
PD062 O produktywności i o niekomfortowym słowie na „m” 

Polski Daily www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

Witam cię serdecznie w naszym gronie. Jeśli uczysz się polskiego jakiś czas i szukasz podkastu, który 

będziesz mógł (albo mogła) słuchać w tramwaju, w autobusie, podczas spaceru, no to dobrze trafiłeś! 

Dzisiejszy odcinek będzie mieć dwie części. Pierwsza część będzie o produktywności i zarządzaniu czasem. 

Będę w niej opowiadać o tym, jak to jest, że mam czasna dużo róożnych rzeczy związanych z nauczaniem 

języka polskiego. A druga część będzie o słowie na „m”. Słowie, co do którego nie wszyscy Polacy zgadzają 

się, czy powinniśmy go używać, czy też nie. A ja teraz zacznę o produktywności! 

Kilka dni temu Nika na instagramie zapytała mnie, jak to się dzieje, że mam czas na wideo, podkasty, lekcje 

polskiego, pisanie materiałów na mooją stronę. Zastanawiałąm się nad tym, bo nigdy nie postrzegałam 

siebie jako osoby produktywnej. Myślałam, że jestem dość pracowita, bo wszyscy Polacy myślą, że 

jesteśmy bardzo pracowitym narodem, oczywiście... ale czy umiem dobrze zarządzać czasem? Dalej nie 

jestem pewna, czy umiem, ale faktem jest, że w ciągu tygodnia udaje mi się zwykle bardzo dużo zrobić. 

Na tyle, żeby nagrywać wideo na Instagram prawie codziennie, wstawiać posty, pisać różne ćwiczenia no 

i oczywiście co dwa tygodnie jest podcast dla średnio zaawansowanych i co dwa tygodnie jest nowe 

opowiadanie.   

Wydaje mi się, że pierwszą zasadą takiego zarządzania czasem są priorytety. Moja praca jest moim 

priorytetem. Jest kilka rzeczy, na których mi bardzo zależy, które bardzo lubię robić w ciągu tygodnia – na 

przykład lubię ćwiczyć i biegać, lubię piec chleb i gotować, lubię spędzać czas z moim mężem i oglądamy 

dość dużo seriali razem (wiem, że to nie jest jakieś fascynujące, ale lubimy to), lubię czytać książki, lubię 

też sama słuchać podkastów, ale zawsze moim priorytetem są lekcje polskiego i Polski Daily. Czyli kiedy 

wiem, że mam nieskończony podkast to jednak zrezygnuję z biegania i sportu no i niestety mój mąż nie 

będzie mieć chleba na kanapki, bo ja muszę nagrać odcinek. W bardzo wyjątkowych sytuacjach zdarza mi 

się nie nagrac tego odcinka, kiedy naprawdę mam jakieś zamieszanie w życiu jak ta moja przeprowadzka 

miesiąc temu, ale poza tym lekcje, nagrania są dla mnie najważniejsze.  

Po drugie poczucie odpowiedzialności. Wiem, że wiele osób śledzi moje działania, słucha mojego 

podkastu. Każdego odcinka Polski Daily słucha około tysiąca dwustu osób w tym momencie i wiem, że wy 

czekacie na te odcinki! Tak samo jak członkowie Klubu Polski Daily czekają na nowe ćwiczenia. A właśnie, 

zapomniałam Wam powiedzieć, że jeśli jesteście członkami Klubu Polski Daily to co tydzień będzie teraz 

dostawać maile w dwóch językach – po polsku i po angielsku z różnymi interesującymi faktami o Polsce. 

O jedzeniu, o filmach, o książkach, o muzyce, o tradycjach. Co tydzień będzie u Was mail, więc jeśli nie 

macie go na głównej skrzynce to poszukajcie albo w spamie albo w promocjach. 
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 Ale wracając do odpowiedzialności! Ponieważ wiem, że tak dużo ludzi czeka na te treści ode mnie to ja 

przecież nie mogę Was zawieść! Więc jeśli obiecałam to muszę dostarczyć. Kiedy uczycie się języka obcego 

to też jest dobry trik, żeby powiedziec ludziom o tym. Powiedzieć rodzinie, ogłosić na Facebooku, że 

zaczęliście się uczyć języka, no i wtedy będzie Wam głupio tego nie robić. Bo nie chcecie tych ludzi zawieść. 

Bo oni was dopingują! Tak jak wy dopingujecie mnie! 

Po trzecie, bardzo ważne u mnie i myślę, że u was też, jest cierpliwość. Bo kiedy zaczynałam nagrywać 

podkast, wiedziałam, że pierwszeg odcinka nie będzie nagle słuchało tysiąc osób, ale jeśli co tydzień będę 

dodawać nowe odcinki i będę sukcesywnie krok po kroku pracować, to więcej i więcej słuchaczy zacznie 

się interesować moim projektem. Tak samo jest z Instagramem, tak samo jest ze stroną Polski Daily. I tak 

samo jest z nauką polskiego. Krok po kroku. Nie porywajmy się z motyką na słońce. To znaczy to nie realne 

nauczyć się języka w trzy miesiące. Niech mówią, co chcą. Nie da się. Tak samo nie da się zbudować 

platformy dla uczących się języka polskiego w pół roku. Może kiedy masz super inwestora, ale kiedy robisz 

to na własną rękę to na pewno to będzie zajmować czas.  

No i oczywiście nie mam jakichś wielkich oczekiwań. Nie myślałam, że od razu będę mieć pięćdziesiąc 

tysięcy słuchaczy. Jestem bardzo szczęśliwa z tego tysiąca, który mam. Nawet nie spodziewałam się, że aż 

tyle osób słucha polskiego! 

No i jeszcze jeden punkt, który sprawia, że nie poddaję się i że ciągle to robię, nawet w momentach kiedy 

mam dużo lekcji. To jest to, że uczenie polskiego to moje hobby i ja naprawdę wiem, że takie widea albo 

codziennie frazy albo opowiadania pomagają w nauce polskiego. Bo nie robiłabym czegoś, czego ja jako 

uczeń nie uznałabym za potrzebne. Kiedy uczyłam się hiszpańskiego zawsze brakowało mi nowych 

podkastów i brakowało mi opowiadań dla niższych poziomów. Nie miałam tego, więc stwierdziłam, że 

zrobię to dla was. Może to jest trochę nieskromne, ale gdybym uczyła się polskiego to słuchałabym Polski 

Daily.  

Zawsze jest jednak druga strona medalu. To, że tak bardzo angażuję się w ten projekt sprawia, że pracuję 

więcej niż gdybym pracowała w biurze. Nie potrafię sobie policzyć, ile godzin w tygodniu pracuję, ale na 

pewno nie jest to czterdzieści godzin. Na przykład teraz nagrywam ten podkast w sobotę, będę go 

edytować  po południu, a jutro w niedzielę będę pisać transkrypcję. Powiem Wam szczerze, że kocham 

robić wszystko związane z językiem polskim i podkastem, ale nienawidzę pisać transkrypcji.  

To wszystko, co mam do powiedzenia na temat produktywności. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy radzicie 

sobie z zarządzaniem czasem, jeśli chodzi o naukę języków. Jak znajdujecie czas na ćwiczenia, na słuchanie 
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podkastów. Czy macie specjalną godzinę w tygodniu, czy musieliście z czegoś zrezygnować. Ja musiałam 

trochę zrezygnować z arabskiego. Gdyby nie Polski Daily prawdopodobnie poświęcałabym dużo więcej 

czasu na naukę tego języka. Ale i tak oczywiście nie żałuję! 

A teraz druga część podkastu! 

Tajemnicze słowo na „m”. Kilka razy studenci na wyższych poziomach zapytali mnie jak powinni nazywać 

osoby o czarnym kolorze skóry, żeby ich nie obrażać, żeby okazywać szacunek.  

Jest w języku polskim kilka słów, których używamy, żeby nazwać osoby czarnoskóre. Jest też słowo, o które 

kłócą się Polacy. Część z nich uważa, że słowo „murzyn” jest jak najbardziej normalnym, dopuszczalnym 

słowem, a część z nich, w tym ja, się z tym nie zgadza.  

Na początku powiem wam, dlaczego ludzie uważają, że to jest normalne słowo. Po pierwsze w Polskim 

Radiu jest taka audycja, która nazywa się „Co w mowie piszczy” Prowadzi ją doktor Katarzyna Kłosińska, 

językoznawca, która również dostała takie pytania jak ja – czy jest w porządku nazywać osoby ciemnoskóre 

murzynami. W tej audycji pani doktor mówi, że musimy przede wszystkim popatrzeć na historię tego 

słowa. To słowo w języku polskim pojawiło się w czternastym wieku. Pożyczyliśmy je sobie z Czech. 

Pochodzi ono od łacińskiego słowa maurus,  bo w tamtych czasach Europejczycy mieli tylko kontakt z 

mieszkańcami Północnej Europy [Afryki], których skóra była tylko trochę ciemniejsza od naszej. Oczywiście 

nazywali się oni wtedy Maurami. Wtedy nie było żadnego słowa na mieszkańców na przykłąd Afryki 

Subsaharyjskiej, bo w ogóle nie wiedzieliśmy, że tacy istnieją. A kiedy się dowiedzieliśmy, po prostu 

nazywaliśmy ich tak samo – murzynami.  

Pani doktor mówi też, że jest dużym błędęm tłumaczyć to słowo na angielski jako problematyczne słowo 

na „n”, którego oczywiście nie wymawiamy już w języku angielskim, bo jest bardzo obraźliwe. Dlaczego to 

jest błędem? Bo Polska nigdy nie miała problemu z niewolnictwem. Polska nie ma nic wspólnego też z 

kolonializmem, więc w naszym języku nie było takich negatywnych konotacji. Kiedy popatrzymy na 

historię polski, dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym,czyli w latach 1920-1939 w Polsce, a 

szczególnie w Warszawie pojawiły się pierwsze ciemnoskóre osoby. Do nich należał na przykład Józef Diak, 

który, kiedy był małym chłopcem został przywieziony z Sudanu do Warszawy przez rosyjskiego hrabiego. 

Ten mężczyzna przez lata pracował jako kelner w jednej z restauracji, mówi płynnie po polsku i czuł się 

Polakiem. Kiedy w latach trzydziestych dziennikarze „Kuriera Warszawskiego”, czyli takiej popularnej 

gazety zdecydowali się napisać reportaż o ciemnoskórych osobach w Warszawie on był jedną z osób, które 

się wypowiadały i mówił, że czuje się Polakiem, bo nie zna swojej starej ojczyzny, to Polska jest jego 
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ojczyzną. Kiedy dziennikarz zapytał go , czy nie chciałby wrócić do Sudanu, powiedział, że niczego tam nie 

ma. Jego rodzice nie żyją, jego siostry wyszły za mąż, a ona zna tylko tą polską kulturę. Co ciekawe, sam o 

sobie mówił „murzyn”.  

Drugą ciemnoskórą osobą w tym reportażu był hamilton. Hamilton był Amerykaninem, który przyjechał 

do Polski na występy z zespołem jazzowym. Kiedy dawali tam koncerty w jego chórkach śpiewała młoda 

Polka Wanda. Hamilton zakochał się w Wandzie i wziął z nią ślub. Co ciekawe... Może być dla Was 

interesujące, patrząc oczywiscie na stereotyp Polaków rasistów, że rodzice Wandy w latach trzydziestych 

dwudziestego wieku nie mieli żadnego problemu z tym, że ich córka wyszła na mąż za osobę innej rasy. 

Zero. Nawet żartowali i mówili, że... mówili, że jest bardzo sympatyczną osobą i że na pewno nie ożenił się 

z Wandą dla pieniędzy, bo oni tych pieniędzy nie mieli.  

Dziennikarz zapytał Hamiltona: „Dobrze się panu tu żyje? Lepiej niż w Stanach?” Hamilton odpowiedział: 

„Colored people niedobrze there. Europa dobrze. Wszyscy dobrze. Polska dobry kraj.  I love it.”  

Tak, tak. Hamilton nie nauczył się tak dobrze po polsku jak Józef Diak, bo oczywiście przyjechał do 

Warszawy jako dorosły człowiek, ale to jest bardzo interesujące przynajmniej dla mnie, że nikt nie miał 

problemu z jego kolorem skóry. Hamilton również mówił o sobie „murzyn”. 

Być może w tamtych czasach, ze względu na brak problemu rasowego w Polsce słowo murzyn było 

zupełnie naturalnie. Również informacje nie krążyły tak bardzo i walka z rasizmem w Stanach 

Zjednoczonych jeszcze nie miała miejsca, więc nikt nie rozmawiał o problemie rasizmu. Dopiero później w 

języku polskim pojawiły się negatywne frazy ze słowem „murzyn”. Niektórzy ludzie mówią, że ciężko 

pracować to „pracować jak murzyn”. A jeżeli postęp technologiczny w innym kraju jest dużo szybszy niż w 

naszym, to ludzie mówią, że „jesteśmy daleko za murzynami”. Te frazy i jeszcze kilka innych negatywnych 

fraz z tym słowem bardzo zakorzeniły się w języku polskim. Wszyscy Polacy je znają. To oczywiście nie 

znaczy, że wszyscy Polacy ich używają, ale jednak sprawiły, że to słowo nie jest już neutralne.  Zbyt wiele 

razy słyszałam to słowo w negatywnym kontekście z ust osoby być może rasistowskiej, że chciałabym, 

żebyście, kiedy będziecie słyszeć to słowo, zwrócili ludziom, którzy go używają uwagę. Albo żebyście po 

prostu sami go nie używali. Zawsze lepiej powiedzieć osoba ciemnoskóra, osoba czarnoskóra a może też 

Afroeuropejczyk, Afropolak i oczywiście bez problemu Afroamerykanin. To zależy skąd te osoby pochodzą 

oczywiście, bo osoba, która urodziła się w Polsce nie może być Afroamerykaninem... 

Jest jeszcze jedna kwestia zwiazana z tym słowem, o ktorej dyskutujemy w Polsce. To słowo pojawia się w 

jedynm z najbardziej popularnych wierszyków dla dzieci. Ten wierszyk napisany przez Juliana Tuwima 
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nazywa się „Murzynek Bambo” i zaczyna się tak: Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę ten 

nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki, ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.” Julian Tuwim 

również żył w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy słowo „murzyn” nie było negatywne, więc wiele 

osób broni tego wierszyka, bo mówią, że jest zupełnie nieszkodliwy, bo jest zabawny i jest o małym 

chłopcu, ale jest wers w tym wierszyku, który mnie niepokoi, to znaczy który mnie martwi.Tuwim pisze 

„Mama powiada: Chodź do kąpieli! A on się boi, że się wybieli.” To znaczy, że jego mama chce, żeby on się 

umył, a on nie chce tego zrobić, bo nie chce być biały. Może to interpretować na różne sposoby. Nie chce 

być bardzo polityczna i nie chcę wam mówić, co macie myśleć, ale mnie się ten wierszyk jednak trochę nie 

podoba. Jeśli będę mieć dzieci, na pewno nie będą się go uczyć.  

To jest trochę kontrowersyjny temat, ale tym bardziej jestem ciekawa, jakie są wasze opinie na ten temat. 

Czy w waszych językach też jest problem z nazywaniem ludzi różnych ras? Wiem na pewno, że w języku 

francuskim jest wielka dyskusja na ten temat. A jak jest w rosyjskim? Jak w ukraińskim? Jak w niemieckim? 

Napiszcie mi o tym na paulina@polskidaily.eu albo w wiadomości prywatnej na Instagramie 

@polski_daily. 

To już wszystko w tym odcinku! Jeśli ci się podobał, jeśli chcesz dalej słuchać, to oczywiście kliknij w 

subksrybuj! Będę też wdzięczna za twoją recenzję, bo im więcej mam recenzji tym więcej ludzi widzi mój 

podkast w podpowiedziach. No a oczywiście jest to ważne dla każdego podkastera.  

To już koniec i bomba! Kto nie słuchał ten trąba! 
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