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Dzisiejszy odcinek będzie o strachu. Będę mówiła o tym, czego boją się Polacy. Ale zanim zacznę  - 

„Co w trawie piszczy?” Czyli o czym ostatnio rozmawiają Polacy. Na polskich forach internetowych i 

w sejmie, czyli parlamencie toczy się dyskusja na temat żeńskich form zawodów. O tym się uczycie 

zwykle na trzeciej, czwartek lekcji, kiedy poznajecie nazwy podstawowych zawodów. Wiecie, że 

możecie powiedzieć – kelner-kelnerka, lekarz-lekarka, ale już nie ma żeńskiej formy od słowa 

kierowca, gość, architekt, minister itd, itd. To się trochę zmienia, bo na przykład już teraz jest zupełnie 

normalne nazwać kobietę psychologa psycholożką albo niektórzy nazywają kobietę prezydenta 

prezydentką. Ale wciąż bardzo duża grupa Polaków nie lubi tych form. Dlaczego, dlatego, że brzmią 

tak jak zdrobnienia. Niestety litera „k” w języku polskim ma też drugą funkcję.. Funckję zdrobnień. 

Dlatego mamy – pies-piesek, kot-kotek i tak dalej. Czyli prezydentka brzmi jak mała pani prezydent. 

Dyskusja toczy się w sejmie, bo od niedawna mamy nowych posłów. I do sejmu weszli też 

przedstawiciele lewicy. W tym dość dużo kobiet, które stwierdziły, że pierwszym projektem, nad 

którym będą pracować to projekt zmian nazw polskich zawodów. Nie chcą, żeby dziennikarze mówili 

o nich „pani poseł” albo „poseł”. Ale chcą żeby dziennikarze nazywali je „posłanka”. Co myślicie na 

ten temat? Czy takie formy brzmią dla Was dobrze? Być może nie macie jeszcze ten intuicji w języku 

polskim, która mówi wam co brzmi dobrze, a co brzmi źle, ale jestem ciekawa jak to funkcjonuje w 

Waszym języku. Czy żeńskie formy bez problemu się adaptują? Czy gramatyka jest na tyle łatwa, że 

bez problemu można utworzyć żeńskie formy od każdego słowa? Napiszcie mi o tym w komentarzu 

albo naprzykład na moim instagramie @polski_daily. Zapraszam Was tam serdecznie! 

 

Drugim tematem, o którym jest głośno w Polsce, jest oczywiście Halloween. Teraz kiedy to nagrywam 

jest pierwszy listopada, w Polsce jest święto Wszystkich Świętych, co oznacza, że Polacy ubrani w 

najlepsze ubrania, być może w nowe kurtki albo nowe kozaki idą na cmentarz. Zapalają tam znicze. 

Kładą kwiaty albo wieńce na grobach swoich bliskich. Modlą się albo udają, że się modlą. I taka jest 

polska tradycja od wielu, wielu lat. Jednocześnie do Polski wchodzi, pomału wchodzi amerykańska 

tradycja Halloween. Dzieci, które mają nieograniczony dostęp do informacji, widzą, że amerykańskie 

dzieci przebierają się za straszne potwory, za wilkołaki, za czarownice, za różne stworzenia, za 

superbohaterów, za bohaterów z bajek i chodzą od domu do domu, mówiąc Cukierek albo psikus!, 

czyli Trick or Treat. Oczywiście to brzmi fajnie. Wiele dzieci lubi się przebierać i lubi każdą okazję do 

jedzenia słodyczy. Problem pojawia się tutaj, ponieważ polskie społeczeństwo, jak wiele razu 

mówiłam i jak sami dobrze wiecie, jest bardzo katolickie. I wielu katolików, wielu reprezentanów 
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Kościoła i media katolickie głośno krzyczą – Halloween to święto Szatana! Halloween to święto 

pogańskie! I możesz zapytać: ale dlaczego? Jak też tego nie rozumiałam, więc doczytałam. Okazuje 

się, że według katolickich publicystów, katolickich dziennikarzy przynajmniej i kościoła, kiedy myślimy, 

rozmawiamy i przebieramy się za diabły, demony, czarownice, szatana itd. To otwieramy drzwi do 

świata, który jest normalnie dla nas niedostępny. Czyli otwieramy drzwi do piekła. I przez to dzieci 

mogą zostać opętane przez szatana. To znaczy, że będą w nich mieszkać złe duchy. I co się wtedy 

dzieje? I w takiej sytuacji trzeba zaprosić egzorcystę. Co ciekawe w Polsce jest obecnie około stu 

aktywnych egzorcystów, którzy mają roboty po pachy, to znaczy bardzo dużo pracy. Niestety 

egzorcystów często wzywa się do osób, które mają problemy psychiczne i też schizofrenię. Jest to źle 

interpretowane jako opętanie. I taki egzorcysta, niestety, sam może mieć halucynacje, bo jest tak 

podekscytowany swoją pracą i spotkaniem z szatanem, swoją misją, że naprawdę zaczyna widzieć, 

słyszeć i czuć różne rzeczy. Straszne historie... 

Teraz porozmawiajmy na temat odcinka, czyli czego boją się Polacy. Nie wiem, czy was zaskoczę, kiedy 

powiem, że 76% Polaków boi się... Rosji! Tak, boimy się Rosji. Sama o tym nie wiedziałam, ale okazuje 

się, że obecna sytuacja polityczna w Polsce i w Rosji nie jest wcale taka bezpieczna. Poza tym 

oczywiście Rosja jest militarnym mocarstwem, militarną potęgą.  Poza tym bardzo boimi się też 

starości (tutaj nie ma się co dziwić. Starość wiąże się z wieloma problemami, z chorobami, z 

samotnością. To jest temat na kompletnie inny odcinek. Zresztą ja już nagrałam odcinek o starości! 

Zostawię do niego link w opisie tego odcinka. Polacy również bardzo boją się terrorystów (kolejny 

dziwny strach według mnie, szczególnie, że jestem przekonana, że większość terrorystów myśli, że 

Polska to prowincja w Afryce) i dość duża grypa Polaków boi się globalnego ocieplenia. W tym 

momencie to już około czterdziestu do sześćdziesięciu procent. Zależy od badania. I dużo więcej Polek 

boi się globalnego ocieplenia niż Polaków. To chyba normalne, bo statystyki pokazują, że dużo więcej 

kobiet ma liberalne poglądy niż mężczyzn.  

A Ty czego się boisz? Czy boisz się duchów? Czy w ogóle wierzysz w duchy? Jeśli nie, to dobrze, bo 

teraz opowiem Ci dwie straszne historie.  

W Polsce jak w każdym kraju są miejsca, o których mówi się, że są tam zjawiska paranormalne. Są tam 

duchy, czyli inaczej mówiąc zjawy, które straszą, czyli pokazują się i sprawiają, że ludzie się boją. 

Pierwsza historia pochodzi z roku 1966, więc nie tak dawno temu. Ta historia miała miejsce w 

Sudetach, blisko góry Wielki Kamień. Od bardzo dawna ludzie bali się lasu, który otaczał górę Wielki 

Kamień. Wszyscy czuli, że coś tam jest nie tak. Jest tam jakaś zła energia. W 66. grupa czterech 
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chłopców postanowiła, że sprawdzą, co się dzieje. Wyruszyli na górę w nocy, żeby zrobić tam seans 

spirytystyczny. Wiecie, jak jest taka plansza, litery i duch pokazuje jakiś tekst. Rozpalili ognisko i zabrali 

się do roboty. Nagle ognisko zgasło, a w okół nich półprzezroczysta postać zaczęła szybko i nerwowo 

biegać. Chłopcy przestraszyli się i rzucili się do ucieczki. Zaczęli biec w kierunku domu. Niestety tylko 

dwóch z nich dotarło tej nocy do domu i opowiedziało ludziom, co się stało. Ludzie zaczęli szukać tych 

chłopców, ale niestety ich nie znaleźli. W ciągu dwóch następnych tygodni chłopcy, którzy dotarli do 

domu mieli straszne koszmary i obaj zaginęli po dwóch tygodniach. Od tamtego pory nikt ich nie 

widział.  

Drugie miejsce, w którym straszy to Izabelin i duch na drogach. W Izabelinie jest las. Podczas drugiej 

wojny światowej przebywali tam partyzancji, czyli grupa amatorskich żołnierzy. Niestety Niemcy 

znaleźli ich kryjówkę, znaleźli ich miejsce i zamordowali ich w brutalny sposób. Oprócz nich 

zamordowali też zakonnice, które mieszkały w pobliskim klasztorze. Od tamtej pory ktokolwiek chodzi 

po tym lesie może usłyszeć dziwne dźwięki: szepty, brzeczenie krótkofalówki (czyli walkie-talkie), kroki 

i może też poczuć obecność jakichś zjawisk, duchów, postaci. Niektórzy mówią, że można ich też 

zobaczyć, ale na ile to jest prawda, nie wiadomo.  

Oczywiście te obie historie to po prostu legendy, mity, bo duchów nie ma. Dlaczego jestem pewna, 

że ich nie ma? Bo nigdy naukowcy nie udowodnili, że jakiekolwiek paranolmalne zjawiska istnieją. Nie 

da się ich zmierzyć. Ale ponieważ dużo ludzi się tym interesuje, dzięki naukowcom możemy wyjaśnić, 

dlaczego czasem czujemy obecność jakiegoś ducha albo jakiejś postaci. I dlaczego czasami się boimy. 

Okazuje się, że często źródłem naszych negatywnych emocji i przeczuć są infradźwięki. To są takie 

dźwięki, które naprzykład wydają wieloryby... Takie dźwięki otaczają nas i są powodowane przez różne 

rzeczy. Nie słyszymy ich, ale czasami możemy je poczuć. Bo powodują naprzykład, że coś się trochę 

trzęsie. Powodują, że dostajemy gęsiej skórki, czyli podnoszą nam się włosy na skórze – to jest gęsia 

skórka. Te dźwięki, co ciekawe, mogą też powodować halucynacje, bo mają wpływ na nasze oczy. A 

do tego mogą powodować depresję. No ale powiedziałam, że infradźwięki są wydawane przez 

wieloryby. Co jeśli mieszkasz setki kilometrów od oceanu? Natura wydaje infradźwięki! Wulkany, 

meteoryty, lawiny, trzęsienia ziemi. I też różne inne zwierzęta. Więc tak naprawdę infradźwięki moga 

mieć na ciebie wpływ również w Polsce. Innym zjawiskiem, które sprawia, że ludzie czasami wierzą w 

duchy jest paraliż nocny, czyli takie uczucie, że coś siedzi na twojej klatce piersiowej i nie możesz się 

ruszyć. Myślę, że większość z nas tego doświadczyła. To naprawdę przerażające uczucie, szczególnie 

jeżeli jesteś osobą uduchowioną i wierzysz w duchy albo wierzysz w jakieś zjawiska paranormalne. 
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Kilka lat temu, kiedy mieszkałam w Krakowie, mieszkałam w takiej bardzo, bardzo starej, rozpadającej 

się kamienicy, która na pewno dużo widziała. I ten fakt, że ta kamienica miała swoją historię, bardzo 

wpływał na moje myślenie. Byłam przekonana, że w naszym mieszkaniu coś złego się wydarzyło. I 

myślę, że to intensywne myślenie  sprawiło, że pewnej nocy poczułam, że muszę iść do łazienki i 

wracając z łazienki upadłam na podłogę w kuchni, bo coś strasznego siedziało na mojej klatce 

piersiowej. Nie mogłam wstać, nie mogłam się obudzić, nie mogłam krzyczeć, nie mogłam nic zrobić. 

I nagle obudziłam się. Okazało się, że cały czas byłam w łóżku. Po prostu mój umysł bawił się ze mną. 

To jest własnie straszne, że nasz własny umysł może być źródłem horrorów. 

I na koniec jeszcze jedna historia. Typowo polska. Kilka dni temu zobaczyłam w serwisie culture.pl 

taką animację, która przedstawiała Strzygonia, postać z polskiego folkloru, która jest związana właśnie 

z wierzeniami w duchy. Strzyga to kobieta, a Strzygoń to mężczyzna. Są to osoby, które mają dwie 

dusze. Urodziły się z dwoma duszami. Już w momencie narodzin można się dowiedzieć, że ta osoba 

będzie po śmierci strzygoniem. Zwykle są to dzieci, które rodzą się z dwoma rzędami zębów. Mają 

podwójne zeby i bardzo często są blade. Kiedy strzygoń ubiera, jedna dusza umiera, ale druga zostaje 

w ciele i to ciało budzi się w trumnie na cmentarzu, a potem wstaje i straszy! Jeśli strzygoniem jest 

mężczyzna, który miał żonę i dzieci, no to ich nie straszy. Im pomaga. Na przykład pomaga w polu, 

robi remont w domu, pilnuje dzieci, a nawet może robić nowe dzieci! Ale dla większości innych ludzi 

strzygoń jest niebezpieczny, bo dusi. Łapie ludzi i chucha w ich usta, w ten sposób ich zabijając. Jeśli 

kiedyś spotkacie strzygonia to pamiętajcie, że musiscie go uderzyć w twarz i wtedy on ucieknie w 

strachu i wróci do siebie. Jeśli taki strzygoń straszy i nie można się go pozbyć, to trzeba zadzwonić do 

księdza. Wtedy ksiądz weźmie łopatę, pójdzie na cmentarz, otworzy trumne, obetnie głowę 

strzygonia łopatą i położy ją w nogach. W ten sposób można być pewnym, że strzygoń już nigdy nie 

wstanie.  

Oczywiście dodam link do tej animacji w opisie odcinka, a tymczasem już się z wami żegnam! Mam 

nadzieję, że was za bardzo nie nastraszyłam tymi historiami i za dwa tygodnie znowu wrócicie słuchać 

Polski Daily!  
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