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Na początku muszę Wam opowiedzieć, jak to się stało, że w ogóle mieszkałam przez te cztery i pół miesiąca 

w Stanach Zjednoczonych. Być może wiecie, że przez ostatni rok mieszkałam w Barcelonie, w Hiszpanii, 

dlatego, że mój mąż studiował tam biznes. Dostał taką szansę, żeby spędzić jeden semestr w Stanach 

Zjednoczonych na wybranej uczelni. Wybrał Northwestern University w Evanston pod Chicago. I tam 

właśnie pojechaliśmy pod koniec sierpnia.  

Muszę Wam przyznać, że nie jestem jakąś wielką fanką amerykańskiej kultury. Oczywiście jak wszyscy 

jestem nia otoczona. Oglądam amerykańskie filmy, seriale, słucham amerykańskiej muzyki, ale zawsze 

jednak cenię sobie bardziej kulturę z innych krajów. Wolę europejskie filmy i tak dalej, i tak dalej. W 

związku z tym jakoś nigdy mnie nie ciągnęło, żeby zamieszkać w Stanach. Skoro jednak dostaliśmy taką 

możliwość, to oczywiście ja też chciałam z niej skorzystać, bo uważam, że mieszkanie w różnych krajach 

bardzo otwiera na inne kultury. Otwiera umysł i pozwala wyrobić sobie własną opinię, a nie tylko powielać 

opinie innych ludzi na temat tego, co czytamy w mediach albo widzimy w telewizji.  

Znaleźliśmy mieszkanie w Evanston, czyli w takim małym miasteczku pod Chicago, na przedmieściach 

Chicago. To jest miasteczko uniwersyteckie, to znaczy, że mieszka tam bardzo wielu studentów i 

pracowników uniwersytetu. Bardzo się cieszyłam, że pojechaliśmy do tego małego miasteczka, a nie do 

centrum Chicago, bo po roku w Barcelonie miałam już dość hałasu, imprez i tłumów. W Evanston było 

bardzo zielono. Właściwie to byłam w szoku, że w miasteczku było tak wiele drzew, pięknych trawników i 

skwerów. Do tego wszędzie były zwierzęta. Wiewiórki, króliki, szopy, a także skunksy. Już pierwszej nocy 

spaliśmy przy otwartym oknie i obudził mnie brzydki zapach. Okazało się, że jakiś skunks chyba się 

zdenerwował pod naszym oknem. Ten smród, czyli zapach był tak okropny, że chciało mi się wymiotować. 

Chodziłam po mieszkaniu i szukałam miejsca, w którym najmniej śmierdziało. W końcu wziełam poduszkę 

i kołdrę i poszłam spać do salonu. Poza zielenią w Evanston bardzo mi się podobało, że już piętnaście minut 

na piechotę od naszego mieszkania, było jezioro Michigan. A wzdłuż brzegu był park, w którym ludzie 

organizowali pikniki, rozwieszali hamaki między drzewami i czytali w nich książki oraz oczywiście biegali i 

spacerowali. Ja też zaczęłam tam biegać i obserwować Amerykanów w ich wolnym czasie. Odkryłam tam 

też kilka ulic bogatych ludzi. Skąd wiem, że byli bogaci? Bo mieli bardzo piękne domy. To w sumie podoba 

mi się w Stanach – że bardzo wielu ludzi mieszka w jednorodzinnych domach. Mają do tego spory ogród 

albo podwórko. My wynajmowaliśmy mieszkanie w bloku, które jednak miał coś, co jest takie typowe dla 

amerykańskich mieszkań – miało dwoje drzwi. Jedne główne drzwi wejściowe i drugie tylne drzwi od 

schodów przeciwpożarowych. Poprzednia lokatorka powiedziała nam, że ona nigdy nie zamykała tych 

drzwi. To znaczy nie zamykała ich na klucz, bo czuła się bardzo bezpiecznie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo 
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przed przeprowadzką czytaliśmy trochę na temat bezpieczeństwa w Chicago i dowiedzieliśmy się, że na 

południu tego miasta jest bardzo niebezpiecznie. Są tam ciągłe strzelaniny, gangi, bardzo dużo nielegalnej 

broni. A już kilkadziesiąt kilometrów na północ ludzie zostawiają otwarte mieszkania.  

Poza tym w naszym mieszkaniu było coś, co odkryliśmy dopiero miesiąc po przeprowadzce. Być może 

kiedy oglądacie amerykańskie filmy, widzicie, że w łazience za lustrem jest szafka na leki. No właśnie. Długo 

używaliśmy lustra w łazience, nie pamiętając, że lustra w Stanach mają taką drugą funkcję. To było dla nas 

trochę ciekawe, zabawne... Poza tym toalety w mieszkaniach w Stanach Zjednoczonych są inne! Są dużo 

niższe, więc na początku człowiek ma takie dziwne wrażenie, że siedzi na toalecie dla dzieci. Ale jeśli chodzi 

o toalety w Stanach jest też inna, bardzo dziwna sprawa z tym związana. Kiedy idziecie do toalety 

publicznej, możecie zauważyć, że drzwi do kabiny nie są szczelne. Jest w nich zawsze taka jedno-, 

dwucentymetrowa przerwa, taka szpara, przez którą i ty możesz zobaczyć co dzieje się poza kabiną i 

prawdopodobnie osoby na zewnątrz moga zobaczyć, co ty robić w środku! To jest bardzo, bardzo 

niekomfortowe. To tego takie drzwi zaczynają się bardzo wysoko, więc bez problemu widzisz buty ludzi, 

którzy są w środku.  

Już podczas pierwszych zakupów w Stanach mogliśmy zauważyć sporo różnic między Europą i Ameryką. 

Przede wszystkim w amerykańskich supermarketach jest dużo, dużo większy wybór. W Polsce czy w 

Hiszpanii w dużym supermarkecie też masz dużo produktów, ale nie wszystko. W Stanach znajdziesz 

wszystko czego potrzebujesz. Oczywiście mam na myśli również bardzo wiele przekąsek i niezdrowego, 

przetworzonego jedzenia. Bardzo mnie zdziwiło, że można kupić na przykład ugotowany, zapakowany w 

plastik i zamrożony ryż. Albo ziemniaki! Albo cokolwiek w proszku. Kilka alejek to same zamrażarki z 

gotowym jedzeniem. Ja sama nigdy nie kupuje zamrożonego jedzenia, ale jestem w stanie sobie 

wyobrazić, że zapracowani Amerykanie nie mają czasu przygotowywać posiłków od zera i często 

korzystają z takich opcji. Takie przetworzone jedzenie jest też dość tanie. W przeciwieństwie do świeżych 

owoców i warzyw. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam, że jabłka kosztowały 5 dolarów za kilogram (mniej 

więcej) złapałam się za głowę. Nie wierzyłam, że warzywa i owoce mogą być tak drogie. No i z tego powodu 

prawie poszłam z torbami. To znaczy prawie zbankrutowałam, bo uparłam się, że nie będę jeść gotowych 

produktów, gotowych posiłków.  

W supermarketach można zauważyć też jeszcze jedną ważną różnicę między Europą i Stanami 

Zjednoczonymi. Obsługę klienta. Kasjerzy w Stanach są bardzo, bardzo pomocni i życzliwi. Odpowiadają 

na wszystkie pytania. A nawet zaczynają rozmowy. To znaczy zagadują do klientów. Kilkakrotnie ktoś 

zapytał nas, co będziemy gotować z tych produktów albo jak nam minął weekend. Kiedy raz 
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odpowiedzieliśmy, że byliśmy w górach na weekend, kasjer zapytał, jaka była pogoda, a potem 

opowiedział o swojej własnej wycieczce w góry i nawet dał nam kilka wskazówek. Ciekawe, nie? 

Oczywiście nie zawsze jesteś w humorze, żeby rozmawiać z uśmiechniętym kasjerem, ale tak naprawdę 

wcale mi to nie przeszkadzało. Może to jest taki small talk i nie wszyscy go lubią, na pewno Niemcy tego 

nie lubią, ale ja zdecydowanie wolę ten typ komunikacji niż tylko unikanie spojrzenia tak jak to mamy w 

Polsce, że kasjerka jest tak naprawdę dla nas maszyną, która skanuje produkty, która pakuje albo nie 

pakuje tych produktów i z którą możemy ewentualnie wymienić tylko dzień dobry, dziękuję i do widzenia. 

Amerykańska obsługa klienta jest dużo fajniejsza.  

Można to też zauważyć, kiedy chcesz zwrócić jakieś produkty, które zamówiłeś online. Wystarczy, że 

zadzwonić do sklepu i oni bez problemu wszystko wymieniają. Naprzykład – zamówiłam raz T-shirt dla 

swojego męża na prezent i chciałam, żeby firma wysłała ten t-shirt na adres mojego szwagra w Arizonie. 

Niestety. Pomyliło mi się i długi numer domu napisałam jako kod pocztowy, więc mój prezent wylądował 

w Nowym Jorku. Firma nie mogła go z powrotem odzyskać i myślałam, że po prostu straciłam pieniądze, 

ale oni zdecydowali, że nadrukują mi nowy t-shirt i wyślą go na adres bez dodatkowych opłat. Coś takiego 

nie byłoby możliwe w Polsce. 

W podobnej sytuacji byliśmy nie raz w restauracjach. Trochę jest to dla mnie przesadne, ale też zabawne, 

że kelnerzy są bardzo gadatliwi. Amerykański kelner, kiedy podchodzi do nowego stolika, mówi coś w stylu 

„Cześć! Jestem Kevin! Będę waszym kelnerem? Czy jesteście tutaj pierwszy raz? Tak? W takim razie 

pozwólcie, że opowiem wam, jak to tutaj działa! Na początku mamy przystawki...” Taki kelner co chwilę 

podchodzi do stolika, nalewa wody z lodem (o Boże! Nienawidzę wody z lodem) i pyta, czy wszystko jest 

w porządku. To dlatego, że kelnerze w Stanach Zjednoczonych nie zarabiają normalnych pensji. Zwykle 

zarabiają bardzo mało na godzinę i tak naprawdę ich prawdziwym zarobkiem są napiwki. W sumie nie 

podoba mi się to właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo nie wydaje mi się być fair, że właściciele restauracji 

przerzucają obowiązek zapłaty kelnerom na klientów. Poza tym kiedy czytam menu, to chciałabym mieć 

obok potraw ostateczną cenę, jaką zapłacę. Jestem do tego przyzwyczajona z Europy. Naprawdę nie chce 

mi się robić całej tej kalkulacji. Ale oczywiście to jest też trik marketingowy, bo przez to posiłki, dania 

wydają się być tańsze, a potem na rachunku mamy dodatkowy podatek i musimy też dodać jakieś 

dwadzieścia procent napiwku dla kelnerów.  Z drugiej strony dzięki temu kelnderzy są naprawdę przyjaźni 

i mili, nie tak jak w Hiszpanii. W Hiszpanii na przykład nikt nie zostawia napiwków, a obsługa w 

restauracjach jest fatalna. Naprawdę. Kelnerzy są często chamscy i po prostu nieprzyjemni.  Kwestia 

podatków pojawia się również w supermarketach. Produkty na półkach nie mają ostatecznej ceny. 
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Ostatecznę cenę zobaczymy dopiero na rachunku przy kasie. Co też mnie wkurza, bo na przykład jeśli 

zaplanuję sobie, że mogę wydać na te zakupy 50 dolarów to chciałabym wydać 50 dolarów, a nie 50 plus 

podatek.  No ale być może jest to po prostu moja europejska, socjalistyczna perspektywa.  

Wielu ludzi myśli, że wszyscy w Stanach Zjednoczonych mają samochody. I w sumie dla większości 

Amerykanów to prawda. Nawet najpopularniejszym samochodem jest ciężarówka. Jakiśtam Ford. Ale 

ponieważ Ameryka jest ogromna to nie można porównywać stylu życia osoby z Arizony do kogoś, kto 

mieszka w centrum Chicago. W dużych miasto, jak Chicago czy Nowy Jork funkcjonuje transport publiczny 

i jest całkiem niezły. Od nas z Evanston do Chicago mieliśmy jakąś godzinę czterdzieści minut drogi dwoma 

liniami pociągu podmiejskiego. Ceny też nie były duże, a w automatach biletowych był język polski! To 

dlatego, że w Chicago mieszka ogromna polonia. Pierwszy Polacy przyjechali, a właściwie przypłynęli 

statkami do Chicago w połowie dziewiętnastego wieku. Wtedy Polacy byli niewykwalifikowaną siłą 

roboczą. To znaczy zajmowali najniższe możliwe stanowiska. To też dlatego, że byli to często potomkowie 

rolników z Polski i równie często były to najmłodsze dzieci w rodzinie, czyli osoby, które w Polsce nie 

dostawały kawałka ziemi, nie miały z czego utrzymać swojej rodziny, więc wsiadały na statek i szukały 

lepszego życia. To lepsze życie wcale nie było takie łatwe, bo przeciętna polska rodzina w Chicago zarabiała 

w tamtych czasach jakieś 75% tego co robotnicy z innych krajów. Klepali biedę. Ale po jakimś czasie i 

Chicago i polskie rodziny zaczęły się rozwijać. Teraz Polacy żyją na normalnym poziomie. W Chicago i 

okolicach mieszka nawet półtora miliona osób polskiego pochodzenia. Są oczywiście zintegrowane z 

Amerykanami, chodzą do amerykańskich szkół, pracują w amerykańskich firmach, ale to, co je łączy, to 

duża społeczność i język polski, bo często dobrze mówią po polsku oraz kościół. W Chicago jest kilka 

polskich kościołów, w których msze są odprawiane po polsku, więc Polacy chodzą tam, żeby 

podtrzymywać swoją tożsamość.  

Wracając jeszcze na chwilę do tematu transportu. Mówiłam, że system transportu jest dość dobry. To 

prawda, ale w pociągach zauważyłam też coś, co mnie bardzo zmartwiło. Ani razu nie jechałam tam 

pociągiem, w którym nie było osoby, która zachowywała się, jakby miała poważne problemy psychiczne. 

Były to osoby, które śpiewały, krzyczały, zaczepiały innych ludzi, rozmawiały z kimś, kto nie istniał... Było 

tam też sporo osób bezdomnych, co sprawiło, że zaczęłam myśleć, że amerykański system zdrowia bardzo 

zaniedbuje osoby z problemami psychicznymi. Generalnie ten prywatny system zdrowia bardzo mi nie 

odpowiada. I jest jednym z powodów, dla których nigdy nie chciałabym mieszkać w Stanach.   

Ostatni miesiąc w Stanach Zjednoczonych spędziliśmy w Phoenix, w Arizonie. Ten stan jest dużo cieplejszy 

od Illinois, gdzie jest Chicago. Na szczęście, bo to był grudzień. Phoenix jest stosunkowo nowym miastem 
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i nie ma tam nic ciekawego, ale dookoła jest sporo pięknej natury. Są wzgórza z kaktusami i góry, po 

których można chodzić. Przez ten miesiąc mieszkaliśmy z moim szwagrem i jego żoną w domu na 

przedmieściach. I okazało się, że tutaj transport już jest problemem, bo nie mogliśmy nigdzie pójść na 

piechotę. Najbliższy supermarket był oddalony o trzydzieści minut na piechotę, więc byliśmy zależni od 

szwagra, jego żony i ich samochodów. To było dla mnie trochę dziwne i czułam się bardzo niesamodzielna. 

Jednak dla Amerykanów tam to jest normalnie. Każdy kupuje samochód, jeśli tylko ich stać.  

Możecie mnie też zapytać, co myślę o Amerykanach. I to nie jest łatwa odpowiedź. Po pierwsze dlatego, 

że nie mieszkałam tam wystarczająco długo, żeby poznać dużo Amerykanów i wyrobić sobie opinię. 

Amerykanie, których tam spotykałam, to osoby, które pracowały w supermarketach albo sąsiedzi, którzy 

wszyscy byli uśmiechnięci i mili. Jednak w Polsce pokutuje takie przekonanie, taki stereotyp, że te 

amerykańskie uśmiechy i amerykańska życzliwość są po prostu nieszczere, nieprawdziwe. Że Amerykania 

zapytają „Jak się masz?”, ale tak naprawdę mają to w nosie. Z mojego doświadczenia tak nie jest. Co 

prawda większość Amerykanów, których znam, to osoby uczące się polskiego, moi studenci, którzy chyba 

nie są dobrą grupą statystyczną, bo to są osoby otwarte na świat, osoby inteligentne, które lubią dyskusje, 

które generalnie nie myślą, że Ameryka jest pępkiem świata. To jest kolejny stereotyp, który mamy o 

Amerykanach, że są bardzo egocentryczni. Często krążą takie filmy w polskim Internecie o tym, jak jakiś 

dziennikarz zapytał Amerykanów na ulicy, gdzie jest Polska, a oni albo w ogóle nie wiedzą, co to jest Polska 

albo pokazują na mapie gdzieś w Afryce. No cóż. Polska też nie jest pępkiem świata, ale jednak my wiemy 

trochę więcej o geografii. Jak jest naprawdę? Trudno mi powiedzieć. Amerykanów jest trzysta milionów 

albo i więcej i każdy z nich jest trochę inny. Mieszkańcy Kaliforni nie są tacy sami jak mieszkańcy Teksasu, 

a mieszkańcy Teksasu są zupełnie inni niż mieszkańcy Montany. Jest jednak kilka cech, które myślę, że są 

typowe dla Amerykanów. To jest na przykład podejmowanie ryzyka. Amerykanie nie boją się popełniać 

błędów, dlatego często zakładają różne szalone firmy, te firmy potem bankrutują, ale oni zakładają nowe, 

zakładają ich dziesięć, aż w końcu którach zdobędzie (osiągnie) sukces. W tym czasie Europejczycy są 

nastawieni na sukces od razu. Boją się porażek. Boją się, że im się nie uda i ta jedna, jedyna firma, którą 

chcą otworzyć musi być perfekcyjna. Dlatego często czekają z odważymi decyzjami. Tak samo jest w nauce 

języka. Amerykanie mówią dużo, chętnie opowiadają o swoim życiu i popełniają sporo błędów, na których 

się uczą. Podczas gdy osoby z innych krajów, oczywiście generalizuję i nie mówią o wszystkich krajach, ale 

uczą się trochę wolniej, bo mówią mniej. Im więcej mówisz, im więcej błędów popełniasz, które ktoś ci 

potem wyjaśni, tym szybciej nauczysz się mówić w nowym języku. Lubię w nich też to, że są pozytywni. I 

mówicie, co chcecie. Polacy mogą mówić, że Amerykanie są nieszczerze. Nie wiem. Może i są, ale mnie i 

tak bardzo dobrze się z nimi pracuje i zdecydowanie wolę mieć kontakt z uśmiechniętymi optymistami niż 
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z ludźmi, którzy mają nos na kwitnę. Pewnie też dlatego, że ja sama jako Słowianka, jako Polka mam 

tendencję do narzekania, do jakichś smutków, a w kontakcie z osobami, które są uśmiechnięte jakoś 

wszystko wydaje się być prostsze i ładniejsze.  

To tyle na dzisiaj. Pewnie mogłabym opowiadać o moim doświadczeniu w Stanach Zjednoczonych jeszcze 

więcej, ale to już wystarczy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie do mnie na paulina@polskidaily.eu. 

Możecie też tam pisać pomysły na tematy podkastów. Tematy związane z Polską, z językiem polskim, też 

z gramatyką albo generalnie, tematy o życiu, o których chcielibyście, żebym wam opowiedziała.  
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