




 

It didn’t snow often in New York City. On this 

day however, big, fat snowflakes continued 

falling down, looking like large goose feathers. 

Swollen with clouds, the sky over Bryant Park's 

ice skating rink seemed to be engaging in a 

pillow fight. A white, slightly rusted zamboni 

spun around trying to smooth the snow-

dusted ice. Skaters of every age and size waited 

patiently for the rink to reopen. A warm smile 

was glued to each and every face. They all felt 

like they were brought together by chance to 

enjoy this very special moment.  

"There is something magical about snow! 

Don't you think?" Patrick, a 16-year-old kid 

with large, mischievous eyes and wavy hair 

said while taking off his skates. He and his 

buddy Adam had just wrapped up their 

afternoon workout skating laps around the 

rink. 

"And it's actually sticking," he looked up at 

the snow-covered tree branches and then at the 

blurry outline of the skyscrapers. The city 

really looked nice dressed in white.  

"We've got to go!" Adam urged him. He already 

had his boots on and was eager to head home. 

Patrick was taking his time, marveling at the 

snow. 

actually - tak właściwie 

blurry - niewyraźny 

boots - (boot) but, bagażnik 

brought together - (bring 

together) pogodzić, polepszyć 

stosunki, zgromadzić kogoś 

buddy - kompan, kumpel 

dusted - (dust) ścierać kurz; kurz, 

pył 

engaging - (engage) angażować 

fat - tłuszcz; gruby 

glued - (glue) przykleić coś, skleić; 

klej; sklejony 

goose - gęś 

laps - (lap) udo, kolano, okrążenie 

looked up - (look up) sprawdzać, 

popatrzeć w górę 

magical - magiczny, cudowny 

marveling - (marvel) zdumieć, 

zachwycać się; cud, cudo, 

zdziwienie 

mischievous - psotny, swawolny, 

szelmowski, złośliwy 

outline - przedstawić w zarysie; 

zarys, szkic, kontur 

patiently - cierpliwie 

pillow fight - wojna na poduszki 

reopen - ponownie otworzyć, 

zostać ponownie otwartym; zostać 

wznowionym 

rusted - (rust) zardzewieć; rdza 

skaters - (skater) łyżwiarz 

skates - (skate) jeździć na łyżwach; 

łyżwa, płaszczka 

skating rink - lodowisko 

skyscrapers - (skyscraper) drapacz 

chmur 

smooth - wygładzać; gładki 

snowflakes - (snowflake) płatek 

śniegu 

swollen - (swell) spuchnąć, 

nabrzmiewać; mistrz; spuchnięty, 

opuchnięty 

taking off - (take off) zdejmować 

wavy - falisty; falujący 

workout - trening 

wrapped up - (wrap up) ubrać, 

owijać, opatulać się, zakończyć coś 

zamboni – maszyna do 

odświeżania lodu 
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"Snap out of it!" Adam said, checking his wrist 

watch. His family did not like it when he was 

late for dinner.  

"All right," Patrick said, finally tying his 

shoelaces. He grabbed his skates by the 

blades and stood up. "Let's roll before the 

subway gets stuck in the snow or something 

like that.”  

“Subways are underground,” Adam said, 

wondering if all of them really were.  

  

 The boys squeezed past tourists snapping 

pictures of the city skyline, and made their way 

to crowded 42nd Street. Trying not to slip, they 

maneuvered around a mysterious cloud of 

steam puffing from beneath a manhole. The 

hot steam turned the snow around it into slush, 

making their walk somewhat tricky. Despite 

the chilly weather, the sidewalk was bustling 

with the usual holiday chaos. A Salvation 

Army volunteer rang his bell loudly. People 

were rushing towards the subway station’s 

entrance from every possible direction. Patrick 

halted abruptly, inhaling as the scent of a 

nearby food truck reached his nostrils.  

"Do you want a falafel?" he asked Adam, 

realizing that he was hungry. 

"Nope," Adam said and reached out to grab a 

flyer from a middle-aged lady with a colorful 

pashmina wrapped around her head.  

abruptly - nagle 

bell - dzwon 

blades - (blade) metalowa część 

łyżwy 

bustling - (bustle) tętniący życiem 

chaos - chaos, bałagan 

chilly - chłodny 

despite - pomimo 

flyer - lotnik, ulotka 

grab - złapać, chwycić; chwytak 

grabbed - (grab) złapać, chwycić 

halted - (halt) przerywać, kończyć, 

zatrzymać się; postój, przystanek, 

stacja 

inhaling - (inhale) zaciągać się, 

zrobić wdech; wdychanie 

loudly – głośno 

maneuvered - (maneuver) 

manewrować; manewr 

manhole - studzienka włazowa 

middle-aged - w średnim wieku 

mysterious - tajemniczy 

nope - nie 

nostrils - (nostril) nozdrze 

puffing - (puff) dyszeć, sapać, 

dmuchnięcia, podmuchy; dyszenie 

rang - (ring) dźwięczeć, dzwonić 

reached out - (reach out) sięgnąć 

po coś 

Salvation Army - Armia 

Zbawienia 

scent - zapach, trop, ślad 

shoelaces - (shoelace) 

sznurowadło 

sidewalk - chodnik 

skyline - linia horyzontu 

slush - mokry śnieg 

snap out of - otrząsnąć się z 

squeezed - (squeeze) przeciskać 

steam - para; parowy 

subway - przejście podziemne, 

metro 

tourists - (tourist) turysta 

tricky - trudny, 

truck - ciężarówka, wagon, wózek 

tying - (tie) wiązać 

underground - pod ziemią 

wrist - nadgarstek, przegub dłoni 
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“Thank you,” he said loudly.  

"Happy Holidays, boys!" the strange looking 

lady exclaimed, flashing a big smile.  

"Thanks," Patrick muttered, as she pushed a 

flyer into his hand. He scanned the writing 

with his eyes, and then, two seconds later, he 

crumpled the flyer and spun around looking 

for a garbage can. He spotted one chained to 

a lamppost. He took a step forward and tossed 

the piece of paper towards the garbage can. It 

fell straight into its opening. "Yes!" he threw his 

fist up. He sure could be the next Michael 

Jordan. He glanced at Adam, expecting the 

applause of appreciation from his buddy. But 

Adam did not respond. He stood engrossed in 

his thoughts, looking at the flyer, his face 

unusually intense.  

"Come on dude, you were in such a hurry," 

Patrick said pulling his hood over his head. 

Wet snow was piling on top of his hair and it no 

longer felt like magic. 

Adam looked up at him, biting on his lip. He 

shook the flyer and said, "This is a pajama 

drive for foster kids." 

Patrick shrugged his shoulders. He already 

knew that. He managed to notice the details 

before he crumpled the paper. "So?" he said 

raising his eyebrows. It was December after 

all. Everyone in the entire city was trying to take 

advantage of the "holiday spirit" and hustle 

after all - mimo wszystko, 

ostatecznie 

appreciation - wdzięczność, 

upodobanie, uznanie 

chained - (chain) łańcuch; 

przywiązany łańcuchem 

crumpled - (crumple) zgnieść, 

pognieść się, zmarszczyć się, 

załamać się; wykrzywiony, zmięty 

engrossed - (engross) być 

zaabsorbowanym czymś 

exclaimed - (exclaim) 

wykrzykiwać, krzyczeć, wołać 

expecting - (expect) spodziewać 

się, oczekiwać 

eyebrows - (eyebrow) zmarszczyć 

lub ściągnąć brwi; brew 

fist - pięść 

flashing - (flash) migać; błysk 

foster - zaszczepić; przybrany 

garbage - śmieci, bzdury, głupoty; 

uzyskasz błędne wyniki 

hood - zakrywać kapturem; kaptur, 

klosz 

hustle - popchnąć, przyśpieszyć, 

sprzedać, wysilać się, skombinować; 

krzątanina, bieganina 

intense - intensywny, poważny 

lamppost - słup latarni 

looking at - (look at) przyglądać 

się, patrzeć 

looking for - (look for) szukać 

muttered - (mutter) wymamrotać, 

mruknąć; mamrotanie 

pajama drive - akcja charytatywna 

pulling - (pull) ciągnąć, wyciągnąć, 

pociągnąć, odciągniecie, 

powstrzymanie 

raising - (raise) wznosić, podnosić; 

podnoszenie, unoszenie 

scanned - (scan) przeglądać, 

przebiegać wzrokiem 

shrugged - (shrug) wzruszyć; 

wzruszenie ramion 

tossed - (toss) rzucić, przerzucić, 

podrzucić, targać; rzut, rzut monetą 

unusually - wyjątkowo 
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a jakiś, pewien 

a lot of mnóstwo, dużo, 

wiele 

aback w tył, ku tyłowi; 

wstecz, z powrotem 

abandoned (abandon) 

porzucić, opuszczać; 

opuszczony 

abhors (abhor) czuć lub 

mieć odrazę do czegoś 

ability umiejętność 

able zdolny 

about o 

above powyżej 

abruptly nagle 

absence nieobecność, 

brak 

absent nieobecny 

absent-minded 

nieuważny 

absolute absolutny, 

bezwzględny 

absolutely absolutnie 

absolving (absolve) 

uwolnić, odpuścić 

abstract abstrakcja 

absurd absurdalny 

abundance mnóstwo, 

obfitość 

accentuated (accentuate) 

podkreślić, akcentować 

acceptable mile widziany, 

do przyjęcia, 

zadowalający, 

dopuszczalny 

accepting (accept) 

zaakceptować, zgodzić się 

accident wypadek 

accidentally 

przypadkowo 

accompanied 

(accompany) towarzyszyć 

accomplished 

(accomplish) osiągać, 

zrealizować; dokonany, 

zrealizowany, znakomity 

accomplishing 

(accomplish) osiągać, 

zrealizować 

according (accord) 

udzielić, wyświadczyć, 

zgadzać się, przyznać; 

porozumienie; według, 

zgodnie z 

accounted 

zrelacjonowany 

accounted for rozliczyć 

accuse oskarżać 

ache boleć; ból 

acknowledged 

(acknowledge) uznać, 

przyznać, potwierdzić; 

przyznany, potwierdzony 

acknowledging 

(acknowledge) uznać, 

przyznać, potwierdzić 

acquaintance znajomy, 

znajomość 

acquainted (acquaint) 

zapoznać, zaznajomić; 

zapoznany 

across przez 

act zachowywać się, 

działać, grać; czyn, akt 

action akcja 

actions (action) akcja 

activity czynność 

actor aktor 

actually tak właściwie 

acutely dotkliwie, 

nieznośnie, wyjątkowo 

add dodawać 

add up mieć sens, 

zgadzać się, sumować 

added (add) dodawać; 

dodany 

addition dodatek; 

dodawanie, uzupełnienie 

additional dodatkowy 

address adresować, 

przemawiać, zwracać się 

do kogoś; adres 

addressing (address) 

adresować, przemawiać, 

zwracać się do kogoś; 

adres 

adjacent przyległy, 

sąsiedni 

adjust nastawić, ustawić, 

przystosować, dopasować 

się; przystosowany 

administer zarządzać, 

administrować, 

sprawować władzę nad, 

wymierzyć, podać, udzielić 

admiration podziw 

admiring (admire) 

podziwiać 

admission wstęp, 

przyznanie się, przyjęcie 

admit przyjąć, przyznać 

ado hałas, zamieszanie 

adolescent dziewczyna, 

młodociany, młodzieńczy, 

młodzieniec, nastolatek; 

dotyczące młodzieży 

adopt przyjąć, adoptować 
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adorning (adorn) 

dekorować, zdobić 

adult dorosły 

advance rozwijać się, 

płacić z góry, posuwać się 

naprzód; postęp, natarcie, 

atak 

advantage korzyść, 

zaleta, przewaga 

adventure ryzykować; 

przygoda 

advice rada 

affairs (affair) sprawa, 

wydarzenie, romans 

affect oddziaływać, 

wzruszać, udawać 

affection sympatia, 

uczucie, wzruszenie, 

czułość; czule 

affectionately czule, 

tkliwie 

affiliations (affiliation) 

przystąpienie, 

przyłączenie się, afiliacja, 

przynależność, związek 

afraid obawiać się; 

przestraszony 

after po 

after all mimo wszystko, 

ostatecznie 

afternoon popołudnie 

afterwards potem 

again jeszcze raz 

against przeciwko 

age wiek 

agenda notatnik, 

porządek, terminarz, 

ważne punkty zebrania 

aggravated (aggravate) 

denerwować, obciążać, 

pogarszać, zdenerwować; 

kwalifikowany, poważny 

agitate wstrząsnąć, 

poruszyć, wzburzyć, 

agitować 

agitated (agitate) 

wstrząsnąć, poruszyć, 

wzburzyć, agitować; 

podniecony, poruszony 

agitation agitacja, 

podniecenie 

ago temu 

agonizing (agonize) 

borykać się, zadręczać; 

przejmujący, dręczący, 

bolesny 

agree zgodzić się 

agreeably przyjemnie, 

życzliwie; akceptowalny 

agreed (agree) zgodzić 

się; uzgodniony 

agreement porozumienie, 

ugoda, umowa 

ahead z przodu, naprzód 

aimlessly bez celu 

air powietrze 

airborne lotniczy, 

powietrzny, przenoszony 

drogą powietrzną 

aisle alejka, nawa, 

przejście 

ajar uchylony, półotwarty 

alarm alarmować, 

niepokoić; alarm, trwoga 

alerted (alert) ostrzegać; 

uważny, czujny 

Alice Alicja 

alike zarówno, tak samo; 

podobny, taki sam 

alive żywy 

all wszystko, wszyscy 

all of a sudden nagle 

allergic uczuleniowy, 

uczulony, mieć alergię na 

coś 

alleys (alley) przejście, 

aleja, korytarz 

all-knowingly 

wszechwiedząco 

allow pozwalać, 

dopuszczać 

allowance dodatek, 

przydział 

almond migdał, 

migdałek; migdałowy 

almost prawie 

alone sam 

along wzdłuż 

aloof powściągliwy, z 

dystansem 

aloud głośno 

already już 

alright dobrze 

also również 

altar ołtarz 

although mimo że 

altogether całkowicie, 

razem 

always zawsze 

am (be) być, jestem 

am after (be after) 

poszukiwać, gonić, ścigać 

amazed (amaze) 

zadziwiać, zdumieć; 

zdumiony 

amazement zdumienie 

amazes (amaze) 

zadziwiać, zdumieć 

amazing (amaze) 

zadziwiać, zdumieć; 

niesamowity 

amazingly zdumiewająco, 

niesłychanie 

amber bursztyn; 

złocistożółty, 

bursztynowy, żółte 

światło, złocisty 

ambiance atmosfera, 

nastrój 
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America Ameryka 

amid wśród 

amidst wsród, z powodu 

amiss nie w porządku, źle 

amok rosnąć w 

zawrotnym tempie 

among pośród 

amongst wśród 

amount wynosić, równać 

się; ilość 

amused (amuse) zabawić, 

bawić, rozbawić; 

rozbawiony, rozśmieszony 

amusement rozbawienie, 

rozrywka 

an jakiś, pewien 

anaconda Anakonda 

ancient starożytny, 

wiekowy, sędziwy 

and i 

and so on i tak dalej 

Andrew Andrzej 

angel anioł, piękna 

kobieta, inwestor 

angle ustawiać pod 

kątem; kąt, punkt 

widzenia 

angrily gniewnie 

angry zły 

anguish boleść 

animal zwierzę 

animals (animal) zwierzę 

animated (animate) 

ożywiać; ożywiony, 

animowany 

Anne Anna 

announce ogłosić, 

zapowiadać 

announced (announce) 

ogłosić, zapowiadać; 

ogłoszony 

annoyed (annoy) drażnić, 

irytować, denerwować, 

złościć; zirytowany 

annoying (annoy) 

drażnić, irytować, 

denerwować, złościć; 

denerwujący 

another inny 

answer odpowiedzieć, 

odebrać, odpowiadać, 

reagować; odpowiedź 

answered (answer) 

odpowiedzieć, odebrać, 

odpowiadać, reagować 

answered for  (answer 

for) odpowiadać za coś, 

ponosić 

odpowiedzialność, ręczyć 

za 

anticipated (anticipate) 

przewidzieć, oczekiwać, 

uprzedzać 

anticipation niecierpliwe 

wyczekiwanie, 

oczekiwanie 

antique antyczny 

anxiety niepokój 

anxious niespokojny, 

żądny 

anxiously z niepokojem 

any jakikolwiek 

anyhow w każdym razie, 

tak czy inaczej 

anymore nie więcej, już 

nie 

anyone ktokolwiek 

anything coś, cokolwiek, 

nic, byle co 

anyway tak czy inaczej, w 

każdym razie 

anywhere gdziekolwiek 

apart osobno, oddzielnie, 

w oddaleniu 

apartment apartament, 

mieszkanie 

apologetic 

przepraszający, skruszony 

apologetically 

przepraszająco; 

przepraszającym tonem 

apologize przepraszać 

appalled (appall) 

przerazić; przerażony, 

zbulwersowany 

apparently widocznie, 

najwyraźniej 

appealing kuszący 

appear wydawać się, 

zjawić się, pojawiać się, 

wyglądać 

appearance wygląd, 

występ, pojawianie się 

appeared (appear) 

wydawać się, zjawić się, 

pojawiać się, wyglądać 

appeased (appease) 

łagodzić, uspokoić; 

załagodzony, zaspokojony 

appetite apetyt 

applauded (applaud) 

oklaskiwać, przyklasnąć, 

podziwiać 

applause oklaski 

apple jabłko 

apples (apple) jabłko 

application podanie, 

zastanowienie 

applying (apply) 

aplikować, oddziaływać, 

zastosować 

appreciate doceniać 

appreciation 

wdzięczność, upodobanie, 

uznanie 

apprise powiadomić, 

ocenić 

approach zbliżać się; 

podejście 
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