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Cześć! Mówi Paulina Lipiec z Polski Daily. Witam Cię w nowym odcinku podkastu. W dzisiejszym 

odcinku bedę mówić o różnicach kulturowych. To znaczy o tym, jak inaczej się zachowujemy w różnych 

krajach i co może Cię zaskoczyć, zdziwić podczas wizyty w Polsce.  

Gotowy? Gotowi? To zaczynamy. Chcę mówić o tych różnicach, bo jak wiecie, sama mieszkałam w 

innym kraju. Tak naprawdę w dwóch innych krajach i za każdym razem było dla mnie trochę dziwne, 

kiedy kogoś odwiedzałam albo z kimś się spotykałam i zachowywaliśmy się troszkę inaczej.  

Na przykład.. kilka dni temu spotkałam się pierwszy raz w życiu z właścicielką swojego nowego 

mieszkania, które wynajmuję.  Ona jest Hiszpanką i mimo tego, że się wczesniej nie znałyśmy, 

pocałowalyśmy się w policzek. Inaczej mówiąc, dałyśmy sobie buzi w policzek, konkretnie dwa buziaki. 

Było to dla mnie dziwne, chociaż już wiedziałam w teorii, że tak się zachowują Hiszpanie. W Polsce, 

kiedy poznajesz nową osobę, no, nie całujesz jej w policzek. No i oczywiście musisz też pamiętać, że do 

starszej od siebie osoby powinieneś albo powinnaś mówić „na pan”, czyli musisz używać tej formy 

oficjalnej. Ja próbowałam używać formy oficjalnej właśnie z właścicielką mieszkania i bardzo się 

zaskoczyłam, kiedy w pierwszej wiadomości od razu napisała do mnie, żeby nie używac tej formy, [bo] 

nie podoba jej się. I to jest typowe tutaj w Hiszpanii, ale w Polsce nie. W Polsce używamy formy 

oficjalnej w oficjalnych sytuacjach. I nie całujemy się na powitanie z obcymi ludźmi, ale z bliskimi 

znajomymi tak. 

 I teraz pytanie: ile dajemy buziaków? Trzy jak na przykład w Holandii, dwa jak w Hiszpanii, a może 

cztery jak w niektórych częściach Francji? Jak myślisz?  

Oczywiście trzy albo jeden. To znaczy kiedy witasz się na przykład z mamą kuzynki, z jakąś ciocią, babcią. 

Kiedy składasz życzenia urodzinowe albo imieninowe, albo na Boże Narodzenie też dajesz trzy buziaki. 

Ale kiedy spotykasz się z kimś na ulicy, ze znajomym możesz dać jednego całusa. Ale jest też taka 

sytuacja, że tego całusa dasz osobie przeciwnej płci, kobieta kobiecie, ale mężczyzna mężczyźnie  - 

raczej nie. Jeżeli jesteś z Europy albo ze Stanów Zjednoczony, albo z Ameryki to to pewnie jest dla ciebie 

normalne, ale jeżeli jesteś z krajów arabskich to to może być dla Ciebie nowe, bo na przykład w Egipcie 

mężczyźni dają buziaki mężczyznom, ale nie całują kobiet, co było dla mnie trochę zaskakujące i 

naturalnie chciałam podać rękę i dać buziaka koledze, a on zrobił krok w tył. Było mi wtedy trochę 

głupio. No to są takie trochę dobre różnice kulturowe, kiedy się z kimś spotykasz. 

A teraz porozmawiajmy o spotykaniu się w domach. Czy w twoim kraju ludzie spotykają się u siebie w 

domach? W Polsce tak. W Polsce bardzo lubimy zapraszać gości i kiedy zapraszamy więcej niż jedną 
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osobę i robimy małe przyjęcie, to tak impreza nazywa się domówka. Oczywiście lubimy też wychodzić 

do baru, ale spotykanie się w domu ma taki.. urok. Kiedy spotykasz się ze swoimi znajomymi w domu 

to możenie na przykład oglądać razem film albo zamówić pizzę i porozmawiać, możecie grać w gry 

planszowe. Wszystko możecie. Generalnie jest to bardzo mile widziane i jeśli zapraszasz kogoś do 

swojego ddomu to znaczy, że masz do niego zaufanie. Ale na przykład Egipcjanie praktycznie nigdy nie 

zapraszają przyjaciół do domu. To też był dla mnie szok w Egipcie. Tutaj, w Hiszpanii chyba pół na pół. 

Wydaje mi się, że Polacy cześciej się spotykają w domu niż wychodzą do barów. Być może ze względów 

ekonomicznych. Różnie to bywa.  

Kiedy odwiedzasz kogoś w domu... No właśnie. To podzielmy teraz tutaj te sytuacje na oficjalną wizytę, 

na przykład kiedy odwiedzasz swoją rodzinę, dalszą rodzinę albo rodziców swojej dziewczyny albo 

chłopaka. To jest trochę bardziej skomplikowane, bo tutaj zachowujesz się w pewien konkretny 

sposób, to znaczy, na pierwszą wizytę warto przynieść prezent. I co możesz przynieść? Możesz 

przynieść kwiaty. Ok, ale tylko dla kobiety. Możesz przynieść czekoladki albo wino. To są takie trzy 

podstawowe prezenty, które przynieślibyśmy. Kiedy jest to duża impreza u znajomych przynieś coś do 

jedzenia, przynieś dla siebie alkohol. Raczej nie oczekiwałabym, że gospodarz będzie sponsował 

alkohol... chyba, że to są jego urodziny lub imieniny to tak, ale jeżeli to jest normalne spotkanie, 

normalna domówka to wszyscy goście przynoszą sobie alkohol i przynoszą coś do jedzenia. Jeżeli masz 

talent kulinarny możesz zrobić sałatkę. Jest zupełnie normalne, że ludzie przynoszą swoje TuppelWare 

albo jakieś inne miski z jedzeniem, z ciastem. Nie przesadzaj. Coś normalnego.  

Kiedy masz już prezent, przychodzisz na czas... No właśnie! Przyjdź na czas! Polacy lubią być na czas 

albo nawet trochę wczesniej. Nie wiem, z czego to wynika, ale ja nauczona tym polskim zwyczajem, że 

przychodzimy raczej na czas, mam fioła na punkcie punktualności. To znaczy zawsze jestem na czas i 

bardzo mnie irytuje, kiedy ktoś się spóźnia. To znaczy możesz przyjść pół godziny wczesniej [Powinno 

być: później!] szczególnie, kiedy to jest wieloosobowa domówka, ale raczej nie spóźnij się dwie godziny.  

Kiedy wchodzisz do kogoś do domu, zdejmij buty. W niektórych domach, szczególnie jeśli jest to dom 

rodzinny, gospodarze mają przygotowane dla swoich gości kapcie. Dzięki temu nie musisz chodzić w 

skarpetkach po zimnej podłodze. W niektórych domach nie ma kapci i po prostu musisz paradować w 

swoich skarpetach, więc pamiętaj, żeby mieć czyste skarpety, nie dziurawe i raczej w tym samym 

kolorze.  
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Jak już wspomniałam na wielu spotkaniach z Polakami albo u Polaków będzie alkohol. Jest to 

kompletnie normalne. Praktycznie zawsze spotykamy się przy alkoholu. Jeżeli nie chcesz pić, to co 

możesz zrobić? Możesz powiedzieć, że prowadzisz samochód. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie 

masz samochodu. Możesz powiedzieć, jesteś w ciąży, ale to też ma swoje konsekwencje... Dużo ludzi 

mówi, że bierze antybiotyki. Jeżeli bierzesz antybiotyki to w Polsce każdy zrozumie, że nie możesz pić 

alkoholu. A wymówka , nie piję alkoholu, bo nie chcę, jest podejrzana... 

Oprócz alkoholu oczywiście będzie też jedzenie. Jeżeli odwiedzasz swoją babcię, ciocię albo teściową 

to na pewno będą chciały się popisać swoimi umiejętnościami kulinarnymi. To znaczy tym, jak dobrze 

gotują. To tez znaczy, że jedzenia będzie dużo, więc przyjdź do Polaków z pustym brzuchem. Ale kiedy 

już masz dość, a gospodyni ciągle pyta : „Chcesz dokładkę?” , „Chcesz jeszcze sernika?”, „A może 

jeszcze trochę rosołu?” „Odgrzać bigos?” no... to wtedy nie bardzo masz wyjście. Po prostu powiedz 

gospodyni „Tylko troszkę, tylko na spróbowanie...” Jest wtedy szansa, że twoja porcja nie będzie bardzo 

duża i nie będziesz chorować następnego dnia. Generalnie w Polsce dużo jemy. Bardzo dużo jemy. 

Zwykle też jest deser, ale goście nie przynoszą deseru. To znaczy, zauważyłam, że w innych krajach, to 

znaczy konkretnie w Egipcie zwykle jest tak, że jeżeli zapraszasz kogoś na obiad, oczywiście rodzinę, to 

goście przynoszą na przykład tort albo ciasto, zwykle z cukierni. I wtedy gospodarz nie przygotowuje 

nic takiego. W Polsce [to] raczej gospodarze kupują wszystko lub robią wszystko sami i goście mogą 

przynieść ewentualnie alkohol.  

No ok. Powiedzmy, że już weszliście, przywitaliście się ładnie, daliście buziaki gospodarzowi, gospodyni, 

daliście prezent. Nie zjedliście za dużo. Nie wypiliście za dużo alkoholu. Czas iść do domu. I teraz uwaga. 

Bo jeżeli jesteś gościem, to nie ma dużego problemu. Po prostu możesz powiedzieć, musimy już iść. 

Albo „będziemy się zbierać” I wtedy gospodarze będą próbowali cię zatrzymać, będą próbowali 

powiedzieć, „ Aaa zostań jeszcze”. Ale pamiętaj, że kiedy to ty jesteś gospodarzem i są u ciebie Polacy 

to kiedy mówią „Musimy już iść” albo „Będziemy się zbierać” albo „Będziemy wychodzić” to nie znaczy, 

że to jest ten moment, kiedy oni [naprawdę] chcą wyjść. Normalnie gospodarze starają się zatrzymać 

gości. Powiedzieć im „Ach jeszcze jeden kieliszek, jeszcze jedno piwo, jeszcze jedna kawa.”,  „Zostań 

jeszcze trochę”, „Dopiero co przyszliście, już idziecie?”. Czyli staramy się zatrzymac gości. To znaczy 

staramy się namówić gości, żeby jeszcze nie wychodzili. Czy naprawdę chcemy, żeby zostali? Róznie to 

bywa. Ważne, żeby nie popychać gosci do drzwi od razu, kiedy mówią, że muszą już iść.  
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A teraz mam dla Ciebie mały quiz. Będe mówić wyrażenia po angielsku, a Ty mi powiesz, jak to 

powiedzieć po polsku. Wszystkie te wyrażenia są oczywiście w podkaście.  Zaczynamy: 

Jak powiesz po polsku:  

to shake hands 

Podawać / podać rękę  

W Polsce mężczyźni zwykle podają rękę, kiedy przychodza na spotkanie.  

To kiss on the cheek 

Dawać buziaka w policzek, dać buziaka w policzek, dać całusa 

Kiedy spotykam się z moją koleżanką, zwykle dajemy sobie jednego buziaka 

To take off shoes 

Zdejmować / zdjąć buty 

Nie wiem dlaczego ludzie w filmach i serialach nie zdejmują butów, kiedy wchodza do domów.  

To bring flowers 

Przynosić / przynieść kwiaty 

Kiedy idziesz do kogoś na urodziny, dobrze jest przynieść kwiaty. 

A houseparty 

Domówka 

Bardzo lubię organizować domówki i zapraszać moich przyjaciół. 

Host / hostess 

Gospodarz i gospodyni 

Nie rozumiem, dlaczego gospodyni zawsze jest w kuchni, a gospodarz rozmawia z gośćmi.  

To show off 

Popisywać się / popisać się 
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Polskie gospodynie lubią popisywac się swoimi umiejętnościami kulinarnymi.  

To be crazy about something 

Mieć fioła na punkcie czegoś  

Ja mam fioła na punkcie punktualności i oczywiście języka polskiego. Innych języków też, tak. Mam 

fioła na punkcie języków!  

 

Okej. To już chyba wszystkie moje rady jeśli chodzi o wizyty u Polaków i wizyty polskich gości u Was. 

Jeśli macie jeszcze dodatkowe pytania na temat przyjowania gości, generalnie sytuacji kulturowych 

możecie napisać do mnie maila: paulina@polskidaily.eu albo napisać wiadomość na Facebooku : 

1000 reasons to learn Polish! Czekam na wszystkie wasze komentarze i jeżeli podobał Wam się ten 

podkast to koniecznie go zasubskrybujecie. Do usłyszenia!  
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