
PD042 Jak w końcu zacząć mówić po polsku (albo w innym języku, którego się uczysz) 

Słuchasz podkastu Polski Daily. Nazywam się Paulina lipiec i dzisiaj będę mówić o tym jak w                

końcu zacząć rozmawiać po polsku albo w jakimkolwiek innym języku obcym. Zanim zacznę             

analizować ten temat chcę wam przypomnieć, że wszystkie transkrypcje moich podcastów           

możecie znaleźć na mojej stronie czyli www.polskidaily.eu/signup. Tam trzeba się zarejestrować           

i można dostać dostęp nie tylko do transkrypcji, ale też do wielu wielu ćwiczeń, które piszę dla                 

moich studentów , a potem udostępniam na mojej stronie. Bardzo bardzo tego zachęcam! A              

teraz czas na część główną programu.  

 

Dlaczego nagrywam ten odcinek? Odkąd zaczęłam uczyć, pisze do mnie bardzo wielu            

studentów, którzy mówią, że ich głównym problemem jest mówienie. Bez problemu czytają,            

robią ćwiczenia gramatyczne i idzie im to całkiem nieźle, ale kiedy mają zacząć rozmowę z               

natywnym użytkownikiem języka czyli z Polakiem lub Polką blokują się. Jakoś im nie idzie.              

Często mają też złe doświadczenia, kiedyś próbowali i coś nie wyszło. Druga osoba przerzuciła              

się na język angielski albo na jakiś wspólny język i to spowodowało pewnego rodzaju traumę.               

Wcale się nie dziwię. Kilka dni temu na grupie Polish for foreigners. Mówimy po polsku, na                

grupie, którą prowadzę razem z Patrycją, moją koleżanką zadałam pytanie: co jest dla Ciebie              

największą przeszkodą w konwersacjach w języku polskim? Odpowiedzi w tej ankiecie trochę            

mnie zadziwiły, bo ja bym odpowiedziała inaczej, ale po pierwsze odpowiedzieliście, że macie             

nie wystarczająco dużo słownictwa, że nie znacie wystarczająco dużo słów. Po drugie            

powiedzieliście, że nie rozumiecie osoby, z którą rozmawiacie. Trzecią odpowiedzią jaką           

wybraliście było to, że chcecie rozmawiać na bardziej skomplikowane tematy niż możecie na             

tym etapie nauki języka, na którym jesteście. No oczywiście przeanalizujemy to za chwilę.             

Czwarta i piąta odpowiedź z kolei są ze sobą połączone. Po pierwsze nie chcecie się               

rozczarować się swoim własnym językiem, nie chcecie mieć negatywnych emocji, nie chcecie            
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mieć traumy, a po drugie nie chcecie zawieść tej osoby, z którą rozmawiacie. Mam na myśli to,                 

że nie chcecie, żeby osoba, z którą rozmawiacie zaczęła się irytować. że ta komunikacja w tym                

języku nie ma sensu i że można porozmawiać przecież szybciej po angielsku. 

 

Jak wspomniałam trochę mnie zaskoczyły te odpowiedzi, ale to bardzo dobrze, bo teraz lepiej               

rozumiem jaki jest wasz problem. Spróbuję przeanalizować te problemy i podać wam kilka             

pomysłów na rozwiązanie sposobów, jak możecie przełamać się, jak możecie zacząć mówić po             

polsku bez stresu i skutecznie. 

 

Chcę wam tylko powiedzieć na początku, że oczywiście każdy z nas ma inną osobowość.               

Niektórzy są bardziej odważni, niektórzy są bardziej nieśmiali, trudniej im się rozmawia z drugą              

osobą. Ja nigdy nie miałam problemów w rozmowach z nowymi ludźmi, więc mogę powiedzieć,              

że jestem śmiała i co oczywiście pomaga mi w rozmowach w języku obcym, ale z drugiej strony                 

bardzo mi zależy na tym, co druga osoba myśli o mnie, więc też miałam tę samą barierę. Nie                  

chciałam się skompromitować. Nie chciałam żeby ktoś się ze mnie śmiał, z moich błędów i nie                

chciałam, żeby ktoś mnie ciągle poprawiał. Dla mnie to był bardzo duże czynnik, kiedy uczyłam               

się na przykład z hiszpańskiego, że starałam się nie popełniać błędów gramatycznych, bo nie              

chciałam, żeby druga osoba ciągle mi przerywa i mówiła: “Nie, to się mówi inaczej. Tutaj masz                

złą końcówkę….”, ale w końcu doszłam do takiego momentu, kiedy mimo tego, że nie mówię               

biegle po hiszpańsku. Jestem w stanie rozmawiać na wszystkie tematy przeanalizowałam jak to             

działa, dlatego chcę wam dać tych kilka rad. Okej! Jesteście gotowi?  

Dobra to zaczynamy od słownictwa, czyli głównego problemu, o którym wspomnieliście. Według            

mnie podstawową umiejętnością w całym procesie rozmowy w nowym języku jest umiejętność            

kontrolowania rozmowy. Jeśli to ty kontrolujesz rozmowę to możesz zdecydować na jakie            
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tematy rozmawiać i używać tylko tych słów, które znasz, bo jeżeli to ty wybierasz temat, na                

pewno nie wybierzesz tematu, który cię nie interesuje. A skoro cię nie interesuje to nie znasz                

słów prawda? Znam takich studentów, którzy potrafią rozmawiać o drugiej wojnie światowej albo             

o kapitalizmie, komunizmie, a nie potrafią rozmawiać na przykład o diecie. To jest normalne, bo               

nie każdy się interesuje, tym samym, tak jak nie każdy interesuje się biologią, ekologią czy               

ekonomią prawda?Jeżeli znasz słowa w swojej dziedzinie, to spróbuj zapanować nad rozmową.            

Ale jak to zrobić? Kiedy ty zaczynasz rozmowę, zadawaj dużo pytań. Pomyśl, że jesteś takim               

trochę dziennikarzem, który wybiera temat wywiadu. Ta osoba, z którą rozmawiasz jest na             

przykład politykiem albo gwiazdą, która może tylko odpowiadać na Twoje pytania. Poza tym jeśli              

zadajesz dużo pytań, to nie musisz dużo mówić, bo ta druga osoba mówi więcej, a jeżeli mówi                 

na temat, który znasz i który wybrałeś, to prawdopodobnie będziesz ją lepiej rozumieć.             

Oczywiście polecam ci, żebyś się przygotował do takiej sytuacji trochę wcześniej. Na przykład             

kiedy wiesz, że idziesz na imprezę albo na obiad do polskiej rodziny i wiesz jakie tematy cię                 

interesują albo jakie tematy masz wspólne z teściem, z kolegami, z mężem koleżanki. Możesz              

je zapisać, możesz przygotować sobie frazy, możesz nawet przetrenować je przed lustrem.            

Przecież to nie jest żaden wstyd. Możesz przygotować kilka kluczowych pytań i wtedy na              

pewno twoja rozmowa uda się lepiej. Oczywiście ta strategia nie działa zawsze, bo czasami              

rozmawiasz z osobami, które bardzo są dominujące i kontrolujące albo na przykład jest więcej              

osób i wtedy nie możesz, aż tak bardzo dominować rozmowy, ale w każdej grupie i w każdej                 

rozmowie jest tak, że czasami jest kilkusekundowa cisza i wtedy możesz zmienić temat. Na              

przykład rozmawialiście o polityce i nagle jest przerwa, więc możesz powiedzieć: Zmieńmy            

temat! Oglądaliście nowy serial na Netflix? Co o nim myślicie?” w ten sposób zaczyna się twoja                

część rozmowy i możesz się wtedy popisać.  
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Drugim problemem, który zaznaczyliście było to, że nie rozumiecie drugiej osoby. No cóż...             

rozumienie ze słuchu to jest kwestia treningu i wiadomo, że wiele osób, kiedy mówi naturalnie i                

dużo mniej wyraźnie niż na przykład lektorzy na nagraniach w książce albo na przykład ja.               

Warto trenować rozumienie i oczywiście otaczać się językiem, ale nie zawsze masz na to              

wystarczająco dużo czasu albo nie zawsze przynosi to takie efekty na jakie liczysz.             

Najważniejszym błędem studentów języka polskiego i innych języków obcych jest udawanie, że            

rozumieją. Jeśli ktoś do ciebie mówi, a ty uśmiechasz się i udajesz, że rozumiesz, to ta druga                 

osoba będzie kontynuować mówić szybko i niewyraźnie, używając skomplikowanych słów i           

skomplikowanych fraz, a ty nigdy nie przełamiesz tej bariery, zawsze będziesz słyszeć tylko             

hałas. 

Powiedz swojemu koledze albo koleżance: Nie, przepraszam nie rozumiem. Możesz powiedzieć           

to w inny sposób?” Nie proś o to, żeby powiedzieli jeszcze raz, jeśli nie zrozumiesz, bo na                 

przykład po trzech razach możesz dalej nie rozumieć. Zamiast tego poproś ich, żeby powiedzieli              

to inaczej, używali prostszych słów albo poproś ich żeby podali przykład. Możesz powiedziećL             

“Chyba nie do końca rozumiem, o co ci chodzi. Możesz mi podać jakiś przykład?” Nie ma się                 

czego wstydzić. Jeśli nie rozumiesz, mów o tym i proś o dodatkowe wyjaśnienia. A jeśli druga                

osoba nagle przejdzie na wasz wspólny język, to po prostu i powiedz: “Nie o to mi chodziło. Po                  

prostu chciałbym, żebyś mówił do mnie prostym językiem.” Polacy nie są do tego             

przyzwyczajeni, bo mało ludzi uczy się polskiego i nie mamy tej umiejętności upraszczania             

języka, ale na przykład Anglicy czy Amerykanie, których język jest bardzo popularny wiedzą, jak              

zamieniać skomplikowane frazy na proste i mówić trochę prostszym językiem. To jest kwestia             

treningu. Możesz wytrenować swoich teściów, kolegów czy znajomych. 

Kolejnym punktem i kolejnym problemem jest to, że nie chcesz rozczarować siebie i nie chcesz               

rozczarować osób, z którymi rozmawiasz. Oczywiście to ma sens, bo proces uczenia się języka              
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jest bardzo emocjonalnym procesem. Każda próba rozmowy wywołuje w nas ogromne emocje.            

Jesteśmy zestresowani, co dodatkowo nas blokuje, bo chcemy mieć jak najlepszy rezultat, jak             

najlepszy efekt, ale to jest wina tego, że zawsze chcemy być najlepsi, a wcale tak nie musi być.                  

Pomyśl sobie że twoim celem nie jest to, że będziesz mówić idealnie, ale to, że jeżeli poprosisz                 

o sól, to ktoś ci poda tą sól a nie pieprz. Po prostu chcesz osiągnąć sukces komunikacyjny, a                  

nie perfekcję. W ten sposób możesz zredukować uczucie rozczarowania, bo nawet jeżeli            

rozmowa nie będzie cała po polsku, to te pierwsze 10 minut, czy pierwsze 15 minut, które udało                 

ci się porozmawiać po polsku, też jest sukcesem. Krok po kroku dojdziesz do tego momentu,               

kiedy przez cały wieczór będziesz mówić po polsku. A jeśli nie, jeśli w ogóle ci się nie udało,                  

jeżeli czujesz się sfrustrowany to przypomnij sobie mój podkast o motywacji, w którym też              

mówiłam o emocjach i o tym, że frustracja może być twoim powerem, może być takim               

czynnikiem. który sprawi, że będziesz się chciał jeszcze więcej uczyć, jeszcze mocniej, żeby już              

nie powtórzyć tego momentu, w którym poczułeś się źle. To jest bardzo dobry motywacyjny              

czynnik.  

Kolejną radą, którą mam dla wszystkich, którzy mają problem z rozmowami, jest upraszczanie             

swoich myśli. Co ja teraz mam na myśli? Jesteśmy, pewnie wszyscy moi słuchacze i ja, dorośli.                

To znaczy, że chcemy rozmawiać na skomplikowane tematy, a nie tylko opisywać rodzinę czy              

mówić, co jemy na obiad, prawda? Więc chcielibyśmy rozmawiać o polityce, może o sporcie a               

może o czymś bardziej zaawansowanym i nagle brakuje nam słów. Nie potrafimy się             

szczegółowo wyrażać, ale jeśli brakuje nam słów, to są na to też metody. Na przykład możemy                

opisywać słowo, którego nie znamy. To nie jest aż takie skomplikowane. Jeżeli nie pamiętasz              

słowa “widelec” to możesz powiedzieć: “jemy tym ale nie zupę”. Bardzo proste. Możecie             

opisywać funkcje różnych przedmiotów, możecie używać antonimów czyli po polsku          

przeciwieństw i to jest bardzo dobra strategia na zapomniane przymiotniki. Na przykład jeżeli             
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nie pamiętasz słowa rozrzutny czyli taki, które wydaje za dużo pieniędzy, możesz powiedzieć:             

“przeciwieństwo słowa skąpy, a pewno nie oszczędny. Wydaje dużo, dużo pieniędzy” To nie             

jest problem. Oczywiście, nie zrobisz tak w swoim języku, bo twoje słownictwo jest bardzo              

bogate, ale nie ma problemu, żeby zrobić to po polsku. Nie mówię ci, że masz mówić jak                 

dziecko. Po prostu czasami potrzebujesz więcej słów, żeby opisać jedną myśl. 

Staraj się też unikać fraz skomplikowanych fonetycznie. Jeśli coś brzmi trudno, to będzie też               

trudno to zapamiętać. Na przykład zamiast frazy “w przyszłości” możesz po prostu powiedzieć             

“kiedyś”, czyli nie “w przyszłości będę zarabiać dużo pieniędzy”, ale “kiedyś będę zarabiać dużo              

pieniędzy”. Dużo łatwiej to zapamiętać. Tak myślę.  

Chcę wam jeszcze powiedzieć, że za bardzo skupiacie się na gramatyce. Wiem, że wszyscy              

was straszą końcówkami przypadków, że trenowaliście dopełniacz, biernik, miejscownik i te           

końcówki was blokują, ale gramatyka nie jest niezbędna do konwersacji, która zakończy się             

sukcesem. Absolutnie. Bo jeżeli powiesz mi “widzę kotem” zamiast “widzę kota” to to słowo              

“kotem” sprawi, że ja zobaczę w mojej wyobraźni to samo zwierzę. Tak samo “Kot, kota, kotem,                

kotu…” mam ten sam obraz zwierzęcia w mojej głowie. Oczywiście poprawia to jakość             

komunikacji, ale nie jest najważniejsze. Jeśli rozmawiasz z inteligentnym człowiekiem to on się             

domyśli, o co ci chodzi. To jest bardzo częsty problem, szczególnie studentów z Niemiec i z                

Azji, którzy mają taką tendencję do perfekcjonizmu. Zanim zaczną mówić, chcą znać wszystkie             

reguły gramatyczne i to może działać w przypadku innych języków, na przykład w przypadku              

języka angielskiego, który nie ma aż tak skomplikowanej gramatyki. W przypadku języka            

polskiego to jednak może zablokować na wiele lat. Nie przejmuj się tak gramatyką. Jeśli masz               

skupić się na jakiejś części gramatyki, skup się na słowach funkcjonalnych, na przykład na              

spójnikach i na przyimkach, bo te słowa nie tworzą w naszej głowie żadnego obrazu. Jeśli               
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mówisz “Idę do domu” albo “Idę po domu” albo “Idę na domu” to to rzeczywiście zmienia                

znaczenie.  

 

I ostatnia rada na dzisiaj to używaj wypełnień, po angielsku tak zwanych conversation             

connectors, które dadzą twojemu mózgowi trochę czasu na myślenie, bo oczywiście musimy            

sobie przypomnieć słowa i to zajmuje czas. To nie jest aż tak automatyczne, jak w naszym                

rodzimym języku i takie słowa jak “Chodzi mi o to, że…” albo “Mam na myśli, że…” albo                 

“Chciałbym powiedzieć, że…” nie dają ci żadnej nowej informacji w zdaniu, ale dają ci czas na                

przypomnienie sobie słów i fraz, których akurat potrzebujesz. Poza tym pomagają ci            

sparafrazować myśl, której na przykład nie zrozumiał twój rozmówca. Na mojej stronie            

znajdziesz 100 takich wyrażeń, 100 wypełniaczy które pomogą ci w różnych sytuacjach            

podczas rozmowy. W opisie do tego odcinka oczywiście umieszczę do nich link. 

 

To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te kilka rad, które mi przyszły do głowy i które są                   

jakby moimi zasadami, kiedy mówię po hiszpańsku, pomogą ci przełamać barierę mówienia i w              

końcu odważysz się na dłuższe rozmowy, w ogóle na rozmawianie z Polakami lub             

użytkownikami innego języka, którego się uczysz. 
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