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1. La llegada de Janusz 
(Przyjazd Janusza) 

 

Janusz es amigo de Carmen. Llega a España para visitarla. 

Janusz habla bien español, pero tiene problemas con el 

lenguaje coloquial. 

Janusz jest przyjacielem Carmen. Przyjeżdża do Hiszpanii, by ją odwiedzić. Janusz 

mówi dobrze po hiszpańsku, ale ma problemy z potocznym językiem.  

 

Carmen: Hola, Janusz, ¿Qué pasa?  

Carmen: Cześć Janusz. Jak leci? 

 

Janusz: Hola, Carmen. ¿Cómo estás? 

Janusz: Cześć Carmen. Jak się masz? 

 

Carmen: Pues, muy bien. ¿Y tú? 

Carmen: Cóż... bardzo dobrze. A ty? 

 

Janusz: Bien. Gracias. 

Janusz: Dobrze. Dziękuję. 

 

Carmen: ¿Qué tal tu viaje?  

Carmen: Jak minęła Ci podróż? 

 

Janusz: Bien, gracias 

Janusz: Dobrze. Dziękuję. 

 

Carmen: ¿Estás cansado?  

Carmen: Jesteś zmęczony? 
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Janusz: Sí, no pegué ojo durante todo el viaje. 

Janusz: Tak, nie zmrużyłem oka przez całą podróż. 

 

Carmen: Estarás reventado, ¿eh? ¿Vamos a echar un bocado?  

Carmen: Jesteś padnięty, co? Idziemy coś przegryźć? 

 

Janusz: ¿Perdón? 

Janusz: Słucham? 

 

Carmen: Pregunto que si vamos a comer algo. ¿Tienes hambre? 

Carmen: Pytam, czy pójdziemy coś zjeść. Jesteś głodny? 

 

Janusz: Sí, estoy hambriento. 

Janusz: Tak, jestem wygłodniały. 

 

Carmen: ¡Yo también! Mira, podemos tapear en este bar, pero lo que pasa 

es que está petadísimo. 

Carmen: Ja też. Spójrz, możemy iść na tapas do tego baru, ale on pęka w szwach. 

 

Janusz: ¿Perdón? 

Janusz: Słucham? 

 

Carmen: Está petado, quiere decir que hay un montón de gente.   

Carmen: Jest pełny, to znaczy, że jest mnóstwo ludzi. 

 

Janusz: ¡Mmm! 

Janusz: Aha! 
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Carmen: Podemos comer aquí, tienen muy buenas tapas. ¡Mira qué chollo!  

cinco tapas por tres euros.  

Carmen: Możemy coś zjeść tutaj. Mają tutaj bardzo dobre tapas. Zobacz, ale świetna okazja! 5 

tapas za 3 euro.  

 

Janusz: ¿Es barato o caro? 

Janusz: To jest tanio czy drogo? 

 

Carmen: Hombre, baratísimo. Pues mira, nos sentamos aquí y me vas a 

contar qué tal te va por tu tierra. 

 Carmen: Człowieku, strasznie tanio. Ok, siądźmy tutaj i opowiadaj, jak Ci tam leci na twojej 

ziemi? 

 

Janusz: ¿Mi tierra? 

Janusz: Na mojej ziemi? 

 

Carmen: Sí, ¿qué tal en Polonia? ¿Qué tal tu mujer? 

Carmen: Tak. Jak tam w Polsce? Jak się miewa twoja żona? 

 

Janusz: Mi mujer, pues, bueno, nos divorciamos hace un año. 

Janusz: Moja żona, cóż, rozwiedliśmy się rok temu. 

 

Carmen: ¡No me digas! Oye, lo siento mucho.  

Carmen: Nie gadaj! Przykro mi. 

 

Janusz: Gracias Carmen, ya te comenté que mi exmujer estaba siempre 

trabajando y no teníamos tiempo para nada. 

Janusz: Dziękuję Carmen, już ci opowiadałem, że moja eks małżonka zawsze pracowała i nie mieliśmy 

czasu na nic. 
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Carmen: Joder, tío. Lo siento, de verdad.  

Carmen: Cholera, człowieku. Naprawdę mi przykro. 

 

Janusz: La vida es complicada. 

Janusz: Życie jest skomplikowane. 

 

Carmen: ¡Vaya mierda! A ver si en España puedes echar una cana al aire. 

¿Sabes qué significa? 

Carmen: Ja pierdolę! Cóż, może w Hiszpanii będziesz mógł poflirtować. Wiesz co to znaczy? 

 

Janusz: Ni idea. 

Janusz: Nie mam pojęcia. 

 

Carmen: Que si puedes ligar en España. 

Carmen: Że możesz poflirtować w Hiszpanii. 

 

Janusz: Ah, jajaja. Carmen, tú como siempre, muy graciosa. 

Janusz: Ah, hahaha. Carmen, ty jak zawsze, jesteś bardzo zabawna. 

 

Carmen: Que sí, que sí.  Hay que disfrutar de la vida. A ver si te gusta 

alguna española… 

Carmen: Ależ tak! Trzeba cieszyć się życiem. Cóż, zobaczymy czy spodoba Ci się jakaś 

Hiszpanka... 

 

Janusz: Yo no valgo para esas cosas. Además, no quiero que me juzguen. 

Janusz: Ja się do tego nie nadaję. Co więcej, nie chcę by ludzie mnie oceniali. 

 

Carmen: Aquí no te conoce ni el tato. ¡No te rayes! 

Carmen: Tutaj nikt Cię nie zna. Nie rozkminiaj tyle! 
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Janusz: Vale. 

Janusz: Dobra. 

 

Carmen: Tranqui, que no te voy a meter en un berenjenal. 

Carmen: Spokojnie, nie wpakuję Cię w kłopoty. 

 

 

 

ZASKOCZ HISZPANA 

 

No he pegado ojo – Nie zmrużyłem oka 

Estoy reventado/ a – Jestem padnięty/ a 

Voy a echar un bocado – Idę coś zjeść/ przegryźć  

Vamos a tapear – Idziemy zjeść tapas 

¿Echamos un bocado? – Idziemy coś przegryźć? 

Estoy hambriento/ a – Jestem wygłodniały/ a 

Estoy reventado – Jestem padnięty  

Hay un montón de gente – Jest mnóstwo ludzi 

Está petado – Jest pełny (o barze, miejscu) 

Está petadísimo – Jest pełny (pęka w szwach) 

¡No me digas! – Nie gadaj!  

¡Qué chollo! – Ale okazja! (tylko o cenie) 

Quiero echar una cana al aire – Chcę poflirtować  

Bueno – Cóż 

No te conoce ni el tato – Nikt Cię tutaj nie zna 

¡No te rayes! – Nie rozkminiaj tyle! 

No te voy a meter en un berenjenal – Nie wpakuję Cię w kłopoty 

Tranquilo – Spokojnie 
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Tranqui – Spokojnie (skrót od tranquilo) 

¡Joder! – Cholera ! 

¡Joer! – Cholera! (skrót od joder) 

¡Vaya mierda! – Ja pierdolę (w dosłownym znaczeniu: ale gówno) 

Yo no valgo para esas cosas – Ja się do tego nie nadaję 

 

 

Słowniczek 

Tutaj znajdziesz czasowniki w bezokoliczniku by móc je 

poprawnie odmienić przez wszystkie osoby. 

 

¿Qué pasa? - Jak leci? 

¿Qué tal + rzeczownik? – Jak tam ...? 

¿Qué tal tu trabajo? – Jak tam Twoja praca? 

¿Qué tal te va? – Jak ci leci? 

No pegar ojo – Nie zmrużyć oka  

Reventado – Wykończony / padnięty 

Echar un bocado – Zjeść  

Estar hambriento – Być wygłodniałym /umierać z głodu 

Un montón de + rzeczownik – Mnóstwo (czegoś) 

(El) chollo – Świetna okazja (cenowa) 

Tío – Potocznie facet/ chłop (np. nie gadaj chłopie) 

Tía – Potocznie kobita (np. nie gadaj kobieto) 

Echar una cana al aire – Flirtować z kimś 

Ligar – Flirtować  

Ni idea – Nie mam pojęcia  

A ver – Cóż, hmm (pełni funkcję przerywnika) 
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Pues - Cóż, hmm (pełni funkcję przerywnika) 

Meter en un berenjenal – Wpakować kogoś w kłopoty 

Que sí – Ależ tak 

Que no – Ależ nie 

¿Eh? – No nie? (Dodawane na końcu zdania) 

¿Vamos a echar un bocado, eh? – Idziemy coś zjeść, nie? 

 

WSKAZÓWKI: W Hiszpanii często używamy słów: tío/ tía lub 

hombre. Możemy użyć ich na początku zdania np: Tío, eso lo 

sabemos (człowieku, my o tym wiemy) lub na końcu zdania: no pasa nada tío 

(nic nie szkodzi, człowieku). 

 

Wyrażenie A ver pełni funkcję przerywnika i jest używane na 

początku zdania: A ver, yo lo entiendo (Cóż/ hmm, ja to rozumiem) 

lub w środku zdania, kiedy chcemy coś inaczej wyrazić lub sprecyzować: Yo 

lo entiendo, a ver, entiendo que no tiene tiempo (rozumiem go, cóż, rozumiem, 

że nie ma czasu). Nigdy słówka a ver nie używamy na końcu zdania.  

 

Słowa Petado oraz Petadísimo używamy tylko wtedy, kiedy mówimy 

o tym, że jakieś miejsce jest pełne np. bar lub restauracja/ 

dyskoteka. Nie możemy użyć tego słowa w żadnym innym znaczeniu. Nie 

możemy powiedzieć, że szklanka jest pełna lub że ja jestem pełna (najedzona). 

Wtedy użyjemy przymiotnika lleno lub kilku innych, bardziej potocznych słów, 

o których dowiesz się na następnych stronach. 

 

Zwrotu no me digas używamy wtedy, kiedy jesteśmy zaskoczeni 

jakąś sytuacją czy informacją, wręcz nie wierzymy w to co 

słyszymy. 

 Słowa chollo używamy tylko wtedy,kiedy mówimy o dobrej cenie. 

Nigdy nie możemy użyć tego słowa w kontekście: to jest dobra 

okazja by się spotkać. 
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 Słowo chollo używa się tylko po to by powiedzieć, że jest jakaś świetna 

oferta w danym sklepie czy barze. 

 

Słowo bueno również pełni funkcję przerywnika i jest jednym z 

najczęsciej używanych przerywników w języku hiszpańskim. Może 

występować na początku lub na końcu zdania: Bueno, no lo sé (cóż, nie wiem) 

albo quiero hacerlo ya, bueno, cuanto antes (chcę już to zrobić, cóż, jak 

najszybciej) 

 

Echar una cana al aire lub ligar to flirtować. Jeśli chcecie, by 

Hiszpan się zaśmiał, to możecie użyć pierwszego zwrotu. 

Gwarantuję wam, że na jego twarzy pojawi się uśmiech! No chyba, że nie ma 

poczucia humoru. 

 

Meterse en un berenjenal w dosłownym tłumaczeniu: wejść w pole 

bakłażanów, czyli wpakować się w kłopoty, uwikłać się w trudną 

sprawę. 

 

Rayarse, czyli rozkminiać/za dużo myśleć. Jeśli twój kolega ciągle 

coś analizuje, możesz mu powiedzieć: ¡No te rayes! 

 

 Tranquilo, to spokojny lub spokojnie. Jeśli chcesz brzmieć bardziej 

jak rodowity Hiszpan czy Hiszpanka użyj skrótu: tranqui 

 

Zamiast słówka muy cansado, czyli bardzo zmęczony możesz użyć 

reventado/a czyli padnięty/ a. 

  

Nadie to nikt. Jednak jest to już tak oczywiste, że aż nudne! Jeśli 

chcesz zaskoczyć Hiszpana, użyj zwrotu ni el tato – nikt. Tak 

naprawdę, możesz używać tutaj różnych czasowników. Np. Eso, no lo hace ni 

el tato (tego nikt nie robi) albo No va allí ni el tato (tam nikt nie chodzi). 

Gwarantuje, że Hiszpanowi się spodoba! 


