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Dzień dobry! Mówi Paulina Lipiec z Polski Daily. Witam cię w 28. odcinku podkastu i zapraszam 

do posłuchania o zwierzętach. Tak. Dzisiaj będę mówić o zwierzętach?  

Dlaczego? Bo w tym tygodniu miałam lekcję z jednym z moich studentów na ten temat i 

stwierdziłam, że jest to pasjonujący temat. Tak naprawdę o zwierzętach można sie uczyć i 

uczyć, bo słów, wyrażeń, zagadnień, pytań, tematów do dyskusji jest mnóstwo. Nie wiem, czy 

jesteś miłośnikiem/ miłośniczką zwierząt. Ja kocham zwierzęta! Wychowywałam sie z psem, z 

kotami. Zawsze chciałam mieć własnego psa, ale jak może sie domyśleć, obecnie nie mam, bo 

sporo jeżdżę po świecie i to nie jest taka prosta sprawa.  

W zeszłym tygodniu miałam trochę depresję. No może depresja to duże słowo. Ale było mi 

trochę smutno, bo mój mąż zaczął studia. Przez cały dzień jest na uczelni. Jestem sama w 

domu... Fakt. Fajnie jest pracować w domu, ale gdybym miała psa, to przynajmniej mogłabym 

do kogoś mówić. Prawda, prawda... rozmawiam ze studentami, ale ten taki... przyjaciel w 

domu, kompan, kumpel... byłby super pomysłem.  

No niestety. Nie wiem, czy zostanę w Hiszpanii na stałe, podróżowanie z psem jest bardzo 

uciążliwe... dla psa generalnie! Bo po pierwsze musi przejść serię badań, szczepień. Poza tym 

transport lotniczy nie jest przyjazny zwierzętom szczególnie jeżeli pies jest duży. Małego psa 

można wziąć na pokład samolotu, ale duży pies musi lecieć w specjalnym luku i w klatce. I to 

jest naprawdę wielka trauma dla zwierzęcia. Więc jeszcze sie nie zdecydowałam. Mój mąż w 

sumie ma alergię, więc też nie możemy mieć psa jakiejkolwiek rasy. Fajnie jest wziąć psa ze 

schroniska dla zwierząt, wziąć kundla, bo kundle, czyli takie mieszane rasy, są generalnie 

zdrowe, prawda? I są bardzo przyjazne. Zresztą mówimy, że pies to jest prawdziwy przyjaciel 

człowieka.  

Mnie osobiście podobają sie takie rasy jak buldogi francuskie i mopsy. Nie wiem dlaczego. 

Może dlatego, że są modne i je często widzę. Są takie małe, grube, mają takie płaskie pyski. 

Mają krótkie ogonki i mają bardzo krótkie łapy. Tutaj w Hiszpanii dość popularne są natomiast 

charty. Charty to psy myśliwskie. Są bardzo wysokie, bardzo szczupłe i smukłe. Mają długie 

pyski. I chyba długie ogony. Tak. Na pewno mają długie ogony. Ale ze względu na alergię 

mojego męża możemy mieć tylko chyba sznaucera. Dlaczego? Bo sznaucery albo pudle to są 
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hipoalergiczne psy. To znaczy, że nie mają klasycznej sierści (sierść to włosy psa) tylko mają 

taką sierść, którą musisz obcinać. Czyli musisz iść z psem do fryzjera. I wtedy osoby, które są 

uczulone na sierść nie powinny mieć problemów. Dla mnie to nie problem. Bardzo lubię 

sznaucery. Miałam kiedyś małego sznaucera.  

No właśnie. Mówimy, że psy to przyjaciele człowieka. Ludzie mają w domu psy, chodzą z nimi 

na spacery, traktują je jak dzieci. A na pewno słyszeliście o festiwalu jedzenia psów w Chinach. 

Jak to jest możliwe, że część ludzi uwielbia psy i traktuje je jak dzieci, a inna część ludzkości 

uważa, że to mięso. Bardzo dużo aktywistów sprzeciwia sie temu procederowi i z tego co 

wiem, festiwal w Yulin został zamknięty. Myślę, że to dobrze oczywiście, bo sama kocham 

zwierzęta, ale kiedy o tym myślę, przychodzi mi też do głowy pytanie: „Dlaczego tak bardzo sie 

oburzamy, kiedy myślimy o jedzeniu psów, ale bez problemu zabijamy krowy na wołowinę, 

świnie na wieprzowinę...?” Czy traktujemy psy i koty jako lepsze gatunki zwierząt, a świnie i 

krowy jako gorsze? A może psy są po prostu mądrzejsze i są bliższe człowiekowi? Chyba 

właśnie tak. 

 Ale czy psy są mądre? Nie jestem taka pewna. Z jednej strony są bardzo zaprzyjaźnione z 

człowiekiem. Na przykład przeprowadzono taki eksperyment. W jednym pokoju był człowiek i 

pies. I do tego pokoju wprowadzono szczenie psa i szczenię wilka. Jak myślisz, kogo wybrało 

szczenię psa? Człowieka czy innego psa? Dorosłego psa? Tak! Szczenię psa wybrało człowieka, 

a szczenię wilka podeszło do psa. To znaczy, że ten gatunek, jest tak bardzo związany z nami, 

z ludźmi, że po prostu w jakiśtam swój psi sposób, nas kocha. Ale z drugiej strony nie można 

powiedzieć, że psy są jakoś super inteligentne. Czytałam kiedyś, że intelektualnie pies może 

dorównywać dziecku, które ma trzy lata. Maksymalnie. Kiedy pies widzi siebie w lustrze, to 

nigdy nie będzie w stanie powiedzieć, że to jest on. Nie rozpozna siebie w lustrze. Będzie 

myśleć, że to jest jakiś inny pies. Czyli jednak pies inteligencją nie grzeszy. Już wspomniałam o 

jednym kontrowersyjnym temacie. Temacie jedzenia zwierząt. Wielu wegetarian i wegan na 

pewno powie, że jest to w ogóle bardzo niehumanitarne, że wszyscy powinniśmy jeść tylko 

rośliny, ale z drugiej strony kontraktywiści odpowiedzą, że ludzka biologia jest taka, że 

potrzebujemy białka zwierzęcego. Nasze mięśnie go potrzebują.  
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Ja jem mięso, ale czasami źle sie z tym czuję. Chciałabym zostać wegetarianką, ale jestem 

bardzo mało kreatywna kucharką. A Ty co myślisz na ten temat? Jeśli słuchasz tego podkastu 

na aplikacji to możesz mi wysłać maila paulina@polskidaily.eu i napisać swoją opinię. Chętnie 

o tym podyskutuję. Jeżeli trafiłeś na ten podkast na przykład na Facebooku to serdecznie 

zachęcam do zostawienia komentarza, bo to może być dobry sposób na potrenowanie języka 

polskiego.  

Innym kontrowersyjnym tematem na pewno są zwierzęta w cyrku i zwierzęta w zoo. Mój mąż 

nigdy nie pójdzie do zoo. On uważa, że zwierzęta w zoo są po prostu w niewłaściwym miejscu. 

Że one tam nie należą. Że nie powinniśmy dla własnej uciechy, dla własnej rozrywki zamykać 

zwierząt w klatkach. Że ich miejsce jest w ich naturalnym środowisku. Czyli żyrafy, słonie, lwy 

w ogóle nie powinny na przykład być w takim klimacie jaki mamy w Polsce. Wiadomo, że  

pracownicy ogrodów zoologicznych starają sie zapewnić jak najlepsze warunki zwierzętom. I 

wiadomo, że są gatunki zwierząt, które nie mają szans na przetrwanie na wolności. Gatunki 

zagrożone, którym ludzie pomagają, ale kiedy populacja tych zwierząt wzrasta, czy nie 

powinny one wrócić do swojego naturalnego środowiska? 

W Zamościu, skąd pochodzę, jest zoo i jako dziecko bardzo często tam chodziłam z rodzicami. 

Nie ma w Zamościu zbyt wielu rozrywek, więc zoo było takim niedzielnym wyjściem. I muszę 

przyznać, że bardzo dobrze wspominam oglądanie zwierząt. Zawsze karmiliśmy kozy. 

Oglądaliśmy weżęm byłam trochę przestraszona, ale pamiętam też lwy i tygrysa za szklaną 

gablotą, w takim małym pokoju. I te zwierzęta nie wyglądały na szczęśliwe. Myślę, że takie 

zwierzęta potrzebują bardzo dużo terenu. A Ty? Co myślisz? No widzisz! To jest temat na który 

musimy podyskutować! Jeśli chcesz ze mną podyskutować, to możemy sie umówić na Skype’a! 

Tak samo jest w cyrku. Wiele cyrków w Polsce zakazało już pokazywania sztuczek ze 

zwierzętami. Aktywiści twierdzą, że zwierzęta cierpią. Że to jest bardzo nienaturalne, żeby 

trenować zwierzęta do wykonywania jakichś sztuczek. Z drugiej strony właściciele i pracownicy 

cyrków mówią, że zwierzętom nie dzieje sie krzywda, a to, że zwierzęta są torturowane to jest 

po prostu pomówienie i stereotyp i obecnie nikt nie stosuje żadnych drastycznych metod 
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tresury. I badania potwierdzają, że zwierzęta cyrkowe właściwie żyją dużo dłużej niż zwierzęta 

w zoo. 

Tez nie lubię oglądać zwierząt w cyrku. Po prostu wydaje mi sie, że jest to bardzo sztuczne, nie 

jest to dla mnie w żaden sposób zabawne. Zdecydowanie wolę oglądać akrobatów, osoby, 

które zabawiają publiczność. Wydaje mi sie, że ta rozrywka, ta forma rozrywki trochę ... trąci 

myszką. To znaczy, że jest przestarzała. Jest stara, archaiczna. Trąci myszką.  

A propos wyrażeń ze zwierzętami. I tutaj mamy całą masę wyrażeń. Po pierwsze cały czas 

porównujemy ludzi do zwierząt. Nadajemy zwierzętom cechy. I właśnie dlatego kiedy bardzo, 

bardzo chcesz jeść możesz powiedzieć „ Jestem głodny jak wilk”. Kiedy masz problem ze 

wzrokiem i nie możesz przeczytać bardzo małego fontu, to wtedy możesz powiedzieć „jestem 

ślepy jak kret”. Kret to takie czarne zwierzę, które żyje pod ziemią i ponieważ żyje pod ziemią 

to ma bardzo kiepski wzrok. Ślepy jak kret. Ja na szczęście jeszcze nie jestem ślepa jak kret, ale 

słyszałam, że kiedy masz około czterdziestu lat to bardzo sie psuje wzrok. I wtedy pewnie będę 

ślepa jak kret.  

Kiedy bardzo dobrze śpisz, nie masz problemów ze snem to śpisz jak... jak suseł! Szczerze 

mówiąc, nie wiem, czy w ogóle w Polsce występują susły. To takie niezbyt popularne zwierzę.  

Kiedy bardzo brzydko piszesz, masz bardzo brzydki charakter pisma na przykład jak lekarz, to 

mówimy, że piszesz jak kura pazurem. Pazury to paznokcie zwierząt. Kot ma pazury, pies ma 

pazury, kura też ma pazury. Piszesz jak kura pazurem. 

I po drugie: powiedzenia i związku frazeologiczne ze zwierzętami. Jak myślisz: Kim jest królik 

doświadczalny? Generalnie w laboratoriach naukowcy pracują na myszach, prawda? Na 

myszach albo na szczurach. Ale królik doświadczalny to jest osoba, na której sie 

eksperymentuje. Na przykład dawno, dawno temu kiedy studiowałam, robiłam wolontariat. 

To znaczy dostałam jednego studenta z Algierii i uczyłam go języka polskiego. To był mój 

pierwszy student. Czyli on był moim królikiem doświadczalnym.  

Kolejna fraza: wyścig szczurów. Jak już powiedziałam, naukowcy robią eksperymenty na 

szczurach. Nikt nie lubi szczurów. Wszyscy wiemy, że szczury biegają w kanałach i biegają 
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bardzo szybko. Wyścig szczurów to po prostu rywalizacja w karierze. Ludzie ścigają sie ze sobą, 

żeby mieć jak najlepsze pozycje, jak najwięceh zarabiać, robić jak największą karierę. Wyścig 

szczurów. 

I teraz jedno z moioch ulubionych: święta krowa. Jeżel jesteś z Indii to na pewno wiesz, że 

krowa może zablokować ulicę. Osoba, która jest świętą krową myśli, że jest unikalna, 

wyjątkowa. W jakiej sytuacji możesz użyć tej frazy? Możesz na przykład czasami stanąć w korku 

ulicznym? Dlaczego? Bo ktoś z przodu jedzie bardzo, bardzo wolno i na przykład nie pozwala 

innym samochodom sie wyprzedzić. Wtedy kierowcy sie denerwują i mówią „ Ale z niego 

święta krowa! Myśli, że jest sam na ulicy! Że jest sam na drodze!” Taka święta krowa. 

Jeśli śledzisz mojego instagrama albo mojego YouTuba to ostatnio opublikowałam tam taki 

filmik o kurze domowej. Kim jest kura domowa? To jest kobieta, która nie pracuje. Nie pracuje, 

ale też nie interesuje sie niczym. Nie czyta książęk, nie chodzi na kursy, nie uczy sie jezyka. 

Tylko siedzi w domu. Kura domowa. 

Następna fraza, a tak naprawdę tylko czasownik to „świntuszyć”. Pochodzi od świni. 

„Świntuszyć” to mówić brzydko, ale tak naprawdę mówić po prostu o seksie. Czasami to 

sprawia, że niektórzy sie zawstydzają, robią sie czerwoni, bo ktoś świntuszy. Więc nie 

świntuszymy publicznie. Ja nie świntuszę w moich podkastach. 

I ostatnie wyrażenie na dzisiaj, wyrażenie, które spowodowało, że niektórzy z moich 

studentów bardzo, bardzo sie śmiali. Nie powiem, kto, ale jeśłi słuchasz to na pewno wiesz. 

Wyrażenie to pochodzi od ptaka, który ma bardzo piękny ogon. Ma bardzo kolorowy ogon i 

jest bardzo dumny. Mówimy „Ktoś jest dumny jak paw”. Ale ponieważ paw ma bardzo 

kolorowy ogon możemy też powiedzieć, że ktoś puścił pawia. Puścić pawia to  zwymiotować. 

Kiedy jesteś chory, masz chory brzuch i czujesz się bardzo źle, to możesz puścić pawia. Albo 

kiedy wypiłeś za dużo alkoholu, czujesz jakbyś był w helikopterze i czasami możesz puścić 

pawia.  

Dobrze! To już wszystkie wyrażenia na dzisiaj! Zaczęłam kilka dość interesujących, tak myślę, 

tematów. Jeżeli chcesz posłuchać więcej na przykład na temat zwierząt w cyrku albo na 
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przykład wegetarianizmu albo eksperymentów na zwierzętach, albo po prostu na temat 

zwierząt domowych, to możesz mi napisać maila. Możesz też mi napisać wiadomość prywatną 

na przykład na Instagramie @polski_daily albo na Facebooku 1000 reasons to learn Polish. 

Gdziekolwiek. Masz wszystkie moje dane w opisie. Chicałabym też zachęcić cię do 

zarejestrowania sie na mojej stronie, bo dzięki rejestracji masz nie tylko dostęp do wielu 

ćwiczeń, ale masz też transkrypcje tych podkastów. Obecnie już chyba 300 wpisów z 

ćwiczeniami. Mamy 28 podkastów dla zaawansowanych i obecnie pracuję jeszcze nad nowymi 

materiałami. Cały czas dodaję tam nowe materiały, wiec jeśli chcesz korzystać z moim 

materiałów to możesz po prostu sie tam zarejestrować . No i na starcie możesz mieć darmowy 

dostęp do strony przez 14 dni. No! To wszystko! Życzę Ci udanego tygodnia i do usłyszenia! 


