zachcia∏o,

pragn´∏a tylko, jak co roku od szeÊçdziesi´ciu pi´ciu lat, mieç

swojà orchide´, i wiedzia∏a, ˝e b´dzie jà mia∏a. Dowiedzia∏a si´

od ogrodnika, ˝e cieplarnia jest pod zarzàdem Treuhandera.

Podrepta∏a do niego.

 - Moja stryjeczna babka by∏a siwa, wysoka, prosta jak

trzcina, patrzy∏a ludziom prosto w oczy i mimo laski, którà si´

podpiera∏a, sz∏a zawsze prosto przed siebie, tak ˝e zaraz by∏o

widaç, ˝e wie, dokàd i po co idzie. Jednym s∏owem, moja

stryjeczna babka nale˝a∏a do wspania∏ej rasy kobiet, jakich nie

wyrzuca si´ za drzwi.

 - Treuhandler by∏ wyjàtkowym draniem, ale moja

stryjeczna babka go zmog∏a. Roz∏o˝y∏ bezradnie r´ce. Cieplarnia

by∏a w wy∏àcznej dyspozycji okupacyjnego komendanta miasta.

Moja stryjeczna babka posz∏a do niego. Nie s∏ysza∏am nigdy,

˝eby si´ ktoÊ do niego dosta∏. Ale moja stryjeczna babka si´
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dosta∏a. Dosta∏a si´ do niego, stukajàc laskà i u˝ywajàc

wykwintnej francuszczyzny, której nauczy∏a si´ jeszcze na

pensji. Kiedy wy∏uszczy∏a, o co chodzi, okupacyjny komendant

miasta zrobi∏ si´ siny i poczà∏ si´ dusiç.

 - To by∏o coÊ, co nie mieÊci∏o mu si´ w g∏owie. Zatka∏o go

po prostu z oburzenia. Ta Polka mia∏a czelnoÊç przyjÊç do niego,

komendanta miasta, po kwiaty ["nur für Deutsche"!] I to po

orchidee! Zaczà∏ wrzeszczeç.

 - Wtedy moja stryjeczna babka uciszy∏a go, uderzajàc

laskà w biurko.

"Przysz∏am tu - powiedzia∏a - po orchide´, a nie ˝eby

wys∏uchiwaç paƒskich wrzasków. Od szeÊçdziesi´ciu pi´ciu lat

dostaj´ na urodziny orchide´ i nie widz´ ˝adnego powodu, dla

którego nie mia∏abym jej i tym razem dostaç. B´d´ jà mia∏a i

˝aden [führerek] mi w tym nie przeszkodzi." Tak w∏aÊnie

powiedzia∏a: ["... et ce n'est pas un petit führer qui va m'en

empecher".]

Moja ˝ona przerwa∏a i widaç by∏o po jej minie, ˝e uwa˝a

opowieÊç za skoƒczonà. Czeka∏em d∏ugà chwil´, ale ona

naprawd´ uwa˝a∏a, ˝e to ju˝ wszystko.

 - No i co? - zapyta∏em. - Dosta∏a t´ orchide´?

 - A jak myÊlisz? - odpowiedzia∏a moja ˝ona. - Przecie˝

gdyby jej nie dosta∏a, opowieÊç moja nie mia∏aby ˝adnego sensu.

Ca∏a ta historia, jakà ci opowiedzia∏am, ma jakiÊ sens tylko

dlatego, ˝e moja stryjeczna babka orchide´ t´ dosta∏a w

okolicznoÊciach, w których nie powinna jej by∏a dostaç. Ale
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widzisz, jej chodzi∏o nie tylko o t´ orchide´. Chcia∏a okazaç, ˝e

nie akceptuje takiego stanu rzeczy i nie zgadza si´ z takim

Êwiatem, w którym pragnienie starej kobiety otrzymania na

urodziny orchidei uwa˝ane jest za szaleƒstwo.
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DESZCZ

Pada∏ ulewny deszcz. Grube krople rozmazywa∏y si´ na

szybach, zacierajàc kontury lasu za oknami. SiedzieliÊmy w

jadalni leÊniczówki, gaw´dzàc, bo [jak okiem si´gnàç], nie by∏o

widaç czwartego do bryd˝a.

 - CiÊnienie ciàgle spada - powiedzia∏ znajomy in˝ynier,

stukajàc palcem w barometr. - I pomyÊleç, ˝e nasze

samopoczucie, a nawet losy zale˝à od ró˝nych barów i izobarów

o wiele bardziej ni˝ od nas samych. Nic wi´c dziwnego, ˝e od

jakiegoÊ czasu radio i telewizja, a nawet powa˝ne gazety

ostrzegajà, ˝e z powodu ciÊnienia atmosferycznego albo deszczu

b´dziemy do niczego i nie powinniÊmy si´ braç do takich zaj´ç,

przy których wymagana jest przytomnoÊç umys∏u.

Wszyscy zgodzili si´, ˝e nie nale˝y lekcewa˝yç tych

ostrze˝eƒ, tylko wyciàgaç z nich wnioski, a pewien profesor

wyg∏osi∏ nawet zdanie, ˝e w takie dnie lepiej nie wychodziç z

domu i po∏o˝yç si´ do ∏ó˝ka, ni˝ nara˝aç na dzia∏anie zjawisk

przyrody, których nauka jeszcze nie opanowa∏a.

 - Ju˝ staro˝ytni - powiedzia∏ - znali wp∏yw, jaki na stan i

zachowanie si´ cz∏owieka wywierajà takie, a nie inne uk∏ady

gwiazd. Wspó∏czesna nauka zdaje si´ potwierdzaç w du˝ej

mierze te zjawiska, tak d∏ugo uwa˝ane za zabobony. DziÊ ju˝ si´

wie z ca∏à pewnoÊcià, ˝e iloÊç i jakoÊç plam s∏onecznych nie

pozostaje bez wp∏ywu na nasze samopoczucie.
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Wszyscy popatrzyli w okna, za którymi deszcz pada∏

dalej, rz´sisty i monotonny.

 - Z tego wynika - powiedzia∏ znajomy in˝ynier - ˝e los

nasz nie jest tak dalece zale˝ny od nas samych, jak by si´ to

mog∏o na pierwszy rzut oka wydawaç. Bo do wp∏ywu pogody,

s∏oƒca i planet dodaç nale˝y jeszcze prawa stworzone przez

cz∏owieka i uk∏ady spo∏eczne.

Wywód by∏ przekonywajàcy i wszyscy pocz´li kiwaç

g∏owami, a wtedy moja ˝ona powiedzia∏a:

- Mam na ten temat w∏asne zdanie i mog∏abym

przytoczyç na jego poparcie wiele przyk∏adów, a zw∏aszcza

pewne wydarzenie, które mnie osobiÊcie dotyczy. Jest to jednak

doÊç d∏uga historia i nie wiem, czy ktokolwiek mia∏by

cierpliwoÊç jej wys∏uchaç. By∏aby ona zresztà [nie w smak

niektórym z tu obecnych], gdy˝ jak widz´, zwalanie winy na

warunki atmosferyczne i czynniki zewn´trzne za to, ˝e nic nie

robià, bardzo im odpowiada.

Tu moja ˝ona pos∏a∏a mi wymowne spojrzenie, ale

uda∏em, ˝e tego nie zauwa˝am, tylko popatrzy∏em w okno, za

którym ciàgle la∏o jak z cebra.

Jak by∏o do przewidzenia, wszyscy chcieli koniecznie

wys∏uchaç doÊç d∏ugiej historii, choçby by∏a nie w smak

niektórym z obecnych, gdy˝ deszcz ciàgle pada∏ i wyglàda∏o,

jakby nigdy nie mia∏ przestaç padaç.

 - Nawet dobrze si´ sk∏ada - powiedzia∏a moja ˝ona - bo

obieca∏am wam kiedyÊ opowiedzieç dalszà histori´ mojej babki i
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mego dziadka. Wiecie ju˝, jak si´ spotkali i zgubili, a potem

odnaleêli, a teraz us∏yszycie, co by∏o dalej. Dobrze te˝ si´ sk∏ada,

˝e pada deszcz, bo w tej historii taki sam deszcz odegra∏ du˝à

rol´, a w ka˝dym razie stara∏ si´, tylko ˝e na pró˝no. Ale do

rzeczy.

Moja ˝ona usadowi∏a si´ jak najwygodniej i

wyczekawszy, a˝ wszyscy zrobià to samo, zacz´∏a tak:

 - By∏o to w czasach, kiedy Êlub uwa˝any by∏ jeszcze za bardzo

powa˝nà spraw´, tote˝ zanim moja babka i mój dziadek dali na

zapowiedzi, urzàdzili sobie przysz∏e mieszkanie. Mój dziadek

musia∏ wszystkiego doglàdnàç sam, bo surowy obyczaj nie

pozwala∏, by panna m∏oda postawi∏a stop´ we wspólnym

mieszkaniu wczeÊniej ni˝ po Êlubie, który wówczas by∏ jeszcze

poczàtkiem, a nie zakoƒczeniem mi∏osnych uniesieƒ. Kiedy

wszystko by∏o ju˝ gotowe, wyznaczono dat´ Êlubu. Babka moja

mieszka∏a dalej na wsi, gdzie uczy∏a w szkole, a dziadek w

niezbyt odleg∏ym miasteczku. Na miejsce Êlubu wyznaczono

parafi´ w po∏owie drogi mi´dzy wsià mojej babki a

miasteczkiem mego dziadka. Moja babka w Êlubnej sukni i

bia∏ym welonie zjawi∏a si´ przed koÊcio∏em w otoczeniu rodziny

co najmniej o pó∏ godziny wczeÊniej. By∏a bardzo wzruszona, bo

jak wszystkim wiadomo, Êlubnà sukni´ z bia∏ym welonem

wk∏ada si´ tylko jeden raz w ˝yciu. Moja babka te˝ tak myÊla∏a,

ale okaza∏o si´ wkrótce, ˝e myli si´ gruntownie, bo wyznaczona

godzina dawno min´∏a, a pana m∏odego [jak nie by∏o, tak nie

by∏o]. Sytuacja zacz´∏a robiç si´ coraz g∏upsza, tote˝ w koƒcu
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dwaj niedoszli szwagrowie wsiedli w doro˝k´ i pojechali po

mojego dziadka do miasteczka. Czy zwróciliÊcie uwag´ na

okolicznoÊç, ˝e w takich wypadkach szwagrowie obarczeni sà z

regu∏y szczególnie odpowiedzialnymi funkcjami? Orszak

weselny, z mojà babkà na czele, czeka∏ wi´c przed koÊcio∏em, a

tymczasem szwagrowie szukali mego dziadka po ca∏ym

miasteczku. Znaleêli go wreszcie w gospodzie, gdzie siedzia∏

przy piwie i Êpiewa∏ wojskowe piosenki. Mia∏ do tego pe∏ne

prawo, gdy˝ w∏aÊnie dosta∏ powo∏anie do wojska i mia∏ si´

stawiç niezw∏ocznie w jednostce. Jak˝e móg∏ myÊleç o Êlubie w

takiej chwili, kiedy obowiàzek spo∏eczny i obywatelski

powo∏ywa∏ go pod sztandar? Szwagrowie odprowadzili

najpierw mego dziadka do pociàgu, a potem wrócili doro˝kà do

sàsiedniej parafii, pod koÊció∏, gdzie moja babka czeka∏a ciàgle w

Êlubnej sukni i bia∏ym welonie w otoczeniu coraz mniej weselnie

nastawionej rodziny. Ale by∏o jak by∏o i moja babka musia∏a

pogodziç si´ z myÊlà, ˝e za rok przyjdzie jej wk∏adaç Êlubnà

sukni´ i bia∏y welon po raz drugi w ˝yciu, [czego by si´ by∏a

nigdy nie spodziewa∏a].

Moja ˝ona przerwa∏a, a nam wcale nie chcia∏o si´ Êmiaç,

bo wszyscy przywiàzaliÊmy si´ ju˝ do babki mojej ˝ony i

wyobra˝aliÊmy sobie, co musia∏o dziaç si´ w jej sercu, kiedy

nadaremnie czeka∏a przed koÊcio∏em w Êlubnej sukni i bia∏ym

welonie, Êciskajàc bukiet ró˝, które zaczyna∏y ju˝ wi´dnàç.

 - Jak ka˝dy rok - mówi∏a dalej moja ˝ona - tak i ten minà∏, [jak z

bicza trzàs∏]. Wyznaczono nowà dat´ Êlubu, w tym˝e samym



DESZCZ

134

koÊciele, moja babka po raz drugi w ˝yciu w∏o˝y∏a Êlubnà sukni´

i bia∏y welon. ˚eby nie by∏o ju˝ ˝adnych nieporozumieƒ,

szwagrowie przywieêli mego dziadka do wsi, gdzie mieszka∏a

moja babka i [we czwórk´] wyruszyli doro˝kà w drog´ do

koÊcio∏a, przed którym czeka∏a ju˝ jedna i druga rodzina.

Ledwie wyjechali ze wsi, zacz´∏o laç jak z cebra i trzeba by∏o na

gwa∏t podnieÊç bud´ na doro˝ce. Woênica pop´dza∏ konia, jak

móg∏, ale wszystkim si´ zacz´∏o wydawaç, ˝e doro˝ka jedzie

coraz wolniej. Wkrótce nie ulega∏o ju˝ najmniejszej wàtpliwoÊci,

˝e doro˝ka wlecze si´ noga za nogà, wreszcie stan´∏a zupe∏nie. I

wtedy nastàpi∏a rzecz, której moja babka nigdy by si´ nie

spodziewa∏a, o której nigdy nie s∏ysza∏a ani nie czyta∏a, choç

przeczyta∏a wi´cej ksià˝ek, ni˝ ktokolwiek móg∏by przypuÊciç:

koƒ wiozàcy jà na Êlub posta∏ chwil´, potem po∏o˝y∏ si´ na bok i

najzwyczajniej w Êwiecie zdech∏.

Moja ˝ona zamilk∏a i s∏ychaç by∏o tylko g´sty szmer

deszczu bijàcego o dach i szyby leÊniczówki, o liÊcie drzew, o

bud´ doro˝ki, peleryn´ fiakra i Êlubnà sukni´ panny m∏odej,

jakby ju˝ nigdy nie mia∏ przestaç padaç.

 - Wtedy - podj´∏a znów moja ˝ona - dla ˝adnego ze szwagrów

nie ulega∏o ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e wszelkie znaki na niebie i

ziemi, si∏y przyrody i prawa ludzkie skrzykn´∏y si´, ˝eby nie

dopuÊciç do Êlubu mojej babki. Byli to ludzie rozwa˝ni, umiejàcy

odczytywaç z wydarzeƒ ich ukryty sens, tote˝ bez ogródek

powiedzieli mojej babce, co o tym myÊlà. Mój dziadek by∏ tak

speszony, ˝e gotów by∏ si´ z nimi zgodziç. Ale moja babka by∏a
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zupe∏nie innego zdania. Za ˝adne skarby Êwiata nie chcia∏a

wk∏adaç po raz trzeci w ˝yciu Êlubnej sukni i bia∏ego welonu i

postanowi∏a wziàç swoje losy we w∏asne r´ce, stawiajàc czo∏a

prawom, wynikajàcym z uk∏adów spo∏ecznych, a tak˝e si∏om

przyrody, uk∏adom planet i gwiazd, a nawet ˝ywio∏om. Tonem,

którego nauczy∏a si´ w szkole, nakaza∏a memu dziadkowi i obu

szwagrom wysiàÊç z doro˝ki, po czym wysiad∏a sama i w

Êlubnej sukni i w bia∏ym welonie posz∏a, zapadajàc si´ w b∏ocie,

do odleg∏ego o dwie wiorsty koÊcio∏a, w deszczu, jakiego

najstarsi ludzie, nie pami´tali.

Moja ˝ona milcza∏a przez chwil´, po czym powiedzia∏a:

 - Kobiety bardziej ni˝ m´˝czyêni podatne sà na wp∏ywy

przyrody, pogód, i niepogód, ksi´˝yca i gwiazd. Bardziej te˝

liczyç si´ muszà z obyczajem. Ale dlatego w∏aÊnie najch´tniej

s∏uchamy w∏asnego serca. Wszyscy znowu popatrzyli w okno.

Du˝e, ci´˝kie, g´ste krople zupe∏nie zamazywa∏y widok. Nie

widaç ju˝ by∏o ani lasu, ani drzew, ani drogi.

Ju˝ dawno nie by∏o takiego deszczu.   
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No i co s∏ychaç? - zapyta∏a moja ˝ona, kiedy wróci∏em z

biura i gotowa∏em si´ w∏aÊnie do przeczytania gazety, w której

zainteresowa∏ mnie pewien tytu∏, wi´c chcia∏em koniecznie

zapoznaç si´ z tym, co by∏o pod nim.

 - Nic - odpowiedzia∏em zgodnie z prawdà, bo tego dnia

rzeczywiÊcie nic nie by∏o s∏ychaç.

 - No w∏aÊnie - powiedzia∏a moja ˝ona. - Mo˝na by z tego

wywnioskowaç, ˝e w twoim biurze nigdy nic si´ nie dzieje, choç

podobno zajmujesz si´ powa˝nymi sprawami, podczas gdy w

domu zdarza si´ zawsze bardzo wiele i dzieje si´ niezmiernie

du˝o. Najlepszy dowód, ˝e ty nigdy nie masz nic do

powiedzenia, a ja mog´ opowiadaç godzinami o tym, co si´

wydarzy∏o, kiedy ci´ nie by∏o w domu.

 - Cz∏owiek nie powinien zajmowaç si´ drobiazgami - odpar∏em

- [bo nigdy do niczego nie dojdzie].

Roz∏o˝y∏em gazet´, ˝eby przeczytaç ten artyku∏, ale

wtedy moja ˝ona powiedzia∏a:

 - Z tego, co mówisz, wynika, ˝e uwa˝asz sprawy domu za

drobnostki, którymi nie warto si´ zajmowaç. Widz´, ˝e b´d´

musia∏a wybiç ci to z g∏owy.

Nikt nie lubi, kiedy mu si´ coÊ wybija z g∏owy, i ja te˝

tego nie lubi´. Ale poniewa˝ nie∏adnie jest czytaç, kiedy ktoÊ si´

do nas zwraca, wi´c z∏o˝y∏em z powrotem gazet´. Zrobi∏em to
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jednak w ten sposób, ˝eby interesujàcy mnie tytu∏ by∏ widoczny

i ˝ebym móg∏ nie traciç go z pola widzenia.

 - Niczego takiego nie powiedzia∏em - odrzek∏em.

 - Teraz si´ wypierasz - powiedzia∏a moja ˝ona - ale wszyscy

dobrze s∏yszeli.

 - Co za wszyscy? - zapyta∏em. - Nie ma tu nikogo poza tobà i

mnà.

 - Sà jeszcze Êciany, które, jak wiadomo, majà uszy i w razie

potrzeby zaÊwiadczà - powiedzia∏a moja ˝ona.

Popatrzy∏em po Êcianach i przypomnia∏em sobie, ˝e

chyba rzeczywiÊcie majà uszy, bo ju˝ nieraz Êwiadczy∏y w

podobnych okolicznoÊciach.

 - A widzisz - powiedzia∏a moja ˝ona. - A wracajàc do rzeczy,

chc´ ci powiedzieç, ˝e ˝ycie sk∏ada si´ z drobiazgów, którymi

mo˝na si´ nie przejmowaç, ale którymi trzeba si´ zajmowaç.

One to bowiem sà najcz´Êciej powodem zarówno irytacji, jak i

zadowolenia. A ty chcia∏byÊ zajmowaç si´ tylko powa˝nymi

sprawami, o których zresztà nie masz nigdy nic do powiedzenia.

Zerknà∏em na tytu∏ w gazecie, zwiastujàcy niezmiernie

ciekawy artyku∏, ale bez okularów na nosie nie móg∏bym i tak

odczytaç ani jednego wiersza.

 - Mo˝e i mam - odpar∏em. - Tylko ˝e jestem [jakiÊ

zm´czony].

 - Czym!? - zawo∏a∏a moja ˝ona. - Przecie˝ w domu ja si´

wszystkim zajmuj´, a ty chodzisz tylko do biura. Ciekawa

jestem, czy choç kupi∏eÊ cukierki, jak prosi∏am?
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 - Zapomnia∏em - wyzna∏em i zrobi∏o mi si´ g∏upio.

 - Wiesz przecie˝ - powiedzia∏a moja ˝ona - ˝e przychodzi

pani Fela z Jasiem i ˝e JaÊ lubi cukierki.

 - [To raz si´ obejdzie bez cukierków] - zaproponowa∏em.

- Cukierki nie sà wcale takie wskazane, psujà dzieciom z´by.

 - Mo˝e i masz racj´ - powiedzia∏a zupe∏nie

nieoczekiwanie moja ˝ona. - Jasio pewnie oby∏by si´ bez

cukierków i byç mo˝e szkodzà mu one na z´by. Ale te cukierki

bardziej potrzebne sà mnie ni˝ jemu.

 - O ile wiem, nigdy nie jadasz cukierków - zdziwi∏em si´.

 - Nie - odpowiedzia∏a moja ˝ona. - Nasi ch∏opcy te˝ ich

ju˝ od dawna nie jadajà. Ale kiedyÊ...

Moja ˝ona popatrzy∏a na mnie jakoÊ dziwnie i zdawa∏o mi

si´, ˝e westchn´∏a leciutko.

Widzisz - powiedzia∏a - czasem z bardzo drobnymi

sprawami wià˝à si´ bardzo du˝e prze˝ycia. Ja mam z

cukierkami swoje osobiste porachunki. Nigdy ci o tym nie

opowiada∏am, ale skoro mnie do tego zmuszasz...

Zerknà∏em znowu na ten tytu∏ w gazecie, ale zachowa∏em

si´ przyzwoicie i powiedzia∏em, ˝e bardzo rad bym us∏yszeç o

du˝ych prze˝yciach i osobistych porachunkach, jakie moja ˝ona

wià˝e i ma ze sprawami tak drobnymi jak cukierki, co jednak w

˝adnym wypadku nie oznacza, ˝e jà do czegokolwiek zmuszam.

Moja ˝ona westchn´∏a znowu leciutko, po czym

opowiedzia∏a, co nast´puje:
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 - Pami´tasz t´ zim´ w czasie okupacji, kiedy le˝a∏eÊ w

szpitalu? AduÊ mia∏ wtedy dwa latka i zabiera∏am go ju˝ ze sobà,

ilekroç mia∏am coÊ do za∏atwienia w pobli˝u. Kiedy musia∏am

udaç si´ gdzieÊ dalej albo wyjÊç na d∏u˝ej, stawia∏am go obok

du˝ego krzes∏a i kaza∏am mu si´ mocno trzymaç obiema

ràczkami tak d∏ugo, a˝ wróc´. Kiedy wraca∏am, sta∏ zawsze tam,

gdzie go zostawi∏am, i trzyma∏ si´ krzes∏a. Nie by∏o innej rady,

ba∏am si´, ˝e móg∏by sobie coÊ zrobiç, gdybym mu pozwoli∏a

biegaç po mieszkaniu, kiedy nie by∏o mnie w domu.

 - Pami´tasz ten biedniutki targ, te wojenne "Koszyki" na

pobliskim placyku? Zawsze zabiera∏am tam ze sobà dziecko i

pozwala∏am mu wk∏adaç do koszyka zakupionà kapust´ albo

marchew. Widzia∏am, ˝e bardzo to lubi i ˝e funkcje, jakie mu

powierzam na zakupach, wyrabiajà w nim poczucie

u˝ytecznoÊci w∏asnej osoby. Wzrusza∏o mnie, kiedy malutkimi,

zzi´bni´tymi ràczkami usi∏owa∏ wpakowaç mi do torby du˝à

g∏ówk´ kapusty. Bra∏ swojà rol´ bardzo na serio i nigdy mi nie

sprawi∏ najmniejszego k∏opotu.

 - Ale pewnego razu, kiedy kupi∏am ju˝ troch´ jarzyn i

kaszy za ostatnie pieniàdze i kiedy nie mia∏am ju˝ ani grosika,

wydarzy∏o si´ coÊ niezwyk∏ego: zobaczyliÊmy malutki straganik,

którego tam nigdy przedtem nie by∏o, a na tym straganiku

du˝y, wiklinowy kosz, pe∏en cukierków. By∏y to pi´kne cukierki,

ka˝dy zawini´ty w b∏yszczàcy albo kolorowy papierek, byç

mo˝e pojawi∏y si´ tam dlatego, ˝e zbli˝a∏y si´ Êwi´ta, a mo˝e ta

blada kobieta, stojàca za koszem, nie by∏a wcale zwyk∏à
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przekupkà, tylko dobrà wró˝kà z bajki, która przysz∏a na targ,

˝eby rozdzieliç kolorowe cukierki mi´dzy wszystkie wojenne

dzieci? [Na wszelki wypadek] zapyta∏am:

["Po czemu te cukierki?"

"Po z∏otówce."]

To nie by∏a ˝adna wró˝ka, a ja nie mia∏am nawet z∏otówki

na jednego, jedynego cukierka.

"Chodêmy, synku - powiedzia∏am. - Mamusia nie ma ju˝

pienià˝ków."

 - I wtedy sta∏o si´ coÊ, czego bym si´ nigdy nie

spodziewa∏a. Dziecko wyrwa∏o mi si´, rzuci∏o do kosza i

zanurzy∏o w cukierkach obie ràczki. Kiedy je wyj´∏o, spomi´dzy

wszystkich paluszków wystawa∏y mu b∏yszczàce albo kolorowe

papierki. [Zaciska∏o na nich piàstki z ca∏ej si∏y], jakby chcia∏o daç

do zrozumienia, ˝e sà jego, ˝e nie odda ich nikomu i ˝e nikt nie

b´dzie móg∏ mu ich odebraç. Popatrzy∏o na mnie i to, co

zobaczy∏am w jego oczach, nie da si´ opisaç: by∏o w nich takie

pragnienie, taka proÊba, taka nadzieja i takie zdecydowanie, ˝e

serce mi si´ Êcisn´∏o.

Podbieg∏am i zacz´∏am wydzieraç mu spomi´dzy

paluszków cukierki, zawini´te w b∏yszczàce i kolorowe papierki.

Nie przychodzi∏o mi to ∏atwo, bo dziecko ciàgle zaciska∏o na nich

piàstki z ca∏ej si∏y. Przekupka patrzy∏a, nieco zaniepokojona, jak

wrzuca∏am cukierek za cukierkiem do wiklinowego kosza. Nie

odezwa∏a si´ ani s∏owem i najwyraêniej w Êwiecie jej te˝ by∏o

przykro. AduÊ zaczà∏ wrzeszczeç jak nieboskie stworzenie, ale
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kiedy ju˝ tylko w jednej piàstce zosta∏ mu ostatni cukierek, kiedy

ju˝ tylko jeden kolorowy papierek wystawa∏ spomi´dzy

zzi´bni´tych paluszków, przesta∏ si´ drzeç, tylko popatrzy∏ na

mnie powa˝nie. Wyrwa∏am mu i ten ostatni cukierek i

wrzuci∏am do kosza.

"Przepraszam za dziecko" - powiedzia∏am do przekupki.

  - Odwróci∏a g∏ow´. Có˝ mog∏a innego uczyniç? Pewnie

ze sprzeda˝y z trudem zdobytych cukierków wy˝ywiç musia∏a

kup´ dzieci, jeszcze biedniejszych ni˝ moje. Czu∏am, jak na

policzkach zamarzajà mi ∏zy ˝alu, wstydu, upokorzenia.

Porwa∏am dziecko na r´ce i zacz´∏am biec.

Moja ˝ona umilk∏a, a ja nie przerywa∏em jej milczenia.

Z∏o˝y∏em gazet´ byle jak i od∏o˝y∏em jà daleko. Teraz ju˝ nawet

tego tytu∏u nie móg∏bym dojrzeç. A te cukierki, których

zapomnia∏em kupiç, nie wydawa∏y mi si´ ju˝ wcale takie ma∏o

wa˝ne.
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PO˚EGNANIE

Nasz najstarszy syn wyjecha∏ na jakiÊ czas i wiedzieliÊmy,

˝e b´dzie nam bez niego troch´ smutno. Tote˝ wieczorem przy

stole ka˝de z nas milcza∏o sobie na boczku i nawet obaj m∏odsi

ch∏opcy nie wszczynali rozmów o samochodach, jak to zwykle

robià.

Moja ˝ona zwalcza nade wszystko g∏oÊne chlipanie

herbaty, tote˝ wszyscy byliÊmy bardzo zdziwieni s∏yszàc, ˝e z jej

kàta dolatuje chlipanie, nie wiadomo, herbaty czy czego.

 - E, bo - powiedzia∏a moja ˝ona trzymajàc w r´ku

chusteczk´ - nie lubi´, kiedy który z was wyje˝d˝a [za góry, za

rzeki]. Kiedy si´ ju˝ ma dzieci, toby si´ chcia∏o, ˝eby by∏y gdzieÊ

niedaleko i ˝eby mo˝na na nie popatrzeç od czasu do czasu.

˚adna rozsàdna matka niczego si´ po nich wi´cej nie spodziewa,

ale ma chyba do tego prawo, ˝eby [raz na jakiÊ czas] popatrzeç

na swoje dziecko.

 - Nie ma tak znowu na co patrzeç - powiedzia∏em

zgodnie ze swoim najÊwi´tszym przekonaniem.

Moja ˝ona obrzuci∏a mnie spojrzeniem.

 - A ty nawet nic nie mów - powiedzia∏a. - Do koƒca ˝ycia

nie zapomn´, jakà mia∏eÊ min´, kiedy zobaczy∏eÊ ka˝dego z nich

po raz pierwszy.

 - Jakà˝ to min´ mia∏em? - zapyta∏em z godnoÊcià.

 - [˚ebym nie wiem jak chcia∏a], nie mog∏abym nazwaç jej

màdrà - powiedzia∏a moja ˝ona.
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Spojrza∏em na ch∏opców, ale [po nich widaç by∏o od razu],

˝e sà doÊç doroÊli, by rozumieç, i˝ w podobnych okolicznoÊciach

nie mo˝na mieç màdrej miny, [bo nie ma po temu

najmniejszego powodu].

 - Nigdy nie widzia∏am - powiedzia∏a moja ˝ona - ˝eby

kobieta mia∏a niemàdrà min´ przy ró˝nych wa˝nych

wydarzeniach ˝yciowych, na przyk∏ad takich jak Êlub. UÊmiecha

si´ wtedy albo pop∏acze, jest wzruszona lub po prostu ∏adnie

wyglàda, co jest najnormalniejszà rzeczà w Êwiecie. A˝ przykro

patrzeç, jakie w podobnych okolicznoÊciach miny majà

m´˝czyêni. Nieadekwatne, nie a propos, nie przystajàce do tego,

co si´ w∏aÊnie dzieje. Nie chcia∏abym wyciàgaç z tego jakichÊ

uogólniajàcych wniosków, ale one si´ same nasuwajà.

˚aden z nas nic nie powiedzia∏, bo nikt nie lubi wniosków,

które si´ same na jego niekorzyÊç nasuwajà. Na szcz´Êcie,

m´˝czyêni sà w takich sytuacjach dosyç solidarni, i to bez

wzgl´du na ró˝nice wieku. Równie˝ na ca∏e szcz´Êcie, kobiety

dzia∏ajà w pojedynk´, bo gdyby i one zdoby∏y si´ na solidarnoÊç,

to wtedy musia∏by nastàpiç prawdziwy koniec Êwiata.

W∏aÊnie rozmyÊla∏em sobie o tym przyjemnie, kiedy

moja ˝ona powiedzia∏a:

 - Czuj´ przez skór´, ˝e chodzà wam po g∏owach zgubne

myÊli. Wystarczy na chwil´ spuÊciç was z oka albo przestaç do

was mówiç, a zaraz macie skojarzenia, które mogà was

zaprowadziç nie wiadomo dokàd. Nie myÊlcie sobie, ˝e nie

wiem, co sobie myÊlicie.
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 - My nic sobie nie myÊlimy - powiedzieli nasi synowie.

Moja ˝ona spojrza∏a na nich z wdzi´cznoÊcià, westchn´∏a

leciutko i rzek∏a tak:

 - Zawsze mnie rozstrajajà odjazdy, rozstania,

po˝egnania. [Z tyloma rzeczami, miejscami, osobami

przychodzi∏o mi si´ ju˝ po˝egnaç], na krótko, na d∏ugo albo na

zawsze, ˝e w∏aÊciwie nie powinno to ju˝ robiç na mnie takiego

wra˝enia. Mo˝e wi´c do po˝egnaƒ i rozstaƒ nie mo˝na si´ w

ogóle przyzwyczaiç? Mo˝e to one stanowià najbardziej

rozdzierajàcà stron´ ˝ycia? Ciàgle si´ z czymÊ rozstajemy, ciàgle

coÊ ˝egnamy i to nie tylko przy okazji odjazdów i odejÊç, ale

tak˝e wtedy, kiedy ˝egnamy coÊ w sobie, jakiÊ okres, jakiÊ etap,

jakàÊ czàstk´ nas samych. A co najdziwniejsze, mam czasem

wra˝enie, ˝e z nikim i z niczym tak naprawd´ si´ nie rozstajemy,

˝e nikogo i niczego tak na dobre nie ˝egnamy, ˝e unosimy ze

sobà na zawsze ukochane przedmioty, miejsca i twarze, ˝e b´dà

one z nami i nic nas ju˝ z nimi nie rozdzieli. Cz´sto opowiada∏am

wam o ludziach i zdarzeniach istniejàcych ju˝ tylko dlatego, ˝e o

nich pami´tam. Pami´tajcie i wy o nich, jeÊli chcecie przed∏u˝yç

ich istnienie.

Moja ˝ona umilk∏a na chwil´, a my zobaczyliÊmy znowu

ludzi i wydarzenia, o których lubi opowiadaç i które defilowa∏y

przed nami, jakby nigdy nie poch∏onà∏ ich czas.

 - By∏am jeszcze ca∏kiem ma∏à dziewczynkà - ciàgn´∏a

dalej moja ˝ona - kiedy zrozumia∏am po raz pierwszy, ˝e

po˝egnaç mo˝na nie tylko kogoÊ, kto odje˝d˝a albo odchodzi,



PO˚EGNANIE

145

ale coÊ bardzo nieokreÊlonego, co ani nie odje˝d˝a, ani nie

odchodzi, a tylko si´ koƒczy. Jest to krótka historia i kiedyÊ

ch´tnie jà wam opowiem, ale teraz lepiej b´dzie, jeÊli pomo˝ecie

mi zebraç ze sto∏u.

Wtedy okaza∏o si´, ˝e nie mog∏o byç mowy o zbieraniu

ze sto∏u, bo nasi synowie chcieli koniecznie us∏yszeç krótkà

histori´ zaraz, a nie innym razem.

Wi´c nalaliÊmy sobie jeszcze herbaty i moja ˝ona

opowiedzia∏a, co nast´puje:

 - W domu u moich rodziców by∏a gosposia.

PrzyzwyczailiÊmy si´ uwa˝aç jà za kogoÊ, kto nam si´ nale˝y,

kto jest nasz, kto zawsze by∏ i zawsze b´dzie. Nie mog∏am sobie

wyobraziç domu bez widoku jej d∏ugiego fartuszka w paski, a

poniewa˝ dla ka˝dego dziecka dom jest ca∏ym Êwiatem, nie

wyobra˝a∏am sobie Êwiata bez naszej gosposi. By∏a to bardzo

dobra gosposia, taka jakich dziÊ ju˝ nie ma, a jeÊli jeszcze sà, to

gdzieÊ bardzo daleko. A co najdziwniejsze, nie by∏o jej na co

dzieƒ prawie wcale widaç, ale kiedy nie by∏o jej z takich czy

innych powodów przez dzieƒ lub dwa, [dawa∏o si´ to

natychmiast zauwa˝yç]. Powoli dochodzi∏am do wniosku, ˝e

ona jedyna w domu coÊ robi, a my wszyscy jesteÊmy zwyk∏ymi

darmozjadami. Zawsze mia∏a r´ce pe∏ne roboty, nawet

wówczas, kiedy si´ wydawa∏o, ˝e ju˝ nic nie ma do zrobienia.

Pierwsza by∏a na nogach i ostatnia si´ k∏ad∏a i nikt nigdy nie

widzia∏, ˝eby wypoczywa∏a.
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 - Ale przysz∏a wreszcie pora, kiedy i ona zapragn´∏a

odpoczàç. Odchodzi∏a od nas po wielu, wielu latach, wraca∏a do

rodzinnego domu, zadowolona, ˝e mog∏a zaokràgliç

gospodarstwo o par´ morgów pola za pieniàdze zarobione na

s∏u˝bie. W∏aÊciwie nie ˝egna∏a si´, mo˝e zaledwie rozstawa∏a, bo

przecie˝ mia∏a mieszkaç niedaleko, mia∏a nas odwiedzaç, kiedy

tylko zechce, i my mieliÊmy zachodziç do niej przy okazji. Wi´c

tak naprawd´ nie by∏o to nawet rozstanie, tylko zmiana

warunków, w jakich mieliÊmy si´ nadal widywaç. Przestawa∏a u

nas pracowaç i tyle. Tote˝ nie by∏o w∏aÊciwie ˝adnego

po˝egnania, przeprowadzka odbywa∏a si´ wÊród Êmiechów i

wzajemnych ˝yczeƒ, nie by∏o powodu ani do smutku, ani do

p∏aczu.

 - Kiedy wszystko by∏o ju˝ spakowane i za∏adowane na

wóz, nasza gosposia wstàpi∏a jeszcze do kuchni, ˝eby powiesiç

na gwoêdziu fartuszek. WÊlizn´∏am si´ za nià, niezauwa˝ona.

Gosposia odwiàza∏a fartuszek i powiesi∏a go na gwoêdziu za

drzwiami. Potem patrzy∏a na niego d∏ugà chwil´. Nie

wiedzia∏am, co w nim takiego widzi, zna∏a go przecie˝ dobrze,

to by∏ zwyczajny fartuszek w paski, który zawsze nosi∏a, ten

sam co zawsze. A jednak ona patrzy∏a [na ten nic w sobie

niezwyk∏ego nie majàcy fartuszek], jakby go dopiero po raz

pierwszy zobaczy∏a. Po czym z wolna wyciàgn´∏a r´k´ i

pog∏aska∏a fartuszek w paski, a potem przytuli∏a do niego na

chwil´ twarz i dopiero wtedy zobaczy∏am, ˝e po policzkach

p∏ynà jej du˝e, goràce ∏zy.
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 - Sta∏am jak wryta i patrzy∏am, nie wierzàc w∏asnym oczom. Nie

mog∏am pojàç, dlaczego gosposia ˝egna si´ z p∏aczem ze swoim

starym, nic niewartym fartuszkiem w paski, skoro przecie˝ nie

by∏o ˝adnego powodu ani do po˝egnaƒ, ani do p∏aczu.

PomyÊla∏am, ˝e mo˝e ˝al jej zostawiç ten fartuszek, ˝e mo˝e

chcia∏aby go sobie wziàç, i pobieg∏am do mamusi, ˝eby jej to

powiedzieç.

 - Mamusia wys∏ucha∏a mnie uwa˝nie i pog∏aska∏a po

g∏owie nie mówiàc nic, uÊmiechajàc si´ tylko takim uÊmiechem,

od którego robi si´ smutno. Dopiero póêniej, znacznie póêniej

zrozumia∏am, ˝e gdyby nawet podarowa∏a ten fartuszek naszej

gosposi, to i tak niczego by to nie zmieni∏o i w niczym, ale to w

niczym nie pomog∏o.

Moja ˝ona skoƒczy∏a opowiadaç i przez chwil´ panowa∏a

cisza, w której obrazy przez nià wywo∏ane odchodzi∏y z

powrotem w przesz∏oÊç.

 - Powiadajà - odezwa∏a si´ jeszcze - ˝e nie ma takiego

towarzystwa, które kiedyÊ nie musia∏oby si´ rozstaç. Czy nam

si´ to podoba, czy nie, tak w∏aÊnie jest i trzeba si´ z tym

pogodziç.

Podnios∏a r´k´, w której ciàgle trzyma∏a chusteczk´,

takim ruchem, jaki si´ robi, kiedy si´ stoi na peronie i kiedy

pociàg ju˝ odje˝d˝a. Ale nikt z nas nigdzie si´ nie wybiera∏, wi´c

nie rozumia∏em zupe∏nie, dlaczego moja ˝ona powiewa

chusteczkà.
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BILET

_babka a more colloquial word for 'grandmother' than standard
babcia

 _Czyszki plural form, genitive Czyszek name of a village
có˝ bowiem z tego for what of it
g_a_p_i∏ _s_i_´_ _w_ _n_i_à_ _j_a_k_ _s_r_o_k_a_ _w_ _k_o_Ê_ç

he eyed her like a dog at a bone (literally, like a magpie at a
bone)

jak to? how is that? what do you mean?
je_Ê_l_i_ _s_i_´_ _b_l_i_˝e_j_ _p_r_z_y_p_a_t_r_z_y_ç if one

looks at it more closely
o poczciwym wyglàdzie of respectable appearance. The

preposition o+Locative in the sense of 'with=having'.
ów, owa, owo an old-fashioned and literary demonstrative

pronoun often used by the wife instead of ten, ta, to.
_przez to because of that
swe the wife often uses the old-fashioned and literary

contraction of the reflexive possessive pronoun swój, swoja,
swoje.

t__e_g_o_ _d_e_s_z_c_z_o_w_e_g_o_
_p_r_z_e_d_p_o∏u_d_n_i_a on that rainy forenoon. The
Genitive of time.

_u_n_ _c_o_u_p_ _d_e_ _f_o_u_d_r_e_ a thunderclap (French)
w pierwszym jako tako wyglàdajàcym podró˝nym in the first

more-or-less good-looking traveler. jako tako so so
z_w_a_˝y_w_s_z_y_ _t_r_y_b_ _˝y_c_i_a _j_a_k_i_

_p_r_o_w_a_d_z_i∏a taking into consideration the kind of life
she led. _z_w_a_˝y_w_s_z_y_: the perfect gerund. See also
naczytawszy si´ below.

TOPKA SOLI ALBO G¸OWA CUKRU

_którego_ _w_i_d_o_k whose sight, the sight of whom. którego:
a preposed possessive relative adjective.

Etna Mount Etna, near Pompeii in Italy
jedno przez drugie one after the other. The neuter gender is

used with pronominal adjectives in sex-neutral reference.
o_ _g∏o_w_i_e_ _w_ _k_s_z_t_a∏c_i_e_ _t_o_p_k_i_ _s_o_l_i

with a head in the shape of a paper of salt
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przez to wasze gadanie because of this chattering of yours
topka soli a paper of salt. Salt was apparently sold in cone-shaped

_folded paper packets. topka is a southeast regionalism.
tym, czym jest dzisiaj the thing that it is today.
u którego at whose place

ZBIEG OKOLICZNOÂCI

a co za tym idzie and what follows from this
b∏àdzàcy po oknach […] wzrok mojego dziadka my grandfather's

gaze, wandering over the windows
Franciszek Józef Franz Jozef (ruled 1848-1916), emperor of

Austro-Hungary. The south-eastern part of Poland belonged
to the Austro-Hungarian Empire until 1918.

jako ˝e since, inasmuch as
kto tylko mia∏a ochot´ whoever felt like it
lampa naftowa the kerosene lamp was widely used in this part

of Poland, having been invented in 1853 by Ignacy
Lukasiewicz  of Lwów (1822-1882), considered by many to be
the founder of the petroleum industry.

Namiesnictwo. Refers to the region under Austrian control.
na co dzieƒ on an everyday basis
pociàg sta∏ sobie najspokojniej na dworcu the train was

standing there in the station as calmly as could be
Sambor a town about 40 kilometers to the southeast of

PrzemyÊl, now in Ukraine
samo przez si´ of its own accord
skoro tylko as soon as
tote˝ therefore, for that reason, so it was that. The wife regularly

uses this word instead of more contemporary wi´c.
w najrozmaitszy sposób in the most varied possible manner
wtedy to then it was that
Zasanie the part of PrzemyÊl across the San River.

ÂWINIOBICIE

a ˝e conj and since, and because. The wife regularly uses this
slightly old-fashioned conjunctive phrase, which the
equivalent of a dlatego, ˝e
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bandami. The wife probably refers to marauding bands of the
Ukraiƒska Powstaƒcza Armia (Ukrainian Insurrectionist
Army), a highly nationalistic partisan army fighting for
Ukrainian independence in the Polish-Ukrainian borderlands
during the Second World War

co mia∏o si´ staç what was destined to happen
co z tego? what of it? ma do siebie tylko to, ˝e the only thing it

has going for it is that
czym pr´dzej all the more quickly
da∏a si´ tam poznaç z jak najlepszej strony. showed herself to the

best advantage
i coÊ sobie nie daj Bo˝e zrobiç and God forbid do something to

himself
jak si´ga∏ wzrok as far as the eye could see
jeÊli o mnie chodzi as for me
ksi´dza zmorzy∏o the priest was overcome (by drink)
Liskowate (declined like an adjective). A very small out-of-the-

way village of the region. See the photo of the cottage in
Album zdj´ç.

mnie 'to me'. Here, the emphatic form of the Dative case of on,
used instead of non-emphatic mi.

na co dzieƒ "na CO dzieƒ" on an everyday basis
na w∏asne oczy with their own eyes
o zachodzie s∏oƒca at sunset
od tego sà us∏ugi publiczne that's what public services are for
po par´ butelek a couple of bottles each. The distributive use of

po.
podrzuciç pod kuchni´ light a fire in the kitchen
Strwià˝ a tributary of the San, running through Ustrzyki Dolne
w tym including
we troje the three of them
wójt the chief administrative officer of a gmina (parish or

municipality)
zanim obróci∏ tam i z powrotem before he made it there and

back

STAROSTA Z LESKA

ale dajmy temu pokój but let's give it a rest
cieszenie oczu delighting the eyes
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jak rok d∏ugi the whole year round, as the year is long
ju˝eÊmy zdà˝yli for ju˝ zdà˝yliÊmy 'we had already managed'.

An example of detached past-tense verb endings, a feature of
informal style.

których jest wsz´dzie coraz wi´cej of which there are
everywhere more and more

Lesko a powiat center of about 6800 inhabitants in the San River
valley, between Sanok and Ustrzyki Dolne, called the gateway
to the Bieszczad mountains.

mowy byç nie mo˝e! there can be no question of it, not on your
life

podbieszczadzki at the foot of the Bieszczad mountains
Podgórze the foothills region of the Bieszczad mountains
prosz´˝ An emphatic form of prosz´. Putting -˝ on the end of

exclamations is a special affectation of the young squire.
starosta the chief adminstrative officer of a powiat (township), the

next administrative unit down from a wojewódstwo (county).
synagoga the mid-17th century synagogue in Lesko now houses

the Nature Museum of the Bieszczad Mountains. Lesko also
contains one of the oldest Jewish cemeteries in Poland. See
Album Zdj´ç.

tak do… jak do …. both to… as well as to…
zamek Kmitów. The Kmitas were regional lords in Lesko since

the town's inception in the 15th century. A view of the castle in
its contemporary restored form can be found in Album Zdj´ç.

KER

ca∏ymi dniami for days on end
co to by∏ za obraz? what sort of picture was it?
im gdzieÊ jest ladniej, tym wi´cej dokucza samotnoÊç the prettier

it is someplace, the more solitude is irksome
jak nie wskazujàc palcem niektóre osoby not to point fingers at

anyone
któregoÊ lata one summer. The genitive of time.
mia∏a lat osiemdziesiàt she was around 80 years old. Placing lat

before osiemdziesiàt implies approximation.
nie mam o tym zielonego poj´cia I don't have the slightest idea

about it
od dziecka since childhood
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postawi∏ na swoim maintained his own
w którego kupnie in whose purchase, in the purchase of which.

którego: a preposed possessive relative adjective.
wysz∏o mi na dobre worked to my benefit

PLECAK

doktór the author imitates in the spelling the wife's not
uncommon pronunciation of the word

i tak even so
i tak si´ doÊç dziÊ nagada∏am. I've talked enough for one day.
nie ma za co don't mention it
niech si´ schowajà wszystkie plecaki all other backpacks had

better get out of the way
pod Lwowem near Lwów (a formerly Polish city, now Lviv, in

Western Ukraine
stojàcy sobie w kàcie jak gdyby nigdy nic plecak the rucksack,

standing by itself in the corner as if nothing had ever
happened

PRZECZUCIE

gdyby by∏ pan jej przestrzega∏ if you had observed it. The past
perfect conditional.

ile razy zachodzi potrzeba as often as the need arises
ma zawsze czas na ostatnie pi´ç minut always leaves everything

until the last minute
na Zyblikiewicza on Zyblikiewicz Street
Pe∏czyƒskà along Pe∏czyn Street (the name of a town)
przy 29 (dwudziestego dziewiàtego) Listopada next to

November 29th Street. The street refers to the date of a Polish
uprising against Russian occupants in 1830.

stajàc do walki standing up to fight

KLUSKI Z MAKIEM

ani s∏owa so much as a word
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ca∏e szcz´Êcie it's a good thing
co niedziel´ every Sunday
co wy na to? what do you say to that?
ilekroç si´ poruszà as often as they make a move
na sam widok której robi∏o mu si´ s∏abo at the very sight of

which he would get sick
nie by∏o ˝ywej duszy there wasn't a living soul
o ile˝ ∏atwiejsze ˝ycie majà ludzie gruboskórni what a much

easier life have thick-skinned people
pan pozwoli ze mnà be so good as to come with  me
tak na oko from the looks of it
trzymajàc jà pod r´k´ supporting her under the arm
w sposobie bycia in one's manner of being
z dziesi´ç razy some ten times
zda∏ sobie spraw´ he realized
zdania by∏y podzielone opinions were divided

BABIE LATO

Bodziu a diminutive  form of Bogdan (Vocative case)
co tu si´ dziwiç what wonder is it
dawa∏a sobie rad´ she  managed
nie dawa∏o si´ ani rusz otworzyç couldn't be opened even a little

bit
"Âwi´ty" (The Saint). A popular British, and later US television

mystery series based on detective stories by Leslie Charteris,
running from 1962-1969, starring Roger Moore as Simon
Templar in the title role. Here is its well-known logo:

ta twoja nowa znajoma that new acquaintance of yours
w coraz to inne okolice to constantly different locations
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MANTYLKA

ile si´ tylko da∏o as far as was possible
jak dziwnym wydaç by wam si´ to mog∏o however strange it

might appear to you
nie trzeba ci czegoÊ? do you need anything
ogromnie ci w niej do twarzy it goes very well with your face
prosto jak strzeli∏ straight as a shot
rodzinnie in a family way, like a family
wierzaj mi believe me (regional slang)
wyciàg for wyciàgnij! pull me out!
˝e si´ zaraz na kimÊ to skrupi that someone in a bit is going to

feel  the brunt of it

KOREK

dzieƒ w dzieƒ to the very day
jakoÊ wyglàdasz you look more or less all right
najwyraêniej w Êwiecie as plain as could be
nie tego not quite right
pal szeÊç   it doesn't matter, what the heck, never mind

MI¸OÂå

byç z kimÊ za pan brat be on the best of terms with
kobiety natomiast staç na znacznie wi´cej women, by contrast,

are capable of much more
Ma∏y ksià˝´ (The Little Prince, 1943), by Antoine de Saint-Exupéry

(1900-1944), the well-known philosophical treatise written in
the form of a children's book.

na ludzkà miar´ skrojone cut to human size
od a do zet from a to z
 postawi∏am jej par´ kubków wina na malinach i kwiatach

pomaraƒczy I stood her a couple of mugs of raspberry and
orange-flower wine

robi∏a si´ do niczego became incapacitated
zw∏azcza ˝e especially since
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PORZECZKI

bo maluczko, a was te˝ przestan´ widywaç ca∏ymi dniami
because it won't be long before I'll also stop seeing you for
days on end. The addressees are the wife's two sons.

co gorsza what was worse
Hatari title of a Hollywood-production African safari movie
jak nigdy nic here: without a care in the world
jak Pan Bóg przykaza∏ as the Lord God ordained, as one should

have
mia∏em w∏aÊnie wyjÊç z domu I was just about to leve the house
na swoje nieszcz´Êcie so much the worse for her
nale˝a∏oby pójÊç mu na r´k´ it would be proper to go along

with him
nie mia∏ jej kto ratowaç there was no one to rescue her]
nie umiejàc jeszcze doceniaç jego wapnem bielonych Êcian not

knowing yet how to appreciate its white-washed walls
niechby choç konfiturami if only with preserves
nizbym mia∏a le˝eç przez niego zemdlona na peronie than to

have to lie because of him in a faint on the platform
Êliwki z kminkiem ponabijane na d∏ugie patyczki plums in

carroway poked over long sticks

WIZYTA

N´dznicy" "Les miserables"
"Popio∏y" (Ashes), a novel by Stefan ˚eromski set in Napoleonic

times
z∏o˝ony niemocà incapacitated

OBL¢˚ENIE

_g_d_y_b_y_ _n_i_e_ _t_o_,_ _˝e... were it not for the fact that
przez dobrych par´ dni for a good number of days
sprowadzi∏em kwesti´ na manowce I had sidetracked the

discussion
w nie cierpiàcych na zw∏oki sprawach on matters brooking no

delay
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ORCHIDEA

et ce n'est pas un petit führer qui va m'en empecher and no
petty führer is going to stop me

führerek little Hitler
mój Êwi´tej pami´ci mà˝ my late husband, my husband of

blessed memory
nur für Deutsche only for Germans

DESZCZ

czego by si´ by∏a nigdy nie spodziewa∏a which she would have
never expected. The past perfect conditional.

jak nie by∏o, tak nie by∏o was nowhere to be seen
jak okiem si´gnàç as fas as the eye could see
nie w smak niektórym z tu obecnych not to the taste of some

people here present
stawiajàc czo∏a prawom flying in the face of the laws

CUKIERKI

bo nigdy do niczego nie dojdzie because it'll never come to
anything

jakiÊ zm´czony sort-of tired
na wszelki wypadek in any event
po czemu te cukierki? how much each are the candies?
po z∏otówce a zloty each
to raz si´ obejdzie bez cukierków so for once he'll have to get

by without sweets
zaciska∏o na nich piàstki z ca∏ej si∏y he (the child) clenched his

tiny fists on them with his whole might

PO˚EGNANIE
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bo nie ma po temu najmniejszego powodu because there is not
the least cause for it

dawa∏o si´ to natychmiast zauwa˝yç it could immediately be
noticed

po nich widaç by∏o od razu from the looks of them it was
immediately evident

raz na jakiÊ czas every so often
z tyloma rzeczami, miejscami, osobami przychodzi∏o mi si´ ju˝

po˝egnaç it has fallen to me to take leave of so many things,
places, persons

za góry, za rzeki over the hills and far away
˝ebym nie wiem jak chcia∏a however much I might want to
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View of PrzemyÊl and the San River.

PrzemyÊl: Plac na Bramie
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PrzemyÊl: Market Square

PrzemyÊl at the center of Central Europe.
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Cottage near the village of Liskowate (photograph from 2001).
See the story Âwiniobicie.

Ratusz (town hall) in the town of Lesko. See the story Starosta z
Leska.
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The church in Lesko. See the story Starosta z Leska.

The synagogue and the Kmita castle, both attractions in the
town of Lesko. See the story Starosta z Leska.
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View from 1937 of the Kopiec Tatarski (Tatar Mound) in
Przemys∏, according to tradition either the burial mound of a
Tatar Khan or of Przemys∏ Lestek, founder of Przemys∏ in the
8th century. See the story Obl´˝enie.

German artillery emplacement near Przemys∏ in World War I
(1915). See the story Obl´˝enie.
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This glossary contains the words appearing in the glossary at the end of First
Year Polish, third edition, to which has been added the glossary of OpowieÊci mojej
˝ony. In all, the glossary contains more than 5000 words.

PRINCIPLES OF CITATION

A tilda is used to represent the head-word in phrasal illustrations, as in
ch´tnie av gladly, willingly, readily. ~ go poznam. I'd be glad to meet 

him.

If the head-word is illustrated in a different gender or case-form, then the
right-hand part of the word will be taken back to a letter held in common, as
in

domowy aj of dom. praca ~wa homework.

VERBS

Verb conjugation is indicated by giving the 1st and 2nd person sg. forms of
the the present, along with any other irregular present or past forms, as in

˝yç ˝yç ˝yj´ impf live, be alive
jeÊç jem jesz jedzà jad∏ jedli impf, pf zjeÊç eat

If a verb occurs only or mainly in the 3rd person, only the 3rd person
singular (neuter) will be given. See, for example,

zdawaç si´ zdaje si´ 3p only +D seem

Aspect pairs are given in the order basic: derived, regardless of
alphabetical considerations. If this decision causes an alphabetization
problem, then the derived aspect form is listed separately, with a cross
reference. See, for example

rozumieç -em -esz impf, pf zrozumieç understand

with the derived perfective zrozumieç also having its own listing, with
reference to rozumieç.

In the listing
podkreÊliç -l´ -lisz pf, impf podkreÊlaç underscore, emphasize

the basic perfective form is given first, followed by the derived imperfective.
Here no separate listing for podkreÊlaç is needed, since no other words fall
between it and the head word podkreÊliç.
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NOUNS

Possible second forms of a noun, often abbreviated, are used to indicate
mobile vowels or vowel alternations in stems. The second form will be either
genitive singular (for masculine nouns or feminine nouns ending in a
consonant, or genitive plural (for feminine nouns in -a and neuter nouns).
See

b∏àd b∏´du mi error, mistake szk∏o szkie∏ n glass
krew krwi f blood stó∏ sto∏u mi table
pole pól n field czwartek -tku mi Thursday

Nouns listed as mi 'masculine inanimate' are assumed to have genitive
singular in -u unless noted otherwise. See

przeglàd mi review, survey
ser mi -a cheese

Nouns listed as ma 'masculine animate' are assumed to have genitive-
accusative singular in -a. See

kot ma cat

Nouns described as m fac an 'masculine, facultatively animate' ordinarily
take genitive-accusative singular in -a:

papieros m fac an cigarette.

Nouns of the 'dropping -in' type are listed this way:
Indian|in -mp GApl -nów (American) Indian

Feminine personal nouns with a derivationally primary male variant are not
usually separately glossed; see

studentka -tek fem of student
listed beneath

student mp student

Plural-only nouns are indicated as such with the tag pl form:
oboje 2 pl form, G oboi wallpaper

ADJECTIVES

Adverbial and comparative forms of adjectives are listed under the
heading of the adjective, regardless of alphabetical considerations. For
example, under szeroki, one will find the comparative adjective szerszy and
the comparative adverb szerzej.

szeroki aj wide, broad. av szeroko. comp aj szerszy. comp av szerzej

Regularly predictable adverbial forms are not given unless the adverb is
glossed separately. For example, the listing

˝ywy aj alive. av ˝ywo
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If an adjective has an existence and meaning mainly dependent on a
noun, only the noun to which it is related will be given, as in

ziemski aj of ziemia

ABBREVIATIONS USED IN THE GLOSSARY

1p, 2p, 3p 1st, 2nd, 3rd person
A accusative case
abbrev abbreviation
aj adjective
av adverb
coll collective n or num
colloq colloquial
comp comparative
cond conditional mood
conj conjunction
D dative case
decl declined
dim diminutive
e.o. each other
emph emphatic
esp especially
exclam exclamation
f feminine noun
fac an facultatively animate n
fem female variant
formal formal style usage
freq frequentative
G genitive case
I instrumental case
impf imperfective aspect
indecl indeclinable
indef indefinite
infin infinitive
inform informal
inter interrogative
interj interjection
intrans intransitive
L locative case
ma masculine animate

mi masculine inanimate
mp masculine personal
mppl masc personal plural
N nominative case
n neuter noun
neg negative
num aj numerical adjective
num numeral
o.a. one another
o.s. oneself, one's self
pej pejorative
pers person, personal
pf perfective aspect
phr phrase
pl form plural form
pl plural
ppp past passive participle
pred predicate, predicator
pref prefix
prep preposition
pron aj pronominal adjective
pron pronoun
quant quantifier
s.o. someone
s.t. something
sg singular
sub subordinating
superl superlative
title personal title
trans transitive
us usually
V vocative case
w.o. without
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A
a conj and, but, while. a ˝e conj

and since, inasmuch as
a ˝e conj since, because
absolutny aj absolute. av absolutnie
absorbowaç -buj´ -bujesz impf, pf

zaabsorbowaç absorb
aby cond conj (abym abyÊ aby

abyÊmy abyÊcie) that, so that, in
order to

ach excl ah!, oh!
adres mi address; pod ~sem

czegoÊ) regarding, intended
for; in care of

adresat mp addressee
adresowaç -suj´ -sujesz impf,

zaadresowaç pf address (a
letter)

adwokat mp adwokatka f lawyer
afirmacja f affirmation
afisz mi -a poster, playbill
afiszowaç -szuj´ -szujesz impf show

off, advertise. ~ si´ show off
agrest mi gooseberry
aha exclam aha!
akademia f academy, institute,

school
akademicki aj academic; rok ~

academic year
akademik mp 1 academician,

member of academy. 2 mi
dormitory

akceptowaç -tuj´ -tujesz, pf
zaakceptowaç accept

akcja f 1 act, action, drive,
campaign, operation. ~
ratownicza rescue 2. plot 3.
share of stock

akcyjny aj of akcja 3
akt act NApl -a deed, certificate.

nude (portrait). pl records,
archives, file. w ~tach on file

aktor mp actor
aktorka fem actress
aktorski aj of aktor or aktorstwo
aktorstwo n actor's craft ‰

akurat av just, precisely, exactly, at
the moment

akuratny aj accurate, precise
alarm mi alarm.
albo conj either. albo... albo...

either... or...
albowiem conj for, since
album mi album
ale conj but. (with endings of byç:

alem ale aleÊ aleÊmy aleÊcie). ~
jednak nevertheless, still. ale
˝e but since

ale˝ emph but. ale˝ oczywiÊcie but of
course

alkohol mi alcohol
alpejski aj alpine
Alpy pl-only G Alp the Alps
amazonka -nek f Amazon (woman). as

proper noun Amazon River
ambasada f embassy
ambasador mp Npl -owie

ambassador
ambicja f ambition, self respect
ambitny aj ambitious, aspiring. av

ambitnie
Ameryka f America. w Ameryce
analiza f analysis, breakdown
analizowaç -zuj´ -zujesz impf, pf

zanalizowaç or
przeanalizowaç analyze,
scrutinize, explore possibilities

Angielka -lek Englishwoman
angielski aj English av po ~sku in

English
Anglia f England
Anglik mp Englishman
ani conj either, neither. ~ s∏owa

not a word. ~ jeden not a one.
~ troch´ not even a little.
ani... ani... neither... nor....

anielski aj angelic
anio∏ mp Lsg aniele Npl anio∏owie

<anio∏y, anieli> angel
anio∏ek -∏ka dim of anio∏
aparat mi camera, apparatus (also

political), device; ~ s∏uchowy
hearing aid
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aparatura f apparatus
apetyt mi appetite
apetytyczny aj appetizing, piquant
apteczka -czek f first-aid kit
apteka f pharmacy, druggist's
aptekarka f druggist
aptekarz mp druggist
aran˝owaç -˝uj´ -˝ujesz impf, pf

zaaran˝owaç arrange
architekt mp architect
architektoniczny aj architectonic
architektura f architecture
armata f cannon
artyku∏ f article (literary and

industrial), pl goods. ~∏y
spo˝ywcze food items

artyleria f artillery
artylerzysta mp artillery officer
artysta mp artist, performer
artystka fem of artysta
artystycznyaj artistic
aspiryna f aspirin
atencja f care, concern, consideration
atmosfera f atmosphere
atmosferyczny aj atmospheric(al)
atom mi atom
atomowy aj atomic, nuclear
austriacki aj Austrian
autobus mi bus, omnibus
autobusowy aj. bilet ~ bus ticket
autorytet mi authority
a˝ conj until. av as many as, as much

as, as far back as. a˝ do+G up
until. part nie a˝ tak not all that.
nie a˝ tak dobry not all that good

B
babcia f Gpl babci or babç

grandma, grandmother
babi aj pej woman's. ~bie lato

Indian summer
babka -bek f formal grandmother
bacznoÊç f attention, heed; staç na ~

stand at attention. mieç na
bacznoÊci take heed of

baczny aj vigilant, watchful, careful

baczyç -cz´ -czysz impf na+A heed,
regard, observe, notice

baç si´ boj´ si´, boisz si´, nie bój si´
impf +G fear, be afraid of. ~
o+A fear for. ~ jak ognia fear
like fire. nie bój si´ don't be
afraid

badaç -am -asz impf, pf zbadaç
examine, study, scrutinize,
screen, explore, canvass

badanie n often in pl examination,
study, research, survey

badany aj as mp subject, person
being tested

bajka -jek f fairy tale, nonsense
balkon m balcony
banda f band (of robbers, brigands,

etc.)
bank mi bank. w banku
bar mi bar (also barometrical),

pub, fast food place, café,
cafeteria. ~ mleczny milk bar

barczysty aj broad-shouldered
bardzo av very, very much. nie ~

not much, not so good. ~ du˝o
a great deal. ~ mi mi∏o nice to
meet you. ~ mi przykro I'm
very sorry

barek -rku mi liquor cabinet
bark mi us pl shoulder. braç

coÊ�na ~ki take s.t. on
barometr mi -a barometer
barszcz mi cabbage soup
barwa f color(ing), tint, hue, dye,

timbre
bateria f (electric or military)

battery
bawiç -wi´ -wisz impf, pf zabawiç

1. amuse, entertain 2. linger,
stay, sojourn. ~ si´ amuse
oneself, toy with. ~ si´ dobrze
have a good time, ~ si´ w coÊ
play at something

bàdê 1. imper. of b´d´. bàdê co bàdê
whatever the case, come what
may, no matter what 2. part w
ka˝dym bàdê razie in any old
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case 3. conj bàdê... bàdê...
either... or...

beczka -czek f barrel, cask, tun. z
~ki on tap (beer)

bekon mi bacon
berecik mi dim of beret
beret mi beret
bez prep +G without. ~ litoÊci

mercilessly
bezcelowy aj aimless, pointless. av

bezcelowo
bezcenny aj priceless, invaluable
bezpieczny aj safe, secure. av

bezpiecznie safely
bezpowrotny aj irretrievable. av

bezpowrotnie
bezradnoÊç f helplessness
bezradny aj helpless. av bezradnie
bezsensowny aj nonsensical
bezustanny aj constant, ceaseless. av

bezustannie
b´d´ b´dziesz future auxiliary will, be

going to, intend to. see byç
bia∏y aj white. w ~ dzieƒ in broad

daylight. as mp noun white,
caucasian. comp aj bielszy. av
bia∏o. comp av bielej

biblioteczny aj of biblioteka
biblioteka f library.
bibliotekarka f librarian
bibliotekarstwo n library science
bibliotekarz mp librarian
bicz mi -a whip. jak z ~cza strzeli∏

or trzàs∏ in no time
biç bij´ bijesz impf, pobiç pf beat,

hit, strike, mint (coin). ~ si´
fight, wrestle

biec or biegnàç biegn´, biegniesz,
biegnij, bieg∏ det, indet biegaç -
am -asz , pf pobiec, run, sprint,
flow

bieda f poverty, want, need,
catastrophe

biedaczysko n poor thing
biedniutki aj dim of biedny poor

little, wretched

biedny aj poor. as mp noun pl the
poor

biegaç see biec
bieliç -l´ -lisz impf, pf pobieleç

whiten, blanch, whitewash
bielizna f bedlinen, underwear,

whitegoods
bie˝àcy aj current, on-going;

woda ~ca running water. av
bie˝àco; na ~co au courant, in
touch

bilet mi ticket; ~ powrotny return
ticket. mp

bileter mp usher, ticket-taker
bileterka fem of bileter
biskup mp bishop
biskupi aj of biskup
biurko -rek n desk
biuro n office, bureau, agency; ~

matrymonialne marriage
office, dating service; ~
podró˝y travel office; ~
zarzàdu office of the board.

biurowy aj office, clerical
bladoÊç f palor, paleness
blady aj pale. av blado
blask mi flash, brightness, luster,

blaze, glitter, glare, glow
bliski aj 1. near, close, intimate,

short-term 2. as mp pl those
near and dear. adv blisko.
comp aj bli˝szy. comp av bli˝ej

blisko 1. av of bliski close, nearby,
nearly. z ~ka from up close,
not far off 2. as prep+G near

bli˝ej, bli˝szy see bliski
bloczek -czka dim of blok
blok mi 1 apartment block. 2

(political) bloc. 3 pad (of
paper). 4 pulley

blokada f mblockade, stoppage,
closure, congestion

blokowaç -kuj´ -ujesz impf,
zablokowaç pf bar, block, jam. ~
si´ become jammed

bluza f blouse, tunic, sweatshirt,
pijama top.
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bluzka -zek f blouse, jersey
b∏agaç -am -asz impf, beseech, implore,

plead, beg. pf ub∏agaç persuade by
beseeching, induce

b∏àd b∏´du mi error, mistake.
wprowadziç w ~ mislead

b∏àdziç -dz´ -dzisz impf, pf pob∏àdziç
or zab∏àdziç stray, wander, err,
get lost, lose one's way

b∏´dny aj erroneous
b∏´kit mi azure, sky-blue
b∏´kitny aj azure
b∏ogos∏awieƒstwo n blessing
b∏oto n mud, dirt, sludge
b∏yskawiczny aj instant(aneous), like

lightning. av b∏yskawicznie
b∏yszczeç -czy us 3p impf, pf

b∏ysnàç -Ênie b∏ys∏ shine, flash,
glitter. see also b∏yskaç.
b∏yszczeç si´ shine

bo conj (with endings of byç: bom
boÊ boÊmy boÊcie) for, because,
since, as

bochenek -nka mi loaf
boczek 1 -czka mi bacon. 2 dim of

bok. na ~czku over to one side
bogaty aj rich, well-to-do, well off,

opulent. ~ w coÊ abundant in.
as mp the rich. av bogato

bogobójny aj god-fearing
bohater mp Npl -owie hero, main

character in story
bohaterka -rek f heroine
bohaterski aj heroic
bohomaz mi colloq daubing, mp

painter
boisko n playing field,

playground
bok mi side. na ~ aside. na ~ku on

the side, semi-legally. u czyjegoÊ
~ku at someone's side. z ~ku
sideways, sidelong. to mi ~kiem
wy∏azi I've had enough of it

boleç -li -là 3p-only impf hurt,
pain, smart. boli mnie g∏owa
I have a headache

bolesny aj painful, hurtful. ~na
prawda bitter truth. av boleÊnie
painfully

bowiem conj since, for, because
Bo˝e Narodzenie Christmas
bo˝y aj of bóg
bóg boga Dsg -u NVpl -owie us-cap

god; Bóg wie ile Lord only
knows how many; broƒ Bo˝e
God forbid; mój Bo˝e or Bo˝e
mój! my God! Bóg zap∏aç God
bless you

ból mi pain, ache. ~ g∏owy
headache

braç bior´ bierzesz impf, wziàç
wezm´ weêmiesz weê pf take,
take on, grasp, assume
(power), bite (of fish); ~ pod
uwag´ take into consideration;
~ prysznic take a shower; ~
udzia∏ take part; ~ si´ do
czegoÊ, za coÊ undertake, try
one's hand at; skàd to si´
bierze? where does that come
from?

brak mi lack, absence, shortage,
shortcoming, flaw, fault; ~
zaufania lack of trust. as
verbal+G there is no ---; ~ piwa
out of beer

brakowaç -kuje 3p-only +G lack, be
out of, be short of; niewiele
brakowa∏o i... another moment
and... pap brakujàcy missing

brat mp Dsg -u pl Npl bracia GApl
braci Ipl braçmi brother. ~
cioteczny or stryjeczny cousin. ~
przyrodni half-brother. ~
zakonny monk, friar. byç z
kimÊ za pan ~ be on the best of
terms with

bràzowy aj brown, bronze-colored
Bretania f Brittany
bretoƒski aj Breton
brew brwi f NApl brwi brow,

eyebrow; marszczyç brwi frown
broda bród f beard
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brodaty aj bearded
brodziç -dz´ -dzisz impf wade
broniç -ni´ -nisz impf +G defend.

broƒ Bo˝e God forbid. ~ si´
defend o.s

broƒ f us-sg weapon, firearm,
arm(s)

brudny aj dirty, filthy, soiled,
squalid, sordid. av brudno

brudziç -dz´ -dzisz impf, pf
pobrudziç soil. ~ si´ get dirty

brunet mp brunet
brunetka f brunette
brutalnoÊç f brutality
brutalny brutal, brutish, vicious
bruzda f furrow
brwiowy aj of brew
bryczka -czek f dim of bryka
bryd˝ fac an cards bridge
bryka f carriage
brzeg mi shore, bank, coast, edge,

brink, verge, rim. do brzegu
to the brim

brze˝ek -˝ka dim of brzeg
brz´czeç -cz´ -czysz impf, pf brz´knàç

-n´ -niesz clang, jingle, buzz,
hum, drone

brzuch mi -a stomach, abdomen,
paunch, belly

brzuchaty aj paunchy
brzuszek -szka mi dim of brzuch
brzuszny aj abdominal
brzydal mp ugly person, fright
brzydki aj ugly. comp aj brzydszy.

comp av brzydziej
bucik -a dim of but
buda f shed, shack, hovel,

makeshift stand. psia ~
doghouse

budka -dek f booth. budka
telefoniczna telephone booth

budowa f construction project. w
~wie under construction

budowaç -duj´ -dujesz impf, pf
zbudowaç or wybudowaç build

budowla f building, edifice,
structure

budynek -nku mi building, edifice
budziç -dz´ -dzisz impf, pf obudziç or

zbudziç rouse, awaken. pf
wzbudziç elicit. ~ si´ wake up

bufet mi buffet
bufetowy aj as mp buffet worker
bujnoÊç f exuberance, luxuriance,

abundant
bujny exuberant, abundant,

luxuriant, ebullient
buk mi -u or -a beech
bukiecik mi dim of bukiet
bukiet mi bouquet, bunch
bukowy aj of buk
bu∏eczka -czek f dim of bu∏ka
bu∏ka -∏ek f roll, bun, bread-roll
bunt mi mutiny, rebellion, revolt,

sedition
burak mi -a beet
burza f storm
burzliwy aj stormy, tempestuous,

turbulent.
burzowiec -wca mi storm drain
burzowy aj of burza
but mi -a shoe, boot
buteleczka -czek f dim of butelka
butelka -lek f bottle
by cond conj (with endings of byç:

bym byÊ byÊmy byÊcie) that, so
that, in order that

byç pres jestem jesteÊ jest jesteÊmy
jesteÊcie sà, fut b´d´ b´dziesz,
imper bàdê impf be, be located,
exist. ~mo˝e perhaps. ma ~
supposed to be. nie b´dzie,
nie by∏o see nie ma

byk ma 1. bull. jak ~ big as life 2.
Taurus

byle (with endings of byç: bylem byleÊ
byleÊmy byleÊcie) conj as long as,
just so that. byle co any old thing.
byle jak any old way. byle jaki
any old kind (sort)

bynajmniej av by no means
bystroÊç f shrewdness, quick-

wittedness
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bystry f quick-witted, sharp, bright,
shrewd, precocious

bywaç -am -asz impf freq of byç be,
stay, frequent, visit, happen,
occur

C
ca∏kiem av completely, entirely,

wholly, quite, rather
ca∏kowity aj entire, utter. av

ca∏kowicie wholly, fully,
entirely, utterly

ca∏oÊç f whole, unity, entirety. w
~Êci entirely, as a whole

ca∏oÊciowy aj taken as a whole
ca∏owaç -∏uj´ impf, poca∏owaç pf

w+A kiss on. ~ si´ kiss e.o.
ca∏y aj whole, all, entire, intact.

ca∏y dzieƒ all day. ca∏à noc all
night. na ca∏ego at full
strength, at full speed. av ca∏o;
wyjÊç ca∏o come out alive, in
one piece

cap ma billy-goat
ceber -bra mi bucket. laç jak z

~bra rain cats and dogs
cebula f onion
cebulka -lek f bulb (of tulip, etc.)
cecha f trait, characteristic, feature
cechowaç -chuje -chujesz impf, pf

nacechowaç characterize,
mark. intr ~ si´ +I) be
characterized by

cel mi Gpl -ów aim, goal, target,
destination. bez ~lu
aimlesslessy

celowy aj of cel
cena f price, cost, value. za

wszelkà ~n´ at any cost
ceniç -ni´ -nisz impf, pf oceniç

value, prize, treasure
centralny aj central
centrum n NVpl -tra Gpl -rów

center (of town). ~ handlowe
shopping district, mall

centymetr mi-a centimeter. tape-
measure

cenzor mp censor
cenzorowaç -ruj´ -rujesz impf censor
cenzura f censorship
cera f complexion
cerkiew -kwi f Orthodox church
charakter mi character. w ~rze +G

in the role of, in the capacity
of, by way of

charakterystyczny aj characteristic,
typical

chcieç chc´ chcesz impf, pf zechcieç
+A or +G want, wish, desire. ~
powiedzieç mean. ~ si´ +D
feel like. nie che mi si´ I don't
feel like it. chcia∏(a)bym
+infin I'd like to

chemia f chemistry
chemiczny aj chemical
chemik mp chemist
chemikalia pl form G -iów

chemicals.
chemioterapia f chemotherapy
ch´ç f desire, wish. mieç dobre

ch´ci mean well. z ch´cià eagerly,
willingly, gladly

ch´tka -tek f dim of ch´ç
ch´tnie av gladly, willingly,

readily. ~ go poznam. I'd be
glad to meet him. ~ to zrobi´
I'd be glad to do that.
najch´tniej most willingly, by
preference

chleb mi -a bread. chleb ˝ytni rye
bread. chleb razowy whole
wheat bread

chlebak -a mi haversack
chlebodawca mp arch or joc

employer
chlebowy aj of chleb
chlipaç -pi´ -piesz impf, pf chlipnàç -

n´ -niesz whimper, sob. slurp
ch∏odny aj cool, cold, chilly. av

pred ch∏odno
ch∏op mi Dsg -u peasant, farmer,

fellow, man. as semi-pers guy
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ch∏opak mp also semi-pers boy,
boyfriend

ch∏opczyk dim of ch∏opiec
ch∏opiec -pca mp Dsg -u NVpl -y

boy
ch∏opi´cy aj boy's
ch∏opisko aug of ch∏op
ch∏opka fem of ch∏op
ch∏opski aj peasant. po ~sku

peasant-style
ch∏ód ch∏odu mi cold, chill
chmura f cloud
chmurka -rek f dim of chmura
chmurny aj cloudy
chocia˝ conj although. interj by

let's say
choç conj although, though, even

though, albeit, at least. ~ na
chwil´ at least for a moment

choçby conj even if
chodnik mi -a sidewalk, (rug)

runner
chodnikowy aj of chodnik
chodziç -dz´ -dzisz chodê indet, det see

iÊç. go on foot, walk. dziecko
ju˝�chodzi the child can already
walk. czy zegar chodzi? is the
clock running? chodê no come on.
chodzi o+A it is a matter of. o co
chodzi? what's up? jeÊli chodzi o
mnie as far as I'm concerned. ~ w
+L wear. see iÊç

choina f Scotch pine
choinka -nek f Christmas tree
cholera f cholera. as imprec vulg

damn!. do jasnej ~ry goddammit.
jak ~ like hell

cholerny aj damned, damnable. av
cholernie horribly, terribly,
damnably

choroba -rób f sickness, illness,
disease; ~ morska sea-sickness

chorobliwy aj morbid. av
chorobliwie morbidly

chorobowy aj relating to illness
chorowaç -ruj´ -rujesz impf, pf

pochorowaç for a while or

zachorowaç become be sick, pf
(za~) fall ill

chory aj sick, ill. ~ umys∏owo
mentally ill. as mp patient. av
choro

chowaç -am -asz impf, pf pochowaç
or schowaç bury, hide,
secrete, keep, put away. intr ~
si´ hide

chór mi chorus, choir. ~rem in a
chorus

chroniç -ni´ -isz impf, schroniç,
uchroniç pf protect. intr ~ si´ take
cover, take shelter

chrzan mi horseradish
chusta f scarf, muffler, kerchief
chusteczka -czek f handkerchief
chustka -tek f dim of chusta
chwiaç -iej´ -iejesz impf, pf

zachwiaç +I shake. ~ si´ sway,
reel, totter, teeter

chwila f moment, while. co ~l´
every so often. na ~l´ for a
moment. po ~li after a
moment. przed ~là a moment
ago. przez ~l´ for a moment.
w pewnej ~li at a certain
moment. w tej ~li at that
moment

chwileczka -czek f ~k´ just a
moment.

chwilowy aj momentary, passing,
temporary

chyba av probably, maybe,
perhaps. ~, ˝e unless. ~ nie
probably not. ~ tak probably
so

chyliç -l´ -lisz impf, pf uchyliç bend,
incline. intr ~ si´ 1. bend,
incline, tend toward. 2. od+G
decline, evade

ci 1 D of ty to you. 2 Npl mppl of ten ta
to

cia∏ko n corpuscle
cia∏o n body, flesh
ciasny tight, narrow, cramped

(space). av ciasno
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ciasny tight, narrow, crampted
(space). av ciasno

ciastko -tek n cake, pastry, cookie
ciasto n Lsg cieÊcie dough, cake,

batter
ciàg mi stretch, course, sequence;

w ~gu +G in the course of,
during; ~ dalszy continuation

ciàgle aj continuously, constantly,
still, on and on; ~ mówiç keep
talking

ciàgnàç -n´ -niesz impf, pf pociàgnàç -
n´ -niesz draw, drag, haul, tug,
continue (talking). ~ si´ stretch

cià˝yç -˝´ -˝ysz impf na+L weigh
heavily on

cichutki, cichuteƒki aj nice and
quiet

cichy aj quiet. av cicho quiet!
hush! comp av ciszej. av po
cichu on the sly

ciekaw(y) aj curious, interesting. nic
ciekawego nothing of interest.
jestem ~w(a) I wonder. av
ciekawie.

ciekawiç -wi´ -wisz impf, pf
zaciekawiç interest

ciekawoÊç f curiosity; z ~Êci out of
curiosity

cieleÊny aj corporeal
ciemnoÊç f dark(ness)
ciemny aj dark, dim, dusky. av

and verbal ciemno
cienisty aj shady
cieniutki aj dim of cienki. ~ka

granica very fine line
cienki aj thin, fine. Npl mp cieƒcy

comp aj cieƒszy. comp av
cieniej

cieƒ f shadow, shade, trace
cieplarnia f Gpl -rni or -rƒ hot-

house, green-house
ciep∏o n warmth
ciep∏y aj warm. av pred ciep∏o
cierpieç -pi´ -isz impf, pf ucierpieç

suffer. ~ na+A suffer from

(illness). nie ~ not abide, nie ~
zw∏ok brook no delay

cierpienie n suffering, anguish,
distress

cierpliwoÊç f patience
cierpliwy patient, long-suffering. av

cierpliwie patiently
cierpnàç -n´ -niesz impf, pf Êcierpnàç

grow numb; Êcierp∏a mu skóra
his skin began to crawl

cieszyç -sz´ -szysz impf, pf ucieszyç
please, delight. ~ si´ z+G be
glad of. +I enjoy (life, etc.)

cieÊla mp Gpl -i or -ów carpenter
ci´˝ar mi weight, burden
ci´˝arek -rku mi counterweight
ci´˝arowy aj freight
ci´˝ki aj heavy, hard, difficult. av

pred ci´˝ko; ~ chory seriously
ill; ~ mi it's hard for me. comp
aj ci´˝szy, comp av ci´˝ej.

ci´˝koÊç f gravity, severity,
difficulty

ciocia f dim of ciotka Gpl cioç
aunt(ie)

ciotka -tek f aunt
cisza f quiet, silence, calm
ciÊnienie n pressure (air, blood,

etc.)
ciÊnieniomierz -a mi barometer
cnota cnót f virtue
co pron G czego D czemu IL czym

what. ~ bàdê whatever; ~
chwil´ or ~ chwila every
minute or so; ~ dzieƒ every
day. ~ najmniej at least; co
prawda to be sure; ~ s∏ychaç?
what's new? ~ do +G as far as
--- is concerned; ~ nieco
something or other; ~
takiego? what the heck? ~ ty
na to? what do you say to
that? ~ zacz emph who or what
(in the world); ~ z tego? what
of it? to ~? so what?

codzienny aj every-day. av
codziennie daily
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cofaç -am -asz impf, pf cofnàç -n´ -
niesz set back, back up, retract,
reverse, withdraw. ~ si´ go
away, withdraw, back off

cokolwiek pron decl like co:
czegokolwiek, etc. anything (at
all), whatever

coraz av with comp aj or av more
and more, increasingly; ~
∏atwiejszy easier and easier; ~
trudniej with increasing
difficulty. ~ to every now and
then

coÊ pron decl like co: czegoÊ, etc.
something. coÊ takiego you
don't say

córeczka -czek, córuchna, córunia
dims of córka

córka -rek f daughter
có˝? emph pron what? interj well?

what can I say?. ~ dopiero not
to mention

cud mi Npl cuda miracle; jakimÊ
~dem by some miracle

cudowny aj wonderful,
miraculous, precocious

cudzoziemiec -mca mp foreigner
cudzoziemka fem of cudzoziemiec
cudzoziemski foreign
cukier -kru mi sugar
cukierek -rka mi candy, sweet
cukierkowy aj sentimental
cukrowy aj of cukier
Cygan mp Npl -nie GApl -ów

Gypsy fem Cyganka -nek
cyniczny aj cynical
cynik mp cynic
cynizm mi cynicism
cyprys mi -a or -u cypress
cytryna f lemon
cytrynowy aj of cytryna
cywilizacja f civilization
cywilny aj civil. stan ~ marital

status
czajniczek -czka mi teapot
czajnik mi -a kettle
czapeczka -czek dim of czapka

czapka -pek f cap
czarny aj black. av czarno
czas mi time. na ~ in or on time.

najwy˝szy ~ high time. ~sem
per chance, sometimes. ~sami
at times, sometimes. od ~su
do ~su now and again, from
time to time. w ~sie +G
during

czasowy aj of czas
czaszka -szek f skull
czàstka -tek f dim of cz´Êç
czekaç -am -asz impf, pf poczekaç

or zaczekaç wait. +G await. ~
na+A wait for

czekolada f chocolate
czekoladka -dek f a chocolate

(candy)
czekoladowy aj of czekolada
czelnoÊç f impudence
czelny aj impudent, brazen
czepek -pka mi cap (nurse's,

woman's, child's), bonnet
czereÊnia f Gpl -ni cherry, cherry

tree
czerwcowy aj of czerwiec
czerwiec -wca mi June
czerwieƒ f red(ness)
czerwonawy aj reddish, ruddy
czerwony aj red. av czerwono
czesaç -sz´ -szesz impf, uczesaç pf

comb. int ~ si´ comb (do)
one's own hair. pf see also
przyczesaç, zaczesaç

czeÊç f czci honor, worship,
regard, reverence. na ~ +G in
honor of. as interj czeÊç! hi!
bye!

cz´sto av of cz´sty often, frequently
cz´stowaç -tuj´ -tujesz impf, pf

pocz´stowaç +A, +I offer
(something to eat), treat with.
~ si´ +I help oneself to

cz´Êç f part, portion, component.
w przewa˝ajàcej ~Êci for the
most part
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cz∏onek -nka 1 mi member, limb,
penis. 2 mp Npl -owie member
(of organization)

cz∏onkowski aj of cz∏onek
cz∏owiek mp pl N ludzie GA ludzi I

ludêmi man, human, person,
one. pl people

czo∏o czó∏ n Gpl czó∏ brow. na czele
+G in charge of, at the head of

czosnek mi garlic
czterdziestka f reif num the

number forty
czterdziesty num aj of czterdzieÊci

fortieth
czterdzieÊci num -dziestu I -oma

forty
czterechsetlecie n four-hundredth

anniversary
czterechsetny aj four hundredth
czternastka f reif num the number

fourteen
czternasty num aj of czternasty

fourteenth
czternaÊcie num -nastu I -oma

fourteen
czternaÊcioro -rga coll num

fourteen
cztery num mp czterej GL czterech

D czterem I czterema four
czterysta num -u I -oma four

hundred
czuç -uj´ -ujesz impf feel, sense,

smell. intr ~ si´ feel. êle si´
czuj´ I feel bad

czu∏oÊç f tenderness, sensitivity
czu∏y aj tender, sensitive. av czule
czwartek -tku mi Thursday
czwarty num aj fourth
czworo coll num -rga (group of )

four
czwórka reif num f foursome, the

number four
czy part whether, if, disjunctive or.

czy... czy... whether... or....
czy˝ nie? or isn't it?

czyj czyja czyje pron ajwhose. czyjÊ
czyjaÊ czyjeÊ someone's

czym part +comp. czym pr´dzej all
the faster, as fast as possible

czyniç -ni´ -isz impf, pf uczyniç do,
make, render (a service)

czynienie n. mieç do ~nia z+I have
to do with

czynnik mi -a factor, (chemical)
agent

czynnoÊç f activity
czynny active, working,

operating, open (of store or
office)

czystoÊç f purity, cleanliness
czysty aj clean, tidy, pure, blank. av

czysto. comp aj czystszy. comp av
czyÊciej, av phr do czysta
thoroughly

czyÊciç -szcz´ -Êcisz impf, pf
poczyÊciç or wyczyÊciç clean.
intr ~ si´ clean o.s.

czytaç -am -asz impf, pf przeczytaç
read

czytelniczka fem of czytelnik
czytelnik mp reader

ç
çwiczenie n exercise (physical or

in a book)
çwiczyç si´ -cz´ -czysz impf

practice, train
çwierç num quarter
çwierçwiecze n quarter-century

D
dach mi roof
dachowy aj of dach
daç dam dasz dadzà pf, impf dawaç daj´

dajesz give, yield, grant, allow,
permit, let, serve.~ si´. da si´ to
zrobiç. that can be done. nie da si´
tego robiç that can't be done. okno
nie da∏o si´ otworzyç the window
couldn't be opened.
da Bóg God willing
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daç komuÊ�coÊ�robiç have s.t. done
by s.o. ( a suit, etc.)
daç sobie rad´ + infin) manage (to
do). z+I be able to handle s.t.
daj spokój phr give me a break

dalej comp avof daleki mówiç dalej
keep talking. byç ~ przy kimÊ still
be with s.o. iÊç ~ continue, keep on

daleki aj far, distant. comp aj
dalszy qv. ciàg dalszy
continuation. comp av dalej qv.
z daleka from afar

dama f lady
damka -mek f queen (in cards).

lady's bicycle
damski aj lady's (apparel)
dane pl aj as noun facts, data,

givens
danie n course, dish. pierwsze

drugie first course
daremnoÊç f fruitlessness,

pointlessness
daremny aj futile, fain, fruitless
darmo in the phr za ~ for free,

gratis, for nothing
darmozjad mp pej free-loader
darowaç -ruj´ -rujesz or

darowywaç -wuj´ -wujesz impf,
pf podarowaç +D 1 give,
present. 2 forgive, overlook

darzyç -rz´ -rzysz impf +A, +I
bestow, grant, accord; ~ kogoÊ
uczuciem have feelings for s.o.

data f date. ~ urodzenia date of
birth

dawny aj of old, former, long-ago.
~na historia early history. ~ne
czasy .(good) old days av
dawno formerly, a long time
ago. od dawna for a long
time; od dawien dawna from
time immemorial

dbaç -am -asz impf, pf zadbaç o+A
take care of, care about. ~ o
siebie look out for o.s.

debiut mi debut. mp debiutant
debutant

debiutantka -tek f debutante
dech tchu mi breath. ~ tchu catch

one's breath
decydowaç -duj´ -dujesz impf, pf

zdecydowaç o+L decide about.
o+A determine. intr ~ si´
decide, make up one's mind.
na+A opt for

decyzja f decision
defilowaç -luj´ -lujesz impf march

past
deka, dekagram decagram (10 grams)
deko n us indecl decagram
delikatesy pl form pl -ów

delicatessen. w delikatesach
delikatny aj delicate, gentle, soft.

delikatnoÊç delicateness, delicate
quality

denerwowaç -wuj´ -ujesz impf, pf
zdenerowaç worry, upset,
distract. intr ~ si´ +I get
worried, upset by s.t.

dentysta mp dentist
dentystka -tek fem of dentysta
depesza f telegram, wire.

depeszowaç -szuj´�-szujesz impf
telegram, wire

deprymowaç -muj´ -mujesz impf
depress, deject, dishearten,
deprecate. av deprymujàco
deprecatingly

deser mi dessert
deserowy aj of deser
deska -sek f board. ~ ratunku life

saver <preserver>
deszcz mi rain. pada ~ it is

raining. dim
deszczowy aj of deszcz
deszczu∏ka -∏ek f board
deszczyk -a dim of deszcz
dezaprobata f disapproval
dla prep +G for, for the sake of, for

the benefit of
dlaczego inter av why
dlatego indic av for that reason,

therefore. dlatego, ˝e...
because
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d∏oƒ f Ipl d∏oƒmi palm of hand. jak
na d∏oni in front of one's eyes

d∏ugi aj long. av d∏ugo. na ~ for a
long time. comp aj d∏u˝szy.
comp av d∏u˝ej

d∏ugopis mi ball-point pen
d∏ugoÊç f length
d∏u˝ny aj in debt
dno den n Gpl den bottom
do prep +G to, up to, into, as far

as, until; do miasta to town;
do wody into the water; do
domu (to) home; do godziny
szóstej by six o'clock

doba f period, age, era, 24 hours.
ca∏à dob´ all hours

dobiegaç -a us-3p ~ koƒca draw to
an end <close>, reach

dobowy aj of doba
dobranoc interj good-night
dobranocka -cek f good-night story

(on radio, TV)
dobroç f dla+G goodness, kindness

toward
dobry aj good, fine, sound, valid; ~

do +G good for; na ~re for good. av
dobrze qv. comp aj lepszy. comp av
lepiej. tym ~ all the better. sup aj
najlepszy best

dobrze av of dobry good, fine, all
right. ju˝ ~ there, there

doceniç -ni´ -nisz pf, impf doceniaç
appreciate

dochodowy aj profitable
dochodzenie n investigation
dochowaç -am -asz pf, impf

dochowywaç -wuj´ -wujesz +G
keep (secret), preserve

doczekaç si´ -am -asz +G wait for,
wait until, live to see

dodaç -dam -dasz -dadzà pf, impf
dodawaç -daj´ -dajesz add

dodatek -tku mi supplemen†,
addition. na ~ what's more; w
~tku do+G in addition to

doglàdaç -am -asz impf, pf
doglàdnàç -n´ -niesz +G see to,
look after

dogodziç -dz´ -dzisz pf, impf
dogadzaç +D please, suit. trudno
mu dogodziç it's hard to please
him

dogoniç -ni´ -nisz pf, impf doganiaç
gain on, pf overtake, catch up to

dojazd mi do+G approach, access
to

dojazdowy aj of dojazd
dojechaç -jad´ -jedziesz pf, impf

doje˝d˝aç drive as far as,
commute, pull into (station)

dojrzeç 1-ej´ -ejesz pf, impf
dojrzewaç ripen, mature

dojrzeç 2 -jrz´ -jrzysz pf, impf
doglàdaç +G inspect, oversee,
spot

dojÊç -jd´ -jdziesz doszed∏, dosz∏a pf,
impf dochodziç -dz´ -dzisz
do+G come to, arrive at, reach,
accomplish, make an
impression on. to do nic nie
dojdzie that'll come to naught.
~ do wniosku conclude

dokàd av where to
dok∏adny aj exact, precise,

thorough. av dok∏adnie
thoroughly, carefully,
precisely.noun dok∏adnoÊç
exactness, exactitude, precision,
accuracy

dokonaç -am -asz pf, impf
dokonywaç -uj´ or -ywam +G
accomplish, perform (action). ~ si´
come to pass, be accomplished

doktor mp doctor (medical and
academic)

doktorat mi doctorate
dokuczyç -cz´ -czysz pf dokuczaç

impf +D annoy, bother, irk, tease
dokument mi document
dolecieç -c´ -cisz pf, impf dolatywaç

-tuj´ -tujesz come flying, fly to,
reach (of sound)
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dolina f valley
dolny aj lower
dom mi house, home. do domu to

home. w domu at home. ~
towarowy department store. ~
kultury community center. ~
studencki dormitory

domagaç si´ -am -asz impf+G demand,
claim, call for

domek -mku mi cottage
domknàç -n´ -niesz pf, impf

domykaç close, shut (completely)
domostwo n homestead
domowy aj of dom. praca ~wa

homework. prace ~we
housework. zwierz´ ~we
household pet. po ~wemu
informally

domyÊliç si´ -l´ -lisz pf, impf domyÊlaç
si´ guess, imagine, suppose

dopatrzeç si´ -rz´ -rzysz pf, impf
dopatryrwaç si´ +G see behind,
spot, read into

dopiero av only (just). ~ co only
now. có˝ dopiero not to
mention

dopóki nie conj phr (not) until
dopóty, dopóki conj after nie not until
doprawdy av really, honestly
doprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf

doprowadzaç do+G lead to,
bring about

dopust mi visitation (from above). ~
bo˝y scourge

dopuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf
dopuszczaç do+G allow, let
happen, let pass, admit into. ~
si´ +G commit (crime, etc.)

doros∏y aj adult, grown(-up). as mp
adult, grown-up. av doroÊle in a
mature manner

doro˝ka -˝ek f hansom cab,
carriage

dorzecze n Gpl -y river basin
dorzuciç -c´ -cisz pf, impf dorzucaç toss

in another

dosi´gaç -am -asz impf, dosi´gnàç
†si´gnàç pf, +G reach (up to )

doskona∏y aj excellent, perfect. av
doskonale excellently, perfectly

dos∏owny aj literal. av dos∏ownie
literally

dostaç -an´ -niesz pf, impf dostawaç
-staj´ get, receive, obtain. ~ si´
do +G get into, get to

dostarczyç -cz´ -czysz pf, impf
dostarczaç +D +G provide, supply

dostateczny aj do+G sufficient for.
av dostatecznie sufficiently

dost´pnoÊç f accessibility
dost´pny aj dla kogoÊ accessible

<available> to s.o
dostrzec -strzeg´ -strze˝esz -strzeg∏ pf,

impf dostrzegaç discern, perceive,
tell

dosyç av =doÊç rather, enough
doÊç av =dosyç rather, fairly, quite,

enough. mieç ~ have enough.
~, ˝e suffice it to say that

doÊwiadczenie n experience
doÊwiadczenie n experience; z

w∏asnego doÊwiadczenia from my
own experience

doÊwiadczyç -cz´ -czysz pf, impf
doÊwiadczaç +G experience

dotknàç -n´ -niesz pf, impf dotykaç +G
touch, feel, strike, affect, afflict

dotrzymaç -am -asz pf, impf
dotrzymywaç -muj´ or -mywam +G
keep (word, promise. company)

dotychczas av heretofore, hitherto,
til now

dotychczasowy aj previous, until
now

dotyczyç -czy us-3p +G concern
dowcip mi joke, humor, wit
dowiedzieç�si´ -wiem -wiesz -wiedzà pf,

impf dowiadywaç si´ -duj´ -dujesz
+G or o+L learn, find out

dowieÊç -wiod´, -wiedziesz, wiód∏,
wiod∏a, wiedli pf, impf dowodziç -
dz´ -dzisz prove, impf try to prove
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dowieêç -wiod´ -wiedziesz -wiód∏ -
wiod∏a -wiedli pf, impf dowoziç -˝´
-zisz take to, drive to

dowolnoÊç f arbitrariness
dowolny optional, at will. w ~

sposób in any way, as one
likes

dowód -wodu mi na+A proof,
evidence of. ~ osobisty
personal identification

dó∏ do∏u mi pit, bottom. do do∏u
down. na dó∏ down(wards),
downstairs. na dole at the
bottom, downstairs. w dole at
the bottom. w dó∏
down(wards). z do∏u from the
bottom

draƒ mp rascal
dreszcz mi often pl shiver
dr´czyç -cz´ -czysz impf torment,

distress
drobiazg mi trifle, sundry
drobnostka -tek f trifle
drobny aj small, slight, minor,

petite. pl small change
droga dróg f road, way. swojà ~gà

in one's own way; na drodze
in the road, in the way; po
drodze along the way; w
drodze on the way, in the
course of, by way of; wejÊç
sobie w drog´ get in each
other's way; droga dojazdowa
access road

drogeria f druggist's
drogi aj expensive, dear; mój ~

my dear; Drogi Panie Dear
Sir. comp a dro˝szy. comp av
dro˝ej

drogomistrz mp Npl -owie road-
master (person responsible for the
upkeep of a stretch of highway)

drogowy aj of droga
dro˝ej comp av of drogi
dró˝ka dim of droga
drucik mi -a dim of drut

drugi aj another, the other,
second. na ~ dzieƒ next day

drukarnia f Gpl -rƒ <-rni> printery,
printer's

drut mi wire, knitting needle. robiç
na ~-ach knit

drwal mp wood-cutter
drzeç dr´, drzesz, drzyj, dar∏, impf,

pf poddrzeç tear. ~ si´ impf-
only shout, holler

drzemaç -mi´ -miesz impf slumber
drzewko -wek n dim of drzewo
drzewo n tree
drzwi pl form G drzwi door(s)
drzwiczki -czek dim of drzwi
duma f 1. pride, self-respect 2.

Ukrainian heroic song
dusiç -sz´ -sisz impf, pf udusiç

strangle, smother, stifle, stew
(meat). ~ si´ smother, choke,
strangle

dusza f soul, heart. nie by∏o ˝ywej
~szy there wasn't a living soul

duszpasterski  aj of duszpasterstwo
duszpasterstwo n priesthood,

ministry
du˝o av of du˝y a lot. +G a lot of. za ~

too much. niedu˝o not much. comp
av wi´cej more

du˝y aj large, big. av du˝o comp aj
wi´kszy. comp av wi´cej

dwa m/n, f dwie mp dwaj GDL dwu
G dwóch or dwu D dwom or
dwu, dwóm I dwoma, f dwiema
two

dwadzieÊcia num dwudziestu I -oma
twenty

dwanaÊcie num GDL dwunastu I
dwunastoma twelve

dwie see dwa
dwieÊcie num dwustu I dwustoma

two hundred
dwojaki aj double-sided, w ~

sposób in one of two ways
dwoje coll num -jga (group of) two
dworzec -rca mi station, depot,

terminal (train, bus). ~
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kolejowy train station. ~
autobusowy bus terminal

dwója aug reif num of dwójka a two
(grade)

dwójka reif num a two, twosome.
we ~jk´ the two of them, us

dwudziestopi´ciolecie n twenty-
five-year anniversary

dwudziestoszeÊcioletni aj twenty-
six-year

dwudziesty num aj twentieth
dwunasty num aj of dwanaÊcie

twelfth
dwunasty num aj twelfth
dylemat mi dilemma
dym mi smoke
dynia f squash, pumpkin
dyrekcja f leadership, management
dyrektor mp director, manager,

head
dyskretny aj discreet. av dykretnie
dyskusja f (formal) discussion
dyskusyjny aj controversial. klub

~ debating club
dyspozycja f directive, instruction,

inclination, disposition, disposal.
do ~ji at one's disposal

dywan mi -u or -a rug, carpet
dywanik -a dim of dywan
dywersant mp saboteur
dywersja f sabotage
dzbanek -nka mi pitcher
dziaç si´ dzieje us-3p impf go on,

happen, go on, occur. co si´
dzieje? what's going on?

dziadek -dka mp Npl -owie
grandfather. dziadkowie
grandparents

dziadzio mp grandpa
dzia∏aç -am -asz impf operate, work

(of equipment). na+A have an
effect on; dzia∏asz mi na nerwy
you're getting on my nerves

dzia∏anie n operation (esp.
military), activity

dzia∏ka -∏ek f garden plot

dzieciƒstwo n childhood. od
dzieciƒstwa since childhood

dziecko n pl NAG dzieci D dzieciom
I dzieçmi L dzieciach child

dziedzic mp heir, young squire
dziedziczny aj hereditary
dziedziczyç -cz´ -czysz impf, pf

odziedziczyç po+L inherit from
dziedzina f area, branch, field of

study
dzieje pl-only G -ów history
dziejowy aj historical
dzieliç -l´ -lisz impf, pf podzieliç

share, divide. ~ si´ +I share.
dzielnica f section, province,

district, part of town
dzielnicowy aj regional. as mp

constable
dzielny aj brave, resourceful,

gallant. av dzielnie bravely
dzie∏o n work (of art, literature)
dziennik mi -a journal, diary, log-

book, daily paper
dziennikarstwo n journalism
dzienny aj of dzieƒ daily
dzieƒ dnia mi NApl dni or dnie Gpl

dni day; ~ dobry hello; ~ po
dniu day by day; ~ w dzieƒ
on this very day; ~ za dniem
day after day; na co ~ on an
everyday basis; na drugi
dzieƒ next day. pewnego
dnia one day; z dnia na ~
from one day to the next; w
bia∏y ~ in broad daylight;
Dzieƒ Kobiet Women's Day

dziesiàtek -tka mi decade
dziesiàtka -tek reif num a ten
dziesiàty num aj tenth
dziesi´cioro -rga coll num ten
dziesi´ç num GDL -´ciu I -´cioma

ten
dziewcz´ n -´cia Npl -´ta Gpl -àt girl
dziewczyna f girl
dziewczynka -nek f little girl
dziewiàtka reif num f a nine
dziewiàty num aj ninth
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dziewi´cioro -rga coll num nine
dziewi´ç num -´ciu I -ioma nine.

num aj
dziewi´çdziesiàt num -dziesi´ciu I -

ioma ninety
dziewi´çset num -´ciuset nine

hundred
dziewi´çsetny aj nine hundredth
dziewi´tnasty aj nineteenth
dziewi´tnaÊcie num -nastu I -

nastoma nineteen.
dzi´ki prep +D thanks to, due to,

by means of. dzi´ki! thanks!
dzi´kowaç -kuj´ -kujesz impf, pf

podzi´kowaç +D za+A thank
for. dzi´kuj´ thank you, no
thanks

dzisiaj see dziÊ
dzisiejszy aj of dziÊ today's
dziÊ or dzisiaj av today; ~ rano

this morning; do ~ dnia until
this very day

dziura f hole, cavity, hole in the
wall (place)

dziurka -rej f dim of dziura
dziwactwo n eccentricity
dziwiç -wi´ -wisz impf, pf zdziwiç tr

surprise. ~ si´ intr+D be
surprised (at). co tu si´ dziwiç
little wonder

dziwny aj strange. av dziwnie
dzwon mi bell
dzwonek -nka mi dim of dzwonek
dzwoniç -ni´�-nisz impf, pf zadzwoniç

do+G call, ring, telephone s.o.
d˝em mi subst jam (food)
d˝entelmen mp gentleman
d˝insy pl form jeans
d˝ungla f Gpl -i jungle
dêwigaç -am -asz impf, pf dêwignàç -

n´ -niesz lift, raise, hoist

E
e, ee exclam oh!, aw!
egoista mp egotist
egoistka -tek fem of egoista

egoizm mi egotism, selfishness
egzamin mi examination
ekonom mp economist
ekonomia f economy
ekonomiczny aj economic(al)
ekran mi screen (film, television).

na ~nie now playing
ekshibicjonizmmi exhibitionism
ekspedient mp ekspedientka f

salesperson
ekspres mi 1. express (train, letter,

newspaper, service). 2. coffee-
maker

ekspresowy aj express (train,
service); ekspresowy termin
ASAP. list ekspresowy special-
delivery letter

elegancki aj elegant, smartly dressed
elektrycznoÊç f electricity
elektryczny aj electrical
element mi element
elementarny aj elementary,

rudimentary
emaliowany aj enameled
emerytura f retirement. na

emeryturze in retirement, retired
energia f energy
energiczny aj energetic. av

energicznie
epoka f epoch, period
etap mi stage, period
etnograf mp ethnographer
etnografka -fek fem of etnograf
etnografowa f decl like aj

ethnographer's wife
etnolog mp ethnologist
etykieta f etiquette
ewentualnoÊç f eventuality,

possibility, happenstance,
contingency

ewentualny aj eventual, possible,
likely. av ewentualnie if need
be

F
fabryczny aj of fabryka
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fabryka f factory, plant
fachowy aj professional, technical,

expert
fajny aj colloq fine, great, neat. av

fajnie
fakt mi fact
farba f paint, color, dye
fartuch mi -a apron, doctor's gown
fartuszek -szka mi dim of fartuch
fatyga f trouble, bother, effort
felczer mp military surgeon
ferie pl-only G ferii inter-term

holidays, recess
fiakr mi�fiacre (kind of horse-

drawn cab)
fili˝anka -nek f teacup, coffee cup
film mi film, picture, movie,

cinema. na ~mie at a movie
filmowy aj of film
filowaç luj´ -lujesz impf flicker
fio∏ek -∏ka violet (flower)
fio∏kowy aj mauve
firana f curtain
firanka -nek f curtain, drape
fizyka f physics
flaki G -ów tripe
flakon mi bottle, vase, flagon
forma f form, physical shape,

mould. byç w ~mie be in
shape, on form

formalistyczny formalistic. av
formalistycznie

formowaç -muj´ -mujesz impf, pf
uformowaç form, fashion, shape,
mold. intr ~ si´ be formed

fort mi fort
fotel mi -a armchair
fotografia f photograph
fragment fragment, excerpt
Francja f France
francuski aj French. av po ~sku in

French
francuszczyzna f French language
Francuz mp Frenchman
Francuzka -zek f Frenchwoman
frank fac an franc
front mi front (military, weather)

frytki -tek pl form french fries
fryzjer mp barber, hairdresser
fryzjerka -rek fem of fryzjer
funkcja f function
funkcjonowaç -nuj´ -nujesz impf

function
fura f wagon, cart
furka -rek dim of fura

G
gabinet mi office, private office
gadanie n talk, chatter
gapiç si´ -pi´ -pisz w+A stare, gape at.

pf see zagapiç si´
garnek -nka mi pot, dim garnuszek

-szka little pot, mug
garnizon mi garrison
garnizonowy aj of garnizon
gaw´dziç -dz´ -dzisz prattle
gaz mi gas
gazeta f newspaper
gazowy aj of gaz
gdyby cond conj (with endings of

byç: gdybym gdybyÊ gdybyÊmy
gdybyÊcie) if. gdyby nie unless

gdy˝ conj since, because
gdzie av where gdzieÊ

somewhere. ~ tam! heck no!.
~ indziej somewhere else

gdziekolwiek av anywhere (at all),
wherever

gdzieniegdzie av here and there
gdzieÊ av somewhere
generalizowç -zuj´�-zujesz impf

generalize
gestapo n indecl gestapo
gestykulowaç -uj´ -ujesz impf

gesticulate
getr us-pl spat, gaiter
g´ba f vulg lip, mouth, kisser
g´stoÊç f density
g´sty aj thick, dense. comp aj

g´stszy or g´Êciejszy. comp av
g´Êciej

g´Ê f Napl g´si goose
gimnazjalista mp o-fash school-boy
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gimnazjalistka fem of gimnazjalista
gimnazjum n grammar school
ginàç -n´ -niesz impf, pf wyginàç die

out, become extinct
g∏adki aj smooth, sleek. pójÊç

g∏adko go smoothly. comp aj
g∏adszy. comp av g∏adziej

g∏àb g∏´bi f depth(s)
g∏´bina f often-pl depth, the deep
g∏´boki aj deep, profound. comp aj

g∏´bszy. comp av g∏´biej
g∏´bokoÊç f depth
g∏odny aj hungry
g∏os mi voice, vote. na ~ out loud
g∏oÊny aj loud, renowned, talked

about. av g∏oÊno loudly, out
loud

g∏owa g∏ów f head. dobra ~ good
mind; traciç ~w´ lose one's
head; przyjÊç�komuÊ do ~wy
occur to s.o.; mieç z ~wy have
off one's hands

g∏ód g∏odu mi hunger. o g∏odzie on
an empty stomach

g∏ówka -wek f dim of g∏owa
g∏ówny aj chief, main. av g∏ównnie
g∏uchy aj, also as mp deaf. ~

telefon dead line. ~ jak pieƒ
deaf as a post

g∏upi aj stupid
g∏upstwo f stupidity, idiocy. pl

nonsense
gmatwaç -am -asz impf, pf

zagmatwaç or pogmatwaç
muddle. ~ si´ get muddled

gmina f community, commune,
parish

gminny aj communal
gniewaç si´ -am -asz impf, pf

rozgniewaç si´ na+A be angry at.
tr w.o. si´ anger

go pron G of on, ono, A of on him
godnoÊç f dignity, name
godny or godzien aj worthy +G

of. av godnie worthily
godzina f hour, o'clock; o

pierwszej ~nie at one o'clock;

z ~ny na ~n´ from hour to
hour; na pierwszà ~n´ for one
o'clock; ~ policyjna curfew

godzinka -nek f dim of godzina
goliç (si´) -l´ -lisz impf, pf ogoliç (si´)

shave
goniç -ni´ -nisz impf, pf zagoniç

drive, chase. ~ si´ chase after
goràcy aj hot..adv passionately,

keenly. comp aj gor´tszy. av
and av pred goràco hot,
heatedly. goràco mi I am hot.
na goràco served hot. comp av
gor´cej

goreç -eje us-3p blaze, flame, burn,
glow

gorszy comp aj of z∏y worse. co gorsza
what is worse. comp av gorzej.
najgorszy sup aj worst

gorycz f bitterness, life's pain
goryl ma gorilla
gorzej comp av of z∏y worse. najgorzej

comp av worst
gorzki aj bitter. comp aj bardziej ~
gospoda f inn, tavern
gospodarstwo n farm, household
gospodarz mp host, landlord
gospodyni f hostess
gosposia f maid, cleaning lady
goÊciniec -ƒca mi roadway
goÊç mpIpl goÊçmi guest
gotowaç -tuj´ impf, pf ugotowaç

prepare, cook. ~ si´ boil, be
prepared. prepare o.s.

gotowany aj boiled, prepared, ready-
made

gotowoÊç f preparedness,
readiness

gotowy (gotów) aj ready,
prepared, ready-made.
gotowy do +G ready for

gotycki aj Gothic
góra f mountain, hill. do ~ry up,

upwards. na ~r´ upwards, (to)
upstairs. na ~rze on top,
upstairs. w ~r´ up(wards). z
~ry in advance
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górny aj upper
górski, górzysty aj mountainous
gracz mp player
graç gram grasz impf, pf w+A

pograç, zagraç play. ~ w
bryd˝a play bridge

granatowy dark blue, navy blue
granica f border, boundary,

borderline, limit. za ~cà abroad.
za ~c´ (to) abroad. zza ~cy from
abroad. bez granic without
limits

grochówka f pea soup
gromada f group, bunch, district
gromadziç -dz´ -dzisz impf

accumulate. ~ si´ gather
together, assemble, pile up. pf
see zgromadziç

gromnica f large candle lighted at
deathbed

grono n cluster, circle of friends
grosik mi -a dim of grosz
grosz -a fac an grosh (monetary

unit)
groziç -˝´ -zisz impf, pf zagroziç +D +I

menace, threaten s.o. with s.t.
groêba f threat, menace
gruboÊç f thickness, coarseness
gruboskórny aj thick-skinned
gruby aj thick, fat. av grubo
grudniowy aj of grudzieƒ
grudzieƒ grudnia mi December
grunt mi ground, basis , foundation,

the main thing. w ~ncie rzeczy
basically, in the final analysis

gruntowny aj basic, fundamental.
av gruntownie

grupa f group
grusza f pear, pear tree
gruszka -szek f pear, pear tree
gryka f buckwheat. aj gryczany
gryêç gryz´ -ziesz gryz∏ gryêli impf,

ugryêç pf bite, gnaw; gryzie ci´
sumienie your conscience is
bothering you. ~ si´ fret

grzàski aj slippery
grzechot mi rattle

grzechotaç -o(c)z´ -o(c)zesz impf rattle
grzechotka -tek f (baby's) rattle
grzechotnik ma rattlesnake
grzecznoÊciowy aj polite (usage)
grzecznoÊç f politeness, courtesy
grzeczny aj polite, courteous
grzyb m -a mushroom. aj grzybowy. zupa

~wa mushroom soup
grzybek -bka mi dim of grzyb
gubiç -bi´ -bisz impf, pf zgubiç lose. ~

si´ get lost, lose one another
guma f rubber, eraser, gum
gumka -mek rubber band, eraser
gumowy aj of guma
gust m i us-fig taste
gustowny aj tasteful
gwa∏t mi violence, rape. ~tem or

na gwa∏t violently, by force
gwa∏towny violent
gwiazda f DLsg gwieêdzie star
gwiazdka -dek f Christmas-Eve

gift, asterisk.
gwiazdkowy aj of gwiazdka
gwizd mi whistle (sound)
gwizdek -dka mi whistle (object)
gwóêdê gwoêdzia mi nail

H
ha interj hah!
halo! excl hello! hey!
hamowaç -muj´ -mujesz impf, pf

wyhamowaç brake
ha∏as mi noise, commotion
ha∏aÊliwy aj noisy
hasaç -am -asz impf romp, frolic
hej excl hey! hi! right!, hello! bye!
herbata f tea
historia f history, story, plot
historycznoÊç f historicity
historyczny aj historical
historyk mp historian
hiszpaƒski aj Spanish. av po

hiszpaƒsku in Spanish
hitlerowiec mp Nazi
hitlerowski aj Nazi
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hobby n indecl hobby
hodowaç -duj´ -dujesz impf raise,

bring up
horyzont mi horizon
hotel mi Gpl -i or -ów hotel
hotelik mi dim of hotel

I
i conj and. i... i... both... and. i tak

even so
ich 1. poss pron indecl their 2. G of

oni or one qv
idealny aj ideal. av idealnie
idiologiczny aj ideological
igie∏ka -∏ek f dim of ig∏a
ig∏a f igie∏ needle
ile indef num ilu I iloma as much

as, as many as, how many,
much. ~ masz lat? how old are
you? o ~ wiem as far as I
know

ilekroç av every time, as often as
iloÊç f quantity, aj iloÊciowy

quantitative
im, imi see on, ono, oni, one
im… tym… conj +comp the…

the… im g∏´biej tym
ch∏odniej the deeper (you go)
the colder (it is)

imieniny pl-form G imienin Nameday
impreza f gathering, get-together,

party
imi´ n imienia Npl imiona name,

first name, given name. jak
masz na ~? what's you (first)
name? po imieniu by (first)
name. w imieniu +G in the
name of

inaczej aj otherwise, differently. tak
czy inaczej one way or another

Indian|in -mp Npl -nie GApl -nów
(American) Indian

Indianka -nek fem of Indianin
indziej av part else. gdzie indziej

somewhere else. kiedy indziej some
other time

informatyk mp computer scientist
informatyka f computer science
ingerencja w+A f interference in
inny pron aj other, another,

different
coÊ innego something
different ktoÊ inny somone
else
mi´dzy innymi among other

things.
innym razem some other time

instalowaç -luj´ -lujesz impf, pf
zainstalowaç install

instytucja f institution
instytucjonalny aj institutional
instytut mi institute
inteligencja f 1 intelligence. 2

intelligentsia
inteligent mp member of the

intelligentsia
inteligentny aj intelligent
intendentura f commissariat
interes mi business
interesowaç si´ -suj´ -sujesz impf, pf

zainteresowaç si´ +I be interested
in

interesujàcy aj interesting
interwencja f intervention
intymnoÊç f intimacy
intymny intimate
in˝ynier mp engineer
irytacja f irritation, annoyance
irytujàcy aj irritating
iskierka -rek f dim of iskra
iskra f spark
Islandia f Iceland
islandzki aj Islandic
istnieç -ej´ -ejesz impf, pf zaistnieç

exist
istniejàcy aj existing
istnienie n existence
istota f essence, being. ~ ludzka

human being. w istocie in
essence

iÊç id´ idziesz szed∏ sz∏a impf det, indet
chodziç -dz´ -dzisz, pf pójÊç go (on
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foot), walk. jak ci idzie? how is it
going for you? see also chodziç

izba f chamber, room. wy˝sza i
ni˝sza ~ upper, lower house (of
parliament)

izobara f often pl isobar
i˝ sub conj lit =˝e

J
ja pron G mnie D mnie, mi A mnie I

mnà D mnie I
jab∏ecznik -a mi apple strudel
jab∏ko -∏ek n apple
jab∏kowy aj of jab∏ko
jab∏oƒ f apple-tree
jadaç -am -asz freq of jeÊç eat (often)
jaglany aj of jag∏a
jag∏a -gie∏ Gpl -gie∏ millet
jajko -jej n egg
jajowaty aj egg-shaped
jak av or conj as, like, how, since,

if.
jak Boga kocham as I live
and

breathe
jak d∏ugo how long.
jak dotàd so far
jak leci? how's it going?
jak masz na imi´? what's your

(first) name?.
jak myÊlisz? what do you think?.
jak najwy˝ej as high as

possible
jak rok d∏ugi as the year is

long
jak si´ masz? how are you

(informal)?.
jak tam? how's are things?
jak to? how's that, what do you

mean?.
jak tylko conj as soon as
jak zawsze as always.
jak zwykle as usual.
jak zwykle as usual

jakby conj (with endings of byç:
jakbym jakbyÊ jakbyÊmy jakbyÊcie) as
though, as if

jaki (jaka jakie) pron aj what, what
kind, what sort

jakikolwiek pron aj decl like jaki
(jakiegokolwiek, etc.) any sort of

jakiÊ jakaÊ, jakieÊ pron aj some kind,
some sort

jako ˝e conj although, since,
inasmuch as

jako conj as, like, by way of, in the
function of. pracowaç ~
nauczyciel work as a teacher. ~,
˝e inasmuch as

jakoÊ indef av somehow, somewhat
jakoÊciowy aj qualitative
jakoÊç f quality
jak˝e interj so very, how so,

however much
japoƒski aj Japanese
jarzyna f oft pl vegetable (usually,

prepared vegetables)
jarzynowy aj of jarzyna
jasnoÊç f clarity
jasny aj clear, bright, plain,

evident, light, fair-haired.
rzecz ~na, ˝e it is clear that.
piwo ~ne lager. av jasno or
jaÊnie.

jaw in phr na ~wie while awake.
wyjÊç na ~ be revealed, come out
into the open

jawny aj obvious, open, apparent,
manifest. av jawnie

jazda f DLsg jeêdzie travel, journey.
jazda! go! (start of bike, horse, or
car race)

jà pron A of ona her
je pron A of ono it,. A of one they-non-

mppl
jechaç jad´ jedziesz det, indet

jeêdziç je˝d˝´ jeêdzisz indet, pf
pojechaç go, ride, travel

jeden (jedna jedno) pron aj and num
one, a certain. jedni... inni
some, others. ~ po drugim
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one after another. ~ z nich one
of them. wszystko jedno it's
all the same, it doesn't matter

jedenasty aj eleventh
jedenaÊcie num GDL -nastu I -

nastoma eleven
jednak av or conj however,

though, nevertheless.
jednak˝e nonetheless

jednakowy aj identical, equal. av
jednakowo identically, equally
well

jedno i drugie one thing and the
other

jednomyÊlny aj unanimous. av
jednomyÊlnie

jednostka -tek f individual, entity,
unit

jednym s∏owem av phr in a word, in
brief

jedyny aj sole, solitary, only. av
jedynie only, solely

jedzenie. coÊ do ~nia something to
eat

jego poss aj of on his.. also: GA of on,
G of ono

jegomoÊç mp gentleman
jej poss aj of ona her, hers. also: GDL

of ona
jesienny aj fall-like, autumnal
jesieƒ f fall, autumn. jesienià, w

jesieni in the fall
jestem, jesteÊ, jest. see byç
jeszcze av still, yet, even, in

addition. ~ jak! and how! ~
nie not yet. ~ coÊ something
else. ~ raz once more

jeÊç jem jesz jedzà jad∏ jedli impf, pf
zjeÊç eat

jeÊli conj if. jeÊli... to... if... then...
jeêdziç je˝d˝´ jeêdzisz indet drive,

ride, travel (often). det see jechaç
je˝eli conj lit if
j´czeç -cz´ -czysz impf, pf j´knàç -n´ -

niesz moan, groan

j´zyk mi -a tongue, language. ~
ojczysty native tongue. ~
polski Polish (language)

j´zykowy aj relating to language
jogurt mi joghurt
jutro av tomorrow. do jutra till

tomorrow. do jutra! see you
tomorrow! od jutra beginning
tomorrow

jutrzejszy aj tomorrow's
ju˝ av already. ju˝! enough!. ju˝ ju˝!

there there!. ju˝ nie no longer

K
kaba∏a f 1. Cabala, fortune-telling,

inner circle 2. quandary,
predicament

kaczka -czek f duck
kafel -fla mi tile
kaflowy aj of kafel
kalendarz mi -a calendar
kalendarzowy aj of kalendarz
kamienica f tenement house, town

house
kamieniczka -czek f dim of kamienica
kamienny aj of kamieƒ
kamieƒ mi -a stone, rock, flint, gem
kamizelka -lek f vest, waistcoat
kanalizacja f sewage system
kanalizacyjny aj of kanalizacja
kana∏ mi canal, (TV) channel, sewer
kanapa f sofa
kanapka -pek f canape, open-face

sandwich
kandyzowaç -zuj´ -zujesz impf tr candy

(fruit)
kapelusik mi -a dim of kapelusz
kapelusz mi -a hat
kapusta f cabbage. kiszona

kapusta sourkraut
kara f punishment, fine. ~ Êmierci

death penalty. ~ wi´zienia
imprisonment

karaç -rz´�-rzesz impf, ukaraç or
pokaraç pf za+A punish (for)

karawan mi caravan, camping car
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karta f card, chart, sheet of paper. ~
chorobowa medical record
sheet. ~ do gry playing card. ~
kredytowa credit card

kartka -tek f card, coupon. ~
pocztowa post-card

kartofel -fla mi =ziemniak potato
karze∏ kar∏a m semi-per dwarf
karze∏ek -∏ka ma dim of karze∏
kasa f cashier's, box office,

checkout stand
kaseta f cassette
kasza f subst kasha, grits, groats. ~

gryczana buckwheat groats. ~
manna semolina

kaszanka f black sausage
kaszel -szlu mi cough
kaszkiet mi -u or -a visored cap
katar mi head-cold
katastrofa f bad crash, accident,

catastrophe
katedra f cathedral, professorial

chair
kategoria f category
kawa f coffee
kawa∏ek -∏ku mi piece; na ~∏ki into

pieces; w ~∏kach in pieces
kawaler mp Npl -owie bachelor
kawalerski aj of kawaler
kawalerzysta mp cavalry officer
kawiarnia f cafe
kazaç -˝´ -˝esz impf order,

command
ka˝dy ka˝da ka˝de, pl wszystkie

wszyscy pron aj each, every; pl
all

kàdziel f distaff. po ~li on the distaff
(mother's) side

kàpaç -pi´ -piesz impf, pf wykàpaç
bathe. ~ si´ bathe (self)

kàpiel f bath
kàpielowy aj of kàpiel
kàt mi angle, corner, nook; cichy

~ quiet spot; ~tem oka out of
the corner of one's eye; pod
~tem czegoÊ from the angle of
s.t.

kelner mp waiter
kelnerka -rek f waitress
ker 'house' in Breton
k´pa f clump
k´pka -pek f dim of k´pa
kiedy av when, kiedyÊ sometime.

od ~ since when
kiedykolwiek indef av anytime,

whenever, ever again
kiedyÊ indef av once, sometime
kielich mi -a chalice, bowl
kieliszek -szka mi shot glass, small

stemmed glass
kie∏basa f sausage
kiepski aj poor, mediocre, feeble
kierowca mp Npl. -y GApl -ów

driver
kierownica f steering wheel,

handlebar
kierowniczy aj leadership,

managerial
kierownik mp director, head
kierunek -nku mi direction
kierunkowy aj directional. numer

~ area code
kieszeƒ f pocket
kieszonka dim of kieszeƒ watch or

vest pocket
kieszonkowy aj pocket (watch,

knife, change, etc.)
kilka indef num kilku I kilkoma

several
kilkadziesiàt -dziesi´ciu indef num

several dozen
kilkanaÊcie indef num a dozen or

so
kilo(gram) mi -a kilo(gram)
kilo, kilogram mi -a kilogram
kilometr mi -a kilometer
kino n movie theater, cinema
kiosk mi booth, kiosk,

(news)stand
kioskarz mp newsagent (at a

newstand)
kiwaç -am -asz impf, pf kiwnàç -n´ -

niesz or pokiwaç +I nod. ~ g∏owà
nod one's head
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klapowaç -puj´ -pujesz impf slang fit,
tally; coÊ�nie klapuje something's
not right

klasa f class, grade (in school),
classroom

klawisz mi -a key (on typewriter,
piano, etc.), button (on radio, etc.)

klient mp customer, patron,
shopper

klientka -tek fem of klient
klimat mi climate
kliniczny aj clinical
klinika f clinic, dispensary
klub mi club
klubowy aj of klub
klucz mi -a key, wrench. ~ od

piwnicy key to the cellar
kluczowy aj key, crucial
kluska -sek f noodle. kluseczka
k∏aniaç si´ -am -asz +D bow down,

nod (toward)
k∏aÊç k∏ad´ k∏adziesz impf, pf

po∏o˝yç -˝´ -˝ysz lay, place,
set. ~ spaç put to bed. ~ si´ lie
down. ~ si´ spaç go to bed

k∏opot mi trouble, bother,
problem

k∏opotaç -oc´ -ocesz imp, pf
zak∏opotaç trouble, bother,
inconvenience. ~ si´ (o+A)
worry about

k∏opotliwy aj troublesome,
bothersome

k∏óciç si´ -c´-cisz impf, pf pok∏óciç
si´ or sk∏óciç si´ z+I, o+A
quarrel (with, about)

k∏ódka -dek f padlock
k∏ótnia f quarrel
k∏uç k∏uj´ k∏ujesz impf, pf uk∏uç

prick, sting
kiczki pl-only o-fash graç w ~ play

tipcat (schoolboy's game
involving knocking a peg in the
air with a bat, and then hitting it
to fielders)

kminek -nka mi caraway

kobiecoÊç f femininity,
womanliness

kobiecy aj woman's
kobieta f woman
koc mi -a blanket
kochaç -am -asz impf, pf pokochaç

love. ~ si´ love one another.
kochaç si´ w kimÊ be in love
with s.o. kochaç si´ z kimÊ
make love with. pf see also
zakochaç si´

kochanie n dear, darling
kochany aj oft as mp dear
koci aj of kot feline
kocio∏ kot∏a mi pot
kod mi code. ~ pocztowy zip code
kokietowaç -tuj´ -tujesz impf flirt
kolacja f supper. na ~cj´ for

supper. na ~cji at supper
kolacyjka -jek f dim of kolacja
kolanko -nek n dim of kolano
kolano n knee. pl lap
kolega mp colleague, friend, work-

or school-mate
kolej f railway, railroad, order,

turn. po ~ei one after another.
z ~lei in turn

kolejka -jek f small-gauge train,
line, queue

kolejny aj successive, consecutive,
next. av kolejno by turns. noun

kolejnoÊç order, succession,
sequence

kolejowy aj of kolej
kole˝anka -nek f of kolega colleague
kole˝eƒski aj collegial, friendly
kolor mi color, suit (cards);

jakiego koloru what color
kolorowy aj color(ed)
koloryt mi coloring, tone.

miejscowy or lokalny ~ local color
kolporter mp distributor (of

printed matter)
kolpoterka -rek fem of kolpoter
ko∏ataç -c(z)´ -c(z)esz impf, pf

zako∏ataç knock
ko∏dra -der f quilt, down comforter
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ko∏o 1 kó∏ n kó∏ wheel, circle
ko∏o 2 prep +G around, about,

near
komendant commandant
komin mi -a chimney
kominek -nka mi fireplace
komisariat mi police-station. mp

komisarz police-officer, commisar
komisja f commission, board
komplikacja f complication
komplikowaç -kuj´ -kujesz impf, pf

skomplikowaç complicate. ~ si´
become complicated

koncert f concert
koncertowy aj of koncert
konduktor mp conductor
konfitura f preserves
konflikt f conflict
koniak mi cognac, brandy
koniec -ƒca mi end. bez koƒca

endlessly. do koƒca +G by the
end (of). na koniec finally, at
last; w koƒcu finally, in the end

koniecznoÊç f necessity. z ~Êci of
necessity

konieczny aj necessary. av
koniecznie necessarily,
absolutely

konkretny aj concrete
konkurs mi contest, competition
konny aj of koƒ. jeêdziç�konno

ride horseback
konsekwencja f 1. consequence. w

~cji +G as a consequence (of) 2.
consistency

konserwa f canned food
konserwatysta mp conservative
konspiracja f conspiration
konspiracyjny aj conspiratorial
konspirator mp conspirator
konsulat mi consulate
konsum mi food store
kontakt mi contact, (light) switch
kontent aj indecl content
kontrola f control. ~ celna customs

control
kontroler mp (ticket) inspector

kontuar mi counter
kontur mi contour
konwersacja f conversation
koƒ ma Gpl koni Ipl koƒmi horse
koƒcowy aj of koniec final
koƒczyç -cz´ -czysz impf, skoƒczyç

pf tr finish. intr ~ si´ be
finished, come to an end

kopaç 1 -pi´ -piesz impf, pf kopnàç -
n´ -niesz w+A kick. ~ w kostk´
kick on the shin. ~ si´ kick each
other

kopaç 2 -pi´ -piesz impf, pf zakopaç
dig, sink (a well), mine (ore,
coal)

koper -rku mi dill. ~ w∏oski fennel
koperek -rku dill leaves
koperta f envelope
korek mi -a cork, stopper, plug,

fuse. traffic jam
koronka -nek f oft pl lace. (dental)

cap
koronkowy aj of koronka
korytarz mi corridor
koryto n trough
korzystaç -am -asz impf, pf

skorzystaç z+G avail oneself (of),
make use of, take advantage of

korzystny aj advantageous
korzyÊç f oft pl use, benefit
kos ma blackbird
kostium mi suit
kostka -tek f 1. cube (of butter, etc.),

lump (of sugar) 2. ankle, shin 3.
die, pl dice

kosz mi -a basket. ~ na Êmieci
wastebasket. dostaç kosza get
turned down in love

kosza∏ki-opa∏ki pl o-fash bosh,
fiddle-faddle

koszt mi oft pl cost, expense. moim
~tem at my expense

kosztowaç -tuj´ -tujesz cost
koszula f shirt
koszulka -lek f. ~ nocna nightie,

night gown
koszyk -a mi dim of kosz
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koÊcielny aj of koÊció∏
koÊció∏ -Êcio∏a mi LVsg koÊciele

church
koÊç f bone
kot ma cat
kotek -tka term of endearment, often V

kitten
kotlet mi cutlet. ~ schabowy veal

cutlet
kowboj mp cowboy
kozetka -tek f settee, couch
kozio∏ -z∏a mi 1 he-goat. 2 wagon-

seat
ko˝uch mi -a sheepskin coat
kó∏ko -∏ek n dim of ko∏o
kpiarski aj derisive, mocking
kpiarstwo n mockery, derision. mp

kpiarz scoffer
krab ma crab
kraina f region, land. ~ baÊni

fairyland
kraj mi country, nation
krajaç -j´ -jesz impf slice. see kroiç. ~

si´ be cut. serce mu si´�kraja∏o
his heart was breaking

krajobraz mi landscape
krajowy aj national
krajoznawca mp tourist, sightseer
krajoznawczy aj of krajoznawstwo or

krajoznawca
krajoznawstwo sightseeing
Kraków -kowa mi Krakow
kraniec -ƒca mi extreme, far reach
kraƒcowy aj of kraniec
krata f grate, check(ered pattern)
kratka -tek f dim of krata
krawat mi -a necktie
kreda f chalk
kredka -dek f crayon, colored pencil,

eyebrow pencil
kres mi end, term. pl Kresy former

Eastern Poland
krew krwi f us sg blood
krewetka -tek f shrimp
krewny mp decl like aj relative. f

krewna

kr´tactwo n shiftiness, weaseling,
evasiveness

kroiç kroj´ kroisz impf, pf pokroiç
slice

krok mi step, gait, pace
krokodyl ma crocodile
kropelka -lek f dim of kropla
kropka -pek f dot, spot, period

(punctuation mark)
kropla f Gpl -pel or -pli drop (of

liquid)
krowa krów f cow
króciutki aj very short. av króciutko
król mp -Npl -owie king
królewicz mp Npl -owie prince
królewna -wien f princess,

daughter of king.�~ Ânie˝ka
Snow White

krótki aj short. na krótko for a
short while. comp aj krótszy
short. comp av krócej

krówka -wek f cream caramel.
bo˝a ~ lady bug

kruchy aj crumbly, crunchy, brittle.
comp aj kruchszy or bardziej ~

krwiobieg mi sg-only circulation
(of blood)

kryjomu. phr po kryjomu secretly
krytyczny aj critical
krzak mi -a bush
krzàtaç si´ -am -asz bustle about
krzàtanina f bustling about
krzese∏ko -∏ek n dim of krzes∏o
krzes∏o -se∏ n chair
krzta f particle, whit, scrap (of

sense)
krzy˝ mi -a cross
krzy˝yk mi -a x-mark.
krzyczeç -cz´ -czysz impf, pf

krzyknàç -n´�-niesz or
pokrzyczeç a bit cry out, shout

krzyk mi shout, scream, cry
krzywda f wrong, injustice, harm
ksiàdz GAsg ksi´dza D ksi´dzu V

ksià˝e Npl ksi´˝a GApl ksi´˝y Ipl
ks´˝mi (Roman Catholic) priest

ksià˝eczka -czek f booklet
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ksià˝´ mp GAsg ksi´cia Dsg ksi´ciu
Isg ksi´ciem Npl ksià˝´ta GApl
ksià˝àt prince, duke

ksià˝ka -˝ek f book. ~ kucharska
cookbook

ksi´garnia f Gpl -rƒ or -rni
bookstore, bookshop,
bookseller's

ksi´˝yc mi -a moon
kszta∏t mi shape, form
kszta∏towaç -tuj´ -tujesz impf, pf

ukszta∏towaç form, shape. ~ si´
be shaped

kto pers pron GA kogo D komu IL kim
who(m). kto to jest? who is that?

ktoÊ indef pers pron GA kogoÊ D komuÊ
IL kimÊ someone. ktoÊ inny pron
someone else (i.e. different). A
kogoÊ innego. ktoÊ jeszcze pron
someone else (i.e. in addition)

ktokolwiek indef pers pron decl like
kto (kogokolwiek, etc.) whoever,
anyone at all

którego, których indecl rel poss aj
whose

który rel and inter pron decl like aj
which, who(m)

któryÊ indef pron decl like który a
certain. któregoÊ dnia one
day

ku prep+D to, toward. ku mojej
wielkiej radoÊci to my great joy

kubek -bka mi mug, paper or plastic
cup

kuchenka -nek f dim of kuchnia
kuchenny aj of kuchnia
kuchnia f Gpl -chen or -chni

kitchen, cooking, cuisine
kufel -fla ma beer mug, stein
kufer -fra mi chest, case
kulinarny aj culinary
kultura f culture
kulturalny aj cultured
kulturowy cultural
kupa f pile
kupiç-pi´ -pisz pf, impf kupowaç -puj´ -

pujesz buy

kupno n purchase
kura f chicken, hen
kurczak ma chicken
kurier mp courier
kurierka -rek fem of kurier
kurtka -tek f jacket, tunic
kurz mi dust
kuzyn mp cousin
kuzynka -nek fem of kuzyn
kwadrans mi Npl -e quarter hour. za

~ pierwsza quarter to one.
kwadrans po pierwszej quarter
after one

kwadrat mi square
kwadratowy aj square
kwalifikacja f us-pl qualification
kwalifikacyjny aj qualifying
kwaÊnoÊç f acidity
kwaÊny aj sour. ~na kapusta

sauerkraut
kwatera f (living) quarters, billets.

na ~terze in lodgings
kwestia f matter, question
kwiat mi LV kwiecie flower
kwiatek -tku, kwiatuszek -szku dim

of kwiat
kwiecie see kwiat
kwiecieƒ kwietnia mi April
kwietniowy aj of kwiecieƒ
kwitnàç -n´ -niesz kwit∏ impf, pf

zakwitnàç bloom, blossom.
pap blooming, in bloom

L
laboratorium n laboratory
laç lej´ lejesz impf 1 pour, rain

heavily. laç si´ pour. ~ wod´
beat around the bush. 2 colloq
beat. pf nalaç, polaç, wlaç,
ulaç, wylaç

lada indecl aj chwil´ any moment;
lada dzieƒ any day; przy lada
okazji on any occasion

lampa f lamp, light
lampka -pek f small lamp, wine-

glass, snifter
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lampka -pek f wine glass. w
lampce

las mi Lsg lesie forest, woods
laseczka -czek f dim of laska
lasek -sku mi dim of las
laska -sek f stick, cane
lata sup pl of rok G -lat years. lata

osiemdziesiàte the 1980s
lataç -am -asz impf, pf polataç za+I

chase (after). see also lecieç
latarnia f Gpl -rƒ or -rni lantern. ~

morska lighthouse
lato n summer. pl years. babie ~

Indian summer. latem in the
summer(time). w lecie in the
summer

lawenda f lavender
lecieç -c´ -cisz fly, run, drip det, indet

lataç -am -asz , pf polecieç fly, fig
run, rush. see also lataç

leciutki aj dim of lekki quite light. av
leciutko

lecz conj lit but
leczyç -cz´ -czysz impf, pf wyleczyç

treat, cure. ~ si´ be treated,
take a cure.

ledwie av barely, just
legenda f legend
legendarny aj legendary
legitimacja f identification card, ID
lekarski aj medical
lekarz mp lekarka f doctor
lekcewa˝enie disrespect,

contempt, scorn
lekcewa˝yç -˝´ -˝ysz impf, pf

zlekcewa˝yç ignore, make little
of (something). av lekcewa˝àco
disrespectfully

lekcja f lesson. ~ biologii biology
lesson

lekki aj light, easy. av lekko. comp
aj l˝ejszy

lekkomyÊlnoÊç f frivolity,
foolishness

lekkomyÊlny aj frivolous,
foolhardy. av lekkomyÊlnie

lekkoÊç f ease

lektor mp language instructor,
lecturer, reader

lektorka -rek f fem of lektor
lektura f reading, reading matter
lemoniada f lemonade
lenictwo n laziness, indolence,

lassitude
leniwy aj lazy
lepiej comp av of dobry better. sup av

najlepiej best
lepszy comp aj of dobry better.

najlepszy sup aj of dobry best
leÊniczówka -wek f forester's lodge
leÊny aj of las
letni aj summer(s)
letnik mi summer visitor, vacationer
letnisko n summer resort
lewy aj left. av lewo

na lewo on the left-hand side.
on the side, semi-legally

po lewej stronie over to the
left. w lewo to the left.

leêç lez´, leziesz, laz∏, leêli, det, indet
∏aziç -˝e -zisz crawl, shuffle,
lumber

le˝ak mi -a cot, deck chair
le˝eç -˝´ -˝ysz impf, pf pole˝eç lie, be

lying down, be situated
l´k mi fear, anxiety
liceum n NApl -ea Gpl -eów liberal

arts high school
licytowaç -tuj´ -tujesz impf auction. ~

si´ vie with one another
liczba f number. ~ mnoga plural.

~ pojedyƒcza singular
liczbowy aj numerical
licznoÊç f numerousness
liczny aj numerous
liczyç -cz´ -czysz impf, pf policzyç

1. count 2. na+A count on. intr
~ si´ us-3p count, matter. ~ si´
z czymÊ reckon on

liliowy aj lilac (color)
lina f line, rope, cord
linia f line. ~ lotnicza airline
linijka -jek f line (of type), ruler
lipcowy aj of lipiec
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lipiec -pca mi July
liryka f lyric poetry
lis ma fox
list mi letter
lista f list
listonosz mp mail or letter carrier,

mailman
listopad mi -a November
listopadowy aj of listopad
liÊciasty aj leafed, leaved, leafy
liÊç mi -a Ipl -çmi leaf
litania f litany
litera f letter (of alphabet)
literacki aj literary
literatura f literature
litoÊç f pity. bez ~Êci mercilessly. na ~

boskà for God's sake
litr mi -a liter
lodowy aj of lod
lodówka -wek f refrigerator
lody pl form G -ów ice cream
logiczny aj logical
lojalnoÊç f loyalty
lojalny aj loyal
lokal mi place, locale, bar, night-

spot
lokalik mi dim of lokal
lokalny aj local
lokowaç -kuj´ -kujesz impf, pf

ulokowaç locate, place, situate,
invest

Londyn mi town Londona
londynka -nek fem of londyƒczyk
londyƒczyk mp Londoner
londyƒski aj of Londyn
lornetka -tek f opera glass(es),

binoculars
los mi fate, chance, outcome.
lot mi flight
loteria f lottery
lotniczy aj air. port ~ airport
lotnisko n airport
lód lodu mi ice. pl ice-cream. z

lodem on the rocks (of a
drink)

lub conj bookish or

lubiç -bi´ -bisz impf, pf polubiç
like. +infin like to

lud mi people, folk, ethnic group
ludnoÊç f population
ludowy aj folk
ludzie mp suppl pl of cz∏owiek GA

ludzi I ludêmi people
ludzki aj human, humane
luneta f telescope
lusterko -rek n dim of lustro
lustro n mirror
lutowy aj of luty
luty mi decl like aj February
luz mi us-sg troch´ luzu a bit of

room; chodzàcy luzem
unattached, on one's own; na
luzie fancy free

l˝ej comp av of lekki more lightly,
with greater ease

¸
∏adny aj pretty, nice (weather). av

∏adnie
∏adowaç -duj´ -dujesz impf, pf

za∏adowaç na+A load
∏agodny aj gentle
∏agodny aj gentle, mild
∏amaç -mi´ -miesz impf, pf z∏amaç or

po∏amaç break
∏aƒcuch mi chain
∏aƒcuszek -szka dim of ∏aƒcuch
∏apaç -pi´ -piesz impf, pf z∏apaç

catch, grasp. ~ si´ pf po∏apaç
za+A grasp for

∏apu-capu phr na ∏apu-capu helter
skelter, in a slap-dash way

∏askaw(y) aj gracious, kind
∏atwoÊç f ease. z ~Êcià with ease
∏atwy aj easy. av ∏atwo easily. comp

av ∏atwiej more easily
∏aweczka -czek f dim of ∏awka
∏awka -wek f bench, seat
∏azienka -nek f bathroom
∏àczniczka -czek fem of ∏àcznik
∏àcznik mi -a tie, bond, link. mp

liaison officer
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∏àczyç -cz´ -czysz impf, pf po∏àczyç
or z∏àczyç join, link, unite,
combine. ~ si´ be united, joined

∏osoÊ -sia ma salmon
∏o˝e n couch, bed
∏ódka -dek f, ∏ódeczka -czek f dims

of ∏ódê
∏ódê ∏odzi f boat. ¸ódê ¸odzi Lodz

(city)
∏ó˝eczko -czek n dim of ∏ó˝ko
∏ó˝ko -˝ek n bed
∏upka -pek f skin (on fruit), husk, shell,

rind
∏y˝eczka -czek f spoon, teaspoon
∏y˝ka -˝ek f spoon (large, serving)
∏ysy aj bald. adv. ∏yso
∏za ∏ez f Gpl ∏ez tear

M
machaç -am -asz impf, pf machnàç -

n´ -niesz or zamachaç +I wave. ~
r´kà wave one's hand

machnàç -n´ -niesz pf, machaç impf +I
wave (hand, etc.)

maciejówka -wek visored cap
macierzyƒski aj maternal. urlop ~

maternity leave
magazynowaç -nuj´ -nujesz impf, pf

zamagazynowaç store
magnetofon mi tape recorder
maj mi -a May
majonez mi mayonaise
majowy aj of maj
mak mi -a poppy, poppy-seed
makaron mi macaroni, pasta
makowy aj of mak
malarka -rek fem of malarz
malarz mp painter
maleƒki dim of ma∏y tiny
malina f raspberry; wino na

malinach raspberry wine
malinowy aj of malina
malowaç -luj´ -lujesz impf,

namalowaç, pomalowaç or
umalowaç pf paint. ~ si´ be
depicted

malowid∏o -de∏ n large painting
malowniczy aj picturesque. av

malowniczo picturesquely.
maluczko av before long
malutki aj dim of ma∏y tiny
mal˝ ma mussel, mollusc
ma∏o quant+G not much of. ~

tego, not only that, what is
more. o ~ nie almost. za ma∏o
too little. comp mniej less

ma∏y aj small, little. as noun us-sg
kid, child. av ma∏o. comp aj
mniejszy

ma∏˝eƒski aj marital
ma∏˝eƒstwo n marriage, married

couple
ma∏˝onek mp Npl -owie spouse
ma∏˝onka -nek fem of
mama f mom, momma, mother.

see matka
mamrotaç -c(z)´ -c(z)esz impf

mutter
mamusia f mommy
manifest mi manifesto
manifestacja f manifestation
manipulowaç -luj´ -lujesz impf +I

manipulate
manowce pl form G-ów. zejÊç na ~

go astray
mantyla f mantilla, shawl
mantylka -lek f dim of mantyla
mapa f map
marchew -chwi f us-sg carrot
marchewka -wek f dim of marchew
marcowy aj of marzec
margaryna f margarine
martwiç -wi´ -wisz impf, pf

zmartwiç tr worry. ~ si´ +I be
worried (by. nie martw si´.
don't worry)

marudziç -dz´ -dzisz impf whine,
grumble, find fault

marynarka -rek f sportscoat, pea-
jacket

marynarz mp sailor
marynata f marinade, pickle
marzec -rca mi March
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marzenie n dream, daydream,
aspiration

marznàç "r-z"-n´ -niesz -marz∏
marêli impf, pf zmarznàç
freeze

marzyç -rz´ -rzysz impf, pf wymarzyç
o+L dream, day-dream

mas∏o -se∏ n butter
masa f mass, a gob. pl the masses
masarz mp pork-butcher
mase∏ko -∏ek n dim of mas∏o
masowy aj of masa
masywny aj massive
maszerowaç -ruj´ -rujesz march
maszyna f machine. ~ do szycia

sewing machine
maszynista mp machinist
maszynistka -tek f typist
maszynka -nek f dim of maszyna. ~

do golenia electric razor
maszynowy aj of maszyna
materialny aj material, substantial
materia∏ mi often-pl material,

fabric
matka -tek f mother
matura f high-school certificate. zdaç

~r´ pass high-school diploma
exams

mawiaç -am -asz impf freq of mówiç
say

mazowiecki aj Mazovian
Mazowsze n Mazowsze (Mazovia).

na ~wszu in the Mazowsze
region

Mazury pl-only G -ów Mazuria (lake
district). na Mazurach

màczny aj of màka
màdroÊç f wisdom
màdry aj wise. av màdrze
màka flour
mà˝ m´˝a mp Npl m´˝owie

husband, man. wyjÊç za mà˝
(of woman) get married

mdleç -ej´ -ejesz impf, pf zemdleç
faint

mebel -bla mi often pl piece of
furniture

mechanik mp mechanic
mecz mi match, game
medal mi medal
medalowy aj of medal
medycyna f medicine
medyczny aj medical
melasa f subst molasses
meldowaç -duj´ -dujesz impf,

zameldowaç pf report. ~ si´
register at (a hotel, etc.)

melonik mi -a derby hat
memu=mojemu
metal mi metal
metalowy aj of metal
metoda f method
metr mi -a meter
metryczny aj metric
m´czàcy aj tiring
m´czyç -cz´ -czysz impf, pf zm´czyç

or wym´czyç torment, tire. intr ~
si´ +I agonize over, get worn out
by

m´ski aj male, masculine. mówiç
po m´sku talk man to man

m´˝atka f married woman. byç
m´˝atkà be married

m´˝czyzna mp Npl -êni GApl -zn
man

mglisty aj foggy, hazy. av mglisto
or mgliÊcie

mg∏a mgie∏ f fog, haze.
mgnienie n flash, flicker, wink. w

~niu oka in the blink of an eye
mianowicie av namely
miara f DLsg mierze measure. w

~r´ in moderation. w ~r´ +G to
the extent of. w pewnej mierze
to a certain extent

miasteczko -czek n small town.
weso∏e ~ amusement park

miasto n L mieÊcie town, city
mieç mam masz impf have be

supposed to. see also nie ma
mieç coÊ na myÊli have

something in mind
mieç czas have time
mieç nadziej´ +infin hope
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mieç ochot´ na +A have the
desire for, feel like

mieç powodzenie be
successful
mieç racj´ be right
mieç sens make sense
mieç si´. see jak si´ pan ma?
mieç spraw´ z kimÊ have
business with s.o.
mieç szcz´Êcie be lucky
mieç to do siebie have in

common
mieç zamiar +infin intend,

have the same intention
nie mieç czasu not have time
nie mieç ochoty not feel like
nie mieç powodzenia be

unsuccessful
nie mieç racji be wrong
nie mieç sensu not make
sense
nie mieç szcz´Êcia be unlucky
nie mieç zamiaru not intend

miejsce n place, situation; ~
stojàce standing room; ~
zamieszkania place of
residence; na twoim ~cu in
your place; nie na ~cu out of
place inappropriate; w ~ +G
instead of, in place of

miejcowoÊç f locality, place
miejscowy aj local
miejski aj of miasto city, town,

urban. z miejska town-style
mienie n us-sg possessions, property
miesiàc mi -a Gpl miesi´cy month
mieszaç -am -asz impf, pf

wymieszaç, zamieszaç, or
zmieszaç mix. interfere with
s.t. pf pomieszaç confuse. pf
wmieszaç w+A involve in. ~ si´
do+G interfere with

mieszkaç mieszkam mieszkasz impf
live, dwell, reside

mieszkanie n apartment, flat,
lodgings

mieszkaniec -ƒca mp Npl -y GApl -
ów inhabitant, resident, tenant

mieszkaniowy aj of mieszkanie
mieszkanko -nek n dim of mieszkanie
mieÊciç -szcz´ -Êcisz impf. ~ w sobie

hold, contain, comprise. ~ si´ be
situated, be located, fit

miewaç -am -asz impf freq of mieç
have

mi´dzy prep+I between, among.
mi´dzy innymi av phr among
other things

mi´dzyludzki aj interpersonal
mi´dzynarodowy aj international
mi´kki aj soft. jajko gotowane na

mi´kko soft-boiled egg
mi´sny aj. sklep ~ butcher's shop
mi´so n meat
migotaç -c(z)e us-3p impf glimmer,

glisten, sparkle, twinkle (star)
mijaç -am -asz impf, pf minàç -n´ -

niesz pass obok+G by. ~ si´ miss,
pass o.a. by. ~ si´ z
powo∏aniem miss one's true
calling

milczeç -cz´ -czysz impf, pf zamilczeç
be silent, fall silent

milczenie n of milczeç silence
milknàç -n´�-niesz -milk∏ impf, pf

umilknàç, zamilknàç grow
silent, stop talking, fall silent

mi∏osny aj amorous. list ~ love
letter

mi∏oÊç f love. na ~ boskà for the
love of God

mi∏y aj nice, kind. av mi∏o. ~ mi
it's nice to meet you

mimo 1. prep+A or +G despite, in
spite of. mimo to despite that
mimo wszystko despite
everything, even so. mimo
trudnoÊci despite difficulties.
mimo, ˝e even though 2.
prep+G and av by, past

mina f 1. countenance, expression 2.
mine (explosive)
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minister -stra mp Npl -owie
minister

ministerstwo n ministry
minuta f minute
minutka -tek f dim of minuta
miodowy aj of miód. miodowy miesiàc

honey-moon
miot mi litter (of young animals),

brood
miot∏a -te∏ f broom
miód miodu mi honey. ~ pitny

mead
mit mi myth
mizeria f cabbage salad
mleczko -czek n dim of mleko
mleczny aj. cukier ~ lactose.

Droga Mleczna Milky Way
mleko n milk
m∏odoÊç f youth
m∏ody aj young. ~da para the

young couple. pan ~
bridegroom. panna ~da bride.
av m∏odo. za m∏odu during
one's youth. comp aj m∏odszy.
comp av m∏odziej

m∏odzieniec -ƒca mp young man
m∏odzieƒczy aj youthful
m∏odzie˝ f youth (collective). ~

uczàca si´ school-age youth
m∏odzie˝owy aj of m∏odzie˝
mniej compa av of ma∏o less. coraj ~

less and less. ~ wi´cej more or
less

mniejszy comp aj of ma∏y lesser,
smaller. ~sza z tym no matter

mnóstwo n a lot. ~ czasu loads of time
mocarstwo n world power
mocny aj powerful. av mocno

powerfully
moda f mode, fashion; w ~dzie in

fashion
model mi model
modny aj fashionable, stylish, in

fashion
mokry aj wet. av mokro
momencik mi dim of moment
moment mi moment

moneta f coin, money, currency.
wziàç za dobrà ~t´ take at face
value

monotonia f monotony
monotonny aj monotonous. av

monotonnie
moralnoÊç f morality
moralny aj moral. av moralnie
morga f unit of land measure

(appr. 1/2 ha.)
morski aj maritime
morze mórz n sea
morzyç -rzy us-3p impf, zmorzyç pf

harass, starve, overcome. sen go
zmorzy∏ he was overcome by
sleep

most mi bridge. prosto z ~tu from
the horse's mouth

mostek -tka sternum, breastbone,
brisket

moÊciç -szcz´ -Êcisz impf, pf namoÊciç
or wymoÊciç spread, strew
(straw, cinders, etc.)

motor mi 1 motor. 2 motorbike. 3
driving force

motyw mi motive, reason, motif
mowa f speech, spoken language.

nie ma ~wy not on your life, out
of the question

mo˝e av maybe, perhaps. byç ~
maybe, possibly

mo˝liwoÊç f possibility
mo˝liwy aj possible; mo˝liwe it's

possible. av mo˝liwie possibly,
as possible; ~ najwi´kszy as
large as possible

mo˝na modal +infin one may, one
can, one might

mo˝noÊç f possibility
móc mog´ mo˝esz móg∏ mog∏a impf

+infin can, may, be able to.
cond might, could

mój moja moje poss pron my, mine
mówiç -wi´ -isz impf, pf

powiedzieç -wiem -wiesz -
wiedzà sup say, talk, speak.
ÊciÊle mówiàc speaking
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precisely. krótko ~. briefly
put. prawd´ ~ to tell the truth

mózg mi brain
mroczny aj dark, murky, gloomy
mroêny aj frosty
mróz mrozu mi frost. cztery

stopnie ~zu four degrees
below zero

mruknàç -n´ -niesz pf, mruczeç -cz´ -
czysz impf, purr, growl, mutter,
murmur

mru˝yç -˝´ -˝ysz impf, pf zmru˝yç
squint; nie ~ oka not sleep a
wink. ~ si´ blink

msza f mass (liturgical)
mundur mi uniform
mundurek -rka mi dim of mundur
mur mi wall
murarski aj of murarz
murarz mp bricklayer, mason
musieç musz´ musisz impf +infin

must, have to. musz´ ju˝ iÊç
I've got to be going

musujàcy aj bubbling (wine,
cider)

musztarda f mustard
muzeum n museum
muzyczny aj of muzyka
muzyk mp musician
muzyka f music
muzykalny aj musical
muzykant mp (folk) musician
my pers pron Gl nas D nam I nami

we, us
myç myj´ myjesz impf, pf umyç

wash. ~ si´ wash self. pf see
also wymyç, zmyç

mydlany aj opera ~na soap opera
myd∏o -de∏ n soap
myliç si´ myl´ mylisz impf, pf pomyliç

si´ be mistaken. jeÊli si´ nie myl´ if
I am not mistaken

mysz f NApl myszy mouse
myÊl f thought. na samà ~ o+L at

the very thought of; mieç na ~li
have in mind; po czyjejÊ ~li to
s.o.'s liking

myÊleç -l´ -lisz, pf pomyÊleç think
doing something. nie myÊlisz? don't
you think so?

myÊlowy aj thought (processes, etc.)

N
na prep+L 1 on (a surface); na stole

on the table 2. at (an event); na
koncercie at the contert.+A 1
onto. po∏o˝yç na stól put on the
table. 2 to (an event); iÊç na
koncert go to a concert. 3 for (a
time); bilet na godzinà ósmà
ticket for 8 o'clock; na ostatnià
chwil´ until the last moment;
raz na zawsze once and for all.
4 at; na samà myÊl at the very
thought

na razie av phr for the moment, for the
time being, so long

na szcz´Êcie av phr fortunately
na zewnàtrz outside
nabawiç si´ -wi´ -wisz pf, impf

nabawiaç si´ +G contract (disease)
nabiç -bij´ -bijesz pf, impf nabijaç

strike, hit, whack, beat, thrash. +I
stuff, pack with, load (firearm),
stud. na+A pierce on

nabycie n acquisition. do ~cia for
purchase

nabyç -b´d´ -b´dziesz pf, impf
nabywaç +G acquire, obtain,
purchase. mp nabywca purchaser

nachyliç -l´ -lisz pf, nachylaç impf
incline. ~ si´ nad+I bend over

naciskaç -am -asz impf, pf nacisnàç -
sn´ -Êniesz press, put pressure
na+A on. ~ na gaz step on the
gas

naczynie n dish
nad(e) prep 1. +I over, above, on

top of. nade wszystko above
all else. nad g∏owà overhead.
nad ranem in the early
morning 2. on, beside (a body
of water). nad jeziorem by the
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lake 3. +A to above, to a body
of water. nad morze to the sea

nadaç -dam -dasz -dadzà pf, impf
nadawaç -daj´ -dajesz broadcast,
send. ~ si´ do+G be suited to

nadal av still, continually
nadaremnie av in vain
nade wszystko above all else
nadejÊcie n approach, arrival
nadejÊç -jd´ -jdziesz pf, impf

nadchodziç -dz´ -dzisz approach,
arrive, draw near (on foot)

nadmorski aj seaside
nadzieja f hope. mieç nadziej´ phr to

hope
nafta f petroleum, oil, kerosene
naftowy aj of nafta
nagadaç -am -asz pf, impf nagadywaç

+G say, tell. ~ si´ talk at length,
to one's heart's content

nag∏y aj sudden. av nagle
nagniotek -tka mi corn (on foot)
nagroda -gród f prize, award.

Nagroda Nobla Nobel prize
najbli˝szy comp aj of bliski nearest,

next, closest 12)
najechaç -jad´ -jedziesz pf, impf

naje˝d˝aç na+A run over, invade
najlepiej see lepiej
najlepszy super aj of dobry best. av

najlepiej
najnowszy sup aj newest, latest
najpierw av first of all, at first
najÊcie n intrusion, raid
najwi´kszy super aj of wielki or

du˝y largest, greatest. av
najwi´cej +G most (of)

nakazaç -˝´ -˝esz pf, impf
nakazywaç demand, require,
enjoin

nakleiç --klej´ -kleisz pf, impf naklejaç
na+L stick on

nakreÊliç -l´ -lisz pf sketch, trace,
outline

nakroiç -oj´ -oisz pf, impf nakrajaç
+G slice off an amount of

nakryç -yj´ -yjesz pf, impf
nakrywaç cover. ~ do sto∏u set
the table

nalaç -lej´ -lejesz pf, nalewaç impf +G
or +A pour (tea, etc.)

naleÊnik mi -a crepe, pancake
nalewka -wek f infusion, tincture,

liqueur
nale˝eç -˝´ -˝ysz impf do +G belong

(to). jak nale˝y as it should
be. (nie) nale˝y +infin one
ought (not). ~ si´ +D have
coming to

nale˝yty aj proper, required, due,
necessary. av nale˝ycie properly

namalowaç see malowaç
namiestnictwo n commission
namiestnik mp deputy
namoÊciç  see moÊciç
namówiç -wi´ -wisz pf, impf

namawiaç persuade, (impf) try to
persuade

namys∏ mi thought, consideration.
bez ~∏u without a moment's
thought. po ~myÊle after due
consideration, on second
thought

naocznie av personally, with one's
own eyes

naoko∏o av and prep+G all around
napatrzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf

napatrywaç si´ -ruj´ -rujesz have
enough of looking

nape∏niç -ni´ -nisz pf, nape∏niaç impf
+I fill up, refill with

nap´dziç -dz´ -dzisz pf, impf
nap´dzaç +G (here:) inspire (fear,
etc.)

napiç si´ -pij´ -pijesz pf +G have a
drink of

napi´ty aj tense
napisaç see pisaç
nap∏ynàç -n´ -niesz pf, impf

nap∏ywaç come, flock
napotkaç -am -asz pf, napotykaç impf

meet, encounter
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napój -poju mi Gpl -ów drink,
beverage

naprawd´ av really, genuinely
naprawiç -wi´ -wisz pf, naprawiaç

impf repair, fix
naprzeciw prep+G opposite.

naprzeciwko vis a vis
naraz av all at once, instantly
naraziç -˝´ -zisz pf, impf nara˝aç

endanger, na+A expose (to). intr ~
si´ na niebezpieczeƒstwo expose
o.s. to danger

nareszcie av finally
narobiç -bi´ -bisz pf +G make a lot

of, cause a lot of (trouble). ~
ha∏asu raise a lot of noise

narodowoÊciowy aj ethnic
narodowoÊç f nationality,

ethnicity
narodowy aj of naród national
naród -rodu mi people, nation
naruszyç -sz´ -szysz pf, impf naruszaç

violate (rule, law), infringe on
narysowaç see rysowaç
narzeczony mp decl as aj fiancé. f

narzeczona fiancée
narzekaç -am -asz impf na+A

complain about
narzekanie n complaint
narz´dzie n Gpl -dzi tool
nastaç -stan´ -staniesz pf, impf

nastawaç -aj´ -ajesz (of time) come,
follow, ensue

nastawiç -wi´ -wisz pf, impf
nastawiaç put on, set (clock),
predispose. ~ muzyk´ put on
some music. ~ uszu perk up
one's ears

nastàpiç -pi´ -pisz pf, impf
nast´powaç -puj´ -pujesz na+A 1
step on. 2 follow upon, ensue,
succeed; co nast´puje the
following; jak nast´puje as
follows

nast´pny aj next. av nast´pnie
next, then, afterwards

nast´pujàcy aj next, following,
succeeding. nast´pujàco as
follows

nastolatek m semi-pers teenager
nastolatka -tek fem of nastolatek
nastr´czyç -cz´ -czysz pf. impf

nastr´czaç +D, +G present
(difficulties)

nastrojowy aj mood (music, etc.)
nastrój -stroju mi mood, atmosphere
nasunàç -n´ -niesz pf, impf

nasuwaç push forward, suggest,
raise (a question). ~ si´ come to
mind

nasz nasza nasze poss pron our, ours
naÊladowaç -duj´ -dujesz imitate
naÊladowanie n imitation; godny

~nia worth imitating
natarczywy aj persistent, insistent,

obtrusive, importunate. av
natarczywie

natchnàç -n´ -niesz pf inspire
natchnienie n inspiration
natchniony aj inspired
natomiast av on the other hand,

but, by contrast, while
natrafiç -fi´ -fisz pf, impf natrafiaç

na+A encounter, strike (gold, etc.)
natura f nature
naturalny aj natural
natychmiast av immediately
natychmiastowy aj immediate,

instantaneous
nauczenie si´ n +G learning of

something
nauczyciel n school-teacher
nauczycielka -lek fem of nauczyciel
nauczycielski aj of nauczyciel
nauczyç (si´) see uczyç (si´)
nauka f science, study,

knowledge, lesson; dam ci
~k´ I'll teach you a lesson

naukowiec mp scholar
naukowy aj scientific
nawet av even
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nawlec -wlok´ -wleczesz -wlók∏ -wlok∏a -
wlekli pf, impf nawlekaç thread
(needle), string (beads)

nawo∏aç -am -asz pf, impf nawo∏ywaç
-uj´ call, hail. do+G exhort (to)

nawzajem interj likewise, same to you
nazajutrz av on the next day
nazwa f name
nazwaç -zw´ -zwiesz pf, nazywaç

impf name, call. ~ si´ be
called

nazwisko n last name, surname
nazywaç si´ -am -asz impf be called
nerw mi nerve. dzia∏ac komuÊ na

nerwy get on s.o.'s nerves
nerwowy aj nerve, nervous
n´dza f abject poverty, destitution
n´dznik mp wretch
niby comp conj as if, something

like, supposedly
nic GA nic, niczego D niczemu IL

niczym nothing, not anything.
~ a nic absolutely nothing. ~
takiego nothing of the sort. ~
z tego it's no use. jak gdyby
nigdy ~ as if nothing had
changed. to ~ it's nothing,
never mind. tyle co ~ next to
nothing. ~ nowego nothing
new

niç f often-pl NApl nici thread
nie neg part no, not. nie? isn't it?
nie ma (past: nie by∏o, future: nie

b´dzie) +G there is (was, will
be) no. nie ma rady there's no
help. nie ma za co don't
mention it. nie ma sprawy no
big deal, there's no question

nieadekwatny aj inadequate
niebawem av soon
niebezpieczeƒstwo n danger
niebezpieczny aj dangerous
niebezpieczny aj dangerous
niebiaƒski aj heavenly
niebieski aj (light) blue
niebieskooki aj blue-eyed

niebo n NApl niebiosa sky,
heaven; o ca∏e ~ by a huge
amount; pod ~biosa to the
heavens

nieboraczka -czek fem of nieborak
nieborak mp poor thing, poor soul
niech exhortatory part let. niech

pójdzie let him go. niech ja to
zrobi´ why don't I do that

niech´ç f aversion, reluctance
niech´tny aj unwilling. av

niech´tnie
niecierpliwoÊç f impatience
niecierpliwy aj impatient
nieco av somewhat, slightly
nieczynny aj inoperative, out of

order, not in use, closed (of
store)

niedaleki aj not far, adv niedaleko
niedaleko av not far
niedawny aj recent, not long ago. av

niedawno. recently. do niedawna
until recently

nied∏ugo av soon, before too long,
not for long

niedorzeczny aj clumsy, awkward
niedoskona∏oÊç f imperfection,

imperfectness
niedoskona∏y aj imperfect
niedostateczny aj insufficient,

unsatisfactory (grade)
niedosz∏y aj unrealized, would-

be, was-to-have-been
niedowierzaç -am -asz +D not

believe
niedowierzanie n disbelief
niedrogi aj inexpensive
niedu˝y aj rather small
niedziela f Sunday
niedzielny aj of niedziela
niedzwiedê ma bear
niegdysiejszy aj by-gone
niegdyÊ av once, at one time
niegrzecznoÊç f impoliteness
niegrzeczny aj rude, impolite
niejaki pron aj some, a certain
niekiedy aj sometimes
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niekoƒczàcy si´ aj unending
niekorzystny aj unfavorable,

negative. av niekorzystnie
niekorzyÊç f. na czyjàÊ ~ to s.o.'s

disadvantage
niektóre pl pron aj some, certain
nieletni aj under-age
nie∏adny aj not pretty, not nice. av

nie∏adnie
niemal av almost, practically, nearly
Niemcy pl-only G Niemiec. Germany
Niemiec -mca mp German
niemiecki aj German. po ~cku in

German
niemi∏osierny aj pitiless, merciless. av

niemi∏osiernie
niemi∏y aj unpleasant
Niemka -mek fem of Niemiec
niem∏ody aj no longer young
niemoc f impotence, infirmity
niemowl´ n -l´cia NApl -l´ta Gpl -làt

baby, infant
niemowl´ctwo n infancy
niemo˝liwy aj impossible
nienawidzieç -widz´ widzisz +G hate
nienormalny aj abnormal,

unnatural
nieoczekiwany aj unexpected. av

nieoczekiwanie
nieodparty aj irresistable,

inescapable
nieodpowiedni aj inappropriate
nieokreÊlony aj indefinite,

undefined, indeterminate
nieomylny aj infallible
niepewnoÊç f uncertainty
niepewny aj co do+G uncertain

(about)
niepocieszony aj disconsolate,

inconsolable
niepodobna verbal +infin one

cannot, there is no way
niepogoda f bad weather
niepogodny aj unpleasant (weather)
niepohamowany aj unbridled,

unrestrained

niepokalany aj immaculate, virgin,
pure

niepokoiç -oj´ -oisz impf, pf
zniepokoiç upset, disturb, worry

niepokojàcy aj worrying,
disturbing, distressing. intr ~ si´
o+A become worried about

niepokój -koju mi concern, worry,
distress, unease

niepomierny aj extreme, excessive,
inordinate. av niepomiernie

nieporozumienie n
misunderstanding

niepotrzebny aj unnecessary. av
niepotrzebnie

nieprawda 1 f untruth 2. verbal it's
not true. 3. nieprawda˝? tag isn't
it?

nieprawdopodobny aj improbable
nieprawdziwy aj untrue, false,

fictitious, imaginary
niepr´dko aj not soon
nieprzychylny aj unfavorable
nieprzywyk∏y aj do+G

unaccustomed to
nieraz av sometimes
nieskazitelny aj flawless,

impeccable, irreproachable. av
nieskazitelnie

nieskoƒczony aj infinite. av
nieskoƒczenie infinitely

nies∏ychany aj unheard-of. av
nies∏ychanie incredibly

niesmaczny aj bad-tasting
niespodzianka f surprise
niespodziany aj unexpected. av

niespodzianie
niesprzyjajàcy aj unfavorable

(weather, etc.)
niestety av unfortunately
niestosownoÊç f incongurity
niestosowny aj inappropriate,

incongruous
nieswojo av uncomfortable. czuç si´

~ feel ill at ease
nieszcz´sny aj miserable
nieszcz´Êcie n misfortune, bad luck
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nieszcz´Êliwy aj unfortunate,
unhappy, miserable. av
nieszcz´Êliwie

nieÊç nios´ niesiesz det, indet nosiç -
sz´ -sisz, pf ponieÊç carry,
(indet) wear. nosiç okulary
wear glasses. pf see also
odnieÊç, zanieÊç

nieÊwie˝y aj no longer fresh
nieudolny aj clumsy, awkward. av

nieudolnie
nieugi´ty aj unbent, unbending
nieunikniony aj unavoidable
nieustanny aj unceasing, ceaseless,

continuous. av nieustannie
niewàtpliwy aj indubitable,

unquestionable. av niewàtpliwie
niewiadomo av pred it is unknown
niewiadomy aj unknown
niewiele indef num few, not much, not

many, little
niewielki aj small, slight, of modest

size, not large
niewymowny aj unutterable,

inexpressible
niewyraêny aj indistinct. av

niewyraênie indistinctly
niewy˝yty aj unsatisfied,

unappeased
niezauwa˝ony aj unnoticed
niezb´dnoÊç f indispensability
niezb´dny aj indispensable,

essential, vital
niezbyt av not too, not much, not

especially
niezdarny aj awkward, ungainly,

clumsy
niezdolny aj incapable, inept, unable
niezgrabiarstwo n ungainliness,

uncouthness
niez∏omny aj irrevocable,

unbreakable. av niez∏omnie
firmly

niez∏y aj not bad, pretty good
(looking). av nieêle

niezmiernie av immeasurably,
incomparably

nieznany aj unknown
niezw∏ocznie av promptly,

without delay
niezwyk∏oÊç f unusual nature
niezwyk∏y aj unusual. av niezwykle

unusually
nigdy av never
nigdzie av nowhere
nijak av nohow
nikt GA nikogo D nikomu IL nikim

no one, nobody, not anybody
niski aj low, short (of stature).

comp aj ni˝szy. comp av ni˝ej
niszczyç -cz´ -czysz impf, pf

zniszczyç destroy, ruin, spoil,
devastate. ~ si´ be destroyed,
destroy one another

ni˝ conj than
ni˝ej, ni˝szy see niski
no interj but, well, yeah. no no!

how about that! no to... well
then...no to co? so what?

noc f night. na ~ for the night. ~cà
at night. w ~cy in the night

nocny aj night, nightly, night's.
dy˝ur ~ night duty. zmiana
~na night shift

nocowaç -cuj´ -cujesz impf,
przenocowaç pf spend the
night

noga nóg f leg, foot
nonsens mi nonsense
normalny aj normal, regular. av

normalnie as a matter of course
nos mi -a nose
nosek -ska dim of nos
nosiciel mp bearer, carrier
nosiç -sz´ -sisz impf indet carry,

wear. det see nieÊç
nosowy f nasal
notes mi notepad
nowoczesny aj modern, up-to-date
noworodek -dka ma new-born

child
nowy aj new. av nowo. na ~

anew, all over again. od
nowa anew. comp aj nowszy
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no˝ny aj of noga
no˝yce pl form G -yc shears
no˝yczki pl form G no˝yczek scissors
nó˝ no˝a mi knife
nó˝ka -˝ek f dim of noga
nudny aj boring. av and verbal

nudno. nudno mi I'm bored
nudziç si´ nudz´ si´, nudzisz si´ impf,

pf znudziç si´ be bored
nuklearny aj nuclear
numer mi number, type, slang

character, trick ~ kierunkowy
area code. ~ wewn´trzny
(telephone) extension

numerek -rka mi tag, ticket

O
o ile conj phr as far as. o ile wiem

as far as I know. as long as
o prep+L 1. about; mówiç o czymÊ

speak about s.t. 2. having dom
o bia∏ych Êcianach house
having white walls. +A 1.
against; uderzyç si´ o Êcian´
knock against the wall 2. about;
martwiç si´ o coÊ worry about
s.t. 3. for; prosiç o coÊ ask for
s.t. 4. by (of amount); starszy o
cztery lata older by four years.
o co ci chodzi +D be of concern
to s.o. o co ci chodzi? what are
you driving at, concerned
about?

o wiele av phr by a lot
o! inter right, yes, that's it
oba (obaj, obie) GDL obu fI obiema,

m/nI oboma num both. see also
obydwa

obarczyç -cz´ -czysz pf, impf
obarczaç weigh down, burden

obawa f fear
obcas mi -a heel (of shoe)
obchodziç -dz´ -dzisz impf 1

concern, celebrate, treat. co to
mnie obchodzi? how does that
concern me? 2 evade, skirt. ~

ko∏em steer a wide path
around. ~ si´ z+I handle, deal
with. see also obejÊç

obcis∏y aj tight-fitting
obcy aj foreign, strange, alien
obdarzony aj +I gifted, endowed with
obdarzyç -rz´ -rzysz pf, obdarzaç impf

+I endow (with)
obecnoÊç f presence. w obecnoÊci

+G in the presence (of)
obecny aj present, current. av

obecnie presently, currently
obejrzeç -rz´ -rzysz pf, impf oglàdaç

examine, glance at, view, watch.
~ si´ za+I look around for, turn
around to see

obejÊç -jd´ -jdziesz pf, impf
obchodziç -dz´ -dzisz doko∏a+G
walk all around. ~ si´ get by,
manage bez+G without. see also
under obchodziç

obfity abundant. av obficie
abundantly, generously. noun
obfitoÊç abundance

obiad mi L obiedzie dinner. na ~
for dinner. na obiedzie at
dinner

obiadek -dku mi dim of obiad
obiadowy aj przerwa ~wa lunch

break
obiecaç -am -asz pf, impf obiecywaç -

cuj´ -cujesz promise
obiekt mi object, target, objective
obiektywnoÊç f objectivity
obiektywny aj objective
objaw mi symptom, sign,

manifestation
obl´˝enie n siege
oblaç -lej´ -lejesz pf, impf oblewaç pour

on, drench, celebrate with drink. ~
si´ potem be covered with sweat

oblec or oblegnàç -legn´ -legniesz -
leg∏ pf, impf oblegaç besiege.
ppp obl´˝ony besieged

oblicze n Gpl -y face. w ~czu +G in
the face of
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obliczyç -cz´ -czysz pf, impf
obliczaç reckon, calculate,
evaluate

oboj´tny aj na+A indifferent to
oboje 1 coll-num obojga two
oboje 2 pl form, G oboi wallpaper
obok prep +G alongside, besides,

next to, past
obowiàzek -zku mi duty,

obligation. noun
obowiàzkowy aj obligatory. av

obowiàzkowo
obozowisko n aug of obóz
obóz obozu mi camp (also, prison

camp)
obraz mi picture
obrazek -zku mi dim of obraz
obrodziç -dzi pf, impf us 3p

obradzaç bear, yield
obrona f przed+I defense against.

stanàç w ~nie +G stand up (for)
obroƒca mp defender
obruszyç -sz´ -szysz pf, impf

obruszaç offend. ~ si´ take offence
obrz´k∏y aj swollen, tumescent
obrzuciç -c´ -cisz pf, impf obrzucaç

+I throw at, cast at
obrzydliwy aj repulsive, nasty,

detestable, disgusting
obsadziç -dz´ -dzisz pf, impf

obsadzaç plant (shrubs, etc.), fill
(a job position)

obserwator mp observer
obserwatorka -rek fem of obserwator
obserwowaç -wuj´ -wujesz impf,

zaobserwowaç pf observe
obs∏uga f service (hotel, restaurant,

etc.)
obs∏ugowy aj of obs∏uga
obszar mi territory
obudziç see budziç
oburzenie n outrage
obwarzanek -nka mi breadring
obwinàç -n´�-niesz pf, obwijaç impf

wrap around
obyczaj mi Gpl -ów custom
obyczajowoÊç f manners, customs

obyç si´ - b´d´ -b´dziesz pf, impf
obywaç si´ -am -asz get by
bez+G without, +I with

obydwa (-dwie -dwaj -dwoje) num
both

obywatel mp citizen
obywatelka -lek fem of obywatel
obywatelski aj of obywatel or

obywatelstwo
obywatelstwo n citizenship
ocean mi ocean
oceniç -ni´ -nisz pf, impf oceniaç

evaluate, rate
ocet octu mi vinegar
och! excl oh!
och∏onàç -n´ -niesz pf compose

oneself
ochota f desire. mieç ~t´ coÊ robiç

feel like doing s.t. mieç�~t´
na coÊ feel like (having)
something

ochrona f przed+I protection (from),
preservation, ~ Êrodowiska
conservation

ochroniç -ni´ -nisz pf, impf
ochraniaç przed+I protect, guard
from. ~ si´ take shelter, guard
o.s. przed+I from, against

oczekiwaç -kuj´ -kujesz impf +G expect
oczekiwanie n expectation
oczko -czek n dim of oko eyelet, run

(in stocking)
oczny aj ocular
oczywisty aj obvious. av

oczywiÊcie of course,
obviously

od dawna av phr for a long time
od prep+G from, since, than. od

tego czasu since that time.
m∏odszy od niego younger
than him

od razu av phr immediately,
forthwith

odbicie n reflection
odbiç -bij´�-bijesz pf, impf odbijaç 1.

recover, make up (one's losses) 2.
turn aside, deflect, divert
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odbiegaç -am -asz impf od+G depart,
deviate (from)

odbyç -b´d´ -b´dziesz pf, impf
odbywaç do, perform, carry
out, take (a trip). ~ si´
happen, take place

oddychaç see odetchnàç
odcinek -nku mi installment,

segment, section
odczepiç si´ -pi´ -pisz pf, impf

odczepiaç si´ od+G become
detached (from). colloq lay off, bug
off, leave alone

odczucie n feeling
odczuç -uj´ -ujesz pf, impf odczuwaç

feel, sense
odczytaç -am -asz pf, impf

odczytywaç -tuj´ -tujesz give a
reading

oddaç -dam -dasz -dadzà pf,
oddawaç -daj´ -dajesz impf give
back, hand over, yield

oddzia∏ mi department, (military)
division

oddzielny aj separate
odebraç odbior´ odbierzesz pf, impf

odbieraç take away, pick up
(telephone), receive (signal)

odegraç -am -asz pf, impf odgrywaç
play (role, etc.)

odejÊcie n departure
odejÊç -jd´ -jdziesz pf, impf

odchodziç -dz´ -dzisz leave,
depart (on foot)

odeprzeç -pr´ -przesz -par∏ pf, impf
odpieraç 1 repulse. 2 retort,
reply

oderwaç -rw´ -rwiesz pf, impf
odrywaç od+G tear off, break
away

odetchnàç -n´ -niesz pf, impf
oddychaç +I breathe, relax,
breathe easy

odezwaç si´ -zw´ -zwiesz pf, impf
odzywaç si´ say something,
respond. ~ si´ impf say
something in response, respond

odgadnàç -n´ -niesz pf, impf
odgadywaç -duj´ -dujesz guess

odg∏os mi sound, reverberation,
echo

odgryêç -gryz´ -gryziesz -gryz∏ -gryêli
pf, impf odgryzaç bite back

odjazd mi L odjeêdzie departure,
leave, start

odjàç -ejm´ -ejmiesz pf, impf
odejmowaç -muj´ -mujesz take
away, subtract. jak r´kà odjà∏ as
if by magic; odj´∏o mu mow´ he
was unable to speak, the cat got
his tongue

odjechaç -jad´ -jedziesz pf, impf
odje˝d˝aç leave, depart, pull
away (of train)

odkàd av ever since, for as long as
odk∏adaç see od∏o˝yç
odk∏oniç si´ -ni´ -nisz pf, impf

odk∏aniaç si´ +D return s.o.'s
bow or greeting

odkrycie n discovery
odkryç -yj´ -yjesz pf, impf odkrywaç

discover, reveal
odkryty aj discovered, opened up
odkrzyknàç -n´ -niesz pf shout

back
odleci´ç -c´ -cisz pf, impf odlatywaç -

tuj´ -tujesz fly away
odleg∏oÊç f distance (away from).

z ~Êci at a distance
odleg∏y aj distant, far, remote.

odleg∏oÊç distance (away from). z
~Êci at a distance

odludek -dka mp recluse
od∏o˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf odk∏adaç

delay, postpone, put off, set aside,
put down

odmiana f variant, variety,
change. na ~n´ for a change

odmieniç -ni´ -nisz pf, impf
odmieniaç transform, inflect. ~
si´ be inflected

odmiennoÊç f distinctness,
dissimilarity
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odmienny aj different, distinct,
other, contrarian

odmówiç -wi´ -wisz pf, impf
odmawiaç 1. +G refuse. 2. +A ~
molitw´ say a prayer; ~
pos∏uszeƒstwa refuse to obey (of
body part)

odnaleêç -najd´ -najdziesz pf, impf
odnajdywaç -duj´ -dujesz regain,
recover, recapture, find again

odnieÊç -nios´ -niesiesz -niós∏ -nios∏a
-nieÊli pf, impf odnosiç -sz´ -sisz
carry off, achieve (victory, etc.).
~ wra˝enie get the impression.
~ si´ do+G relate to

odnotowaç -wuj´ -wujesz pf, impf
odnotowywaç -wuj´ -wujesz note,
make mention

odpieraç  see odeprzeç
odp∏yw mi low tide
odpoczàç -n´ -niesz pf, impf

odpoczywaç -am -asz rest, relax
odpoczynek -nku mi rest, relaxation
odpowiadaç see odpowiedzieç
odpowiedni aj corresponding,

appropriate, suitable
odpowiedzialny aj za+A responsible

(for)
odpowiedzialnoÊç f responsibility
odpowiedzieç -wiem -wiesz -wiedzà

pf, impf odpowiadaç 1. na+A
answer (to) 2. +D correspond
to, meet s.o.'s needs 3. za+A
be responsible for

odpowiedê f answer, reply
odprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf

odprowadzaç escort,
accompany. ~ kogoÊ do
domu see s.o. home

odrobina f a bit; ~ szcz´Êcia a bit of
luck

odró˝nienie n distinction. w ~niu
od+G as distinct from

ods∏oniç -n´ -nisz pf, impf ods∏aniaç
uncover, reveal

odstawiç -wi´ -wisz pf, impf
odstawiaç drop or leave off, put
aside

odstàpiç -pi´ -pisz pf, impf
odst´powaç withdraw, retreat,
back away, depart od+G from,
step down (from office)

odsunàç -n´ -niesz pf, impf odsuwaç
push back, shove away, retract.
intr ~ si´ be withdrawn, retracted

odÊwi´tny aj showy, ceremonial,
formal (attire)

odtàd av from then on, ever since
odwaga f bravery, courage
odwa˝ny aj brave, courageous
odwa˝yç si´ -˝´ -˝ysz pf, impf

odwa˝aç si´ have the courage,
pluck up the courage

odwiàzaç -˝´ -˝esz pf, impf
odwiàzywaç -zuj´ -zujesz untie

odwiedziç -dz´�-dzisz pf, odwiedzaç
impf visit (us. a person)

odwiedziny pl-only G -dzin visit
odwieêç wioz´ -wieziesz -wióz∏ -wioz∏a

-wieêli pf, impf odwoziç -˝´ -zisz
take, transport to

odwrotny aj opposite, other way
around, reverse (side). av
odwrotnie on the contrary

odwróciç -c´ -cisz pf, impf odwracaç
od+G turn away from. intr ~ si´
turn o.s. away from

odwrót. na ~ on the contrary
odziany aj w+A clad in, dressed in
odznaczyç si´ -cz´ -czysz pf, odznaczaç

si´ impf +I be characterized by, be
conspicuous for

odzyskaç -am -asz pf, impf
odzyskiwaç -kuj´ -kujesz regain,
recover

ofensywa f offensive
oficer mp Npl -owie officer
ogieƒ ognia mi fire. w ogniu on fire
ogl´dziny pl-only G -in (medical)

examination
oglàdaç -am -asz impf watch, view.

pf see obejrzeç
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og∏osiç -sz´ -sisz pf, impf og∏aszaç
proclaim

og∏oszenie n announcement,
advertisement

ogniowy aj igneous
ogoliç (si´) see goliç (si´)
ogóle. w ogóle av phr in general,

at all
ogólnoÊç f generality; w ~Êci in

general
ogólny aj general. ogólnie rzecz

bioràc generally speaking
ogó∏ -o∏u mi. na ~ phr as a whole. ~

studentów student body
ogórek -rka mi cucumber, pickle
ogrodniczka fem of ogrodnik
ogrodnik mp gardener
ogromny aj huge, immense,

tremendous, enormous. av
ogromnie ogród ogrodu mi
garden. ~ dzia∏kowy garden
parcel

ogródek -dku mi dim of ogród
ogródka -dek f. bez ~dek

unceremoniously, forthrightly,
bluntly, straight out

ogrzaç -grzej´ -grzejesz pf, impf
ogrzewaç warm, heat. ~ si´ warm
o.s.

oj exclam oh! oh my! wow!
ojciec ojca mp Dsg ojcu Vsg ojcze

Npl ojcowie D father
ojcowski aj paternal
ojczyzna f fatherland
ojej! oh dear!
okaza∏oÊç f splendor
okaza∏y aj showy, flamboyant,

magnificent, splendid
okazaç -˝´ -˝esz pf, impf okazywaç

-zuj´ -zujesz show, demonstrate,
display. ~ si´ turn out

okazja f occasion, opportunity,
bargain. przy okazji when you
have the chance. z jakiej okazji
on what occasion?

okienko -nek n dim of okno
okno okien n window

oko n pl NA oczy G oczu D oczom I
oczami (poetic oczyma) L oczach
eye; mieç�~ na kogoÊ keep
an eye on s.o. ~ w oko eye to
eye. tak na ~ on the face of it.
na oczach +G in plain view of;
na w∏asne oczy with one's
own eyes. w cztery oczy face
to face

okolica f surroundings,
neighborhood, vicinity, region

okolicznoÊç f circumstance
oko∏o prep+G around, about
okràg∏y round. ~∏o av in round

numbers. ca∏y rok na ~g∏o the
whole year round

okres mi period (of time)
okresowy aj periodic
okropny aj terrible
okrucieƒstwo n cruelty
okrutny aj cruel
okrzyk mi shout, cry
okulary pl form G -ów eyeglasses.

ciemne okulary dark glasses
okupacja f occupation
okupacyjny of okupacja

occupational
okupiç -pi´ -opisz pf, impf okupywaç

-puj´ -pujesz ransom
olej mi subst oil
olejek mi body lotion
olejny aj. farba ~ oil color
olejowy aj of olej
oliwka -wek f olive, olive tree
o∏ów olowiu mi lead
o∏ówek -wka mi pencil
omal nie av almost
omieszkaç -am -asz pf, impf

omieszkiwaç -kuj´ -kujesz +infin
fail, neglect (to do)

omy∏ka -∏ek f mistake, error
on pers spron GA jego (niego, go) D

jemu (niemu, mu) IL nim he,
him

ona pers pron GD jej (niej) A jà
(nià) I nià L niej she, her
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one pers pron non-mp G ich (nich)
D im (nim) A je (nie) I nimi L
nich they

oni pers pron mp GA ich (nich) D
im (nim) I nimi L nich they

ono pers pron G jego (niego, go) D
jemu (niemu, mu) A je (nie) IL
nim it

opalanie n heating (of room,
apartment, etc.)

opaliç -l´ -lisz pf, impf opalaç heat,
keep warm. ~ si´ get a suntan.

opalony aj suntanned
opanowaç -nuj´ -nujesz pf, impf

opanowywaç -wuj´ -wujesz
seize, get control over, master. ~
si´ get hold over o.s

opanowanie n mastery
opanowany aj under control,

mastered
opaÊç -padn´ -padniesz -pad∏ pf, impf

opadaç fall down, settle (dust)
opera f opera
operowy aj operatic
opieka f care. ~ lekarska medical

care
opiekowaç si´ -kuj´ -ujesz impf, pf

zaopiekowaç si´ +I take care
of, look after

opieraç  see oprzeç
opinia f opinion, view
opis mi description
op∏aciç -c´ -cisz pf, impf op∏acaç pay.

~ si´ be profitable
op∏akaç p∏acz´ p∏aczesz pf, impf

op∏akiwaç -kuj´ -kujesz weep for,
morn, lament

op∏akany aj lamentable
opodal = nie opodal av close by,

near by prep+G not far from
opowiadanie n short story
opowiedzieç -wiem -wiesz -wiedzà

pf, impf opowiadaç tell,
narrate

opowieÊç f tale
opór oporu mi resistance

opóêniç -ni´ -nisz pf, impf opóêniaç
delay

opó˝nienie n delay
opóêniony late, delayed, behind

schedule
oprócz +G besides, except for
oprzeç -pr´ -przesz pf, impf opieraç tr

o+A lean (against) . ~ si´ 1. na+L
rest on, lean on 2. resist

opuszczony aj. z ~nymi oczami
with eyes downcast

opuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf
opuszczaç 1. leave, abandon,
leave out 2. let down, lower (flag,
etc.)

oraz conj as well as, along with
orchidea f orchid
organizacja f organization
organizacyjny aj organizational
organizm mi organism
organizowaç -zuj´ -zujesz impf,

zorganizowaç pf organize
orientowaç si´ -tuj´ -tujesz impf, pf

zorientowaç si´ be aware
orkiestra f orchestra, band
orszak mi procession
orzec orzekn´, orzekniesz, orzek∏ pf,

impf orzekaç declare, proclaim
orzech mi -a nut, nut tree; ~ w∏oski

hazel nut, hazel tree dim
orzeszek. ~ ziemny peanut

orzechowy aj ofr orzech
osada f colony, settlement
osamotnienie n isolation
osiad∏y aj settled, living
osiàgnàç -n´ -niesz pf, impf osiàgaç

achieve, attain
osiàgni´cie n attainment,

achievement
osiedle n Gpl -i housing

development
osiem num GDL oÊmiu I oÊmioma

eight
osiemdziesiàt num GDL -dziesi´ciu

I dziesi´cioma or -u eighty
osiemdziesiàty num aj eightieth
osiemnastka reif num eighteen
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osiemnastowieczny aj eighteenth-
century

osiemnasty num aj eighteenth
osiemnaÊcie num GDL osiemnastu

I osiemnastoma eighteen
osiemset num oÊmiuset eight

hundred. aj osiemsetny eight
hundredth

os∏odziç -dz´ -dzisz pf, impf os∏adzaç
sweeten, sugar

osoba osób f person
osobisty aj personal. av osobiÊcie
osobny aj individual, separate. av

osobno individually,
separately. z osobna separately,
on one's own

osobowy aj personal, passenger
(train)

ospa f small-pox
ostateczny aj final, definitive. sàd ~

Last Judgement. av ostatecznie
finally, ultimately

ostatni aj last, final. av ostatnio
lately, recently

ostry aj sharp. av ostro. comp av
ostrzej

ostrzec -strzeg´ -strze˝esz pf, impf
ostrzegaç przed+I warn (against)

oszcz´dnoÊç f frugality, pl savings
ostrze˝enie n warning
oszcz´dny aj frugal, thrifty
oszcz´dziç -dz´ -dzisz pf, impf

oszcz´dzaç +D, +A/+G conserve,
save, economize, spare

oÊmieliç -l´�-lisz pf, impf oÊmielaç
embolden

oÊrodek -dka mi center, station
oÊwiadczyç -cz´ -czysz pf, impf

oÊwiadczaç declare. ~ si´ propose
(marriage)

oÊwietlenie n illumination
oÊwietliç -l´ -lisz pf, impf oÊwietlaç

light, illuminate
otch∏aƒ f abyss, chasm, depths
oto dem part here is, here are
otoczenie n surroundings. w ~niu

+G surrounded by

otoczyç -cz´ -czysz pf, impf otaczaç
surround

otó˝ inter well, so
otrzymaç -am -asz pf, impf

otrzymywaç -muj´ -mujesz
receive

otucha f comfort, good cheer; dodaç
komuÊ otuchy cheer s.o. up

otwarty aj open. av otwarcie
openly

otworzyç -rz´ -rzysz pf, otwieraç -
am -asz impf open

otwór -woru mi opening; staç
otworem stand open

owal mi oval
owalny aj oval
owca -wiec f sheep
owczarek -rka ma shepherd (dog)
owdowieç -ej´ -ejesz pf become

widowed
owego,  owej, owemu, etc. see ów
owinàç -n´ -niesz pf, impf owijaç

w+A wrap in
owoc mi Gpl -ów fruit.
owocny aj fruitful
owocowy aj of owoc
owszem of course, why yes
ozdobiç -bi´ -bisz pf, impf  ozdabiaç

adorn
oznaczyç -cz´ -czysz pf, impf

oznaczaç designate, indicate,
signify, mean. ~ si´ +I be
distinguished by

oznajmiç -mi´ -misz pf, impf
oznajmiaç announce, intimate

Ó
ósemka reif num eight
ósmy num aj eighth
ów (owa owo) pron aj bookish that, pl

those

P
pachnàç -n´ -niesz or pachnieç -iej´ -iejesz impf smell.

~ czymÊ smell of s.t.
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paczka -czek f package
padaç -am -asz impf fall, fall down.

pada it's raining. see paÊç
pagórek -rka mi hill, hillock, knoll
pakiecik mi dim of pakiet
pakiet mi bundle, batch
pakowaç -kuj´ -kujesz impf, pf

spakowaç, zapakowaç w+A pack
up in. ~ si´ pack up one's things

pakunek -nku mi package
pal szeÊç! phr never mind!
palec -lca mi finger, toe. iÊç�na

~lcach walk on tiptoes
paliç -l´�-lisz impf, pf spaliç burn,

scorch. pf zapaliç smoke
(cigarette, pipe), light up (a
cigarette)

paliwo n fuel
paliwowy aj of paliwo
palnik mi -a burner, blowtorch
paluch mi -a stubby finger
paluszek -szka mi dim of palec
pa∏ac mi palace
pamiàtka -tek f souvenir
pami´ç f memory. na ~ by heart.

w ~mi´ci in one's memory. z
~mi´ci from memory

pami´taç -am -asz impf, pf
zapami´taç remember, call to
mind, memorize. nie
pami´taç forget, not be able to
recall

pan pron and title DL panu V panie
form you, sir, gentleman, arch
milord. ~ m∏ody bridegroom.
Szanowny Panie! Dear Sir!
(letter greeting). mp ten pan
that man

pana poss aj of pan your
pani 1 title, f pron GDL pani AI panià

you (formal). ta pani that lady,
that woman

panie pron pl of pani ladies
panieƒski aj maiden(ly). imi´ ~kie

maiden name

panna -nien f unmarried woman,
maiden, girl. ~ m∏oda bride.
stara ~ old maid

panowaç -nuj´ -nujesz impf, pf
nad+I zapanowaç rule, reign,
dominate, lord over, have/get
control over, hold sway over

panowie pron pl of pan gentlemen
pantalyk mi in phr zbiç z ~ku

throw s.o. off kilter, confuse
pantofel -fla mi slipper, evening

slipper
paƒski mp poss pron form your
paƒstwo 1 pron and title GA

paƒstwa L paƒstwu you
(people), ladies and
gentleman, married couple. ~
Zieliƒscy Mr. and Mrs.
Zielinski.ci paƒstwo those
people

paƒstwo 2 n state (country)
paƒstwowy aj state
papier mi paper
papierek -rku mi slip of paper
papieros m fac an cigarette
papierowy aj of papier
papierówka -wek f early apple
paplaç -l´ -lesz impf prate, chatter
para f 1. steam 2. pair; ~rami in

pairs
parafia f parish
parafian|in mp parishoner
parasol mi -a or -u umbrella
parasolka -lek f lady's umbrella,

paarasol
par´ indef num paru I paroma a

few, a couple
pariafianka -nek fem of parafian
park mi park
parking mi us-sg parking area
parowy aj of para (in either sense)
parskaç -am -asz impf, pf parsknàç -

n´ -niesz snort. ~ Êmiechem
guffaw

parter mi ground floor
parterowy aj two-storey
partia f polit party. set
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partner mp partner, mate
partnerka -rek fem of partner
partyjny aj party (line,e tc.)
paryski aj Parisian
Pary˝ mi -a town Paris
parzyç -rz´ -rzysz impf, pf oparzyç

burn, scald, scorch, pf zaparzyç
burn, fix, brew (tea)

pas mi -a 1. strip, strap 2. waist.
po ~ waist deep

pasek -ska mi belt, strap, stripe. w
~ski striped

pasja f passion
pasjans mi -a cards solitaire
pasta f paste. ~ do butów shoe

polish. ~ do pod∏óg floor wax.
~ do z´bów toothepaste

paszport mi passport
paszportowy aj of paszport. urzàd

~ passport office
pasztet mi paté
paÊç padn´ padniesz pad∏ pf, impf

padaç fall, fall down. pada
deszcz it's raining

patrzeç or patrzyç -rz´ -rzysz impf,
pf popatrzeç or popatrzyç
na+A look (at). ~ w okno look
through the window

patyczek -czka dim of patyk
patyk mi -a stick
pazur mi -a claw. z´bami i

pazurami tooth and nail
paêdziernik mi -a October
paêdziernikowy aj of paêdziernik
pàczek -czka mi doughnut
pediatra mp pediatrician
peleryna f cape
pe∏nia f the full, peak. w ~∏ni +G

in the full swing of, fully
pe∏no av pred+G be full of
pe∏ny (pe∏en) aj +G full (of). av

pe∏no qv
pensjonarka -rek f school-girl
pensjonat mi resident hote
peron mi platform (train station)
personel mi personnel
perspektywa f perspective

perypetia f oft pl wandering
pewien see pewny
pewnie av probably, surely, no

doubt
pewno. na pewno av phr surely,

for sure
pewnoÊç f certainty. z pewnoÊcià

certainly
pewny or pewien aj certain, sure.

jesteÊ ~? are you sure? ~nego
dnia in narrations one day. av
pewnie probably, surely. na
pewno for sure, really.

p´kaç -am -asz impf, pf p´knàç -n´ -
niesz p´k∏ give way, burst,
shatter

piasek mi sand
piaskowy aj sandy
piàstka -tek f dim of pi´Êç
piàtek mi Friday. Wielki Piàtek

Good Friday
piàtka reif num five, grade of A
piàtkowy aj of piàtek
piàty num aj fifth
picie n. coÊ do ~cia something to

drink. woda do ~cia drinking
water

piç pij´ pijesz impf, wypiç pf
drink, pf drink up. see also
napiç si´, wypiç

piec mi -a oven, stove
piechota f infantry. na ~t´ or ~tà

on foot
piechota. na piechot´ av phr on foot
piechotka dim of piechota
piecyk -mi -a dim of piec
pieczàtka -tek f stamp
piel´gniarka -rek f nurse
piel´gniarstwo n nursing
piel´gniarz mp male nurse
piel´gnowaç -nuj´ -nujesz impf nurse, tend, cultivate

(plants)
pieniàdz mi -a coin, money
pieniàdze pl form G -ni´dzy I -

ni´dzmi money
pienià˝ki pl form G -ów dim of

pieniàdze
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pieni´˝ny aj monetary, financial
pieƒ pnia mi stump, trunk (of

tree)pieprz mi pepper
pierogi pl G -ów pierogi (filled

dumpling)
pierÊ j NApl -i breast
pierwotny aj initial, original
pierwszy aj first; ~ lepszy the first

one to come along; po ~sze in
the first place

pies psa ma D psu dog
piesek -ska ma doggy
pieszo av on foot
pi´cioro -rga coll num 5
pi´cioz∏otówka -wek f five-zloty

piece
pi´ç num GDL -ciu I -cioma five
pi´çdziesiàt num -dziesi´ciu I -

dziesi´cioma fifty.
pi´çdziesiàtka reif num f a fifty

(banknote, etc.)
pi´çdziesiàty num aj fiftieth
pi´çset num -ciuset five hundred
pi´kno n beauty
pi´knoÊç f beauty
pi´kny aj beautiful. f pi´knoÊç
pi´Êç f fist
pi´tnasty aj fiteenth
pi´tnaÊcie num -nastu I -nastoma

fifteen
pi´tro -ter n floor, stor(e)y
pi´trowy aj ~ autobus double-

decker bus. ~ dom one-story
house

pi´trzyç si´ -rz´ -rzysz impf intr
rise, tower, be piled up,
accumulate

pilnowaç -nuj´ -nujesz impf +G look
after, take care of

pilny aj urgent
pi∏ka -∏ek f ball. ~ no˝na soccer
piorun mi -a lightening bolt.

piorunem in a flash
piosenka -nek f song
piosenkarka -rek f songstress
piosenkarz mp singer
piórko -rek n dim of pióro

pióro n feather, pen
pisaç -sz´ -szesz impf, pf napisaç

write. jak to si´ pisze? how
does one spell it?

pisarka -rek fem of pisarz
pisarz mp writer
pisywaç -suj´ -sujesz impf freq

write
piwko -wek dim of piwo
piwnica f cellar. w piwnicy
piwniczy
piwo n beer
plac mi (town) square
placyk mi dim of plac
plama f spot, stain
plan mi plan. ~ miasta city map.

na pierwszym ~nie in the
foreground

planeta f planet. z innej ~ty out of
this world

pla˝a f beach
pla˝owy aj beach (wear, etc.)
plàtaç -cz´ -czesz impf tr tangle,

ravel, confuse, complicate. intr ~
si´ get tangled, confused. plàtaç
si´ komuÊ j´zyk get tongue-tied

plecak mi -a backpack, rucksack
plecy pl-only G -ów shoulder, back.

poza moimi ~cami behind my
back

plemienny aj tribal
plemi´ n -ienia NApl -iona G -ion tribe
plucny pulmonary
p∏aciç -c´ -cisz impf, pf zap∏aciç

za+A pay (for). ~ czekiem pay
with a check

p∏acz mi crying, weeping
p∏akaç -cz´ -czesz impf, pf zap∏akaç

cry
p∏aski aj flat
p∏aszcz mi -a overcoat, mantle
p∏aszczyk -a mi dim of p∏aszcz
p∏at mi patch (of snow), piece (of

cloth)
p∏atek -tka flap (of skin), lobe. jak z

~tka like a charm
p∏ciowy aj of p∏eç
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p∏eç p∏ci f 1 sex. ~ pi´kna the fair
sex. 2 complexion

p∏ochy aj shy, timid, frivolous, of
no consequence

p∏omienisty aj flaming, blazing,
fiery

p∏omienny fiery, blazing
p∏omieƒ mi -a flame
p∏omyk mi -a dim of p∏omieƒ
p∏onàç -n´�-niesz impf, pf sp∏onàç

burn (pf down)
p∏ot mi fence
p∏otek mi sports hurdle
p∏uce n lung
p∏ynàç -n´ -niesz impf det, indet

p∏ywaç -am -aszt, pf pop∏ynàç
swim, sail, float, flow.
pop∏ywaç -am -asz pf have a
swim

po 1 prep+L 1. after po godzinach
after hours. 2. over, across,
along po pod∏odze over the
floor; po ulicy along the
street; g∏askaç po w∏osach
stroke s.o.'s hair 3. by poznaç
po g∏osie recognize by one's
voice. +A 1. for, after;
przyjad´ po ciebie I'll come
by for you. po raz drugi for
the second time. po pierwsze
in the first place.
zadzwoniç�po lekarza call for
a doctor; wyjÊç po piwo go
after some beer. 2. up to; po
pas to one's waist; a˝ po up to,
as far as; po dziÊ dzieƒ to this
very day 3. po co? how come?
+L or +A per, each. po par´ a
couple each. po z∏otówce a
zloty each

po 2 adverbial prefix with various
adjectives, esp. in -ski. po
polsku in Polish. po swojemu
in one's own way. po prostu
simply

po angielsku av in English
po co inter av what for?, how come?

po pierwsze (drugie) phr& in the first
(second) place.

po prostu av simply
pobiç see biç
pobiec see biec
pobliski aj near-by
pobli˝e n vicinity. w ~˝u +G

nearby
pob∏a˝anie n indulgence. z ~iem

indulgently
pob∏a˝liwoÊç f indulgence
pob∏a˝liwy aj indulgent, lenient,

forebearing
pobraç -bior´ -bierzesz pf, impf

pobieraç collect (taxes), draw
(blood, stipend). ~ si´ get
married

pobyt mi visit, stay, sojourn
pobytowy aj. wiza ~wa residence

visa
poch∏aniaç -am -asz impf, pf

poch∏onàç -n´ -niesz absorb, fig
occupy, captivate, fascinate

poch∏oni´ty aj +I absorbed by,
fascinated by

pochodzenie n derivation, extraction.
polskiego ~nia of Polish extraction

pochodziç -dz´ -dzisz impf z+G derive
from, come from

pochopny aj hasty, rash, over-
eager. av pochopnie

pochorowaç see chorowaç
pochowaç see chowaç
pochwa∏a f praise
pochyliç -l´ -lisz pf, impf pochylaç

incline, bend, slant.  ~ si´ bend
down or over

pochylony aj slanted, inclined,
bent over

pociàg mi 1. train 2. do+G
propensity (for)

pociàgaç -am -asz impf, pf
pociàgnàç -n´ -niesz pf, impf
pull, tug, swig (from a bottle)

pociàgowy aj draft (horse)
pociecha f consolation, comfort
pocieszenie n consolation
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pocieszyç -sz´�-szysz pf, pocieszaç
impf cheer up, console

poczàç -czn´ -czniesz pf, impf poczynaç
begin, start

poczàtek -tku oft pl mi beginning.
na ~tku at the beginning. od
~tku from the beginning

poczàtkowy aj initial
poczciwy aj kindly, good-hearted
poczekaç see czekaç
poczekalnia f waiting room
poczta f post-office. na poczcie at the

post-office. pocztà�lotniczà by air
mail.

pocztowy aj postal. skrytka ~wa
post-office box. skrzynka ~wa
mail box

pocztówka -wek f post card
poczucie n feeling, sense. ~

humoru sense of humor
poczuç -uj´ -ujesz pf, impf poczuwaç

feel, sense, smell.
poczyniç -ni´ -nisz pf produce,

cause, accomplish
pod prep+I under, beneath. pod

warunkiem +G on the
condition. +A to beneath,
during, toward, along with
(food). pod koniec roku
toward the year's end. mieç
pod pi´çdziesiàtk´ getting on
toward fifty (years old). pod
wiatr into the wind. pod pràd
up stream

podaç -dam -dasz -dadzà pf, impf
podawaç -aj´ -ajesz hand, serve,
pass (ball, meal, medicine, etc.)

podatny aj na+A susceptible, open
to, receptive to

podatnoÊç f susceptibility,
amenability

podbiec -biegn´ -biegniesz -bieg∏ or
podbiegnàç -n´ -niesz pf, impf
podbiegaç run up to

podbieszczadzki aj at the foot of
the Beskid mountains

podchodziç see podejÊç

podczas prep+G during. podczas
wojny during the war.
podczas gdy while

poddaç -dam -dasz -dadzà pf, impf
poddawaç -daj´ -dajesz +D
subject to. ~ si´ give in, yield to

podejrzewaç -am -asz impf o+A
suspect of

podejrzliwy aj suspicious (person).
av podejrzliwie

podejÊç -jd´ -jdziesz podszed∏, podesz∏a
pf, impf podchodziç -dz´ -dzisz do+G
approach, draw near to

podeprzeç -pr´ -przesz -par∏ pf, impf
podpieraç support. ~ si´ support
o.s., be supported

podgórze n foothills
podhalaƒski aj Podhale (region)
podjàç -ejm´ -jmiesz pf, impf

podejmowaç -muj´ -mujesz take
on, undertake (work, risk, etc.),
resume talking. ~ si´ +G
undertake s.t.

podkrà˝ony aj. ~ne oczy circles
under one's eyes

podkreÊliç -l´ -lisz pf, impf
podkreÊlaç underscore,
emphasize

pod∏oga -∏óg f floor
pod∏oÊç f baseness
pod∏y aj base, mean, shabby,

sordid
podmiejski aj suburban
podnieÊç -nios´ -siesiesz -niós∏ -nios∏a

-nieÊli pf, impf podnosiç -sz´ -sisz
raise, lift. ~ si´ stand up, rise, be
raised

podnosiç see podnieÊç
podnó˝e n Gpl -y foot (of

mountain)
podobaç si´ -am -asz impf, pf spodobaç

si´ be pleasing to. jak ci si´ podoba
ten film? How do you like this
movie?

podobno av supposedly,
apparently



GLOSSARY

217

podobny aj do+G similar to. coÊ
~nego you don't say. av
podobnie

podpis mi signature
podpisaç -sz´ -szesz pf, impf

podpisywaç -suj´ -sujesz sign.
~ si´ sign off on

podreptaç -c(z)´ -c(z)esz pf do+G
bustle off to, trot off to

podr´cznik mi -a textbook
podró˝ f journey, trip
podró˝ny n decl like aj passenger
podró˝owaç -˝uj´ -˝ujesz impf

po+L travel (around, in), take
a trip

podskoczyç -cz´ -czysz pf, impf
podskakiwaç -kuj´ -kujesz hop
up. po+A run out to get

podstawa f basis, base,
foundation. le˝eç u podstaw lie
at the basis

podstawowy aj basic,
fundamental. szko∏a ~wa grade
or elementary school

podÊpiewaç -am -asz pf, impf
podÊpiewywaç -wuj´ -wujesz
sing accompaniment to

poduszka -szek f pillow, cushion.
do ~szki before going to sleep

podwieêç -wioz´ -wieziesz -wióz∏ -
wioz∏a -wieêli pf, impf podwoziç
-˝´ -zisz, give s.o. a ride ("lift")

podwórko -rek n yard
podwórze n Gpl -y (court)yard
podzieliç -l´ -lisz pf, impf podzielaç

divide, share
podziemie n underground,

resistance
podziemny aj underground
podzi´kowanie n us-pl thanks
podziw mi dla+G admiration for
podziwiaç -am -asz impf admire,

marvel at
poeta mp poet
poetka -tek fem of poeta
poezja f poetry
pogarszaç see pogorszyç

poglàd mi often-pl view, opinion
pogmatwaç see gmatwaç
pogoda f weather, good weather,

good humor.
pogodny aj pleasant (weather)

cheerful, sunny (disposition)
pogodziç -dz´ -dzisz pf reconcile. ~

si´ z+I become reconciled to
pogorszyç -sz´ -szysz pf, impf

pogarszaç worsen, make worse.
intr ~ si´ get worse, worsen

pogotowie n 1 ambulance,
emergency service, 2
readiness. w ~wiu in readiness

pojawiç si´ -wi´ -wisz pf, impf
pojawiaç si´ appear, show up

pojàç -jm´ -jmiesz pf, impf pojmowaç
-muj´ -mujesz conceive, grasp,
understand

pojechaç see jechaç
pojedynczy aj individual, single.

av pojedyƒczo
pojedynka -nek f single-person

room or cell. w ~k´ on one's
own

pojemnik mi -a container
poj´cie n idea, concept(ion). nie

mieç (zielonego) ~a not have
the (vaguest) idea

pojmowaç  see pojàç
pojutrze av day after tomorrow
pokazaç -˝´ -˝esz pf, impf

pokazywaç -zuj´ -zujesz show,
indicate, point out. ~ si´ show
o.s., put in appearance

pokaêny aj considerable,
appreciable, substantial

pokoik mi dim of pokój
pokojowy aj peace, peaceful
pokolenie n generation.
pokój -koju mi 1. room. 2. peace,

arch calm
pokr´ciç -c´ -cisz pf twist, mix up
pokroiç -oj´ -oisz pf, pokrajaç -am -asz

impf cut up, slice
pokryç --yj´ -yjesz pf, impf pokrywaç

+I cover, coat with, make up for
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(in cost). ppp pokryty; ~ty lasem
covered in forest

Polak mp Pole
pole pól n field
poleciç -c´ -cisz pf, impf polecaç -

am -asz recommend
polecony aj. list ~ registered letter
polegaç -am -asz impf na+L depend

on, rely on
policja f police
policjant mp policeman
policyjny aj. godzina ~na curfew
policzek -czka mi cheek. slap in

the face
politechnika f engineering

school. technical university
polityczny aj political
polityka policy, politics
Polka -lek fem of Polak
polny aj. kwiat ~ wild-flower
polowaç -luj´ -lujesz hunt na+A for
polowanie n hunt(ing). iÊç na ~

go hunting
polowy aj field (uniform, artillery,

etc.)
Polska f Poland
polski aj Polish. av po ~sku in Polish
po∏eç -∏cia mi piece (of meat)
po∏owa f half. w ~wie in mid-

course. w ~wie maja in the
middle of May

po∏o˝ony aj located, situated
po∏o˝yç (si´) see k∏aÊç (si´)
po∏udnie n 1 noon. 2 south. po ~niu

in the afternoon, p.m. na ~niu in
the south

po∏udniowy aj southern
pomagaç see pomóc
pomalowaç see malowaç
pomaraƒcza f Gpl -ƒczy or -ƒcz

orange
pomaraƒczowy orange (color)
pomidor mi -a tomato
pomidorowy aj of pomidor
pomieszaç -am -asz pf mix, blend,

shuffle (cards).n pomieszanie
blend(ing)

pomoc f help, aid, assistance. przy
~cy +G with the help of. ~ domowa
household help

pomocniczy aj auxiliary
pomocny aj helpful
pomorze n Gpl -y seacoast
pomóc of móc pf, impf pomagaç

+D help, aid, assist, be of
avail. phr to nic nie pomaga
that doesn't help a bit

pomruk mi grumbling, rumbling (of
thunder), purring (of cat),

pomyliç si´ -l´ -lisz pf of myliç si´
make a mistake

pomy∏ka -∏ek f mistake
pomys∏ mi idea. dobry ~ good

idea
pomys∏owy aj resourceful
pomyÊleç -l´ -lisz pf think a bit, stop to

think. give s.t. some thought. see
myÊleç

pomyÊlnoÊç f success
pomyÊlny f successful
ponad prep+A more than, over,

over and above
poniedzia∏ek -∏ku mi Monday
poniedzia∏kowy aj of poniedzia∏ek
ponieÊç -nios´ -niesiesz -niós∏ -nios∏a -

nieÊli pf, impf ponosiç -sz´ -sisz
suffer, endure, bear. ~
odpowiedzial-noÊç bear
responsibility. ~ straty absorb or
suffer loss(es). ponosi nas fantazja
our imagination wanders

poniewa˝ conj since, because
ponownie aj once again, anew
poparcie n support
popatrzeç-rz´ -rzysz pf na+A have

a look (at)
popchnàç -n´�-niesz pf, impf

popychaç push, shove, urge
pope∏niç -ni´ -nisz pf, impf

pope∏niaç commit (mistake,
murder, suicide, etc.)

pop´dziç -dz´ -dzisz pf, impf
pop´dzaç drive, urge, drive off
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popiç -pij´ -pijesz pf, impf popijaç
have a bit to drink

popió∏ -pio∏u mi ash
pop∏akaç -cz´ -czysz pf cry a bit
pop∏och mi panic, fright
popo∏udnie n Gpl -ni afternoon
popo∏udniowy aj of popo∏udnie
poprawa f improvement
poprowadziç see prowadziç
poprzeç -pr´ -przesz -par∏ pf, impf

popieraç support
poprzedni aj former, foregoing,

preceding. av poprzednio. jak ~
as previously

poprzedzajàcy aj preceding
poprzez prep+A through(out), up

to and including,
notwithstanding

popularny aj popular
popstrzyç see pstrzyç
popychaç see pychaç
pora f (period of) time, time of day. o

tej ~rze at this time. ~ roku season
porachunek -nku mi us pl

accounts. za∏atwiç ~ z+I to settle
accounts with s.o.

porada f advice, counsel
poradziç see radziç
poranek -nku mi morning; ~ ˝ycia

prime of life
poranny aj of poranek
porosnàç -sn´�-Êniesz pf, porastaç

impf grow, overgrow
porozumiewawczo av

understandingly
porównaç -am -asz pf, impf

porównywaç -nuj´ -nujesz
compare. vn porównanie
comparison

portki pl-only G -tek trousers
poruszyç -sz´ -szysz pf, impf poruszaç

tr move. intr ~ si´ move
porwaç -rw´ -rwiesz pf, impf

porywaç abduct, kidnap, nab
porzàdek -dku mi order. w ~dku

in order, all right

porzàdkowy aj serial, cardinal
(numeral)

porzeczka -czek f currant (bush or
berry)

porzuciç -c´ -cisz pf. give up, quit
posiàÊç --siàd´ -siàdziesz -siad∏ -siedli

pf, impf posiadaç possess. ~ si´
contain oneself

posiedzenie n session, meeting
posi∏ek -∏ku mi meal
pos∏aç -Êl´ -Êlesz pf, impf posy∏aç send
pos∏anie n bedding
pos∏annictwo n mission
pos∏uszeƒstwo n obedience.

odmówiç ~ refuse to obey (of
body-part)

pospieszny or poÊpieszny aj
hasty, rushed, fast (train)

postaç f figure, form, character,
shape. w postaci +G in the
form (of)

postanowiç -wi´ -wisz pf, impf
postanawiaç o+L decide,
determine.

postanowienie n determination,
resolution

postawa f attitude
postawiç -wi´ -wisz pf, impf stawiaç

place, locate, stand. ~ na
swoim have one's way. ~ si´
put on a big display

post´p m i oft pl progress
post´pek -pku mi transgression,

misdeed, behavior
post´powaç  -puj´ -pujesz impf

behave, act, conduct o.s.
post´powanie n behavior,

conduct, procedure, proceedings
(legal)

post´powy aj progressive (views,
etc.)

posy∏aç see pos∏aç
posypaç see sypaç
poszczególny aj individual
poszukaç -am -asz pf, impf

poszukiwaç -kuj´ -kujesz search
for. w ~niu +G in search of
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poszukiwanie n. w ~niu +G in
search of

poÊród prep+G amidst, amongst
poÊwi´cenie 1. dedication,

devotion, self-sacrifice,
consecration

pot mi sweat, perspiration
potaknàç -n´ -niesz pf, impf potakiwaç

-kuj´ -kujesz assent.
potem av then, later, afterwards
pot´gowaç -guj´ -gujesz impf

increase, intensify, come to the
fore

potok mi stream
potrafiç -fi´ -fisz pf or impf +infin

manage (to do)
potraktowç see traktowaç
potrawa f dish (way of cooking

something)
potràciç -c´ -cisz pf, impf potràcaç

jostle, poke. o+A touch on
potrzeba f need, want, necessity.

bez ~by needlessly
potrzebny aj necessary, needed,

wanted
potrzebowaç -buj´ -bujesz impf +G

need, require, demand
potrzebowanie n need
potrzebujàcy mp decl like aj the

needy
potrzymaç -am -asz pf  hold  for a

while
potwierdzenie n confirmation
potwierdziç -dz´�-dzisz pf, impf

potwierdzaç confirm, affirm
pouczajàcy aj instructive
pouczyç -cz´ -czysz pf, impf

pouczaç instruct
powa˝ny aj serious. av powa˝nie
powiadaç -am -asz impf freq of

powiedzieç say (often)
powiat mi L powiecie powiat

(district)
powiatowy
powid∏o -de∏ n often-pl jam, preserve
powiedzenie n saying. coÊ do

~nia something to say

powiedzieç -wiem -wiesz -wiedzà pf,
mówiç -wi´ -wisz impf say,
speak, talk

powieka f eyelid
powiernica fem of powiernik
powierniczy fiduciary
powiernik mp confidant
powierzchnia f surface, exterior
powierzyç -rz´ -rzysz pf, impf

powierzaç +D entrust to
powieÊç -wiod´ -wiedziesz -wiód∏ -

wiod∏a -wiedli pf. ~ spojrzeniem
phr cast a glance

powietrze n air
powietrzny aj of powietrze
powiewaç -am -asz impf +I wave
powi´kszyç -sz´ -szysz pf, impf

powi´kszaç tr enlarge, magnify.
intr ~ si´ become enlarged

powinien powinienem powinieneÊ
powinien, f powinnam powinnaÊ
powinna, mp-pl powinniÊmy
powinniÊcie powinni, non-mp-pl
powinnyÊmy powinnyÊcie
powinny +infin ought (to do),
should (do)

powios∏owaç  see wios∏owaç
powitanie n greeting
powo∏aç -am -asz pf, impf

powo∏ywaç -∏uj´ -∏ujesz create,
convene. ~ si´ na coÊ use s.t. as
a reference

powo∏anie n calling, vocation
powodowaç -duj´ -dujesz impf,

spowodowaç pf cause
powodzenie n success. mieç ~ phr

have success
powoli av slowly
powonienie n sense of smell
powoziç-˝´ -zisz pf/impf drive

(wagon, cart), give ride to
powód -wodu mi reason, cause.

bez powodu without cause. z
powodu +G because of

powódê f flood
powrotny aj return (ticket, trip);

droga ~na way back
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powróciç -c´ -cisz pf, impf
powracaç return, come back

powrót powrotu return. tam i z
powrotem av phr there and back

powstaç -stan´ -staniesz pf, impf
powstawaç -staj´ -stajesz arise,
come into existence

powstanie n uprising, coming into
being

powstrzymaç -am -asz pf, impf
powstrzymywaç -muj´ -mujesz
refrain, hold back. intr ~ si´
przed+I refrain (from)

powszedni aj every-day. chleb ~
daily bread. dzieƒ ~ week-day

powtarzaç see powtórzyç
powtórka -rek f rerun, repeat
powtórzyç -rz´ -rzysz pf,

powtarzaç impf repeat. ~ si´
be repeated

powydawaç -daj´ dajesz pf . ~ za
mà˝ marry off (a daughter)

powyrzucaç -am -asz pf toss out
one after the other

powy˝szy aj foregoing, above
poza prep +I besides, outside of,

beyond, except for. poza tym
besides that. poza domem outside
the home

pozbawiç -wi´ -wisz pf, impf
pozbawiaç +A +G deprive s.o. of
s.t

pozbawienie n deprivation
pozbawiony aj +G deprived,

devoid of
pozbyç si´ -b´d´ -b´dziesz pf, impf

pozbywaç si´ -am -asz +G get rid
of

pozdrowiç -wi´ -wisz pf,
pozdrawiaç impf greet,
congratulate

poziom mi level, standard. na
~mie be on the level. ~ ˝ycia
standard of living

poziomy aj level, horizontal. av
poziomo horizontally

poz∏ociç see z∏ociç

poznaç -am -asz pf, impf poznawaç
-znaj´ -znajesz meet, come to
know, recognize. recip ~ si´
get to know each other

Poznaƒ -ania mi Poznan (town)
pozorny aj apparent. av pozornie

apparently, on the face of it
pozostaç -stan´ -staniesz pf, impf

pozostawaç -aj´ -ajesz remain,
be left

pozostawiç -wi´ -wisz pf, impf
pozostawiaç +D leave to

pozór -zoru mi often-pl semblance,
appearance. na ~ on the face of it.

pozwalaç see pozwoliç
pozwoliç -l´�-lisz pf, impf

pozwalaç +D allow, permit,
na+A allow for, enable. niech
pan pozwoli allow me

pozycja f position, item
po˝a∏owaç see ˝a∏owaç
po˝egnanie n farewell
po˝eniç -ni´ -nisz pf marry off (a

son)
po˝yczka -ek f loan
po˝yczyç -cz´ -czysz pf, impf po˝yczaç

loan, borrow
po˝ywienie n food, nourishment
po˝ywny aj nutricious
pójÊç see iÊç
pó∏ quant +G half (of). pó∏

godziny half an hour. pó∏
kilo half a kilo. pó∏ litra a
half-liter

pó∏ka -∏ek f shelf
pó∏noc f 1. midnight 2. north. na

~cy in the north
pó∏nocny aj northern
pó∏tora f. pó∏torej +G one and a

half
póêny aj late. adv póêno. za póêno

too late. comp av póêniej
pra- pref great-
prabka -bek f great-grandmother
praca f work, job, employment. w

pracy at work
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pracowaç -cuj´�-cujesz impf work,
be employed

pracowity aj hard-working
pracownica fem of pracownik
pracowniczy aj worker's
pracownik mp worker, employee
praç pior´ pierzesz impf, pf wypraç

wash, launder
pradziadek -dka mp Npl -dkowie

great-grandfather
pragnàcy aj desirous
pragnàç -n´ -niesz impf, pf

zapragnàç +G desire, crave
pragnienie n craving, desire,

thirst
praktyczny aj practical . av

praktycznie practically, almost
praktyka f practice,

apprenticeship. w praktyce in
practice

praktykant mp apprentice,
understudy

pralka -lek f washing machine
prasa f us-sg the press
prasowaç -suj´ -sujesz impf, pf

wyprasowaç press, iron
prasowy aj of prasa
prawda f truth. prawda? right?. ~d´

mówiàc phr to tell the truth. co
prawda to be sure

prawdopodobieƒstwo n
probability, likelihood

prawdopodobnie av probably
prawdziwy aj real, genuine
prawiç -wi´ -wisz impf ~ kompliment

pay a compliment
prawid∏owoÊç f correctness,

regularity, conformity to
regulations

prawid∏owy aj correct, as
prescribed

prawie av almost
prawo 1. law. ~ jazdy driver's

license. 2. right. mieç ~ have
the right

prawoÊç f rectitude
prawy aj right (direction)

na prawo to the right
po prawej stronie on the right-

hand side
w prawo to the right

pràd mi current
premier mp premier
pretensja f pretension. mieç ~sje

do+G have a grievance against
prezencik dim of prezent
prezent mi present. w ~ncie as a

present
prezydencki aj of prezydent
prezydent mp president
pr´dki aj quick, rapid. comp av

pr´dzej. ~ czy póêniej sooner
or later

pr´dkoÊç f speed
problem mi problem
problemowy aj of problem

problematic
procent mi per cent
proces mi process
produkcja f production
produkcyjny aj of produkcja
produkowaç -kuj´ -kujesz impf, pf

wyprodukowaç produce. intr ~
si´ be produced

profesor mp Npl. -owie or -orzy
professor

profil mi profile
program mi program
programowaç -muj´ -mujesz impf,

pf zaprogramowaç program
(computer)

programowy aj of program
programatic

projekt mi project, plan, design,
scheme

projektant designer
projektowaç -tuj´ -tujesz impf, pf

zaprojektowaç plan, design
projektowanie n design
promieniowaç -niuj´ -niujesz impf

radiate
proponowaç -nuj´ -nujesz imp, pf

zaproponowaç propose
propozycja f proposal, proposition
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prosiç -sz´ -sisz impf, pf poprosiç
ask, request. see also prosz´

prostokàtny aj rectangular
prosty aj simple, straight. av

prosto, po prostu simply.
comp av proÊciej. comp aj
prostszy.

proszek -szku mi oft pl powder,
medicine; ~ do z´bów tooth-
powder; w ~szku in powder
form

prosz´ please, here you are, after
you. prosz´? may I help you?
excuse me? prosz´ bardzo by
all means, very well. prosz´
herbat´ I'd like some tea.
prosz´ pana (pani) phr if you
please, sir (madam). prosz´ nie
paliç no smoking, please

proÊba f request, pleading
proÊciej see prosty
protest mi protest
protestowaç -tuj´ -tujesz impf, pf

zaprotestowaç protest
prowadzàcy aj as mp leader
prowadzenie n introduction,

initiation, lead
prowadziç -dz´ -dzisz impf, pf

poprowadziç lead, conduct,
guide, run, lead, be in charge
of, drive. pf see also
zaprowadziç

prowiantowaç -tuj´ -tujesz impf, pf
zaprowiantowaç provision

próba f attempt, test, trial,
rehearsal

próbka -bek f test sample
próbny aj experimental, trial
próbowaç -buj´ -bujesz impf, pf

spróbowaç +G try (out), test
próg progu mi threshold, hearth,

doorstoop
pró˝ny empty, vain. av pró˝no.

na ~ in vain
przeanalizowaç see analizowaç
przebieg mi course (of events)

przebraç -bior´ -bierzesz pf, impf
przebieraç pick, select, choose,
sort through. intr ~ si´ change
clothes, w+A change (into),
za+A disguise self (as)

przebudzenie n awakening
przebudziç si´ -dz´ -dzisz pf, impf

przebudzaç si´ awaken
przebyç -b´d´ -b´dziesz pf, impf

przebywaç stay
przechadzaç si´ -am -asz impf stroll
przechodziç see przejÊç
przechodzieƒ -dnia mp pedestrian,

passer-by
przechowalnia f ~ baga˝u left

luggage office
przeciàg mi draft
przeciàgaç am -asz impf, pf

przeciàgnàç -n´�-niesz protract,
prolong. ~ si´ stretch out, drag
on (of an event or process)

przecie˝ interj after all, but, why
przeciw or przeciwko prep+D

against. nie mam nic
przeciwko temu I don't have
anything against it

przeciwci´˝ar mi counter-weight
przeciwleg∏y aj do+G opposite(ly

placed) to
przeciwny aj opposite (e.g.

direction). av przeciwnie on the
contrary

przeczekaç -am -asz pf, impf
przeczekiwaç -kuj´ -kujesz wait
out

przeczucie n foreboding,
premonition

przeczyç -cz´ -czysz impf, pf
zaprzeczyç +D deny, negate,
refute. pap przeczàcy negating,
of denial

przed(e) prep+I before (space or
time), in front of. przed chwilà
a moment ago. przede
wszystkim above all,
primarily, especially+A in
front of (after motion verbs).
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iÊç�przed siebie walk straight
ahead

przed∏u˝ony aj extended. ~ne
dzia∏anie extended action

przed∏u˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf
przed∏u˝aç lengthen, draw out,
extend

przedmiot mi object, subject, topic
przedni aj front. ~dnie ko∏o front

wheel
przedpokój -koju mi front hall,

anteroom
przedpo∏udnie n Gpl -i forenoon
przedsi´wzi´cie n undertaking
przedstawiç -wi´ -wisz pf, impf

przedstawiaç introduce,
represent. ~ si´ introduce o.s.,
appear

przedstawiciel mp representative
przedstawienie n performance,

(TV) production, presentation,
introduction

przedtem av before, beforehand,
earlier, formerly

przedwczoraj av day before
yesterday

przedzia∏ mi division, compartment
(in train), part (in hair)

przegadaç -am -asz pf chat
(through)

przeglàd mi review, survey
przeglàdnàç  -n´ -niesz pf take a

glance at
przeja˝d˝ka -˝d˝ek f ride, drive

(for pleasure)
przejawiç -wi´�-wisz pf, impf

przejawiaç display, manifest
przejàç -jm´ -jmiesz pf, impf

przejmowaç -muj´ -mujesz take
over, take possession of. intr ~ si´
+I be concerned or worried about

przejechaç -jad´ -jedziesz pf, impf
przeje˝d˝aç run over, drive
across, drive through

przej´ty aj +I concerned with,
impressed by

przejmowaç si´ -muj´ -mujesz impf be
upset. see przejàç si´

przejrzeç -rz´ -rzysz or
przeglàìnàç -n´ -niesz pf, impf
przeglàdaç look through. ~ si´
look at o.s. (in mirror)

przejÊcie n passage, crossing
przejÊç -jd´ -jdziesz -szed∏, -sz∏a pf,

impf przechodziç-dz´ -dzisz go
through, endure, pass on.
przejdzie mi I'll get over it,
it'll pass. ~ si´ take a walk,
stroll

przekaz mi transfer(ral). ~
pieni´˝ny money order

przekazaç -˝´�-˝esz pf, impf
przekazywaç -zuj´ -zujesz hand
over, communicate, convey +D
to

przek∏adaç see prze∏o˝yç
przekonaç -am -asz pf, impf

przekonywaç -nuj´ -nujesz
persuade, convince. ~ si´
become convinced, satisfy
oneself (that)

przekonanie conviction, belief
przekonany aj convinced
przekonywajàcy aj convincing. av

przekonywajàco
przekupieƒ -nia mp huckster
przekupka -pek f huckstress
prze∏o˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf

przek∏adaç shift, move from
one place to another 2. z+G,
na+A translate, interpret (from,
to)

przemian mi. na ~ by turns
przemi∏y aj extremely nice
przeminàç -n´ -niesz pf, impf

przemijaç pass by, go into the
past

przemówienie n speech
przemyski aj of PrzemyÊl
przemys∏ mi industry
przemys∏owy aj industrial
przemyÊleç -l´ -lisz pf, impf

przemyÊlaç think through
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przenieÊç -nios´ -niesiesz -niós∏ -
nios∏a -nieÊli pf, impf przenosiç -
sz´ -sisz transfer. ~ si´ move,
become transferred

przeniknàç -n´�-niesz pf, impf
przenikaç penetrate, run through

przenocowaç -cuj´�-cujesz pf spend
the night

przepiç -pij´ -pijesz pf, impf
przepijaç drink through

przepis mi recipe, prescription,
rule, regulation. ~ drogowy
traffic law

przep∏ynàç -n´�-niesz pf, impf
przep∏ywaç swim, float <flow>
past

przepowiedzieç -wiem -wiesz -
wiedzà pf, impf przepowiadaç
foretell

przepraszaç see przeprosiç
przepraszam phr excuse me, I beg

your pardon
przeprawa f crossing, expedition
przeprosiç -sz´ -sisz pf, impf

przepraszaç ask forgiveness
of. za+A apologize for;
przepraszam excuse me, I'm
sorry

przeprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf
przeprowadzaç conduct, carry
out, put into effect. intr ~ si´
move

przeprowadzka -dzek f move
przepuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf

przepuszczaç let pass
przeraziç -˝´ -zisz pf, impf przera˝aç

frighten
przera˝ajàcy aj frightening
przera˝enie n fright, terror
przerwa f intermission, break,

interruption. bez ~wy
ceaselessly

przerwaç -rw´ -rwiesz pf, impf
przerywaç interrupt, break off,
break through

przerwanie n interruption. ~ cià˝y
abortion

przerywany broken, interrupted
przesada f exaggeration. bez ~dy

let's not exaggerate
przesadziç -dz´ -dzisz pf,

przesadzaç impf exaggerate. ~
si´ go too far, overdo it

przesiàÊç -siàd´ 0siàdziesz -siad∏ -
siedli pf, przesiadaç impf change
seats, sit at length. ~ si´ transfer
(on bus, etc.)

przesiedzieç -dz´ -dzisz pf, impf
przesiadywaç -duj´ -dujesz sit
through, at length

przes∏yszeç si´ -sz´ -szysz pf
mishear

przespaç -Êpi´ -Êpisz pf sleep
through

przestaç -stan´ -staniesz pf, impf
przestawaç -staj´ -stajesz +infin
stop, cease; ~ paliç stop
smoking

przestawiç -wi´ -wisz pf, impf
przestawiaç put elsewhere,
switch

przestrach mi fright, fear, terror
przestroga -stróg f admonition,

caution, warning
przestrzec -strzeg´ -strze˝esz, -

strzeg∏ pf, impf przestrzegaç
observe (law, rules, etc.)

przestrzenny aj spatial
przestrzeƒ f space.
przesunàç -n´ -niesz pf, impf

przesuwaç move (something),
glide by

przesy∏ka -∏ek f package, parcel
przesz∏oÊç f the past
przesz∏y aj past
przeszkodziç -dz´ -dzisz pf, impf

przeszkadzaç +D bother,
interfere with

przeÊcierad∏o -de∏ n bedsheet
przetrzymaç -am -asz pf, impf

przetrzymywaç -muj´ -mujesz
endure, survive, hold, keep. ~
si´ be preserved
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przewa˝nie av predominantly, for
the most part

przewidzenie n jak by∏o do ~nia
as could be predicted

przewidzieç -dz´ -dzisz pf, impf
przewidywaç -duj´ -dujesz
foresee, predict

przewodniczàcy aj as mp leader,
chairman

przewróciç si´ -c´ -cisz pf, impf
przewracaç si´ turn over, fall
over

przez prep+A through, during, by
(the agency of), because of;
przez ciebie because of you.
przez chwil´ for a moment

przeznaczony aj na+A allocated to,
destined for

prze˝ycie n experience
prze˝yç -yj´ -yjesz pf, impf

prze˝ywaç live through,
undergo, survive, take badly

przy +L 1. at, near; przy oknie by
the window. 2 during, while,
at; przy pracy while at work;
przy sprzyjajàcych
okolicznoÊciach given
favorable circumstances. 3 on
one's person; mieç przy sobie
have on o.s. conj przy czym
while, although

przybiec -biegn´ -biegniesz -bieg∏
pf, impf przybiegaç come
running

przybory pl form G -ów
accessories, utensils

przybraç -bior´ -bierzesz pf, impf
przybieraç take on, adopt,
dress, assume, increase, grow

przybrany aj adoptive, foster,
assumed, dressed

przychodnia f outpatient clinic
przychodziç see przyjÊç
przyciàgnàç -n´�-niesz pf, impf

przyciàgaç draw, attract, pull
toward

 przyczepiç -pi´ -pisz pf, impf
przyczepiaç pin, fasten to. intr ~
si´ do+G adhere to

przyczyna f reason
przyczynek -nku mi do+G

contribution to
przydarzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf

przydarzaç happen, occur
przydatnoÊç usefulness
przydatny aj useful
przydro˝ny aj roadside
przyglàdaç si´ see przyjrzeç si´
przygoda -gód f adventure
przygotowaç-tuj´ -tujesz pf, impf

przygotowywaç -wuj´ -wujesz
prepare, make ready. ~ si´
get ready

przygotowanie n preparation
przygotowany aj prepared
przyjaciel mp Ipl przyjació∏mi (close)

friend.
przyjació∏ka -∏ek f friend
przyjazd mi DLsg przyjeêdzie

arrival
przyjaêƒ f friendship
przyjàç -jm´ -jmiesz pf, impf

przyjmowaç -muj´ -mujesz
accept, receive

przyjechaç-jad´ -jedziesz pf, impf
przyje˝d˝aç come, arrive (by
vehicle)

przyjemnoÊç f pleasure. z ~Êcià
gladly, with pleasure

przyjemny pleasant.
przyj´cie n party, reception
przyjrzeç si´ -rz´�-rzysz pf, impf

przyglàdaç si´ +D observe,
examine, watch carefully; ~ si´
sobie w lustrze look at o.s. in
the mirror

przyjÊcie n arrival
przyjÊç -jd´ -jdziesz -szed∏ -sz∏a pf,

impf przychodziç -dz´ -dzisz
come, arrive (esp. on foot). ~
komuÊ do g∏owy occur to
someone. ~ komuÊ z trudem
it doesn't come easy for s.o.
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przyk∏ad mi example. na ~ for
example

przyk∏adowy aj exemplary. av
przyk∏adowo for example

przykazaç -˝´ -˝esz pf, impf
przykazywaç -zuj´ -zujesz
command

przykazanie n commandment.
Dziesi´cioro Przykazaƒ The
Ten Commandments.

przyklasnàç -sn´�-Êniesz pf, impf
przyklaskiwaç -kuj´ -kujesz
applaud, clap in approval

przyk∏adaç see przy∏o˝yç
przykro +D unpleasant,

bothersome, regrettable, sorry
(for, about). ~ mi I'm sorry

przykroÊç f unpleasantness
przykry aj unpleasant
przykuç -uj´ -ujesz pf, impf przykuwaç

do+G chain. ~ uwag´ rivet one's
attention

przylepiç -pi´ -pisz pf, impf
przylepiaç do+G stick, paste on,
stick on, glue to, post (bill)

przy∏o˝yç -˝´�-˝ysz pf, impf
przyk∏adaç do+G apply to,
attach to

przymierzyç -rz´ -rzysz pf,
przymierzaç impf try on
(clothing). nie przymierzajàc if
you'll excuse the expression

przymiot mi attribute; przymioty
charakteru character traits

przymiotnik mi -a adjective
przynajmniej av at least
przynieÊç -nios´ -niesiesz -niós∏ -

nios∏a -nieÊli pf, przynosiç-sz´ -
sisz impf bring

przypadek -dku mi case, accident,
chance. ~dkiem or przez ~ by
chance

przypadkowy aj accidental,
fortuitous. av przypadkowo

przypaÊç -padn´ -padniesz -pad∏ pf,
przypadaç impf +D fall to,
happen

przypatrzeç si´ -rz´ -rzysz pf, impf
przypatrywaç si´ -ruj´ -rujesz +D
examine, look closely (at)

przypisaç -sz´ -szesz pf, impf
przypisywaç -suj´ -sujesz +D
ascribe to

przyp∏yw mi high tide
przypomnieç -n´ -nisz pf, impf

przypominaç +D recall,
remind. ~ sobie call to mind,
recall, recollect

przyprawa f condiment
przyprawiç -wi´ -wisz pf

przyprawiaç impf put, attachy,
season, flavor. o+A cause, be the
reason of

przyprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf
przyprowadzaç bring to,
conduct to, lead to

przypudrowaç  see pudrowaç
przypuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf

przypuszczaç suppose, expect,
imagine

przyroda f nature
przyrzàd mi appliance,

instrument
przyrzàdziç -dz´ -dzisz pf, impf

przyrzàdzaç fix
przyrzec -rzekn´ -rzekniesz -rzek∏ or

przyrzeknàç -n´ -niesz pf, impf
przyrzekaç swear

przysiàÊç siàÊç pf, impf przysiadaç
sit down, take a seat

przys∏uga f favor
przystaç 1 -stan´ -staniesz pf, impf

przystawaç -aj´ -ajesz na+A
consent to

przystaç 2 -stoi 3p-sg only +D be
fitting, suitable, proper. jak
przystoi as is fitting

przystajàcy aj congruent
przystanàç -n´ -niesz pf, impf

przystawaç -aj´ -ajesz stop, halt
przystanek -nku mi (bus) stop
przystàpiç -pi´ -pisz pf, impf

przyst´powaç -puj´ -pujesz do +G
join, accede, begin, set about



GLOSSARY

228

przystojny aj good-looking,
handsome

przysz∏oÊç f the future
przysz∏y aj future; w ~∏à niedziel´

next Sunday
przytaknàç -n´ -niesz pf, impf

przytakiwaç -kuj´ -kujesz nod in
assent

przytoczyç -cz´ -czysz pf, impf
przytaczaç quote, cite

przytomnoÊç f consciousness
przytomny aj conscious
przytrafiç si´�-fi´ -fisz pf +D

happen, occur to so.o
przytrzymaç -am -asz pf, impf

przytrzymywaç -muj´ -mujesz
hold back, maintain position,
keep from falling

przytulny aj cozy
przywiàzaç -˝´ -˝esz pf, impf

przywiàzywaç -zuj´ -zujesz
attach. ~ si´  become attached
to

przywieêç -wioz´ -wiezzisz, wióz∏,
wioz∏a, -wieêli pf, impf
przywoziç -˝´ -zisz bring (by
vehicle)

przywilej mi privilege
przywitanie n welcome, greeting
przywo∏aç -am -asz pf, impf

przywo∏ywaç -∏uj´ -∏ujesz call,
summon, conjure up

przyznaç -am -sz pf, impf
przyznawaç -aj´ -ajesz confess,
admit. ~ si´ do+G confess,
admit to

przyzwoitoÊç f decency
przyzwoity aj decent, seemly,

proper
przyzwyczaiç si´ -aj´ -aisz pf, impf

przyzwyczajaç si´ do+G
become accustomed to

pseudonim mi pseudonym
psi aj of pies
pstrzyç -rz´ -rzysz impf, popstrzyç

pf variegate, mottle

psuç psuj´ psujesz impf, pf zepsuç
or popsuç r ruin, spoil, break.
intr ~ si´ spoil, get ruined

ptak ma bird; ~ Êpiewajàcy song-
bird

ptasi aj of ptak
ptaszek -szka ma dim of ptak
publiczny aj public
puchnàç -n´ -niesz impf, pf

spuchnàç swell. ~ jak bania
swell up

pudrowaç -ruj´�-rujesz impf, pf
przypudrowaç powder. intr ~
si´ powder o.s.

pukaç -am -asz impf, pf puknàç,
zapukaç w+A, +I knock (on,
with).

pukanie n knock(ing)
punkt mi point, shop, agency. ~

widzenia point of view
punktualnoÊç f punctuality
punktualny aj punctual. av

punktualnie punctually, on time
pusty aj empty, vacant. av pusto
puszka -szek f can. w puszce
puÊciç puszcz´ puÊcisz pf, impf

puszczaç let go, release
pytaç -am -asz impf, pf zapytaç or

spytaç ask (a question). ~ si´
o+A inquire about

pytajàco av inquisitively
pytajnik mi -a question mark
pytanie n question

R
rachunek -nku mi account, bill,

receipt, calculation
rachunkowoÊç f accountancy
rachunkowy aj of rachunek
racja f reason, rationale. mieç ~j´

be right. nie mieç ~ji be
wrong. z ~ji +G by reason of

raczej av rather. raczej nie probably
not
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raczyç -cz´ -czysz impf +infin
deign, stoop, condescend. +A, +I
us fig. treat s.o. to s.t.

rad rada aj +G glad of, desirous of.
~ bym us∏yszeç I'd be glad to
hear

rada f council, counsel, advice. ~
naukowa academic council. ~
zak∏adowa department
council. daç sobie ~d´
manage. nie ma ~dy there's
no help for it

radio n Gpl -iów radio
radiowy aj of radio
radosny aj joyful. av radoÊnie
radoÊç f joy, happiness. z ~Êcià

joyfully
radowaç si´ -duj´ -dujesz impf +I or

w+A take pleasure in
radziç -dz´ -dzisz impf, poradziç

+D advise. ~ sobie manage
rajstopy pl form G -stop pantyhose
rami´ n -enia NApl -iona shoulder
randka -dek f date, rendezvous
ranem. nad ~ av phr toward

morning. see also rano
ranny aj wounded
rano av in the morning, dziÊ ~

this morning. nad ranem
toward morning. od rana do
wieczora from morning to
night. z rana since morning

raróg -roga ma kind of falcon.
patrzec jak na ~ga stare at

rasowy aj purebred, thorobred
ratowaç  -tuj´ -tujesz impf, pf

uratowaç  przed+I save from
raz mi once, one time

ile razy as often as
innym razem some other time
jeden raz one time
jeszcze raz one more time
na razie for the time being, so

long
nast´pnym razem next time
od razu immediately,
forthwith

po raz pierwszy for the first
time

raz i drugi once and again
raz na jakiÊ czas  every so
often
raz na rok once a year
raz na zawsze once and for all
raz po raz time and time
again
tym razem this time
w ka˝dym razie in any case
w najlepszym razie at best
w razie +G in case of
w razie czego just in case
w takim razie in that case

razem av together. razem z+I together
with

raziç -˝´ -zisz impf, pf uraziç offend
ràczka -czek f dim of r´ka
reagowaç -guj´ -gujesz impf,

zareagowaç pf react
reakcja f reaction
reakcyjny aj reactionary
recepta f prescription
referat mi report, paper
regu∏a f rule. z ~∏y as a rule
reklama f advertisement
rekwizycja f seizure, confiscation
relacja f report
reneta f rennet, russet apple
reperowaç -uj´ -ujesz impf, pf

zreperowaç repair
republika f republic
restauracja f 1. restaurant 2.

restoration
restauracyjny aj of restauracja
reszta f rest, remainder, change

(money)
resztka -tek often-pl leavings
retoryczny aj rhetorical
rewelacyjny aj revelational, truly

good
rezultat mi result. w ~tacie as a

result
rezurekcja f resurrection
rezygnacja f giving up,

resignation (from job)
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rezygnowaç -nuj´ -nujesz impf, pf
zrezygnowaç z+G resign from,
give up on

re˝yser director
re˝yserowaç -ruj´ -rujesz impf, pf

wyre˝yserowaç direct (film,
play)

r´cznik -a mi towel
r´czny aj manual
r´ka ràk f Lsg r´ce or r´ku NApl r´ce

Gpl ràk hand
od r´ki as a matter of course
z ràk do ràk from hand to

hand
dziecko na r´ku child in arms
podaç r´k´ +D offer a hand to

 pod r´k´ at hand, under the
arm

r´ce do góry hands up
byç na r´k´ +D be convenient

for
pójÊç komuÊ na r´k´ go along

with
z drugiej r´ki second hand

r´kaw mi -a sleeve
r´kawiczka -czek f glove
r´komia f guaranty
robiç -bi´ -bisz impf, pf zrobiç do,

make. ~ si´ 1 get done. to da
si´ zrobiç that can be done. 2
become, get. robi mi si´ s∏abo
I feel sick

robota -bót f work, job, physical
labor; domowej ~ty home-
made; nic do ~ty nothing to
do. przy ~bocie at work

robotnica fem of robotnik
robotnik mp laborer
robótka dim of robota. knitting
rocznica f anniversary
roczny aj yearly
rodzaj mi kind, type, species;

coÊ�w tym ~ju something of this
sort; ró˝nego ~ju of various
sorts

rodzajowy aj qualitative, type

rodzeƒstwo mi brothers and
sisters, siblings

rodziç -dz´ -dzisz impf, pf urodziç give
birth. ~ si´ be born

rodzice mp pl G -ów parents
rodzina f family.  av rodzinnie
rodzinny aj familial
rok mi Npl lata Gpl lat year; co

~k(u) every year; z ~ku na
rok from year to year

rola f 1. (arable) land 2. role
rolnictwo n agriculture
rolniczy aj agricultural
rolnik mp farmer
rolny aj agricultural, agrarian,

farming, land
romans mi NVpl -e romance
romboidalny aj rhomboidal
Rosjan|in mp Russian
ros∏y aj stalwart, burly well-built

(man)
rosnàç -sn´ -Êniesz imf, pf urosnàç

grow
rosyjski aj Russian. av po rosyjsksu

in Russian
roÊlina f plant
roÊlinny aj of roÊlina
rower mi bicycle
rowerowy aj of rower
rozb∏ysnàç -sn´ -Êniesz pf, impf

rozb∏yskiwaç -kuj´ -kujesz flare
up

rozbudziç -dz´ -dzisz pf, impf
rozbudzaç awaken, arouse

rozciàgnàç si´ -n´ -niesz pf, impf
ozciàgaç si´ stretch out

rozczarowany aj disappointed
rozczulenie n tender emotion
rozczuliç si´ -l´ -lisz pf, impf

rozczulaç si´ nad+I become
emotional (over)

rozczulony aj tender
rozdarcie n conflict, perplexity
rozdzieliç -l´�-lisz pf, impf

rozdzielaç separate, divide,
distribute
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rozebraç rozbior´ -bierzesz pf, impf
rozbieraç take apart, undress.
~ si´ undress (self)

rozedrzeç -dr´ -drzesz -dar∏ pf, impf
rozdzieraç rip apart, tear
asunder

rozegraç -am -asz pf, impf
rozgrywaç tr play out. ~ si´
happen, occur, take place, play
self out

rozejrzeç si´ -rz´ -rzysz pf, impf
rozglàdaç si´ za+I have a look
around for

roz∏àka f parting, separation
roz∏o˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf

rozk∏adaç spread out, take
apart. ~ si´ disintegrate,
dissolve into parts

rozmaity aj various, different,
miscellaneous

rozmawiaç -am -sz impf, pf
porozmawiaç z+I converse,
talk (with)

rozmazaç -˝´ -˝esz pf, impf
rozmazywaç -zuj´ -zujesz smear,
smudge. ~ si´ get smudged

rozmowa -mów f conversation
rozmówka -wek f dim of rozmowa
rozmyÊliç -l´ -lisz pf, impf

rozmyÊlaç nad+I ponder over. ~
si´ think better of, change one's
mind

rozpacz f despair
rozpaczaç -am -asz impf o+L be in

despair (about)
rozp´d mi impetus, momentum
rozpoczàç -czn´ -czniesz pf, impf

rozpoczynaç begin, start (off). ~
si´

rozpocz´cie n beginning,
inauguration, beginning

rozpoznaç -am asz pf, impf
rozpoznawaç -aj´ -ajesz
recognize, make out

rozpoznawczy aj. znak ~ sign of
recognition

rozprawiç si´ -wi´ -wisz pf, impf
rozprawiaç si´ z+I settle score
with, deal with

rozrosnàç si´ -sn´ -Êniesz -rós∏ -
ros∏a -roÊli pf, impf rozrastaç si´
grow more and more numerous,
run wild, expand

rozrzewnienie n tenderness
rozsàdek -dku mi sense. zdrowy ~

common sense
rozsàdny aj wise, intelligent,

judicious
rozsadziç -dz´ -dzisz pf, impf

rozsadzaç explode, blow up
rozstaç si´ -stan´ -staniesz pf, impf

rozstawaç si´ -staj´ -stajesz part
ways

rozstanie n parting
rozstroiç -oj´ -oisz pf, impf

rozstrajaç upset, put on edge,
put out of tune

rozstrzygaç -am -asz impf, pf
rozstrzygnàç  -n´ -niesz  decide,
determine

roztargnienie n distraction, absent-
mindedness

rozterka -rek f often-pl indecision
roztoczyç -cz´ -czysz pf, impf

roztaczaç unfold, spread out.
intr ~ si´

rozum mi mind, intelligence
rozumieç -em -esz impf, pf zrozumieç

understand. rozumieç si´ rozumie
si´ 3p only it is understood

rozumny aj rational, thinking
rozumowanie n argumentation,

line of reasoning
rozwaliç -l´ -lisz pf, impf rozwalaç

shatter, smash. ~ si´ fly to
pieces

rozwa˝anie n consideration
rozwa˝ny aj thoughtful, prudent,

circumspect, cautious
rozwa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf

rozwa˝aç consider, deliberate,
contemplate

rozwiany aj blown apart, flowing



GLOSSARY

232

rozwiàzaç -˝´ -˝esz pf, impf
rozwiàzywaç -zuj´ -zujesz
solve, resolve, dissolve

rozwiàzanie n solution,
dissolution

rozwojowy aj developmental
rozwój -woju mi development
równie˝ av likewise, also
równo av exactly
równoczeÊnie av at the same time,

simultaneously
równy aj equal. av równie equally
ró˝a f Gpl rose
róêd˝ka -˝d˝ek f twig. ~

czarodziejska magic wand
róêd˝karstwo n well-divining,

dousing. mp róêd˝karz well-
diviner

ró˝nica f difference. jaka jest ~?
what's the difference?

ró˝niç -ni´ -nisz impf differentiate,
tell apart. ~ si´ od+G differ
from

ró˝ny aj various, assorted. ~nego
rodzaju of various sorts. av
ró˝nie variously

ró˝owy aj pink
ruch mi movement, traffic; ~

oporu resistance movement
ruchliwoÊç f mobility, activity
ruchliwy aj moving, brisk, active

(in business)
ruina f ruin, wreck
rum mi rum
rumieniec -eƒca mi blush
rupieç f piece of junk. pl rupiecie

odds and ends
rusz. ani ~ not a bit
ruszt mi grill
ruszyç -sz´ -szysz pf, impf ruszaç tr

move, touch, disturb. ~ si´
move. rusz part ani rusz not a
bit

ryba f fish
rybacki aj of rybactwo or rybak
rybak mp fisher(man). rybactwo n

fishing

rybi aj of fish
rybka -bek f dim of ryba. z∏ota ~

goldfish
rybny aj fishing (industry, etc.)
rycerski aj of recerstwo or rycerz
rycerz mp knight
rydz m fac an saffron milk cup

(mushroom). zdrowy jak ~ fit as
a fiddle

rynek -nku mi market,
marketplace, market square

rynkowy aj. cena ~wa market
price

ryƒski fac an decl like aj o-fash tip.
daç ~skiego give a tip

rysowaç -suj´ -sujesz impf,
narysowaç pf draw, sketch

rysunek -nku mi drawing,
illustration, cartoon

rysunkowy aj of rysunek. film
~wy cartoon

rytua∏ mi ritual
ry˝ mi rice
rzadki aj rare, scarce, thin (of

liquids). av rzadko rarely; ~
kiedy only rarely, hardly
ever. comp aj rzadszy. comp av
rzadziej

rzadkoÊç f rarity
rzàd 1 rz´du mi row. w pierwszym

rz´dzie in first priority
rzàd 2 mi government
rzàdowy aj governmental
rzàdziç -dz´ -dzisz impf +I govern
rzec rzekn´, rzekniesz, rzek∏ pf say
rzecz f thing. co to ma do ~czy?

what does that have to do with
it?do ~czy down to business. od
~czy off the point. ~ w tym, ˝e…
the thing is that… w czym ~?
what's the deal?w gruncie ~czy
basically. w samej ~czy in reality.
wielka ~ big deal

rzeczywistoÊç f reality. w ~Êci in
reality
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rzeczywisty aj real, actual. av
rzeczywiÊcie really, actually,
indeed

rzeczywiÊcie av indeed, in reality,
why really

rzeka f river. nad rzekà by the
river

rzeênik mp butcher
rz´sa f eyelash; patrzyç przez ~sy

look through hooded lids
(pretend to be asleep)

rz´sisty aj heavy (rain), copious
(tears). av rz´siÊcie

rzuciç -c´�-cisz pf, impf rzucaç
throw, cast, give up. rzuciç
palenie give up smoking. ~
okiem na+A cast an eye (on).
~ si´ na+A throw self at, rush
upon

rzut. phr na pierwszy ~ oka at
first glance

S
sad mi orchard
sadziç -dz´ -dzisz impf, posadziç pf

plant, seat
sa∏ata f lettuce
sa∏atka -tek f salad
sam (sama samo) intens pron self,

same, alone, very. ta sama
osoba the very same person.
nad samym morzem right by
the sea; na samà myÊl at the
very thought; mieszkaç
samemu live on one's own;
same przykroÊci nothing but
unpleasantnesses. tak samo in
the same way. w sam raz just
right

samochodowy aj automotive
samochód -chodu mi car,

automobile
samolot mi airplane
samopoczucie n state of being
samotnoÊç f solitude

samotny aj solitary, alone,
unmarried

sàd mi court, judgement
sàdowy aj judicial
sàdziç -dz´ -dzisz impf judge, think
sàsiad mp LVsg -siedzie Npl -siedzi

neighbor
sàsiadka -dek fem of sàsiad
sàsiedni aj neighboring
sàsiedni aj neighboring
sàsiedzstwo n vicinity, proximity
scena f scene (theatrical or social).

robiç ~n´ make a scene
schab mi joint (of meat), chop
schabowy aj of schab
schody pl-only G -ów stairs
schowaç see chowaç
schroniç see chroniç
schronisko n shelter, hiding

place, refuge, resort
sekretarka -rek f secretary
sekretarz mi secretary (of

organization)
sekunda f second (unit of time)
semestr mi semester
seminarium n seminar, seminary
seminarzysta mp seminary

student
sen snu mi dream, sleep, slumber;

we Ênie while asleep; twardy
~ deep sleep; przez ~ in one's
sleep

sennoÊç f sleepiness
senny aj sleepy
sens mi sense; mieç ~ make sense;

nie mieç ~su make no sense; z
~sem sensibly

sensowny aj having sense,
intelligent

ser mi -a cheese
serce n heart; z ca∏ego ~ca with

one's whole heart; z dobrego
~ca from the goodness of one's
heart

sercowy aj of serce
serdeczny aj sincere, heartfelt. av

serdecznie sincerely
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serdeczny aj sincere. av serdecznie
sincerely

serek -rka mi dim of ser
seria f series
serio av and indecl aj seriously. na

~ for real
sernik mi -a cheesecake
setny aj hundredth
sezon mi season
sezonowy aj seasonal
siadaç -am -asz impf, pf usiàÊç usiàd´ -

dziesz usiad∏ usiedli sit down
siàÊç see usiàÊç
siebie refl pron GA siebie (si´), D

sobie (colloq se), I sobà, L sobie
self, oneself, each other

siedem -dmiu num GDL siedmiu I
siedmioma seven

siedemdziesiàt num -si´ciu I -
si´cioma seventy

siedemdziesiàty num aj seventieth
siedemnasty aj num seventeenth
siedemnaÊcie num -nastu I -

nastoma seventeen
siedmioro -rga coll num seven
siedzenie f seat
siedzieç -dz´ -dzisz impf, pf

posiedzieç sit
sierpieƒ -pnia mi August
sierpniowy aj of sierpieƒ
sier˝ant mp sergeant
si´ refl part self. samo przez si´ of

its own accord. see also siebie
si´gaç -am -asz impf, pf si´gnàç -n´�-

niesz do+G reach, stretch, go back
as far as

silnik mi -a engine
silny f strong
si∏a f strength, force; co si∏ with all

one's might. ~∏à by force
siny aj livid, gray-blue
siostra sióstr f sister, nurse
siostrzany aj sisterly, sister's
siódemka f reif num seven
siódmy num aj seventh
siwow∏osy aj gray-haired

siwiuteƒki aj dim of siwy good-and-
grey

siwy aj gray-haired
skakaç see skoczyç
skalisty aj rocky
ska∏a f often pl stone, rock, cliff
skarb mi treasure
skarpetka -tek f sock
skar˝yç si´ -˝´ -˝ysz impf, pf

zeskar˝yç si´ na+A complain
about

skaza f flaw, defect
skàd av from where, whence.

skàd? what do you mean, not
at all, why no.

skàdinàd av moreover, from
somewhere else

skàdÊ av from somewhere
skàd˝e! not at all, why no!, of course

not
skierowaç -ruj´ -rujesz pf, impf

skierowywaç -wuj´ -wujesz do+G
direct, send to

skierowany aj do+G directed to
sklep mi store, shop. sklep spo˝ywczy

food store
sklepikarz mp store-keeper, shop-

keeper
sk∏adaç see z∏o˝yç. ~ si´ -a si´ us-3p

z+G be composed of. see
z∏o˝yç

sk∏onnoÊç f inclination,
predisposition

sk∏onny aj do+G inclined toward
skoczyç -cz´ -czysz pf, impf skakaç -

cz´ -czesz jump, skip
skojarzenie n association (mental)
skomplikowaç see komplikowaç
skomplikowany aj complicated
skoƒczony aj finished, beat, done,

total (idiot, etc.), raving (beauty)
skoƒczyç (si´) see koƒczyç (si´)
skoro conj since, as long as
skorzystaç see korzystaç
skóra f skin, leather, rind
skórka -rek f rind
skraj mi border, edge, margin
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skrajnoÊç f an extreme; z jednej
~Êci do drugiej from one
extreme to another

skrajny aj extreme
skróciç -c´ -cisz pf, impf skracaç

shorten
skromniutki aj dim of skromny

modest little
skromnoÊç f modesty
skromny aj modest. av skromnie
skroƒ f temple(s) (of head)
skrót mi abbreviation. ~ myÊlowy

mental shortcut. na skróty by a
shortcut

skrupiç si´ -pi´ -pisz pf, impf
skrupiaç si´ be the scapegoat. to
si´ na mnie skrupi I'll bear the
brunt of it

skrzy˝owanie n intersection,
crossing

skrzyknàç si´ -n´ -niesz pf call out
skrzynia f chest
skrzynka -nek f box, chest, case. ~

na listy mailbox
skutecznoÊç f effectiveness
skuteczny aj effective
skutek -tku mi often-pl effect,

result, repercussion. na ~ +G
as the result of

skwer mi square (in city)
sleeping or sliping mi sleeping car
s∏abo av weakly. ~ mówiç po polsku

speak Polish badly
s∏abostka -tek f dim of s∏aboÊç
s∏aboÊç f weakness, infirmity
s∏aby aj weak. av s∏abo qv
s∏odki aj sweet. comp aj s∏odszy.

comp av s∏odziej
s∏odkoÊç aj sweetness
s∏odycz f (a) sweet (candy)
s∏odziç -dz´ -dzisz impf, pf

pos∏odziç sweeten
s∏odziutki aj dim of s∏odki good and

sweet
s∏oik mi -a jar
s∏oma f straw
s∏omiany aj made of straw, thatch

s∏oneczny aj sunny, solar
s∏onina f pork fat, bacon
s∏oninka f dim of s∏onina
s∏onko dim of s∏oƒce
s∏ony aj salt(y). av s∏ono
s∏oƒ ma elephant
s∏oƒce n sun
s∏owniczek -czka mi glossary
s∏ownik mi -a dictionary
s∏owo s∏ów n word; bez s∏ów no

caption needed. jednym
~wem in a word

s∏ówko -wek n dim of s∏owo
s∏uch mi hearing, attention.

zamieniç si´ w ~ become all ears
s∏uchaç -am -asz impf, pf pos∏uchaç +G

listen to, obey. s∏uchaj! listen!. s∏ucham?
yes? may I help you?

s∏uchawka -wek f telephone
receiver

s∏up mi -a post
s∏upek -pka mi dim of s∏up
s∏usznoÊç f correctness
s∏uszny aj correct, proper. av

s∏usznie correctly
s∏u˝àca fem of s∏u˝àcy
s∏u˝àcy mp decl like aj servant
s∏u˝ba f service
s∏u˝yç -˝´ -˝ysz +D serve. ch´tnie

s∏u˝´ I'm at your service. do+G
serve for; do czego to s∏u˝y?
what's that for

s∏ychaç infin only can be heard. co ~?
what's up?

s∏yszeç -sz´ -szysz impf, pf us∏yszeç
hear

smaczny aj tasty. ~nego! bon
apetit!

smag∏y aj dark-complexioned,
swarthy

smak mi taste
smakowaç -kuje (usually 3rd-person)

+D taste (good) to. jak ci smakuje ta
zupa? how do you like the soup?

smakowity aj delicious,
appetizing

smakowy aj gustatory
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sma˝ony aj fried
sma˝yç -˝´ -˝ysz impf, pf usma˝yç fry
smok ma dragon
smuk∏y aj slender, graceful
smutek -tku mi sadness
smutny aj sad, mournful. av

smutnie or av pred smutno.
smutno mi I'm sad

snuç snuj´ snujesz impf, spin,
dream up, think up, concoct. ~
si´ waft

sobà, sobie see siebie
sobota -bót f Saturday
sobotni AJ of sobota
soczystoÊç f succulence
soczysty aj juicy, sappy, succulent.

av soczyÊcie juicily
sok mi juice. ~ jab∏kowy apple

juice. ~ pomaraƒczowy orange
juice. ~ pomidorowy tomato
juice

solidarnoÊç f solidarity
solidarny aj agreeing in

viewpoint, supportive
so∏tys mp soltys, village head
sondowaç -duj´ -dujesz impf, pf

wysondowaç plumb, probe
sos mi sauce. ~ Êliwkowy plum

sauce. ~ musztardowy mustard
sauce

sosna -sen f pine
sosnowy aj of sosna
sól soli f salt
spacer mi walk, stroll, hike. na

~rze on a walk
spacerek -rku dim of spacer
spaç Êpi´ Êpisz impf, pf pospaç

sleep
spadek -dku mi fall, decline,

decrease, inheritance.
pozostawiç w ~dku bequeath

spakowaç see pakowaç
spaliç -l´ -lisz pf, impf spalaç

scorch, burn down
spaÊç -padn´ -padniesz -pad∏ pf, impf

spadaç z+G fall off. na+A fall
down on, fall onto. wina spada

na niego the blame falls on
him. spadaj stàd scram, beat it.

specjalnoÊç f special(i)ty. ~
zak∏adu specialty fo the house

specjalny aj special. av specjalnie
(e)specially

spe∏niç -ni´ -nisz pf, spe∏niaç impf
fulfill. ~ si´ be fulfilled

speszony aj crestfallen
sp´dziç -dz´ -dzisz pf, impf sp´dzaç -am

-asz spend (time, money)
spieszyç si´ see Êpieszyç si´
spirytus mi subst grain alcohol
spi˝arnia f pantry, larder
sp∏ynàç -n´�-niesz pf, impf splywaç

flow, drop (e.g. tear)
spo∏eczeƒstwo n society
spo∏eczny aj social, societal
spod(e) prep+G from under
spodeczek -czka mi dim of spodek
spodek -dka mi saucer
spodnie pl form G spodni trousers
spodziewaç si´ -am -asz impf +G

expect; ~ czegoÊ po kimÊ
expect s.t. of s.o.; ~ dziecka to
be expecting (a baby)

spodziewany aj expected
spojrzeç -rz´ -rzysz pf, impf

spoglàdaç na+A look, glance
spojrzenie n glance
spokojny aj o+A peaceful, calm,

relaxed about, at ease over. av
spokojnie

spo∏eczny  aj  social
spokój -koju mi peace, calm, rest.

daj spokój colloq give me a
break

spomi´dzy prep+G from among
sporo indef quant +G a goodly

amount <number, bit> of
sport mi sport(s)
sportowy aj of sport
spory aj good-sized
sposobnoÊç f opportunity
sposobny aj capable
sposób -sobu mi manner, way; ~

bycia way of being; w jaki ~
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in what way; w ten ~ in that
manner

spostrzegawczy aj observant
spotkaç -am -asz pf, impf spotykaç

meet, come across, encounter.
befall. ~ si´ meet one another

spotkanie n meeting
spowodowaç see powodowaç
spoza +G from beyond. spoza miasta

from out of town
spódnica f skirt
spódniczka -czek f dim of spódnica
spó˝nialstwo n habitual tardiness
spóêniç si´ -ni´ -nisz pf, impf

spóêniaç si´ be late
spóêniony aj late
spragniony aj thirsty
sprawa f matter, affair, concern.na

dobrà ~w´ to be sure
sprawdziç -dz´ -dzisz pf, impf

sprawdzaç check. ~ si´ become
confirmed, check out

sprawiç -wi´ -wisz pf, impf sprawiaç
cause, occasion, acquire. butcher
(pig, etc.)

sprawowaç -wuj´ -wujesz impf
perform, discharge (duties),
exercise (authority)

spr´˝yna f spring
spr´˝ynka -nek f dim of spr´˝yna
sprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf

sprowadzaç z+G bring, import
from

spróbowaç see próbowaç
sprytny aj clever, shrewd. av

sprytnie cleverly
sprzàtaç -am -asz impf, pf

posprzàtaç or sprzàtnàç  -n´
 -niesz  clean up, tidy up

sprzeczka -czek f quarrel,
altercation

sprzed prep+G from before
sprzedaç -dam -dasz -dadzà pf, impf

sprzedawaç -daj´ -dajesz sell
sprzedawca m p salesman
sprzedawczyni f saleslady
sprzeda˝ f sale(s)

sprzymierzeniec -ƒca mp ally
spuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf

spuszczaç lower, let down, drop,
bow (head), let loose. ~ z oka
lose sight of

spychaç see zepchnàç
spytaç -am -asz p +Gf ask, inquire
srebrny aj silver
srebro n silver
sroka f magpie. patrzeç jak ~ w koÊç

na+A stand staring at
stabilizacja f stability
stacja f station
staç 1 stoj´ stoisz impf, pf postaç

stand. ~ otworem stand open
staç 2 infin only +A na +A be up to, capable of, afford.

~ mnie na to I can afford it it
staç si´ stan´ si´, staniesz si´ pf happen,

occur. co si´ sta∏o? what happened,
what’s the matter?

sta∏oÊç f steadiness, consistency,
constancy, permanence

sta∏y aj constant, consistent. av
stale continually, constantly

stamtàd av from there
stan mi state, condition. US state.

byç w ~nie +infin be able, be
in a position. ~ wojenny
martial law

stanàç -n´ -niesz pf, impf stawaç -
staj´ -stajesz stand up, come to a
stop. ~ w obronie +G stand up
for. ~ po mojej stronie take my
side

stancja f lodgings. na ~cji in
lodgings

stanowczoÊç f resoluteness
stanowczy decisive, adamant,

resolute. av stanowczo
decidedly

stanowiç -wi´ -wisz impf comprise
staraç si´ -am -asz impf, pf postaraç si´

o+A try (for), attempt
staranny aj careful. av starannie
stareƒki aj dim of stary little old
staropanieƒstwo n old-maidenhood
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starosta mp obs starost, district
(powiat) head. mp starostwo
starost and wife

staroÊç f old age
staroÊcina f starost's wife
staro˝ytnoÊç f antiquity
staro˝ytny aj ancient (civilization,

etc.). as mppl the ancients
staruszek -szka mp Npl -owie old

man
staruszka -szek f old woman
stary aj old. compa aj starszy

elderly. av staro. comp av
starzej. as mp colloq old man
(father), f old lady (mother)

statek -tku mi ship
stawiaç -am -asz impf, pf postawiç

place, set, stand. ~ pasjans play
solitaire. ~ si´ make an
appearance

stawiç si´ -wi´ -wisz pf na+L show up
at, present o.s., report for duty

stàd av from here, whence
sterta f pile, stack
sto num GDL stu I stoma one

hundred
stoicki aj stoic
stok mi slope, slant, mountainside
stolarski aj of stolarz
stolarz mp joiner, carpenter
stolica f capital city
stolik mi dim of stó∏ small table,

night table, end table
sto∏eczek -czku mi foot-stool
sto∏eczny aj of stolica
sto∏ówka -wek f canteen, mess,

cafeteria
stopa stóp f foot (also of verse,

mountain); u stóp +G at the foot
of. ~ ˝yciowa standard of living.
postawiç ~p´ set foot

stopieƒ -pnia mi degree, grade. w
du˝ym ~pniu to a large extent
or degree

stopniowy aj gradual
stora f blind, shutter, shade
stos mi heap, pile, pyre

stosik mi dim of stos
stosowaç suj´ -sujesz impf, pf

zastosowaç apply
stosowanie n use, application
stosowany aj applied (e.g. science)
stosunek -nku mi often pl

relation(ship). w ~nku do+G in
regard or relation to. mieç ~
z+I have sex (with)

stosunkowy aj relative
sto˝ek -˝ka mi cone
sto˝kowaty aj cone-shaped
stó∏ sto∏u mi table
stracenie n loss. nic do ~nia

nothing to lose
strach mi o+A terror, fear (about)
straciç see traciç
stragan mi stall, booth
straganik mi dim of stragan
strapiç see trapiç
straszny aj terrible. av strasznie
straszyç -sz´ -szysz impf, pf

przestraszyç frighten
strata f loss
stró˝ mp watchman
stroiç -oj´ -oisz impf trim, adorn,

put on (expression), tune (radio).
~ si´ w+L deck oneself out in

stromoÊç f steepness
stromy aj steep. av stromo
strona f side, direction, page

po lewej stronie on the left
hand side

po prawej stronie on the right
hand side

po tej stronie on that side
w t´ strona in that direction
z drugiej srony on the other

hand
z jednej strony on te one
hand
z tej strony from that direction
ze wszystkich stron from all

directions
struç  see truç
strukturalizm mi structuralism
strwoniç see trwoniç
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stryjeczny aj of stryjek. ~ brat or
~na siostra cousin. ~na babcia
grandmother on one's father's
side

stryjek -jka mp paternal uncle
strzeliç -l´ -lisz pf, strzelaç impf

shoot. prosto jak strzeli∏ straight
as a shot

strzemienny fac an decl like aj one
for the road

strzepnàç -n´ -niesz pf, impf
strzepywaç z+G flick off

strzyc strzyg´ strzy˝esz impf, pf
zastrzyc clip, cut. ~ uszami perk
up one's ears

studencki aj student's. dom ~
dormitory

student mp student
studentka fem of student
studiowaç studiuj´ studiujesz impf

study a subject
studium n oft pl study
studnia f well
stukaç -am -asz impf, pf stuknàç -n´

-niesz bang, knock
stwierdziç -dz´ -dzisz pf, impf

stwierdzaç ascertain
stwierdziç -dz´ -dzisz pf, stwierdzaç

ascertain
stworzenie n creation, creature
styczeƒ -cznia mi January
styczniowy aj of styczeƒ
styl mi style
stypendium n Gpl -iów stipend,

fellowship
subtelnoÊç f subtlety
subtelny aj subtle
suchy aj dry. comp aj suchszy or

bardziej suchy
sufit mi ceiling
sukces mi success
sukienka -nek f dress
suknia -kien f gown
suma f sum, amount
sumienie n conscience; czyste ~

clear conscience. nieczyste ~
guilty conscience

surowy aj 1. strict, severe, harsh 2.
raw, crude, coarse. av surowo

suszenie n drying (clothes, fruit)
suszyç -sz´ -szysz impf, pf

wysuszyç or ususzyç dry
(trans.)

swego=swojego
swej=swojej
sweter -tra mi sweater
swoboda -bód f freedom, ease
swobodny aj free, easy-going
swój swoja swoje pron aj one's own.

wiem swoje I know what I'm
talking about, I have my own
opinion. robiç swoje do one's
own thing

syciç -c´ -cisz impf sate. ~ si´ +I
become satiated (with), get one's fill
of. pf see zasyciç

sylwetka -tek f sillouette
sympatia f sympathy
sympatyczny aj nice, sympathetic
syn mp LVsg -u, Npl -owie son
synagoga f synagogue
synek, syneczek, synuÊ dims of

syn
sypaç -pi´ -piesz impf, pf posypaç pour,

sprinkle
sypialnia f bedroom
sypialny aj for sleeping; wagon ~

sleeping car (on train)
system mi system
systematyczny aj systematic
systemowy aj of system
sytuacja f situation
sz∏a, sz∏o, sz∏y, etc. see iÊç
szafa f cupboard, cabinnt. grajàca

~ music box
szafka -fek f dim of szafa
szaleƒstwo madness
szampan fac-an champagne
szansa f oft pl NAVpl -e chance
szanujàcy si´ aj self-respecting
szary aj gray
szatnia f Gpl -i cloakroom
szatniarz mp cloakroom attendant
szatniarka -rek fem of szatniarz
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szczebel -bla mi rung, rank, level.
rozmowy na najwy˝szym ~blu
talks at the highest level

szczegó∏ mi detail
szczegó∏owy aj detailed. av

szczegó∏owo in detail
szczególnoÊç f particularity. w

~Êci in particular
szczególny aj particular. av

szczególnie
szczep mi 1. tribe 2. grafting,

seedling
szczeroÊç f sincerity
szczery aj sincere. av szczerze
szcz´Êcie n happiness, fortune, good

luck. na ~ fortunately, for good
luck. ze ~Êcia from happiness; ca∏e
~, ˝e.. it's a good thing that.… mieç
~ to be lucky

szcz´Êliwy aj happy, fortunate. av
szcz´Êliwie happily,
successfully

szczoteczka -czek f dim of szczotka
szczotka -tek f (hair) brush
szczup∏oÊç f slenderness
szczup∏y aj thin, slender
szczyciç si´ -c´ -cisz impf z+G be

proud of, boast of
szczyt mi summit, peak. godziny

~tu peak traffic hours
szczytny aj laudable
szczytowy aj of szczyt
szef mp Npl -owie boss
szefostwo n management,

leadership
szefowa aj as fem of szef
szereg mi row, a number of
szeregowy aj rank and file, as mp

enlisted man
szeroki aj wide, broad. comp aj

szerszy. comp av szerzej
szerokoÊç f width
szesnastka reif num f sixteen
szesnasty aj sixteenth
szesnaÊcie num GDL -u I -oma

sixteen
szeÊcioro -rga coll num six

szeÊç num GDL -u I -oma six
szeÊçdziesiàt num GDL -si´ciu L  -

si´cioma sixty.
szeÊçdziesiàty num aj sixtieth
szklaneczka -czek f dim of szklanka
szklanka -nek f glass
szklany aj of szk∏o of glass
szk∏o szkie∏ n glass
szkoda szkód f harm. interj too bad
szkodziç dz´ -dzisz impf, pf

zaszkodziç +D harm. nie
szkodzi don't worry, it's O.K.
nic nie szkodzi no harm done

szkolny aj of szko∏a
szko∏a szkó∏ f school. ~ podstawowa

elementary school
szkó∏ka -∏ek f dim of szko∏a
szlachetny aj noble, high-minded;

metal ~ precious metal
szlochaç -am -asz impf, pf

zaszlochaç sob
szmat mi rag. ~ drogi a fair piece

(distance)
szmer mi murmur
sznur mi -a string
sznurek mi -a dim of sznur
sznycel -cla m. ~ wiedeƒski

wiener schnitzel
szorowaç -ruj´�-rujesz impf, pf

wyszorowaç -ruj´ -rujesz scour
szorty pl-only G -ów shorts, trunks
szosa f highway
szosowy aj of szosa
szóstka reif num f six
szósty num aj sixth
szpakowaty aj grizzled, turning

gray
szpic mi point, peak (clothing, hair)
szpiczasty aj pointy, peaked (cap)
szpieg mp spy
szpilka -lek f pin. wysokie ~lki

high heels
szpital mi -a hospital
szpitalny aj of szpital
sztandar mi standard (flag),

banner
sztruks mi us-sg corduroy
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sztruksowy aj of sztruks
sztuczka -czek f trick, artifice
sztucznoÊç f artificiality
sztuczny aj artificial
sztuka f art, trick, play (theatrical)
szturm mi mil assault
sztywny aj stiff, rigid
szukaç -am -asz impf +G search for,

look for. pf see znaleêç
szwagier -gra mp Npl -owie

brother-in-law
szyba f pane, windshield
szybka -bek f dim of szyba
szybki aj quick. adv szybko. comp aj

szybszy. comp av szybciej
szybkoÊç f speed, rapidity
szyderczy aj mocking. av

szyderczo
szynka -nek f ham

Â
Êciana f wall
Êcianka dim of Êciana
Êciàç  zetn´ zzetniesz pf, impf  Êcinaç

cut down, cut short
Êciàgnàç -n´ -niesz pf, impf Êciàgaç

pull down, pull off, drag down,
collect

Êcienny aj of Êciana
Êciernisko n stubble
Êcierpnàç see cierpnàç
Êciskaç -am -asz impf, pf Êcisnàç -sn´

-Êniesz press, squeeze, grasp,
clutch. ~ si´ contract (heart)

Êlad mi trace, track, vestige,
remanant. w ~ za+I in the wake
of, following

Êladowy aj vestigial
Êliczny aj lovely. av Êlicznie.

dzi´kuj´ ~ thank you kindly
Êlina f spit, saliva
Êlinka f dim of Êlina
Êliwa f plum
Êliwka -wek f dim of Êliwa
Êlub mi wedding, pl vows

Êlubiç -bi´ -bisz impf, pf poÊlubiç
wed, marry

Êlubny aj of Êlub
Êlusarz  mp  locksmith
Êmiaç si´ -iej´�-iejesz impf, pf

zaÊmiaç si´ z+G laugh (at)
Êmiech mi laughter. ze ~chu from

laughter
Êmieç Êmiem, Êmiesz impf dare
Êmierç f death
Êmiertelny aj deadly, fatal, mortal.

~ne ∏o˝e death bed. av
Êmiertelnie mortally

Êmieszny aj funny, silly. adv
Êmiesznie. ~ wyglàdaç look silly

Êniadanie n breakfast. na ~nie for
breakfast. na ~niu at breakfast

Êniadaniowy aj of Êniadanie
Êniadanko -nek n dim of Êniadanie
Êniç si´ -Êni 3p-only impf, pf

przyÊniç si´ +D appear in a
dream. ani mi si´ Êni I wouldn't
dream of it

Ênieg mi snow
Êniegowy aj of Ênieg
Ênie˝ny aj snowy
Êpiàcy aj sleepy
Êpieszyç si´ or spieszyç si´ -sz´ -

szysz impf, pf poÊpieszyç si´ or
pospieszyç si´ rush, be in a
hurry, make haste

Êpiew mi singing
Êpiewaç -am -asz impf, pf zaÊpiewaç

sing
Êredni aj medium, average,

middling. av Êrednio on the
average

Êroda Êród f Wednesday
Êrodek -dka mi often-pl center,

means, substance. do Êrodka
(to) inside. Êrodki dewizowe
hard-currency resources.
Êrodki do ˝ycia means of
support. Êrodki masowego
przekazu mass media.
Êrodkiem +G through the
middle (of)
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Êrodkowy aj central
Êrodowisko n environment,

surroundings, milieu
Êrodowiskowy aj of Êrodowisko
Êrodowy aj of Êroda
ÊródmieÊcie n downtown. aj

Êródmiejski
Êwiadczyç -czy us-3p o+L indicate,

testify to
Êwiadek -dka mp Npl -owie witness
Êwiat mi -a Dsg -u Lsg Êwiecie

world. na Êwiecie or w Êwiecie
in the world; najwyraêniej w
Êwiecie as plain as can be

Êwiat∏o mi L Êwietle light. w
Êwietle +G in light of

Êwiate∏ko -∏ek n dim of Êwiat∏o
Êwiatopoglàd mi world-view
Êwiatowy aj of Êwiat. wojna ~wa

world war
Êwie˝oÊç f freshness
Êwieciç -c´ -cisz impf shine
Êwietny aj excellent, fine, great,

wonderful, splendid. av
Êwietnie great, wonderful

Êwie˝utki aj dim of Êwie˝y nice and
fresh

Êwie˝y aj fresh. av Êwie˝o recently
Êwi´cone n decl like aj Easter table,

Easter delicacies
Êwi´to Êwiàt n holiday
Êwi´ty aj holy, sacred, mp saint
Êwinia f pig, swine, fig bastard
Êwiniobicie n pig-slaughtering
Êwiƒka. ~ morska f guinea pig
Êwiƒski aj of Êwinia
Êwit mi dawn, daybreak; o Êwicie

at daybreak; skoro ~ as soon
as it was light

T
tabela f table, chart
tabelka -lek f table (chart)
tablica f black-board, chalkboard
tabliczka -czek f plate, sign, tablet
taca f tray

tajemnica f secret
tajemniczoÊç f secretiveness
tajemniczy aj mysterious,

secretive
tajemny aj secret
tajnoÊç f secrecy
tajny aj secret
tak part or av yes, thus, so, as

tak..., jak... as... as....
tak jest that's right
tak samo in the same way
tak sobie phr so-so
nie tak not right, the matter. 
tak czy siak one way or

another
i tak even so, anyway

taki, taka, takie, tacy pron aj so, such a,
such kind, this kind

takt mi tact. beat (of music). w takt
+D to the beat of

tak˝e av also
talent mi talent
talerz mi -a plate
talerzyk -a mi dim of talerz
tam av there
tamt´dy av that other way
tamten, tamta, tamto, tamci pron aj that

there, that (other, far off, over
there)

tani aj cheap. comp aj taƒszy
taƒczyç -cz´ -czysz impf, pf

potaƒczyç or zataƒczyç dance
tapczan mi -a daybed, convertible

sofa
tapeta f oft pl wall-paper
tapetowaç -tuj´�-tujesz impf, pf

wytapetowaç wall-paper
tapetowy aj of tapeta
tapicer mp uphosterer, wall-paper

hanger
tapicerski aj of tapicerz
taras mi terrace
targ mi market. na ~gu at market
targowaç -guj´ -gujesz impf z+I trade

with. ~ si´ haggle over
tata mp colloq dad.
tatuÊ mp daddy
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teatr theater
teatralny aj theatrical
techniczny aj technical
technik mp technician
technika f technology
teczka -czek f briefcase
telefon mi telephone. ~ komórkowy

cell phone
telefoniczny aj telephonic
telefonista mp telephone operator
telefonistka -tek fem of telefonista
telegram mi telegram
telewizja f television
telewizor mi -a television set
telewizyjny aj of telewizja
temat mi subject. na ~ +G on the

subject of
temperatura f temperature, fever
ten ta, to, ci pron aj this, that
ten sam, ta sama, to samo, ci sami

pron aj the same
teoretyczny aj theoretical. av

eoretycznie
teoria f theory
teraz av now
teren aj area, region, sphere, field.

praca w ~nie field work
terenowy aj of teren
termin mi term, deadline
termometr mi thermometer
te˝ aj also, too. ja te˝ I also, me

too. te˝ nie av phr not either. ~
coÊ you don't say

t´gi aj stout, sturdy
t´skniç -ni´ -nisz impf, zat´skniç pf

za+I long for, hanker after
t´sknota f longing
t∏o n background. na tle czegoÊ

against the background of s.t.
t∏umacz mp translator
t∏umaczka -czek fem of t∏umacz
t∏umaczyç -cz´ -czysz impf, pf

przet∏umaczyç translate or
wyt∏umaczyç explain

t∏usty aj fatty. av t∏usto
to conj then. see also ten ta to
to moja sprawa that's my business

toaleta f toilet, toilette
toaletowy aj of toaleta
toast mi toast
ton mi tone
topka -pek f obs pack (of brine salt)
torba -reb f Gpl -reb bag
torebka -bek f handbag
tort mi layer cake
tote˝ conj i.o. wi´c therefore, for that

reason, so it was that
towarzyski aj societal, social
towarzystwo f company, society.

dotrzymaç ~wa keep s.o.
company. w ~wie +G in the
company of

towarzyszyç -sz´ -szysz +D
accompany

trachoma f trachoma (worms)
traciç -c´ -cisz impf, pf straciç lose
tradycja f tradition
tragiczny aj tragic
traktowaç -tuj´ -tujesz impf, pf

potraktowaç treat, handle
tramwaj mi trolley
tramwajowy aj of tramwaj
transport mi shipment,

transportation
transportowy aj of transport
trapiç -pi´ -pisz impf, pf strapiç

torment, afflict, grieve, worry. ~
si´ +I worry about

trasa f route
trawa f grass. dim trawka
treÊç f contents
troch´ quant a little, a bit. ~ za a little

too. ~ czasu phr a little time
troje coll num trojga three. we

troje the three of them
troska f care, concern
troskliwoÊç f care, concern
troskliwy aj thoughtful,

considerate
troszk´, troszeczk´ dims of troch´
trója aug of trójka a three (a bad

grade)
trójka reif num f three
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truç truj´ trujesz impf, pf otruç, struç
poison, molest, haunt. ~ komuÊ
˝ycie be the bane of s.o.'s life

trud mi. trouble, difficulty. bez
~du without difficulty. z ~dem
with difficulty

trudno av pred + D tough, hard,
difficult.~ jest o+A it's hard(er)
to get. ~ mi powiedzieç it's hard
for me to say. as interj tough,
too bad. comp trudniej

trudnoÊç f difficulty
trudny aj difficult
trwaç -a us 3p impf, pf potrwaç last.

d∏ugo trwaç take a long time
trwa∏oÊç f constancy
trwa∏y aj constant. av trwale
trwoniç -ni´ -nisz impf, pf strwoniç

waste, squander
tryb mi (normal) procedure, routine. ~

˝ycia lifestyle
trzaskaç -am -asz impf, pf trzasnàç -

sn´ -Êniesz or potrzàsnàç +I slam,
shake (head, etc.); ~ g∏owà
shake one's head

trzcina f reed, cane
trzcinowy aj of trzcina
trzeba av pred +infin it's necessary,

one must. +G there's a need for; ~ ci
czegoÊ? do you need anything? ~
b´dzie it'll be necessary. ~ by∏o it
was necessary

trzeci tzecia trzecie num aj third
trzepotaç -oc´ -ocesz impf, pf

zatrzepotaç flutter
trzy mppl trzej num three
trzydniówka -wek f three-day affair
trzymaç -am -asz, pf potrzymaç

hold, support, keep. ~ czyjàÊ
stron´ take someone's side. ~
krótko keep on a short leash. ~
si´ hold up. +G hold onto.
trzymaj si´! take it easy!

trzynasty num aj thirteenth
trzynaÊcie -nastu I -nastoma

thirteen

trzynaÊcioro coll num -orga
thirteen

trzysta num GDL trzysta I trzystoma
three hundred

tu, tutaj av here
tuliç -l´ -lisz impf, pf utuliç hug,

cuddle, console
tulipan mi -a tulip
turysta mp tourist
turystka fem of turysta
tutaj =tu av here
tu˝ av close by. tu˝�obok right

alongside
twardy aj hard, deep (sleep). comp

aj twardszy. av twardo. comp
av twardziej. jajko gotowane
na twardo hard-boiled egg.

twarz f face; jest ci do ~rzy it suits
you, matches your face,
complexion

twarzyczka -czek f dim of twarz
twierdziç -dz´ -dzisz impf state, say,

assert
twój twoja twoje poss pron your (sg.

informal)
twórczoÊç f creativity
twórczy aj creative
tworzyç -rz´ -rzysz impf, pf

stworzyç or utworzyç create,
form, comprise.

ty pron GA ciebie ci´ D tobie ci I tobà L
tobie you-sg informal

tydzieƒ tygodnia mi week. w
nast´pnym tygodniu next week

tygodniowy aj of tydzieƒ
tyle indef num GDL tylu as many,

as much, so many, so much.
tyle... co... as (so many,
much) as. tyle... ile... as many
as, as much as. tyle, ˝e except
that, albeit

tylekroç av as many times, as
often, so often

tylko aj only, nothing but. jak tylko
conj as soon as
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ty∏ mi back, rear. do ~∏u to the
back, rear. ku ~owi toward the
rear. z ~∏u in the back

tym part +comp all the --. ~ lepiej all
the better

tymczasem av in the meantime,
conj while

typ mi type, sort, mp colloq
character

typowy aj typical
tysiàc num and mi -a Gpl -i´cy

thousand
tysi´czny num aj thousandth
tytoniowy aj of tytoƒ
tytoƒ mi tobacco
tytu∏ mi title. ~∏em +G by way of.

pod ~∏em +G entitled
tytu∏owy aj of tytu∏

U
u prep +G at (someone's), near, by
ubieg∏y aj past (month, etc.)
ubikacja f sanitatary facilities
ubolewanie n regret
ubraç of braç pf, ubieraç impf w+A

dress (in). ~ si´ dress oneself
ubranie n clothing, attire
ubrany aj dressed; dobrze ~ well

dressed
ubyç -b´d´ -b´dziesz pf, impf

ubywaç be missing. 3p +G be
less of. uby∏o wody water was
lost

ucho NApl uszy Gpl uszu Dpl uszu
Ipl uszami ear

uchodziç -dz´ -dzisz impf za+A pass
for

uchybiç -bi´ -bisz pf, impf uchybiaç
transgress +D infringe on

uchyliç -l´ -lisz pf, impf uchylaç leave
open, ajar +G tip (hat)

uciec -ciekn´ -ciekniesz, ciek∏, ciek∏a
pf, impf uciekaç escape, run
away

uciecha f delight, joy, enjoyment
ucieszyç see cieszyç

uciszyç -sz´ -szysz pf, impf uciszaç
quiet, calm s.o.

uczciwoÊç honesty, integrity
uczciwy aj honest, respectable. av

uczciwie
uczennica f pupil, school-girl
uczeƒ ucznia mp Npl -owie pupil,

school-age student
uczesanie n hairdo
ucz´szczaç -am -asz do+G attend,

frequent
uczony aj scholarly, learned. as

mp Npl uczeni scholar
uczucie n feeling
uczuciowy aj emotional,

sentimental. av uczuciowo
uczyç -cz´ -czysz impf, pf nauczyç

+G teach. ~ si´ +G study, pf
learn

uczynek -nku mi deed; dobry ~
good deed

uczyniç  see czyniç
udaç of daç pf, impf udawaç -aj´ -

ajesz pretend. ~ si´ +D be
successful. uda∏o mu si´ he
succeeded. ~ si´ do+G head
for, go to, embark on

udany aj successful
uderzyç -rz´�-rzysz pf, impf

uderzaç strike, collide. ~ si´ o+A
knock, bump against

udr´ka f torment, anguish
udzia∏ mi share, allotment,

contribution; braç udzia∏ w+L
take part in

udzieliç -l´ -lisz pf, impf udzielaç
+D, +G give, provide, impart
to. ~ korepetycji tutor

ufny aj trustful
ugoÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf

ugaszczaç treat to, be
hospitable to

ugotowaç see gotowaç
ujawniç  -ni´ -nisz pf, impf

ujawniaç  reveal, disclose
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ujàç -jm´�-jmiesz pf, impf ujmowaç
-muj´ -mujesz take hold,
encompass, comprise

ujmujàcy aj engaging, winsome,
winning (smile)

ujrzeç -rz´�-rzysz pf glimpse, catch
sight of, behold

uk∏ad mi system, setup, pact. ~
nerwowy nervous system

uk∏adaç -am -asz impf build (with
blocks). see u∏o˝yç

uk∏uç see k∏uç
ukochany aj beloved
ukradkiem av stealthily, furtively
ukraÊç -kradn´ -kradniesz -krad∏ pf,

impf ukradaç steal
ukryç -yj´ -yjesz pf, impf ukrywaç

hide, conceal. ~ si´ hide o.s
ukryty aj hidden, concealed
ukszta∏towaç see kszta∏towaç
ulec -gn´�-gniesz pf, impf ulegaç

+D undergo, yield to, be subject
to. ~ zmianie undergo change.
nie ~ wàtpliwoÊci there is no
doubt

ulewny aj torrential
ulica f street
uliczka -czek f dim of ulica
uliczny aj of ulica
ulokowaç see lokowaç
ulubiony aj favorite
u∏o˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf uk∏adaç

arrange. ~ si´ work out, settle
down

umalowaç see malowaç
umieç -em -esz impf +infin know

how
umieraç see umrzeç
umieÊciç -szcz´ -Êcisz pf,

umieszczaç impf put, fit, locate
umilknàç see milknàç
umknàç -n´�-niesz pf, impf

umykaç slip away, evade, elude
+D

umówiç si´ -wi´ -wisz pf, impf
umawiaç si´ z+I make <have> a
date, appointment (with)

umówiony aj z+I engaged,
appointed, agreed upon; jestem
~ I have an engagement

umrzeç -mr´ -mrzesz umar∏ pf, impf
umieraç die

umundurowany aj uniformed
umyç (si´) -yj´ -yjesz pf wash (oneself).

see myç
umys∏ mi mind; zdrowy ~∏em sound

of mind. na umyÊle in one's mind
umys∏owy aj mental
umyÊliç -l´ -lisz pf decide, resolve
umywalka -lek f wash basin
uniesienie n transport (of joy),

rapture, exultation
unieszcz´Êliwiç -wi´ -wisz pf, impf

uniesz´Êliwiaç make unhappy
unieÊç -nios´ -niesiesz -niós∏ -nios∏a -

nieÊli pf, impf unosiç -sz´ -sisz lift
up, carry off. ~ si´ rise, be
carried aloft, get carried away

uniknàç -n´ -niesz pf, impf unikaç
+G avoid

uniwersytecki aj of uniwersytet
uniwersytet mi university. na

uniwersytecie at university
uogólniç -ni´ -nisz pf, impf

uogólniaç generalize
uosobniç -ni´ -nisz pf, impf

uosabniaç personify
upalny aj hot (weather)
upartoÊç f stubborness
uparty av stubborn
upewniç -ni´ -nisz pf, impf

upewniaç +A, o+L assure. ~ si´
intr make certain

up∏ynàç -n´ -niesz pf, impf
up∏ywaç flow, pass by

upokorzenie n humiliation
upokorzyç -rz´ -rzysz pf, impf

upokarzaç humiliate. ~ si´
humiliate o.s

upragnienie n phr z ~niem with
longing

upragniony aj longed-for
uprawiç -wi´ -wisz pf, impf

uprawiaç cultivate, practice
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uprzedziç -dz´ -dzisz pf, impf
uprzedzaç +A forewarn, give
advance notice

uprzejmoÊç f kindness
uprzejmy aj polite, gracious, kind,

pleasant. byç ~ coÊ zrobiç be
so kind as to do something. av
uprzejmie. kindly. prosz´ ~
you are most welcome

uprzytomniç -ni´ -nisz pf, impf
uprzytamniaç +D make s.o.
realize. ~ sobie realize

upstrzony aj speckled
upust mi release. daç ~ +D give

release to
uraziç -˝´ -zisz pf, impf ura˝aç

offend, insult
ura˝ony aj insulted
urlop mi vacation, leave. ~

dziekaƒski academic leave. ~
macierzyƒski maternal leave

uroczystoÊç f oftpl solemnity,
celebration

uroczysty aj solemn
uroda f beauty, charm
urodziç see rodziç
urodziny pl form G -in birthday
urodziwy aj comely, good-

looking, attractive
urok charm
urokliwy aj charming
urosnàç see rosnàç
uruchomiç -mi´ -misz pf, impf

uruchamiaç set in motion
urzàd urz´du mi office
urzàdzenie n installation,

equipment
urzàdzenie n installation,

equipment, device
urzàdziç -dz´ -dzisz pf, impf urzàdzaç

arrange, put on
urz´dniczka -czek fem of urz´dnik
urz´dnik mp clerk, office worker
usadowiç si´ -wi´ -wisz pf, impf

usadawiaç si´ seat o.s., take a
seat

uschnàç -n´ -niesz pf, impf usychaç
wither, dry

usiàÊç -siàd´ -siàdziesz -siad∏ -siedli
pf, impf siadaç sit down

usi∏owaç -∏uj´ -∏ujesz impf +infin
try, endeavor, attempt

us∏uga f service
us∏ugowy aj of us∏uga
us∏u˝ny aj helpful, considerate
us∏yszeç see s∏yszeç
uspokoiç -oj´ -oisz pf, impf

uspokajaç calm down. ~ si´
calm down

usposobienie n disposition
usprawiedliwiç -wi´ -wisz pf, impf

usprawiedliwiaç justify. ~ si´
justify o.s

usprawiedliwienie n justification
usta pl form G ust mouth
ustawiç -wi´ -wisz pf, impf ustawiaç

set up, establish
ustawienie n settlement
ustawiony aj na+A set for
ustàpiç -pi´ -pisz pf, impf ust´powaç -

puj´ -pujesz +A, +D yield s.t. to
s.o.

usterka -rki f defect
ustny aj oral
uszko -szek n dim of ucho
uszkodzenie n damage, harm,

infury
uÊmiech mi smile
uÊmiechnàç si´ -n´ -niesz pf, impf

uÊmiechaç si´ do+G smile (at).
+D look good to

uÊmiechni´ty smiling, in smiles
uÊwiadomiç sobie -mi´ -misz pf,

impf uÊwiadamiaç sobie come to
realize

uÊwiadomienie n realization
ut´sknienie n longing. z ~niem

longingly
utkwiç -wi´ -wisz pf stick (in

memory), fasten (eyes on),
become firmly implanted

utrwaliç -l´ -lisz pf, impf utrwalaç
strengthen, consolidate, perpetuate
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utuliç see tuliç
utyskiwaç -kuj´ -kujesz impf

grumble, complain
utyskiwanie n grumbling,

complaint
uwaga f attention, note, remark,

observation. z ~gi na +A in
view of. wziàç pod ~g´ take
into consideration

uwa˝aç -am -asz be careful. na+A
watch out for. +A za+A consider as.
~ opowiadanie za skoƒczone
consider the story finished. think
jak uwa˝asz? what do you think?

uwierzyç see wierzyç
uwinàç si´ -n´ -niesz pf, impf

uwijaç si´ bustle about, be
snappy

uzasadniç -ni´ -nisz pf, impf
uzasadniaç justify

uzasadnienie n justification
uzasadniony aj justified
uzbieraç =zbieraç see zebraç
u˝aliç si´ -l´ -lisz pf, u˝alaç si´

impf complain, lament
u˝ycie n use
u˝yczyç -cz´ -czysz pf, impf u˝yczaç

+G lend, afford, spare
u˝yç -yj´ -ujesz pf, impf u˝ywaç +G

use, make use of. ~ sobie na+L
have fun (at s.o.'s expense)

u˝ytecznoÊç f usefulness
u˝yteczny aj useful

W
w(e) prep+L in. +A) into, on (a day

of the week)
wada f flaw
waga f weight, importance
wagon mi car (of a train)
wahaç si´ -am -asz impf, pf

zawahaç si´ hesitate, vascillate,
oscillate, fluctuate, waver

wahanie n hesitation; bez ~nia
unhesitatingly

wakacje pl-only G -i school
vacation

waliç -l´ -lisz impf walnàç -n´�-
niesz 1. bring down, overthrow.
2. w+A knock, pound (on). intr
~ si´ fall down, tumble down

walizeczka -czek f dim of walizka
walizka -zek f suitcase, valise
walka -lek f z+I fight, battle,

struggle (with, against)
walnàç see waliç
wa∏ek -∏ka roll, roller. ~ do ciasta

rolling pin
wa∏koniç si´ -ni´ -nisz impf loaf
wapno n subst lime, whitewash;

bieliç ~pnem to whitewash
wariat mp madman
wariatka -tek f madwoman
Warszawa f Warsaw. w Warszawie

in Warsaw
wart warta warte aj +A worth. +G

worthy of. warto av pred it is
worth. nie ~ there's no point

wartoÊç fvalue, worth
wartoÊciowy aj of value, valuable
warunek -nku mi condition. pod

~nkiem +G on the condition
of. pl ~nki atmosferyczne
atmospheric conditions

warzywo n us pl: warzywa
vegetable

wasz wasza, wasze poss aj your (pl.
informal)

wazon mi vase
wa˝noÊç f validity
wa˝ny aj important, valid (of a

ticket)
wa˝yç -˝´�-˝ysz weigh. ~ si´ dare.

ani mi si´ wa˝` don't you dare!
wàs mi -a us-pl mustache
wàsik -mi -a dim of wàs
wàski aj narrow. comp aj w´˝szy.

comp av w´˝ej
wàt∏y aj frail
wàtpiç -pi´ -pisz impf, pf powàtpiç

w+A doubt
wàtpliwoÊç f doubt
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wàtpliwy aj doubtful, dubious
wbiç -bij´�-bijesz pf, impf wbijaç

w+A drive in, thrust, pierce
wbrew prep+D against, counter to,

in defiance of
wcale nie av not at all
wchodziç see wejÊç
wczasy pl form G -ów resort

vacation
wczesny aj early. av wczeÊnie. za ~

too early. comp av wczeÊniej
wczoraj av yesterday
wdaç si´ -dam -dasz -dadzà pf, impf

wdawaç si´ -daj´ -dajesz go into,
encroach upon. ~ w szczegó∏y
go into details

wdowa wdów f widow. mp
wdowiec widower; s∏omiany ~
grass widower

wdowieƒstwo widowhood
wdzi´cznoÊç f gratitude, thanks
wdzi´czny aj +D, za+A thankful,

grateful (to, for)
wed∏ug prep+G according to.

wed∏ug mnie in my opinion
weekend "∏ikent" mi week-end
wejrzenie n glance. mi∏oÊç od

pierwszego ~nia love at first sight
wejÊcie n entrance
wejÊciowy aj of wejÊcie
wejÊç wejd´ wejdziesz wszed∏ wesz∏a pf,

impf wchodziç -dz´ -dzisz enter. do+G
enter into. wchodziç w rachub´
enter the picture. w+A go up. ~ w
gór´ go upstairs

welon mi veil
we∏na -∏en f wool
we∏niany aj of we∏na
wentylacja f ventilation
wentylacyjny aj of wentylacja
wesele n wedding (party). srebrne

~ silver wedding anniversary
weselny aj of wesele
weso∏y, wesó∏ aj merry, gay
westchnàç -nà�-niesz pf, impf

wzdychaç sigh. impf do+G sigh,
long for

wewn´trzny aj internal, inside
wezbraç wzbior´ wzbierzesz pf, impf

wzbieraç rise, swell (of waters)
wezbrany aj swollen (river)
w´drowaç -ruj´ -rujesz impf wander
w´drówka -wek f migration, pl

wanderings
w´dzony aj smoked
wg∏´biç -bi´�-bisz pf, wg∏´biaç

impf hollow out. ~ si´ w+A
become immersed in,
investigate (a question)

wiaç wieje us-3p blow, waft
wiaderko -rek n dim of wiadro
wiadomo av pred it is known.

nigdy nic nie ~ one never
knows. jak ~ as is known

wiadomoÊç f often-pl (piece of)
news

wiadro -der n Gpl -der bucket, pail
wiara f belief, trust, faith
wiatr mi wind
wiàzaç -˝´ -˝esz impf tie. ~ koniec z

koƒcem make ends meet. ~ si´
be tied, bound, linked

widaç infin-only it can be seen, it
would seem, it is clear, evidently

widelec -lca mi fork
widoczny aj evident, visible. av

widocznie evidently
widok mi sight. Jaki pi´kny ~! What

a pretty sight! na sam ~ at the very
sight

widomy aj visible. as mp person
with sight

widywaç -duj´ -dujesz impf freq of
widzieç see

widz mp Npl -owie spectator
widzenia. do ~nia phr good-bye
widzieç -dz´ -dzisz impf, pf zobaczyç

see. pf catch sight of
wieczko -czek n dim of wieko
wieczny aj eternal. av wiecznie

perpetually, forever
wieczorny aj occurring during the

evening
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wieczorowy aj pertaining to
evening

wieczór -czoru or -czora mi
evening, evening party
co wieczora every evening
dobry wieczór good evening
pod wieczór toward evening
wieczorami in the evening
wieczorem in the evening

wiedza f knowledge
wiedzieç wiem, wiesz, wiedzà impf

know (information)
wiejski aj of wieÊ rural, village
wiek mi age, century; w ~ku of an

age
wieko n lid
wielb∏àd ma camel
wielce av of wielki greatly
wiele indef num GDL wielu +G

many. o wiele by a lot
Wielkanoc f Easter
wielki aj great. comp aj wi´kszy.

av wielce greatly. comp av
wi´cej

wieloletni aj many-years-long
wieprz ma hog
wieprzek -rzka ma dim of wieprz
wiercho∏kowy aj of wierzcho∏ek
wiernoÊç f faithfulness
wierny aj faithful
wiersz mi -a verse, poem, line of

print
wierszyk -a mi dim of wiersz
wierzaj mi phr trust me
wierzba f willow
wierzcho∏ek -∏ka mi tip, top,

summit (of tree, mountain)
wierzyç -rz´ -rzysz impf, pf

uwierzyç +D believe (someone).
w+A believe in s.t.

wieszaç -am -asz hang
wietrznik mi -a fan
wieÊ wsi f village, countryside. na

wsi in the country(side). we
wsi in a village

wieÊç 1 wiod´, wiedziesz, wiód∏,
wiod∏a, wiedli impf det, indet

wodziç -dz´ -dzisz, pf powieÊç or
zawieÊç lead

wieêç wioz´, wieziesz, wióz∏, wioz∏a,
wieêli, impf det, woziç -˝´ -zisz
impf indet, pf powieêç or zawieêç
carry, haul (by vehicle. (of
horse) pull

wie˝a f tower
wie˝owiec -wca mi scyscraper

(building)
wi´c av so, hence, then, thus, so, then
wi´cej indef quant, comp av of

wi´kszy +G more (of). co ~
what is more, moreover

wi´dnàç -n´ -niesz impf, pf
zwi´dnàç wilt, fade

wi´kszoÊç f majority, most
wi´kszy comp av of du˝y larger,

greater
wiklina a wicker(work)
wiklinowy aj of wiklina
wilga f oriole
wilgoç f moisture, dampness
wilgotnoÊç f dampness, humidity
wilgotny aj damp, moist, humid
wilk ma wolf
wina f fault, blame, guilt; z ~ny

+G due to the fault of
winda f elevator
winnica f vineyard
winny aj vine, wine
wino n wine
wiorsta f viorst (old measurement

of distance, slightly longer than
a kilometer)

wioska -sek f dim of wieÊ 'village'
wios∏owaç -∏uj´ -∏ujesz impf, pf

powios∏owaç row
wiosna -sen f DLsg wioÊnie spring.

~nà in the springtime. na ~n´ in
the spring wiosenny aj springlike,
spring('s)

wira˝ mi obs shoulder (of road)
wisieç -sz´ -sisz impf intr hang
wiÊnia -sien f Gpl (sour) cherry,

cherry tree
wiÊniowy aj of wiÊnia
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witaç -am -asz impf, pf powitaç or
przywitaç greet. witam w+L
welcome (to). ~ si´ greet one
another

wizyta f visit
wjechaç -jad´ -jedziesz pf, impf

wje˝d˝aç drive up
wk∏adaç see w∏o˝yç
wkroczyç -cz´ -czysz pf, impf

wkraczaç w+A enter, intervene
wlec wlok´ wleczesz wlók∏ wlok∏a wlekli

pf. impf wlekaç draw, drag, tug,
haul. ~ si´ drag on, trail behind

wleêç -lez´, -leziesz, -laz∏, -laz∏a, -
leêli pf, impf w∏aziç -˝e zisz
crawl in, clamber up

w∏adca mp ruler
w∏adza f power, authority. dojÊç

do w∏adzy come to power
w∏asnoÊç f property, possession
w∏asnor´cznie av with one's own

hands
w∏asny aj one's own
w∏aÊciciel mp owner
w∏aÊcicielka -lek fem of w∏aÊciciel
w∏aÊciwoÊç f property
w∏aÊciwy aj +D proper (to). av

w∏aÊciwie actually
w∏aÊnie av precisely, exactly, just,

at that moment; ~ that's just it
w∏àczyç -cz´ -czysz pf, w∏àczaç impf

include, turn on (appliance)
w∏os mi -a us-pl hair; ciemne ~sy

dark hair; jasne w∏osy light
hair

w∏osek -ska mi dim of w∏os
w∏oski aj Italian. av po w∏osku in

Italian
w∏o˝yç -Ê˝´ -˝ysz pf, impf wk∏adaç

w+A put in, place, deposit, put
on (clothes)

wmieszaç -am -asz pf do+G mix,
involve, implicate. ~ si´ do+G
get involved in

wmówiç -wi´ -wisz pf, impf wmawiaç
+D persuade, impf try to
persuade

wn´trze n interior
wnieÊç -nios´ -niesiesz -niós∏ -nios∏a

-nieÊli pf, impf wnosiç -sz´ -sisz
carry in, introduce, contribute.
o+A lodge (complaint)

wniknàç -n´ -niesz pf, wnikaç impf
w+A inquire, penetrate, pry
(into)

wniosek -sku mi conclusion. dojÊç
do ~sku come to a conclusion

wnuczka -czek f grand-daughter
wnuk mp Npl -owie grandson,

grandchild
wobec prep+G toward, regarding,

in view of, in the face of,
considering. wobec tego for
that reason

woda wód f water. ~ gazowana
carbonated water. ~ mineralna
mineral water. ~ sodowa soda
water

wodny aj of wda
wojenny aj military, wartime
wojewoda mp Npl -owie voivode

(of old, a military leader;
contemporarily, head of a
voivodeship)

wojewódzki aj of wojewodztwo
województwo n voivodeship,

county, province
wojna -jen f Gpl -jen war; na ~nie

at war. ~ Êwiatowa world war
wojsko n army
wojskowy aj army, military
woko∏o av all around
wola f will, volition. do ~li at will.

mimo ~li involuntarily. wbrew
~li against one's will. freehold

woleç -l´ -lisz impf prefer
wolno av pred+infin one may, it is

permitted to. nie ~! don't do
that!

wolnoÊç f freedom. ~ s∏owa
freedom of speech

wolny aj 1. free; ~ kraj free
country. 2 not occupied; ~ stó∏
free table. 3 unengaged,
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unattached, not busy, not
married. 4 slow

wo∏aç -am -asz impf, pf zawo∏aç
call, cry out, holler

wo∏owina f beef
wonny aj fragrant, aromatic
woƒ f fragrance, aroma
worek -rka mi woreczek -czka mi dim of

wór
woziç see wieêç
woênica mp wagon-driver, carter
wódeczka -czek f dim of wódka
wódka -dek f vodka. ~ ˝ytnia rye

vodka. ~ kartoflana potato
vodka. ~ wyborowa select
vodka

wójt mp Npl -owie voyt, head of
gmina (community)

wójtostwo n voytship
wójtowa f decl like aj voyt's wife
wór wora mi bag, sack
wówczas av at the time, at that time,

back then
wóz wozu mi cart, wagon, car.
wózek -zka mi baby carriage,

gurney
wpaÊç -padn´ -padniesz -pad∏ pf,

impf wpadaç fall in(to) flow into,
drop in on. get caught (in a
trap). ~ w rozpacz fall into
despair

wpakowaç -kuj´ -kujesz pf w+A
pack into, cram into

wpiàç wepn´ wepniesz pf, wpinaç impf
w+A pin on

wp∏ynàç -n´ -niesz pf, impf
wp∏ywaç na+A influence, have
an effect on

wp∏yw mi influence; pod ~wem
+G under the influence (of);
mi´ç ~ na coÊ have an
influence on

wpó∏ av by half, in half. wpó∏ do
siódmej six-thirty. na wpó∏ half,
partially (open, etc.)

wprawa f skill
wprawdzie av to be sure

wprawiç wi´ -wisz pf, impf
wprawiaç set going. train. w+A
put into (a good mood, etc.)

wprost av simply, downright,
straight at. ~ przeciwnie
exactly the opposite

wprowadzenie n introduction
wprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf

wprowadzaç introduce
wracaç see wróciç
wraz z+I together with, along with
wra˝∏iwoÊç f sensitivity
wra˝enie n impression. mam ~, ˝e… I

have the impression that…
wra˝liwy aj na+A sensitive to
wreszcie av finally, at last
wr´cz av downright
wr´czyç-cz´ -czysz pf, impf wr´czaç

+D give, hand (over)
Wroc∏aw -wia mi Wroclaw (town). we

Wroc∏awiu in Wroclaw
wrodzony aj innate, in-born
wróciç -c´ -cisz pf, wracaç impf

return, come back
wró˝biarz mp fortune-teller
wró˝ka -˝ek f fortune-teller
wrzask mi noise, racket, hollering,

din, uproar
wrzasnàç -sn´ -Êniesz pf, impf

wrzeszczeç -szcz´ -szczesz scream,
shout, roar, holler

wrzesieƒ -Ênia mi September
wrzeÊniowy aj of wrzesieƒ
wrzuciç c´ -cisz pf, impf wrzucaç

do+G throw in, insert, engage
(clutch, etc.)

wsadziç of sadziç pf, impf wsadzaç
plant, colloq put into; ~ do
lodówki put in the ice-box. ~
do wi´zienia imprison, jail

wschodni aj eastern
wschód wschodu mi east. na

wschodzie in the east
wsiàÊç wsiàd´, wsiàdziesz, wsiad∏,

wsiedli pf, impf wsiadaç do+G
get in, onto (a vehicle)
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wskazaç -˝´ -˝esz pf, impf
wskazywaç -zuj´ -zujesz na+A
indicate, point to. nie
wskazujàcy palcem without
pointing any fingers

wskazany aj indicated, apropos
wskóraç -am -asz pf gain, attain,

accomplish
wskutek prep+G due to, as the result

of
wspania∏y aj great, marvelous,

wonderful. av wspaniale
wspiàç si´ wespn´ wespiesz pf, impf

wspinaç na+A climb up on onto,
lift self up

wspominek -nku recollection,
reminiscence

wspomnieç -n´ -nisz pf, impf
wspominaç recall, mention,
recollect

wspomnienie n recollection,
remembrance

wspó∏czesnoÊç f contemporaneity,
contemporary times

wspó∏czesny aj contemporary. av
wspó∏czeÊnie

wspó∏czucie sympathy,
commiseration

wspó∏czuç -uj´ -ujesz impf +D
sympathize, commiserate with

wspó∏praca f cooperation
wspólny aj common, mutual,

shared; nic ~nego z+I nothing
in common with

wstaç -an´ -aniesz pf, impf wstawaç
-aj´ -ajesz rise, get up

wstàpiç -pi´�-pisz pf, impf
wst´powaç -puj´ -pujesz do+G
enter, join, step into

wst´p mi entry, admission,
introduction

wst´pny aj introductory, initial,
entrance (examination)

wstyd mi shame. by∏o mu ~ he
was ashamed

wstydziç si´ -dz´ -dzisz impf be
embarrassed

wsunàç -n´ -niesz pf, impf wsuwaç
insert, poke in

wszczàç -n´ -niesz pf, impf wczynaç
initiate (conversation, quarrel,
etc.)

wszelki pron aj any, every, all sort of
wsz´dzie av everywhere
wszystkie pron aj pl-only all. mppl

wszyscy everyone.
wszystko n pron aj everything

wszystkiego najlepszego all
the best

wszystko mi jedno. it's all the
same to me

wszystko w porzàdku phr
everything's all right

wÊlizgaç si´ -am -asz impf, pf
wÊliz(g)nàç si´ -n´ -niesz do+G
slip in, insinuate o.s.

wÊród prep+G among(st)
wtedy av then, at that time
wtorek -rku mi Tuesday. we wtorek

on Tuesday
wtorkowy aj of wtorek
wuj mp Npl -owie uncle. dim

wujek
wujek -jka mp uncle, male friend

of family
wy pron GAL was D wam I wami

you (pl inform)
wybaczyç -cz´ -czysz pf, impf

wybaczaç +D forgive
wyba∏uszony aj goggle-eyed
wyba∏uszyç -sz´�-szysz pf, impf

wyba∏uszaç . ~ oczy goggle
one's eyes

wybàkaç -am -asz pf, impf
wybàkiwaç -kuj´ -kujesz blurt
out

wybiç -bij´ -bijesz pf, impf wybijaç
beat out, knock out. ~ coÊ z
g∏owy dissuade. strike (medal)

wybiec -biegn´ -biebniesz -bieg∏ pf,
impf wybiegaç na+A run out
onto

wybieraç see wybraç
wyblak∏y aj faded
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wyboisty aj uneven, rough, rugged
(road)

wyborny aj perfect, excellent,
spendid. av wybornie

wybór -boru mi choice, selection,
pl elections

wybraç of braç pf, impf wybieraç
select, elect, pick, choose. ~ si´
go someplace, set out for

wybuchaç -am -asz impf, pf
wybuchnàç -nie, -buch∏ us-3p
explode, burst, break out (war)

wybudowaç -duj´ -dujesz pf, impf
wybudowywaç build

wychodziç see wyjÊç
wychowaç -am -asz pf, impf

wychowywaç -wuj´ -wujesz
bring up, raise, educate

wychowanie upbringing
wychowawczy aj educational. av

wychowawczo instructively
wychwaliç -l´ -lisz pf, impf

wychwalaç praise, extol
wyciàç wytn´ -niesz pf, impf

wycinaç cut out
wyciàgaç -am -asz impf, pf

wyciàgnàç -n´ -niesz, pull out.
~ wniosek draw a conclusion

wycieczka -czek f excursion
wycieczkowy aj of wycieczka
wycofnàç -n´�-niesz pf, impf

wycofaç withdraw, retract. intr
~ si´ pull back, withdraw

wyczekaç -am -asz pf, impf
wyczekiwaç -kuj´ -kujesz wait
out, expect

wyczyn mi stunt, exploit, excellent
result

wydaç -dam -dasz pf, impf
wydawaç -daj´ -dajesz expend,
publish, emit. ~ si´ seem,
appear

wydarzenie n happening, event,
occurrence

wydarzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf
wydarzaç si´ happen, occur

wydobyç -b´d´ -b´dziesz pf, impf
wydobywaç extract, pull out .
~ si´ emanate from, come out
of

wydostaç -stan´ -staniesz pf, impf
wydostawaç -aj´ -ajesz get out,
extract. ~ si´ extricate o.s.

wydrà˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf
wydrà˝aç hollow out, excavate

wydrzeç -dr´ -drzesz, dar∏ pf, impf
wydzieraç tear out, pluck
(feathers). +D tear away from

wydzia∏ mi department
wydêwi´k mi resonance,

repercussion
wyglàd mi appearance
wyglàdaç -am -asz impf look, seem,

appear. dobrze ~ look well.
wyglàda na deszcz it looks
like rain. see also wyjrzeç

wyg∏osiç -sz´ -sisz pf, impf
wyg∏aszaç make a speech,
proclaim

wygodny aj comfortable. av
wygodnie. comp aj wygodniejszy

wygraç of graç pf, impf wygrywaç
win

wygrana in phr nie daç za
wygranà not give up for lost

wygrzaç -grzej´ -grzejesz pf, impf
wygrzewaç warm. ~ si´ warm
o.s.. ~ na s∏oƒcu sun o.s.

wyjaÊniç -ni´ -nisz pf, impf
wyjaÊniaç explain. ~ si´ be
explained

wyjaÊnienie explanation
wyjazd mi departure, drive out of

town, excursion
wyjàç -jm´ -jmiesz pf, impf

wyjmowaç z+G take out of,
remove from, extract

wyjàtek -tku mi exception
wyjàtkowy aj exceptional. av

wyjàtkowo
wyjechaç -jad´ -jedziesz pf, impf

wyje˝d˝aç leave, drive away,
depart
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wyjÊcie n exit, going out, leaving.
gotowy do wyjÊcia ready to leave

wyjÊciowy aj of wyjÊcie
wyjÊç -jd´ -jdziesz -szed∏ -sz∏a pf,

impf wychodziç-dz´ -dzisz
leave, go out, come out. nie
wychodzi mu it's not working
out for him. ~ na zewnàtrz
come out, be revealed. nic z
tego nie wyjdzie nothing will
come of it. ~ za mà˝ marry,
get married (of woman).

wyjmowaç see wyjàç
wyk∏ad mi lecture
wyk∏adany. ko∏nierz ~ny turned-up

collar
wykazaç -˝´ -˝esxz pf, impf wykazywaç

-zuj´ -zujesz demonstrate
wykleiç klej´, kleisz pf, impf

wyklejaç +I paste, stick, line
(with paper), hang (with wall-
paper)

wyklepaç -pi´ -piesz pf, impf
wyklepywaç -puj´ -pujesz hammer
out

wykluczony excluded;
wykluczone it's out of the
question

wykluczyç -cz´ -czysz pf,
wykluczaç impf exclude

wykonaç -am -asz pf, impf
wykonywaç -nuj´ -nujesz
execute, carry out, perform

wykorzystaç -am -asz pf, impf
wykorzystywaç -tuj´ -tujesz
use, make use of, avail o.s. of,
exploit

wykpiç -pi´ -pisz pf, impf
wykpiwaç ridicule, mock,
deride, poke fun at. ~ si´ z+G
evade shirk, joke oneself out of

wykrzyknik mi -a exclamation
point

wykszta∏cenie n education
wyksztusiç -sz´ -sisz pf, impf

wyksztuszaç 1. expectorate 2.
stammer

wykupiç -pi´ -pisz pf, impf
wykupowaç -puj´ -pujesz
purchase

wykwintny aj elegant
wylec or wylegnàç -gn´�-niesz -leg∏

pf, impf wylegaç turn out in a
crowd

wylecieç -c´ -cisz pf, impf
wylatywaç -tuj´ -tujesz fly out

wylot mi exit, opening. na ~
through and through, clean
through

wy∏adowaç -duj´ -dujesz pf, impf
wy∏adowywaç -wuj´ -wujesz
load up

wy∏àcznik mi -a turn-off switch
wy∏àczny aj exclusive. av wy∏àcznie
wy∏àczyç -c´�-czysz pf, impf

wy∏àczaç exclude, disconnect,
turn off. wy∏àczywszy except for

wy∏oniç si´ -ni´ -nisz pf, impf wy∏aniaç
si´ appear, loom

wy∏uszczyç -cz´ -czysz pf, impf
wy∏uszczaç clarify

wymachiwaç -chuj´ -chujesz impf
+I wave about

wymagaç -am -asz +G demand,
require

wymagajàcy aj demanding
wymaganie n requirement
wymarzyç see marzyç
wymiana f exchange, conversion

(of currency)
wymieniç -ni´ -nisz pf, impf

wymieniaç na+A exchange for.
enumerate, list, mention, cite

wymknàç si´ -n´ -niesz pf, impf
wymykaç si´ +D escape, slip
(one's notice)

wymoszczony aj +I strewn with
wymowny aj eloquent
wymóg -mogu mi requirement
wymówka -wek f excuse, pretext.

reproach
wymyÊliç -l´ -lisz pf, impf wymyÊlaç

1. think up, devise, contrive 2.
+D berate, verbally abuse
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wynajàç -jm´ -jmiesz pf, impf
wynajmowaç -muj´ -mujesz rent

wynaleêç -najd´ -najdziesz pf, impf
wynajdowaç -duj´ -dujesz
discover, invent, devise

wynieÊç -nios´ -niesiesz -niós∏ -
nios∏a -nieÊli pf, impf wynosiç
carry out, come away with. ~ si´
clear out

wynik mi result, effect, outcome.
w ~ku +G as the result of

wynikaç -am -asz, impf, pf
wyniknàç -n´ -niesz z+G result ,
emerge, follow from

wynosiç -sz´ -sisz amount to. see
also wynieÊç

wyobraênia f imagination
wyobraziç sobie -˝´ -zisz pf, impf

wyobra˝aç sobie imagine
wypadaç. nie wypada it won't do, it's

not proper
wypadek -dku mi accident,

incident, occurrence
wypaÊç -padn´ -padniesz -pad∏ pf, impf

wypadaç fall out, turn out. +D fall
to s.o. nie wypada it is not fitting

wypatrzeç -rz´ -rzysz pf, impf
wypatrywaç -ruj´ -rujesz look
out for, strain eyes to see, spot,
make out +A or +G

wypchnàç -n´ -niesz pf, impf
wypychaç stuff, cram

wype∏niç -ni´ -nisz pf, impf
wype∏niaç fill, fill up, fulfill

wypiç -pij´ -pijesz pf, impf wypijaç
drink (up), consume (beverages)

wypieraç see wyprzeç
wyp∏aciç -c´ -cisz pf, impf wyp∏acaç

pay out
wyp∏akaç -acz´ -aczesz pf, impf

wyp∏akiwaç -kuj´ -kujesz cry,
weep. ~ si´ cry o.s. out

wyp∏owia∏y aj faded-out
wypoczàç -czn´ -czniesz pf, impf

wypoczywaç get rest
wypoczynek -nku mi rest,

relaxation

wypoczynkowy aj of wypoczynek
wypomnieç -n´ -nisz pf, impf

wypominaç +D reproach
wyposa˝enie n (out)fittings,

equipment
wyposa˝ony w+A equipped with
wyposa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf

wyposa˝aç w+A endow, equip,
invest with

wyprawa f expedition
wyprodukowaç see produkowaç
wyprostowaç si´ -wuj´�-wujesz pf,

impf wyprostowywaç si´ -wuj´ -
wujesz straighten up

wyprzeç -pr´ -przesz -par∏ pf, impf
wypieraç oust, supplant. ~ si´
+G recant, deny, disavow

wypychaç see wypchnàç
wyraz mi expression, word, turn

of speech. znaleêç ~ find issue
wyraziç -˝´ -zisz pf, impf wyra˝aç

express. ~ si´ express onself
wyraêny aj evident, clear,

obvious. av wyraênie evidently
wyr´czyç -cz´ -czysz pf, impf

wyr´czaç help out, replace,
substitute for

wyrobiç -bi´ -bisz pf, impf
wyrabiaç manufacture, develop,
produce, accomplish, do. ~ si´
be produced

wyrozumia∏oÊç f (sympathetic)
understanding

wyrozumia∏y aj (sympathetic)
understanding. av wyrozumiale

wyruszyç -sz´ -szysz pf, impf
wyruszaç move out, set off

wyrwaç -w´ -wiesz pf, impf
wyrywaç tear out, tear away,
extract. ~ si´ get away, tear o.s.
away

wyrzàdziç -dz´ -dzisz pf, impf
wyrzàdzaç do (harm)

wyrzuciç -c´ -cisz pf, impf
wyrzucaç throw out, toss out

wyrzut mi reproach. ~ty sumienia
conscience pangs
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wysiàÊç -siàd´ -siàdziesz -siad∏ -siedli
pf, impf wysiadaç z+G get off,
out of (vehicle)

wysi∏ek -∏kiem mi effort; z ~∏kiem
with difficulty

wyskoczyç -cz´ -czysz pf, impf leap
out. co koƒ wyskoczy as fast as
the horse could go

wys∏aç wyÊl´, wyÊlesz pf, impf
wysy∏aç send

wys∏uchaç -am -asz pf, impf
wys∏uchiwaç -chuj´ -chujesz +G
listen to, hear out

wysoce aj highly
wysoki aj tall, high. comp av

wy˝szy. av wysoko or fig
wysoce. comp av wy˝ej

wysokoÊç f height
wysondowaç see sondowaç
wystaç -stoj´ -stoisz pf, impf

wystawaç -aj´ -ajesz stand for a
long time. protrude. ~ si´ stand
for a requisite time

wystarczajàcy sufficient
wystarczyç -czy 3p-only pf, impf

wystarczaç be enough or
sufficient, suffice. wystarczy,
˝e... it is enough that.

wystawa f display, exhibit(ion)
wystawiç -wi´ -wisz pf, impf

wystawiaç stick out, display
wystàpiç -puj´ -pujesz pf, impf

wyst´powaç -puj´ -pujesz
appear, occur

wystraszyç -sz´ -szysz pf, impf
wystraszaç frighten, scare

wystroiç si´ -oj´�-oisz pf, impf
wystrajaç si´ deck oneself out

wysunàç -n´ -niesz pf, impf
wysuwaç put forward (a
proposal, etc.), raise, advance

wysypaç -pi´ -piesz pf, impf
wysypywaç -puj´ -pujesz strew,
scatter, pour out

wyszorowaç  see szorowaç

wyszukany recherche, artificial,
affected. av wyszukanie
affectedly

wytapetowaç see tapetowaç
wyt´˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wyt´˝aç

strain (eyes, etc.)
wytrawne wino dry wine
wytrwa∏y aj persistant, steadfast.

av wytrwale
wytrzymaç -am -asz pf, impf

wytrzymywaç -muj´ -mujesz
last, withstand, endure, stand
up to

wytworny aj elegant
wytworzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf

wytwarzaç produce, created. ~ si´
be produced, created

wywiàzaç si´ -˝´�-˝esz pf, impf
wywiàzywaç si´ -zuj´ -zujesz
develop, arise. z+G discharge
(duties), acquit self of

wywinàç -n´ -niesz pf, impf
wywijaç +I wag (tail), swing
(stick)

wywnioskowaç -kuj´ -kujesz pf
deduce, conclude

wywodziç -dz´ -dzisz impf derive,
explain. w. si´ z+G derive (from)

wywo∏aç -am -asz pf, impf
wywo∏ywaç -∏uj´ -∏ujesz call
forth, elicit, conjure up, develop
(film)

wywód wodu mi oft pl argument,
conclusion, discursus

wywrzeç -wr´ -wrzesz -war∏ pf, impf
wywieraç na+A exert (influence,
impression, etc.) on

wyz∏ociç -c´ -cisz pf, impf wyz∏acaç
gild

wyz∏ocony aj gilded
wyznaczyç -cz´�-czysz pf, impf

wyznaczaç mark, delimit, state,
indicate, designate

wyznaç -am -asz pf, impf
wyznawaç -aj´ -ajesz profess,
confess, admit

wyzwolenie n liberation
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wyzwoliç -l´�-lisz pf, impf
wyzwalaç free, liberate, release

wy˝szy comp aj of wysoki higher
wy˝ywiç -wi´ -wisz pf, impf

wy˝ywiaç feed, nourish. ~ si´
make a living

wzajemnoÊç f mutuality,
reciprocity

wzajemny aj mutual, reciprocal.
av wzajemnie

wzbiç -bij´�-bijesz pf, impf wzbijaç
knock upward, raise up

wzbudziç -dz´ -dzisz pf, impf wzbudzaç
arouse awaken. ~ zaufanie inspire
trust

wzdychaç see westchnàç
wzglàd wzgl´du mi regard, respect,

consideration; bez wzgl´du na to,
˝e without regard for the fact that;
pod wzgl´dem +G as far as - is
concerned; pod ka˝dym
wzgl´dem in every respect; z
pewnych wzgl´dów for certain
reasons; ze wzgl´du na+G in view
of.

wziàç wezm´ weêmiesz weê pf take. ~
si´ do+G take up something. impf
see braç

wznak. na wznak av phr on one's
back

wznieÊç -nios´ -niesiesz -niós∏ -
nios∏a -nieÊli pf, impf wznoÊiç -sz´
-sisz lift, raise; ~ toast raise a
toast. ~ si´ become raised, float
up

wzór wzoru mi pattern, design; na
~ or wzorem +G on the model
of, patterned after, after the
fashion of

wzrok mi vision, sight, eyesight
wzrost mi growth, height
wzruszenie n emotion
wzruszony aj moved, touched
wzruszyç -sz´ -szysz pf, impf

wzruszaç move, thrill. +I shrug.
~ ramionami shrug one's

shoulders. ~ si´ +I become
emotional.

Z
z tym, ˝e conj except that
z(e) 1 prep+G 1 from; z Warszawy

from Warsaw. 2 out of z
kieszeni from one's pocket. 3
off (of); ze sto∏u off the table

z(e) 2 prep+I (together) with;
razem z nami together with
us; my z Ewà Ewa and I

z(e) 3 adv approximately. ze trzy
lata some three years

za 1 prep+I behind, beyond; za
granicà abroad. +G during; za
moich czasów in my day. +A
to behind. za granic´ (to)
abroad. (in exchange); coÊ za
coÊ one thing for another (it'll
cost you)

za 2 av too. za póêno too late. za
du˝o +G too much of

za 3 part co to jest za dom? what sort
of house is that?

za to conj by contrast, on the other
hand

zaabsorbowaç see absorbowaç
zaadresowaç see adresowaç
zaakceptowaç see akceptowaç
zaaran˝owaç see aran˝owaç
zabarwiç -wi´ -wisz pf, impf

zabarwiaç color, tinge
zabarwienie n coloring, coloration,

tinge
zabawa f entertainment, merry-

making, party, game
zabawka -wek f toy
zabawny aj amusing, funny
zabiç -bij´ -bijesz pf, impf zabijaç

kill. ~ czas kill time. ~ si´ kill
o.s., get killed

zabicie n. czas do ~cia time to kill
zabiç of biç pf, impf zabijaç kill; ~

czas kill time. ~ si´ kill o.s.,
get killed
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zabieg mi (medical) treatment,
measure, operation

zabieraç see zabraç
zabijak semi-pers rabble-rouser
zabity av 1. killed, dead; spaç jak

~ be dead asleep 2. out-and-out,
through-and-through; ~
komunista dyed in the wool 3.
~ deskami God-forsaken (place)

zablokowaç see blokowaç
zabobon mi superstition
zabobonny aj superstitious
zabraç -bior´ -bierzesz pf, impf

zabieraç take along. ~ si´ do+G
undertake, begin, start, go off
to, take to

zabroniç -ni´ -nisz pf, impf
zabraniaç forbid

zabroniony aj forbidden,
prohibited

zabytek -tku mi monument
zabytkowy aj antique,

monumental
zachodni aj western
zachowaç -am -asz pf, impf

zachowywaç -wuj´ -wujesz
preserve. ~ si´ behave

zachowany aj preserved,
remaining

zachód -chodu mi west, setting (of
sun). o zachodzie s∏oƒca at
sunset

zachwyciç -c´ -cisz pf, impf
zachwycaç enthrall, fascinate. ~
si´ +I be fascinated with

zachwycony aj +I enchanted,
enthralled, fascinated

zachwyt mi dla+G fascination,
rapture, enchantment for

zaciàç zatn´ -zatniesz pf, impf
zacinaç whip, lash

zaciàgaç -am -asz impf, pf zaciàgnàç
-n´ -niesz 1. drag, tug, pull 2.
draw shut (curtain) 3. contract
(debt) 4. recruit, enlist (in
army). intr ~ si´ enlist (in army)

zaciekawiony aj with aroused
interest

zacieraç see zatrzeç
zaciszny aj sheltered, quiet,

secluded
zacisnàç -sn´ -Êniesz pf, impf

zaciskaç. ~ z´by grit teeth. ~
pi´Êç clench fist

zaciÊni´ty aj clenched (fist)
zacny aj upright, respectable
zaczàç -n´ -niesz pf, impf zaczynaç

begin. ~ si´ begin (intrans.)
zaczerpnàç -n´ -niesz pf draw (water,

knowledge) z+G from. ~ tchu catch
one's breath

zadaç -dam -dasz -dadzà pf, impf
zadawaç -daj´ -dajesz give,
pose (question, task). strike (a
blow)

zadanie n assignment, task
zadbaç see dbaç
zadoÊçuczyniç -ni´ -nisz pf +D

satisfy, meet (obligations), fulfil,
comply with

zadolowenie n satisfaction. ~ z
siebie self-satisfaction

zadoÊçuczynienie n satisfaction
zadowoliç -l´ -lisz pf, impf zadowalaç

satisfy
zadowolony aj z+G satisfied, happy,

content with
zadumaç si´ -am -asz pf, impf

zadumywaç si´ -muj´ -mujesz
nad+I fall to thinking, become
lost in contemplation

zadymka -mek f blizzard
zadzwoniç see dzwoniç
zagadka -dek f puzzle, riddle
zagadnàç -n´ -niesz pf, impf

zagadywaç -duj´ -dujesz talk away.
~ kogoÊ strike up a conversation
with s.o.

zagadnienie n question, problem,
issue

zaglàdaç see zajrzeç
zagmatwaç see gmatwaç
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zagraniczny aj foreign, from
abroad

zagroziç -˝´ -zisz pf, impf zagra˝aç
+D threaten

zagryêç -gryz´ -gryziesz -gryz∏ pf,
impf zagryzaç +I nibble (on)

zagrzaç -grzej´ -grzejesz pf,
zagrzewaç impf heat up

zainstalowç see instalowaç
zainteresowaç (si´) see interesowaç

(si´)
zainteresowanie n+I interest in. z

~niem interestedly
zajàc ma Gpl zaj´cy hare
zajàczek -czka ma dim of zajàc
zajàç -jm´ -jmiesz pf, impf

zajmowaç -muj´ -mujesz
occupy. ~ miejsce take a seat.
~ si´ +I be busy with, occupy
self with, take care of, do for a
living

zajechaç -jad´ -jedziesz pf, impf
zaje˝d˝aç po+A drive up, come
by for s.o. ~ przed+A drive up in
front of

zaj´cie n occupation, pl studies,
classes

zaj´czy aj of zajàc
zaj´ty aj busy, occupied, engaged,

taken (of a seat)
zajmujàcy aj engaging
zajrzeç rz´ -rzysz pf, impf zaglàdaç

do+G look in on, glance at
zajÊç -jd´ -dziesz zaszed∏ -sz∏a pf,

impf zachodziç 1 take place,
arise, set (sun). 2 drop by.
daleko ~ go far

zakàska -sek f hors d'oeuvre
zakàtek -tku mi corner (of the

world), recess
zaklàç ~klàç pf, impf zaklinaç curse
zak∏ad 1 firm, establishment,

department. ~ pracy work-
place 2. bet, wager

zak∏adaç see za∏o˝yç
zak∏opotaç see k∏opotaç

zak∏óciç -c´�-cisz pf, impf zak∏ócaç
disturb, interfere with

zakochaç si´ am -asz pf, impf
zakochiwaç -chuj´ -chujesz w+L fall
in love with

zakochany aj in love
zakonnica f nun
zakoƒczenie n end, conclusion
zakoƒczony +I topped off with
zakoƒczyç  -cz´ -czysz pf  conclude
zakres mi range, area. w ~sie +G

in the area of
zakr´ciç -c´ -cisz pf, impf zakr´caç

twist, turn off (water, gas), curl
zakryç -yj´ -yjesz pf, impf

zakrywaç cover, hide, conceal
zakup mi purchase; robiç ~py do

shopping
zalaç -lej´ -lejesz pf, impf zalewaç

submerge, swamp, overflow,
inundate, pour over

zalesiony aj covered with forest
zaleta f virtue, positive quality
zale˝eç -˝y us-3p od+G depend on.

+D, na+L zale˝y mi na tym I care
about that. to zale˝y that depends

zale˝noÊç f dependency. w ~Êci
od+G depending on

zale˝ny aj dependent. av zale˝nie
od+G depending on

za∏adowaç see ∏adowaç
za∏atwiç -wi´ -wisz pf, impf

za∏atwiaç take care of, handle;
~ spraw´ take care of some
matter; ~ kogoÊ rub s.o. out.
~ si´ vulgar urinate

za∏atwienie n coÊ do ~nia
something to take care of.

za∏o˝enie n establishment,
assumption, proposition

za∏o˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zak∏adaç found, put in place.
~ si´ bet o+A on. pf ~ nog´ na nog´ cross one's legs

zamach mi. ~ stanu coup d'etat;
jednym zamachem at a single
stroke

zamawiaç see zamówiç
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zamazaç -˝´�-˝esz pf, impf
zamazywaç -zuj´ -zujesz blur,
smear, obscure, wipe out

zamczyszek -szka dim of zamek small
castle

zamek 1 -mku mi castle
zamek 2 -mka mi lock. ~

b∏yskawiczny zipper
zameldowaç see meldowaç
zameldowanie n registration of

residence
zam´˝na aj married (of a woman)
zamiast conj +infin instead of. prep+G

instead of
zamiatacz mp sweeper; ~ ulic

street-sweeper
zamieniç -ni´ -nisz pf, impf

zamieniaç exchange, swap; ~
jedno na drugie exchange one
thing for another; ~ s∏owo z
kimÊ exchange words with s.o..
intr ~ si´ w+A change into, be
transformed into. ~ si´ w s∏uch
be all ears

zamieraç see zamrzeç
zamierzyç -rz´ -rzysz pf, impf

zamierzaç intend
zamieszanie n confusion, disarray
zamieszkaç -am -asz pf, impf

zamieszkiwaç -kuj´ -kujesz take
up residence

zamieÊç -miot´ -mieciesz -miót∏ -
miot∏a -mietli pf, impf zamiataç
sweep

zamilknàç see milknàç
zamknàç -n´ -niesz pf, impf

zamykaç tr lock, shut, close.
intr ~ si´ close, shut.

zamkni´ty aj closed, locked, shut
zamówiç -wi´ -wisz pf, impf

zamawiaç order, commission.
zamówienie n order; na ~ to order
zamrzeç -mr´ -mrzesz -mar∏ pf, impf

zamieraç waste away, wither,
die down, come to a standstill,
die away

zamykaç see zamknàç

zaniechaç -am -asz pf, impf
zaniechiwaç -chuj´ -chujesz +G
give up, desist, not tend to

zamyÊliç si´ -l´ -lisz pf, impf zamyÊlaç
si´ pause <stop> to think

zamyÊlony aj lost in thought
zaniepokojony aj distressed,

troubled
zaniepokojenie  n  distress
zanim conj before; zanim

przyjdzie before he comes.
zanim nie not until

zanurzyç -rz´ -rzysz pf, impf
zazanurzaç submerge. ~ si´
become submerged, dive

zaobserwowaç see obserwowaç
zaokràgliç -l´ -lisz pf, impf

zaokràglaç round off. ~ si´
become round

zaopatrzony aj w+A equipped
with

zaopatrzyç -rz´ -rzysz pf, impf
zaopatrywaç-ruj´ w+A equip
with. ~ si´ w+A lay in a store of

zapach mi odor, smell, aroma,
fragrance

zapakowaç see pakowaç
zapalenie n inflammation. ~ oskrzeli

bronchitis. ~ p∏uc pneumonia
zapaliç -l´�-lisz pf, impf zapalaç

light, ignite. intr ~ si´ be
burning

zapalony aj lighted, ignited, avid
zapa∏ mi enthusiasm, fervor,

ardor; w zapale walki in the
frenzy of battle

zapa∏aç -am -asz +I become
inflamed with (love, etc.)

zapa∏ka -∏ek f match
zapami´tany aj recalled (from

memory)
zapas reserve, stock, supply. na ~

in reserve, unnecessarily
zapaÊç -padn´ -padniesz -pad∏ pf,

impf zapadaç fall, drop, sink,
subside. ~ si´ sink down into

zapewne av no doubt
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zapewniç -ni´ -nisz pf, impf
zapewniaç +L assure (about)

zapisaç -sz´ -szesz pf, impf zapisywaç
note down. ~ si´ do+G sign up for

zapomnieç of pomnieç pf, impf
zapominaç forget. ~ si´ forget
oneself, one's place

zapowiedzieç -wiem -wiesz -wiedzà pf,
impf zapowiadaç announce,
forecast. ~ si´ na+A promise to be

zapowiedê f prediction, forecast.
pl banns. daç�na ~dzi have the
banns read

zapoznaç -am -asz pf, impf
zapoznawaç -znaj´ -znajesz
acquaint. ~ si´ +I familiarize o.s.
with

zapóênienie n lateness,
backwardness.

zapragnàç see pragnàç
zaprogramowaç see programowaç
zaproponowaç see proponowaç
zaprosiç -sz´ -sisz pf, impf

zapraszaç invite
zaproszenie n invitation
zaprotestowaç see protestowaç
zaprowadziç -dz´ -dzisz pf,

zaprowadzaç impf conduct, lead,
guide, escort

zaprowiantowaç -tuj´ -tujesz pf
supply with food

zaprzàc -prz´g´ -prz´˝esz -przàg∏ or
zaprz´gnàç -prz´gn´ -prz´gniesz
pf, impf zaprz´gaç harness

zaprzàg or zaprz´g mi equipage,
team (of horses), harness(ing)

zaprzeczenie n negation,
contradiction

zaprzeczyç -cz´ -czysz pf, impf
zaprzeczaç +D contradict

zaprzyjaêniç si´ -ni´ -nisz pf z+I
become friendly with

zapuÊciç si´ -szcz´ -Êcisz pf w+A
plunge ahead into

zapytaç see pytaç
zarabiaç -am -asz impf earn, "make"
zaraz av right away

zareagowaç see reagowaç
zarobiç -bi´�-bisz pf, impf zarabiaç

earn
zarówno... jak i ... conj both...

and...
zarzàd mi administration, board of

directors
zarzàdziç -dz´ -dzisz pf, impf

zarzàdzaç order, decree. ~
alarm raise the alarm

zasada f principle; dla ~dy out of
principle; w ~dzie in
principle; z ~dy on principle

zasadniczy aj basic, fundamental.
av zasadniczo basically

zasadniczy aj fundamental
zasadnoÊç f principled nature
zasadny aj principled
zasi´gnàç -n´�-niesz pf, impf

zasi´gaç +G consult (e.g. an
opinion)

zaskarbiç -bi´ -bisz pf, impf
zaskarbiaç sobie, +A, u+G earn
(gratitude, etc.)

zaskoczenie n surprise
zaskoczony aj startled, surprised
zaskoczyç --cz´ -czysz pf, impf

zaskakiwaç -kuj´ -kujesz startle,
surprise

zas∏uga f service
zas∏u˝ony aj merited, honored
zas∏u˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf

zas∏ugiwaç -guj´ -gujesz na+A
deserve

zasnàç -sn´ -Êniesz pf, impf
zasypiaç fall asleep

zastaç -stan´ -staniesz pf, impf zastawaç
-aj´ -ajesz find, come upon

zastanowiç si´ -wi´ -wisz pf, impf
zastanawiaç si´ nad+I consider,
contemplate, give some thought to,
pause to think

zastawiç -wi´ -wisz pf cram, set
(table), dam (river), pledge. ~
si´ go into hock

zast´pca mp  deputy, substitute
zastosowaç see stosowaç
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zastosowanie n application
zastrzec -strzeg´ -strze˝esz -strzeg∏

pf, zastrzegaç impf stipulate,
make reservations

zastrze˝enie n reservation
(hesitation about something)

zastrzyk mi injection, innoculation
zastyg∏y aj frozen in place
zasuwa f sliding bolt
zasypiaç  see zasnàç
zaÊ part moreover
zaÊni´cie n falling asleep; przed

~ciem before falling asleep
zaÊpiewaç see Êpiewaç
zaÊwiadczyç -cz´ -czysz pf, impf

zaÊwiadczaç certify, attest, bear
witness

zaÊwiatowy aj other-worldly
zaÊwiaty pl-only G -ów the other

world
zatarty aj obliterated, worn-away
zat´skniç  see t´skniç
zatkaç -am -asz pf, impf zatykaç

stop up, plug up. zatka∏o go he
was unable to speak

zatoka f bay, gulf
zatruç -uj´ -ujesz pf, impf zatruwaç

poison. ~ komuÊ ˝ycie be the
bane of s.o.'s existence

zatrzasnàç -sn´ -Êniesz pf slam
shut. see also trzasnàç

zatrzeç -tr´ -trzesz pf, impf zacieraç
efface, obliterate, rub away

zatrzepotaç see trzepotaç
zatrzymaç -am -asz pf, impf

zatrzymywaç -muj´ -mujesz
stop. ~ si´ nad+I pause (over),
stay, stop

zatwardzia∏y aj hardened
zaufanie n trust
zauwa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf

zauwa˝aç notice
zawadziç -dz´ -dzisz pf, impf

zawadzaç +D get in one's way,
impede, hamper, hinder. o+A
knock against

zawartoÊç f contents

zawieraç see zawrzeç
zawiesiç -z´ -sisz pf, zawieszaç impf

hang up, suspend, interrupt. ~
g∏os  stop talking

zawi∏oÊç f intricacy, twist (in plot)
zawi∏y aj intricate, convoluted
zawinàç -n´ -niesz pf, impf zawijaç

w+A wrap up in, roll up in. ~
si´ bestir oneself

zawiniàtko -tek n wrapped bundle
zawo∏aç  see wo∏aç
zawód -wodu mi 1. trade,

profession 2. disillusionment,
disappointment 3. pl zawody
games, competition

zawróciç -c´ -cisz pf, impf zawracaç
turn back. ~ komuÊ w g∏owie
set someone's head spinning.
nie zawracaj mi g∏owy don't
distract me

zawrzeç -wr´ -wrzesz pf, impf
zawieraç contain, conclude
(pact, etc.)

zawrzeç -wr´ -wrzesz zawar∏ pf, impf
zawieraç contain, conclude

zawstydziç si´ -dz´ -dzisz pf +G be
ashamed of

zawsze av always. na ~ for ever
zawzi´ty aj obstinate, persistent.

av zawzi´cie pertinaciously
zazdroÊç f envy, jealousy
zaznaczyç -cz´ -czysz pf, impf

zaznaczaç point out, mention,
stress, indicate

zaznajomiç si´ -mi´ -misz pf, impf
zaznajamiaç si´ z+I make
acquaintance with

zàb z´ba mi tooth
zbadaç see badaç
zbiç -bij´ -bijesz pf, impf zbijaç

knock down, knock aside; ~
kogoÊ z tropu throw s.o. off the
scent, confuse

zbiec si´ -biegn´ -biegniesz -bieg∏ pf,
impf zbiegaç si´ come running

zbieg mi confluence. ~
okolicznoÊci coincidence
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zbieraç see zebraç
zbiór zbioru mi collection. pl harvest
zbli˝yç si´ -˝´ -˝ysz pf, zbli˝aç si´

impf draw nearer
zbocze n Gpl -y slope
zbo˝e zbo˝a n grain
zbo˝owy aj of zbo˝e
zbrodnia f crime, felony
zbudowaç see budowaç
zbyt part excessively, particularly,

too
zbzikowany aj crazy, nutty
zdaç of daç pf, impf zdawaç -zdaj´ -

zdajesz take (pf pass) an exam.
~ relacj´ z+G give a report on.
~ si´ 3p-only seem, appear. ~
sobie spraw´ z czegoÊ realize
s.t., become cognizant of s.t.

zdanie n sentence, opinion; moim
~niem in my opinion

zdarty aj torn off
zdarzenie n event, happening,

occurrence
zdarzyç si´ -rzy si´ 3p-only pf, impf

zdarzaç si´ happen, occur
zdawaç si´ zdaje si´ 3p only +D seem
zdà˝yç -˝´ -˝ysz pf manage, make on

time. ~ na pociàg make a train
zdechnàç -n´ -niesz zdech∏ pf, impf

zdychaç die (of animal), vulg
croak

zdecydowaç see decydowaç
zdecydowanie n determination
zdejmowaç see zdjàç
zdenerwowaç pf be upset
zdjàç zdejm´ zdejmiesz pf, impf

zdejmowaç -muj´ -mujesz take
off, remove

zdj´cie n snapshot
zdobiç -bi´ -bisz impf embellish,

adorn, decorate. pf see ozdobiç
zdobyç -b´d´ -b´dziesz pf, impf

zdobywaç conquer, seize. ~
si´ na+A afford, summon up
enough courage or energy for

zdolnoÊç f talent, skill

zdolny aj talented, skilled. do+G
capable of

zdo∏aç -am -asz pf +infin manage
zdrada f treachery, betrayal,

perfidy
zdradziç -dz´ -dzisz pf, impf zdradzaç

betray
zdrowie n health
zdrowy aj healthy, well. comp aj

zdrowszy. av zdrowo
zdumienie n amazement
zdwojony aj redoubled
zdzieraç see zedrzeç
zebraç of braç pf, impf zbieraç

gather, collect. ~ ze sto∏u clear
the table. ~ si´ meet,
congregate, gather, assemble

zebranie n meeting
zechcieç see chcieç
zedrzeç -dr´ -drzesz -dar∏ pf, impf

zdzieraç scrape off
zegar mi -a clock
zegarek -rka mi watch
zejÊç -jd´ -jdziesz zeszed∏ zesz∏a pf, impf

schodziç -dz´ -dzisz descend, walk
down, na+A (of conversation)
converge on; ~ na psy go to the
dogs; ~ z tematu get off the subject.
~ si´ come together, gather,
converge

zemdleç  see mdleç
zepchnàç -n´ -niesz pf, impf

spychaç thrust, shove aside,
push off

zepsuty aj spoiled, broken, ruined
zerknàç -n´ -niesz pf, impf zerkaç  -

am -asz na+A glance (at)
zero n zero. aj zerowy
zerwaç -rw´ -rwiesz pf, impf zrywaç

tear off, z+I break off with
zespó∏ -po∏u mi team, group
zesz∏y aj last, past. w ~ piàtek last

Friday
zeszyt mi notebook, fascicle
zet indecl the letter Z. od a do zet

from A to Z
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zetknàç si´ -nie us-3p pf, stykaç si´
impf z+I be touching, touch
together, meet with, encounter

zetn´ see Êciàç
zewn´trzny aj external, outside
z´bowy aj dental
zgadzaç si´ -am -asz impf z+I agree

with. zgadza si´ that figures
zgodny aj consensual. av zgodnie z+I

in accordance with
zgrabny aj graceful
zgryzota f care, worry
zgrzyt mi scraping, grinding,

grating
zgubiç see gubiç
zgubny aj pernicious
ziele n NApl zio∏a Gpl zió∏ herb
zieleƒ f green(ery)
zielony aj green. av zielono
ziemia f land, earth
ziemniak mi often-pl -a potato
ziemski aj of ziemia
zi´ç mp Npl -owie son-in-law
zima f winter. ~mà in the wintertime
zimny aj cold, cool, frigid. zimno

mi I am cold. na zimno coolly,
served cold, in cold blood

zimowy aj of zima. wintry, winter('s)
zjawiç si´ -wi´ -wisz pf, impf zjawiaç

si´ appear, turn up
zjawisko n phenomenon
zjazd mi LVsg zjeêdzie congress
zjeÊç see jeÊç
zlaç -lej´ -lejesz pf, impf zlewaç

pour (down), decant, thrash. ~
si´ +I be soaked in; zlany
potem soaked in sweat

zlecieç -c´ -cisz pf, impf zlatywaç -
tuj´ -tujesz fly down. ~ si´
converge

zleêç -laç -leziesz -laz∏ -leêli pf, impf
z∏aziç -˝´ -zisz z+G get off, climb
down (from). ~ z tematu
change the subject

z∏amany aj broken, fractured
z∏apaç see ∏apaç

z∏o˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf sk∏adaç
convey, pay (e.g. greetings).
put down, deposit, contribute
(money), assemble, put
together, fold. ~ przysi´g´ take
an oath. ~ wizyt´ pay a visit. ~
broƒ lay down arms. ~ si´ work
out. tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e.. it
worked out so that... dobrze si´
sk∏ada it's working out well. ~
si´ na coÊ be a contributing
factor to s.t. sk∏adaç si´ z+G
consist of, be composed of

z∏ociç -c´ -cisz impf, pf poz∏ociç
gild

z∏oÊç f anger
z∏oto n gold
z∏otow∏osy aj golden-haired
z∏otówka -wek f zloty piece
z∏oty aj gold(en), gold-colored.

zloty (currency)
z∏udzenie n delusion. podobny do

~nia for all the world like
z∏y 1 aj bad, angry. comp aj gorszy

worse. sup aj najgorszy worst
zmar∏y aj deceased, having died
zmarszczka -czek f wrinkle
zmartwiç see martwiç
zmartwienie n worry, care
zm´czony aj tired, weary,

exhausted. ~ podró˝à tired
from the trip

zmiana f change, relay, relief. na
~n´ by turns

zmieniç -ni´ -nisz pf, impf
zmieniaç change. ~ si´

zmiennoÊç f changeability
zmienny aj changeable
zmierzchnàç si´ -nie 3p-only pf,

impf zmierzchaç si´ grow dark
zmóc -mog´ -mo˝esz -móg∏ -mog∏a pf

overpower
zmusiç -sz´ -sisz pf, impf do+G

zmuszaç force to, constrain
zmuszony aj do+G forced to
zmys∏ mi sense
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znaczek -czka mi stamp. ~
pocztowy postage stamp

znaczenie n of znaczyç meaning,
significance

znaczny aj significant. av znacznie. ~
wygodniej much more comfortably

znaczyç -czy us-3p mean, signify.
co to ma ~? what is that
supposed to mean?

znaç -am -asz impf know (someone
or something). ~ si´ na+L be
an expert on. pf see poznaç

znad +G from above. znad morza
from the sea

znajdowaç (si´) see znaleêç (si´)
znajomy aj familiar. mp decl like aj

acquaintance. f znajoma
znak mi sign
znakomity aj excellent,

outstanding. av znakomicie
excellent, fine, great

znaleêç znajd´ znajdziesz znalaz∏ znaleêli
pf, impf znajdowaç -duj´ -dujesz
find. ~ si´ be located, find o.s.

znany aj well-known
znieÊç -nios´ -niesiesz -niós∏ -nios∏a -

nieÊli pf, impf znosiç -sz´ -sisz
rescind. oft neg bear, abide. nie
znosz´ tego I can't stand that

zniszczyç  see niszczyç
znowu, znów av again, anew,

once more. co ~? now what?
what the heck?

zobaczenia. do ~nia phr see you!
zobaczyç -cz´ -czysz pf see, catch

sight of. impf see widzieç
zoo n indecl zoo
zoologiczny aj zoological. ogród ~

zoo
zorganizowaaç see organizowaç
zorientowaç see orientowaç
zostaç -stan´ -staniesz pf, impf

zostawaç -staj´ -stajesz stay,
remain, be left, +I become. as
passive auxiliary get, be. ~
zwolniony get fired

zostawiç -wi´ -wisz pf, impf
zostawiaç leave (behind)

zreperowaç see reperowaç
zresztà av for all that, in any case,

for that matter
zrezygnowaç see rezygnowaç
zr´czny aj deft, skilful, adept. av

zr´cznie
zrobiç see robiç
zrobienie. do ~nia. phr to do. coÊ do

~nia something to do. nic do ~nia
nothing to do.

zrozumieç see rozumieç
zrozumienie. daç komuÊ do

zrozumienia give s.o. to
understand

zupa f soup. ~ pomidorowa
tomato soup

zupe∏ny aj complete. av zupe∏nie
zwalczyç -cz´ -czysz pf, impf

zwalczaç fight against, combat
zwaliç -l´ -lisz pf, impf zwalaç

demolish, lay low. pile up.
na+A lay (blame) on s.o. ~ si´
tumble down

zwany aj. tak zwany so-called
zwa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zwa˝aç

consider. zwa˝ywszy, ˝e
considering that

zwàtpienie n doubt
zwi´d∏y aj faded
zwiastowaç -tuj´ -tujesz impf

foretell, portend
zwiàzek -zku mi connection,

union. w ~zku z+I in
connection with. ~ zawodowy
trade union, labor union

zwiedziç -dz´�-dszisz pf, impf
zwiedzaç visit (a place)

zwierzàtko -tek n dim of zwierz´
zwierz´ n -rz´cia Npl -rz´ta Gpl -rzàt

animal
zwierz´cy aj animal's, beastly
zwinàç si´ -n´ -niesz pf, impf zwijaç

si´ bustle about
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zw∏aszcza av especially;
zw∏aszcza, ˝e... especially
since

zw∏oka f delay, deferment. bez
~ki without delay

zwróciç -c´ -cisz pf, impf zwracaç do+G return to, hand
in to. ~ uwag´ attract attention. ~ si´ turn to,
address self to, apply to

zwyci´˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf
zwyci´˝aç conquer, win

zwyci´stwo n victory, triumph
zwyczaj mi custom
zwyczajny aj ordinary. av zwyczajnie
zwyk∏y aj usual, ordinary,

common. av zwykle. jak ~ as
usual

zza +G from behind. zza granicy from
abroad

zzi´bni´ty aj frozen
z˝ó∏knàç -nie us 3p turn yellow

è
êle av of z∏y badly. ~ si´ czuj´ I

feel bad
êródlany aj of êród∏o
êród∏o -de∏ n source, spring

˚
-˝, -˝e emphatic part có˝? what's

up? prosz´˝ why please,
skàd˝e! by no means,

˝aden ˝adna ˝adne pron aj requires
nie none, no, not any

˝agiew -gwi f torch, firebrand
˝aglówka f sailboat
˝al mi pity, sorrow, regret,

resentment. mieç ~do kogoÊ
have a complaint regarding
someone

˝a∏osny aj mournful, pitiful,
lamentable, pitiable

˝a∏owaç -∏uj´�-∏ujesz impf, pf
po˝a∏owaç +G regret

˝arcie n food (slang)
˝arówka -wek f light bulb

˝art mi joke, prank. nie ma ~tów
no joking. ~ty na bok all
kidding aside

˝artowaç -tuj´ -tujesz, za˝artowaç
pf joke. ~ sobie have one's
little joke

˝àdaç -am -asz impf, pf za˝àdaç +G
demand

˝e subord. conj after reporting verb that
˝eby cond conj (˝ebym ˝ebyÊ

˝ebyÊmy ˝ebyÊcie) so that, in
order to

˝egnaç -am -asz impf, pf po˝egnaç
say good-bye to. ˝egnam!
farewell! ~ si´ z+I take one's
leave of s.o., say good-bye

˝elazko -zek n (household) iron.
˝elazny aj (made of) iron
˝elazo n iron
˝eniç si´ -ni´ -nisz impf, pf o˝eniç

si´ z+I marry (of a man), get
married (to)

˝eƒski aj woman's, female,
feminine; rodzaj ~ feminine
gender

˝o∏àdek -dka mi stomach
˝o∏àdkowy aj of ˝o∏àdek
˝o∏nierski aj of ˝o∏nierz
˝o∏nierz mp soldier
˝ona f wife
˝onaty aj married (of man)
˝onka -nek f dim of ˝ona
˝ó∏ty aj yellow
˝reç ˝r´, ˝resz, ˝ar∏ impf, pf po˝reç

devour, eat (of animal)
˝ycie n life
˝yciowy aj of ˝ycie life's, life-

affecting.
˝yczenie n wish, greeting
˝yczliwoÊç f kindness, good will
˝yczliwy aj kindly, well-wishing.

comp av ˝yczliwszy
˝yczyç -cz´�-czysz impf +D, +G wish.

˝ycz´ ci powodzenia I wish you
luck. ~ sobie +G desire
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˝yç ˝yj´, ˝yjesz impf live, be alive.
nie ˝yç be dead, be no longer
alive. pf see prze˝yç

˝yletka -tek f razor blade
˝yrafa f giraffe
˝ywiecki aj from town of ˚ywiec

˝ywio∏ mi element
˝ywnoÊç f food
˝ywnoÊciowy aj of ˝ywnoÊç
˝ywy aj alive, lively, living. av

˝ywo
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