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Chciałam ostatnio podnieść się trochę na duchu, bo pogoda nie była zbyt dobra i było mi trochę 

smutno. Chciałam się trochę zmotywować, poprawić swoją wiarę w siebie i tak zastanawiałam się w 

czym jestem naprawdę dobra. Co robię świetnie, doskonale. Przyszło mi do głowy kilka głupich rzeczy 

jak na przykład doskonale umiem się izolować od cudzych problemów albo doskonale umiem umyć 

toaletę. Ale tak najlepiej, tak naprawdę dobrze to umiem narzekać, marudzić, czyli mówić to, co mi się 

nie podoba, co mnie irytuje, co mnie wkurza. Zanim zaczęłam nagrywać podcast Polski Daily trzy lata 

temu, albo więcej niż trzy lata temu, nie pamiętam już dokładnie, to nagrałam chyba trzy odcinki takiego 

podcastu „Paulina marudzi w Egipcie”, bo wtedy jeszcze mieszkałam w Egipcie i prowadziłam bloga, 

którego nazywał się „Rok w Egipcie”, bo planowałam tam mieszkać tylko rok, a potem zostałam na dwa 

lata i wszystko mnie tam wkurzało. Więc tym co mnie wkurzało dzieliłam się na facebooku i nawet to 

było dosyć popularne jak na tamte czasy. Dodawałam tam różne zdjęcia na przykład zdjęcie toalety, 

którą ktoś zostawił na środku chodnika i jak szłam na siłownię, to musiałam skakać przez kibel. Bez sensu 

kompletnie. Jakby nie było śmietników. Generalnie strasznie dużo rzeczy mnie irytuje, ale staram się o 

tym nie mówić, bo wszędzie piszą w internecie, że musisz się dużo uśmiechać, musisz być pozytywna, 

wszyscy dodają jakieś cytaty albo aforyzmy w stylu „Jesteś tym w co wierzysz, że jesteś” albo „Żyj tak, 

jakby każdy dzień był twoim ostatnim” albo „Jeśli jesteś żyrafą, nie wchodź do windy” i generalnie myślę, 

że takie cytaty, to bullshit, bo moim ulubionym powiedzeniem jest „Jakoś to będzie”. Nawet nie wiem 

jak to dobrze przetłumaczyć na angielski albo jakikolwiek inny język. To jest takie „Jutro też jest dzień”. 

Może będzie lepiej, może będzie gorzej. Jakoś to będzie. No i w tym odcinku zdecydowałam, że pokażę 

wam swoją prawdziwą twarz. To znaczy, powiem wam co mnie najbardziej irytuje. W tym odcinku może 

pojawić się kilka przekleństw, czyli wulgaryzmów, ale w sumie nie musi, nie wiem, bo jeszcze nie 

nagrałam tego odcinka. Dopiero będę nagrywać. Więc jeśli irytują cię wulgaryzmy albo masz mniej niż 

osiemnaście lat, to zapytaj rodziców czy możesz słuchać. Na pewno nie słuchaj bez pozwolenia rodziców, 

ale jeśli zostaniesz i posłuchasz, to będzie mi miło. 

 Zrobiłam sobie taką listę rzeczy, które mnie irytują. Lista jest bardzo długa, więc nie wiem czy mi 

wystarczy czasu, żeby opowiedzieć wam o wszystkim, ale spróbuję.  

Pierwszą rzeczą, która tak naprawdę mnie wkurza, są seriale bez zakończenia. Mam na myśli 

takie seriale, których twórcy tak napisali scenariusz, żeby ostatni odcinek nie odpowiadał na wszystkie 

pytania tylko zostawiał pole do następnego sezonu, bo jeśli spodoba się ludziom, to wtedy będziemy 

nagrywać nowy sezon i trzeci, i czwarty. Czwarty zawsze jest do dupy, i piąty, którego już nikt nie ogląda, 

i tak może do siódmego. I tak na końcu tego siódmego sezonu to już mógłby być prawdziwy koniec, który 

i tak nie będzie nikogo satysfakcjonował, bo nikt już nie pamięta, kim są ci bohaterowie albo 

bohaterowie są kompletnie nowi. Ale najważniejsze jest to, żeby każdy sezon, żeby końcówka każdego 

sezonu, była otwarta. Tak było na przykład z moim ulubionym serialem „Sense8”. To jest taki 

http://www.polskidaily.eu/


Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

amerykański serial wyprodukowany albo wyreżyserowany przez Wachowskich, ale w sumie tylko Lanę 

Wachowski. Ten serial jest bardzo inkluzywny. Są w nim wątki LGBTQ+, ale generalnie opowiada historię 

ludzi, którzy w taki sposób nadprzyrodzony, nienaturalny są ze sobą połączeni. Każdy z nich jest z innego 

kraju na świecie, ale słyszą się, widzą się i rozumieją się w jakiś dziwny sposób. No i ja rozumiem, że 

nagrywanie każdej sceny z wszystkimi głównymi aktorami na każdym kontynencie kosztowało bardzo 

dużo pieniędzy, ale serial był naprawdę dobrze zrobiony, miał mnóstwo fanów i mógł się jakoś ładnie 

zakończyć, ale nie, bo Netflix zdecydował, że ten serial nie przynosi wystarczająco dużo pieniędzy, nie 

zarabia wystarczająco dużo i anulowali go po drugim sezonie. Serio? Naprawdę? Wtedy, kiedy ja nie 

wiem czy ci bohaterowie będą razem, czy mąż tej bohaterki jednak stanie im na drodze. Potem w wyniku 

próśb i protestów widzów Netflix zdecydował się nagrać takie zamknięcie, dwugodzinny film, który był 

kompletnie do niczego, absolutna porażka. Chyba nigdy się tak nie wkurzałam na netflixa jak właśnie 

wtedy. 

Druga rzecz, która mnie bardzo wkurza i myślę, że was też.  To jest to, że, kiedy rozmawiam z 

moimi partnerami językowymi albo nauczycielami to niczego nie pamiętam. Zapominam prostych słów 

jak „dzieci”, albo „ale” albo „chleb”. A potem po lekcji mija pięć minut i kurczę w mojej głowie są piękne, 

naturalne, długie, skomplikowane zdania. Mogę opowiadać o historii, mogę opowiadać o historii 

królowej angielskiej, o tym jak hodować awokado na oknie w zimie albo jak handlować narkotykami. Nie 

wiem, cokolwiek. A w trakcie lekcji: „lubię placki” (      ) i tyle. Jak to w ogóle działa? Czy chodzi o to, że 

mój umysł jest zablokowany, bo się stresuję? W sumie się nie stresuję. To dlaczego, kiedy oglądam 

standup po niemiecku śmieję się ze skomplikowanych żartów, a w trakcie lekcji nie umiem powiedzieć 

prostego zdania. Coś tu jest nie halo. Na pewno to jest wina Billa Gatesa albo jakiegoś innego nerda z 

Kalifornii, który chce sprzedawać takie chipy, które będą wszczepiać do mózgu i automatycznie 

tłumaczyć języki i oni nie chcą, żeby ludzie uczyli się języków, więc dodają fluor do pasty do zębów i jak 

ja myję zęby tą pastą to mój mózg wie, że ma blokować języki obce, kiedy rozmawiam z partnerami 

językowymi. Jak wam się podoba moja teoria spiskowa?  

Trzecia rzecz, która też mnie wkurza to pociągi w Polsce. Oczywiście wkurzające jest to, że są 

wolne, i że ich nie ma dużo, i że działają najlepiej między dużymi miastami, a kiedy pojedziecie na wschód 

Polski to może lepiej jechać rowerem, ale najbardziej mnie wkurzają przedziały. Przedziały to takie 

pokoje w wagonach, takie gdzie jest sześć foteli, trzy osoby siedzą naprzeciwko innych trzech osób i oni 

dotykają się kolanami - jeśli są wysocy, jeśli są niscy to chwała im, macie szczęście, ale ci ludzie, ci obcy 

ludzie siedzą i patrzą na siebie i ja przez sześć godzin czy ileśtam godzin jadę pociągiem, patrzę jak ten 

chłopak je kanapkę, dłubie w nosie, zamyka oczy i próbuje spać, obserwuję go jak rozmawia przez 

telefon i naprawdę nie mam na to ochoty. Jest mało rzeczy, które mnie tak denerwują jak przedziały w 

pociągu. A nie daj Boże, kiedy planujesz podróż w nocy pociągiem i myślisz, że sobie rozłożysz fotel i 
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wygodnie, spokojnie, intymnie prześpisz kilka godzin, rytm pociągu będzie jak kołysanka, który będzie 

robił tak ty-ty, ty-ty, ty-ty, ty-ty, ty-ty, ty-ty, ty-ty, ale nie, bo fotele w takich przedziałach się nie 

rozkładają, a jak chcesz wyciągnąć nogi to musisz swoje nogi dać obok nóg jakiejś innej osoby i nawet 

nie jesteś w stanie ich całkowicie rozłożyć. Będziesz siedzieć jak na kazaniu w kościele przez sześć godzin 

albo przez całą noc i prawdopodobnie nie zmrużysz oka. Także nie polecam. Oczywiście nie wszystkie 

pociągi  w Polsce mają przedziały. Na przykład pendolino nie ma przedziałów, ale kogo stać na pendolino. 

Takie ceny to może we Francji powinny być, ale nie w Polsce, kiedy ludzie zarabiają trzy tysiące złotych. 

A propos pociągów, jeszcze jedna rzecz mnie tutaj wkurza. To, że w dwudziestym pierwszym wieku na 

dworcach głośniki są do niczego. Zamiast czystego głosu osoby, która mówi „Pociąg do Warszawy jest o 

dziesięć minut spóźniony” albo „Pociąg do Krakowa wjedzie na peron trzeci”, ten głos brzmi tak 

{przytłumiony dźwięki}. A jak mówią po angielsku to już na sto procent niczego nie zrozumiecie.  

No dobra. Numer cztery. Wkurza mnie, kiedy ludzie w supermarketach robią zakupy, a potem 

w trakcie spaceru między półkami zmieniają zdanie, to znaczy rozmyślają się, i odkładają swoje rzeczy 

na złe miejsce. Na przykład, jak wchodzisz do Lidla to najpierw masz warzywa i owoce, nie? No i na 

przykład myślisz sobie „O, awokado, mam ochotę na kanapkę z awokado”. Potem idziesz dalej, bierzesz 

mięso, ser, bla bla bla, idziesz sobie do ryżu i myślisz „Nie, jednak za drogie to awokado” i kładziesz 

awokado między makaronem i ryżem i tam zostawiasz, bo masz kompletnie w nosie to, że jakiś 

zmęczony pracownik Lidla, który zarabia gówniane pieniądze, będzie musiał chodzić między półkami i 

zbierać te awokada, chrupki, serki i tak dalej i zanosić je na swoje miejsce. Jeszcze pal go licho jeśli to 

jest jakiś suchy produkt, ale, kiedy bierzesz szynkę z lodówki i zostawiasz ją między ciastkami to 

naprawdę wstyd. I wiecie co? Tak bardzo mnie to irytuje, że ja czasami chodzę po tym supermarkecie, 

zbieram te rzeczy i odnoszę je na ich własne miejsce. Właśnie dlatego na zakupy w supermarkecie 

potrzebuję zwykle trochę więcej czasu.  

Numer pięć. Wkurza mnie, że ludzie chcę wszystkiego za darmo. Biznes w internecie generalnie 

wygląda często tak, że najpierw musisz zrobić bardzo dużo rzeczy za darmo, na przykład zacząć podcast 

albo filmy na youtubie, albo napisać e-booka, którego promujesz kompletnie za free no i potem możesz 

po jakimś czasie grzecznie, delikatnie zaprosić ludzi, którzy lubią twój kontent, twoje treści do zakupienia 

jakiegoś produktu. Na przykład w moim przypadku jest to członkostwo na stronie Polski Daily, czyli ja do 

was mówię, nagrywam wam podcasty i filmy no, a jeśli mnie lubicie, jeśli podobają wam się moje 

materiały to możecie zapłacić za więcej materiałów. Logiczne, nie? W końcu trzeba coś jeść. Matką 

Teresą nie jestem i nigdy nie aspirowałam do roli matki Teresy. No. Ale czasami dostaję wiadomości albo 

komentarze w stylu „Jak to? Ten kurs to nie jest za darmo? Za kurs trzeba płacić?” albo „Dwadzieścia 

euro za lekcję? Zwariowałaś? Ja sobie poszukam kogoś, kto bierze taniej.”. Albo komentarze do 

komentarzy „A, nie zapisuj się tam nie warto. Przecież wszystko jest dostępne w internecie za darmo.” 
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No fajnie, tylko czy jak idziesz do piekarni to też mówisz „Poproszę ten darmowy chleb i jeszcze tą bułkę 

gratis”. No bo dlaczego chleb ma kosztować, nie? Powinien być za darmo. Wszystko generalnie powinno 

być za darmo. Kto to wymyślił - ekonomia i pieniądze. Może wróćmy do momentu, kiedy wymieniamy 

się krowami i świniami. Wtedy będzie fair. Żeby nie było, to nie jest jakaś obraza do was. Ja naprawdę 

lubię nagrywać mój podcast i nie ma problemu, nie musicie kupować transkrypcji. Możecie po prostu 

słuchać i też jest mi miło. Szczerze mówiąc myślę, że nie powinniśmy oczekiwać, że wszystko w 

internecie będzie za darmo. Trochę się do tego przyzwyczailiśmy, nie, no bo wszyscy ciągle publikują 

jakieś darmowe e-booki i wideo i na youtubie są darmowe lekcje od programowanie przez 

projektowanie, lekcje języka, wszystko jest za free, ale to nie znaczy, że wszystko powinno być za free i 

jeżeli ktoś zdobywał swoją wiedzę i uczył się uczyć, uczył się przekazywać tą wiedzę, ma doświadczenie 

i chce sprzedać lepszy sposób albo może bardziej efektywny sposób na uczenie się, no to chyba taka 

osoba ma prawo. Tak naprawdę gdybym zaczęła się uczyć programować, to pewnie zaczęłabym od 

darmowych rzeczy, ale potem te darmowe rzeczy pomogłyby mi wybrać nauczyciela albo program, z 

którego chcę korzystać i wolałabym zapłacić kilkaset euro, kilkadziesiąt euro, nie wiem ile to kosztuje, i 

mieć materiały od osoby, której ufam, że jest specjalistą. Co o tym myślicie? Zgadzacie się ze mną czy 

jednak wszędzie szukacie darmowych ofert? 

Sześć. Dostaję gęsiej skórki, kiedy słyszę od swoich znajomych, że nie będą używać mniej 

plastiku, segregować śmieci, kontrolować ile wody używają i gasić światła, bo w Indiach mieszka miliard 

ludzi, którzy mają w poważaniu naszą planetę. Jak dla mnie ten argument jest kompletnie bez sensu, bo 

nie wiem czy zdajecie sobie sprawę moi drodzy znajomi, którzy tak mówią, że większość tych ludzi, którzy 

są biedni, mają dużo dzieci, nie konsumują tak dużo jak my w zachodnich społeczeństwach. Oni nie 

koniecznie zawsze kupują wszystko w plastiku. Nie mają tak wielu ubrań. Nie zamawiają sobie na Zalando 

pięciu par spodni, które noszą trzy razy a potem wyrzucają do kosza i ich wpływ na środowisko wcale 

nie jest aż tak ogromny. Poza tym co to w ogóle za wymówka. Że ja nie będę dbać o środowisko, bo inni 

nie dbają? Może jednak warto zacząć od siebie. Poza tym wiele biedniejszych krajów patrzy na zachód 

jak na święty obrazek. Tacy na przykład Egipcjanie. Kopiują wszystko co robią Amerykanie co uważam 

generalnie za żałosne, ale tak się dzieje, więc jeśli Amerykanie segregują śmieci, jeśli w Ameryce jest 

moda na weganizm, lokalne jedzenie i wspieranie lokalnej ekonomii, nie śmiecenie, opieka nad 

zwierzętami i tak dalej, to ci ludzie też będą bardziej skłonni to robić. No. Więc proszę segregować śmieci 

i nie marudzić. 

Siedem. Wkurza mnie, kiedy Polacy mówią, że są gościnni, a nie chcą przyjmować uchodźców. 

Generalnie w Polsce mieszkają chrześcijanie, prawda. Chyba nikt nie będzie się ze mną spierać. Kiedy ja 

chodziłam do szkoły na lekcje religii, a potem wieczorem babcia czytała mi opowiadania biblijne, 

analizowałyśmy historie z Biblii i generalnie w moim życiu chrześcijaństwo było bardzo ważne, to ja z 
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tych wszystkich lekcji wyniosłam to, że chrześcijanie muszą kochać bliźnich. Bliźni to po prostu inni 

ludzie. Nie ważne czy są z tej samej religii, z tego samego kraju, czy mają taki sam kolor skóry, wszyscy 

ludzie na świecie są bliźnimi. Na przykład, w Biblii jest historia o Samarytaninie. Leżał sobie gdzieś przy 

drodze jakiś facet , który był pobity, nie znam dokładnie szczegółów tej historii, ale opowiem wam jej 

sens, no i ten ranny facet sobie leżał przy drodze i umierał i obok niego przechodzili różni ludzie i nie 

zwracali na niego uwagi i byli to religijni ludzie i pozwalali mu umrzeć, ale nagle jechał facet z innego 

kraju, a może z innej religii, tak naprawdę nie wiem co znaczy Samarytanin. W każdym razie ktoś obcy, 

no i ten obcy zatrzymał się i pomógł temu biednemu rannemu mężczyźnie. No i te historie znają wszyscy 

Polacy. Tak samo jak znają historię wdowiego grosza, czyli, że biedna kobieta, która nie miała kompletnie 

nic dała swój ostatni grosz na budowanie świątyni chyba. W każdym razie jest taki sens, że nawet jak nic 

nie masz to i tak powinieneś pomagać, bo wtedy dopiero twoja pomoc ma naprawdę duże znaczenie. 

No i co z tego wszystkiego, z tych historii biblijnych robią sobie Polacy, którzy chodzą do kościoła co 

niedzielę, a kiedy ktoś ich zapyta czy powinniśmy przyjmować uchodźców mówią „A w życiu. Niech oni 

zdechną. Niech umrą w tych obozach. Niech sobie się modlą do, do Mahometa. Niech ich Arabia 

Saudyjska przyjmuje, a nie my. U nas nie ma miejsca dla tych brudasów.” Tak mówią, serio. Wcale nie 

wymyślam tego. No i znowu idą do tego kościoła i myślą, że są dobrymi ludźmi. Co z tym chrześcijańskim 

miłosierdziem proszę państwa? Jeśli znacie odpowiedź dlaczego ludzie tak myślą to napiszcie mi w 

komentarzu, bo ja nie jestem w stanie tego zrozumieć moją małą głową. 

Dobra. Następna rzecz, żeby nie było tak poważnie. Wkurza mnie to, że nie mam balkonu. Wiem, 

że to nie jest ogólna rzecz, która może wkurzać też was, ale powiem wam dlaczego tak bardzo mnie to 

wkurza. To dlatego, że kiedy robię pranie to w moim europejskim, niemieckim mieszkaniu nie ma 

suszarki automatycznej. To nie Ameryka proszę państwa. U nas pranie wiesza się na stojącej suszarce. 

No i kiedy moja mama wieszała pranie na stojącej suszarce na balkonie to ono zawsze pięknie pachniało 

smogiem z kominów w Zamościu. A moje pranie, które wieszam w mieszkaniu? Śmierdzi stęchlizną, czyli 

ma taki zapach starej wilgoci. No i ja tam potem sobie daję dużo różnych olejków, zapachów, ale to nic 

nie pomaga, bo potem składam taki ręcznik, wkładam go do szafki i kiedy mam stresujący dzień to 

wieczorem sobie biorę kąpiel i sobie zapalam świeczki i się relaksuję, a potem wychodzę z wanny, biorę 

sobie świeży ręcznik i ten ręcznik śmierdzi stęchlizną i cały mój relaks idzie na marne i znowu się 

denerwuję, i znowu się wkurzam, i znowu narzekam. Jeśli znacie sposób na śmierdzące pranie to 

napiszcie mi. Od razu wam powiem, że nie chodzi o pralkę. Pralkę już myłam różnymi rzeczami, różnymi 

detergentami. Otwieram okna, wietrzę mieszkanie. Nic nie pomaga. 

Następną rzeczą, która mnie wkurza to matki. Nie matki generalnie, bo rozumiem, żeby 

populacja ludzi na świecie istniała potrzebujemy matek. No ja też mam matkę, jasne. Może nawet kiedyś 

będę mieć dzieci, kto wie, zobaczymy, ale wkurzają mnie kobiety, które jak tylko urodzi im się dziecko 
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to cały świat dla nich przestaje istnieć. Stają się takim ideałem matki, jakby posiadanie dziecka było 

największą misją  w życiu. I chcą rozmawiać tylko tych ząbkach, które dzieciom rosną, o pieluchach, o 

kupach, o szczepieniach, o zabawkach dla dzieci, ekologicznych, nieekologicznych, muzycznych, 

edukacyjnych, o książeczkach. Ja nie wiem. Może to jest kwestia hormonów. Ja nigdy nie miałam dziecka, 

więc nie wiem jak to funkcjonuje, ale czy naprawdę to hormony matczyne tak bardzo uderzają do głowy, 

że zjadają szare komórki i już nie można z tymi ludźmi na żadne inne tematy rozmawiać? Chyba nie u 

wszystkich, bo mam takie koleżanki z którymi normalnie można rozmawiać, ale mam też takie, które 

zamieniły się w zombie. Zombie-matka. Jak to było u was? Macie dzieci? Jak macie to też mieliście taki 

moment idiotyzmu? Może to przechodzi potem. Nie wiem. W każdym razie irytuje mnie to.  

Dziewięć. Wkurza mnie to, że powinnam dobrze wyglądać. To też może być w sumie taka polska 

rzecz, bo Polki bardzo dają o wygląd. Makijaż jest ważny dla Polek, fryzura, dobrze pomalowane włosy, 

paznokcie, moda, to znaczy ubrania. Musisz mieć dopasowane spodnie do butów. Musisz od czasu do 

czasu pójść do kosmetyczki, żeby ci wyczyściła skórę i naciągnęła zmarszczki i zaaplikowała jakieś 

magiczne esencje, które sprawią, że w wieku lat czterdziestu będziesz wyglądać na trzydzieści dziewięć. 

To w sumie może być przyjemne, nie powiem, chętnie bym poszła, jakbym miała więcej czasu i 

pieniędzy, ale myślę, że to jest trochę przegięcie, przesada, że w Polsce kobiety obserwują inne kobiety 

tylko po to, żeby mieć satysfakcję, kiedy zobaczą, że ta kobieta ma zmarszczki. „O Boże jakie masz 

zmarszczki mimiczne. Twoje czoło jest starsze od twoich policzków.” I ja tak oglądam i słucham tych 

polskich kobiet, a potem idę do łazienki i patrzę w lustro i się nie poznaję. Kim jest ta kobieta, przecież 

ja w środku to mam dziewiętnaście lat, a moje czoło faktycznie, z pięćdziesiąt pięć. Jakich kremów 

powinnam zacząć używać. Może źle wklepuję kremy. Może nie powinnam masować twarzy, ale tylko tak 

delikatnie wklepywać krem opuszkami palców. Może powinnam kupić sobie specjalną sylikonową 

szczotkę do oczyszczania i masowania twarzy. Może wtedy będę pasować do standardów piękna w 

Polsce. No i chyba powinnam sobie kupić buty na obcasach, żeby delikatnie kołysać biodrami jak idę z 

sypialni do salonu na lekcję polskiego. I tak naprawdę to chyba nie wkurza mnie to, że takie standardy 

urody istnieją. Wkurza mnie to, że ja im ulegam. Że chociaż cały czas mam świadomość tego jakie jest 

to głupie to przed nagraniem albo przed lekcją na Zoomie idę i wklepuję ten pokład i używam maskary i 

nakładam pomadkę i patrzę w lustro pięćdziesiąt razy, żeby powiedzieć sobie „Ok, może być.” 

Dziesięć. Wkurza mnie, kiedy ludzie przechodzą na angielski, kiedy obcokrajowiec potrzebuje 

trochę więcej czasu, żeby stworzyć zdanie. To znaczy irytuje mnie niecierpliwość i tu nie mówię tylko o 

Polakach, ale też mówię na przykład o Egipcjanach, z którymi próbowałam czasem rozmawiać po 

arabsku, ale oni zawsze przechodzą na angielski jak tylko zrobię jakiś błąd. Na początku jest hahahiha. 

Śmieją się, że łał mówisz po arabsku. Brawo jesteśmy z ciebie dumni, a zaraz potem jest „What did you 

do last weekend?” Trochę cierpliwości. Naprawdę, można mieć normalne, ciekawe rozmowy z 
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obcokrajowcem, który dopiero uczy się języka. Sami o tym dobrze wiecie, nie? Że czasami po prostu 

potrzebujecie kilku sekund, żeby znaleźć to właściwe słowo gdzieś tam z tyłu szuflady w głowie. I te kilka 

sekund już im wystarcza, żeby przejść na angielski. Angielski mnie wkurza. Dlaczego wszyscy musimy 

mówić po angielsku. To jest takie wygodne. Dlaczego Czech, który spotka się z Polakiem od razu zaczyna 

mówić po angielsku zamiast włożyć troszeczkę wysiłku i spróbować się nawzajem zrozumieć. Czy 

naprawdę aż tak nam się śpieszy i nie mamy tych pięciu sekund, żeby pomilczeć i poczekać. 

 No dobra. Tak patrzę już na swój program do nagrywania podcastów i widzę, że się rozgadałam. 

Trochę za dużo mówiłam, trochę za dużo marudziłam, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i, że nie 

było to takie nudne. Pewnie mogłabym jeszcze wam tutaj poopowiadać trochę o innych rzeczach, które 

mnie wkurzają jak na przykład to, że zawsze, kiedy chcę ugotować jajko na twardo to wychodzi na 

miękko, a jak chcę ugotować jajko na miękko to wychodzi na twardo. Ale może innym razem. Tymczasem 

jeśli są jakieś takie pierdoły, które was irytują, napiszcie mi w komentarzu i koniecznie zasubskrybujcie 

mój podcast, bo wtedy widzi go więcej osób. A jeśli macie dla mnie minutkę, to napiszcie mi recenzję 

podcastu. W tym programie, w którym słuchacie, czyli może to być ApplePodcast, co tam jeszcze jest, 

nawet na youtubie możecie mi po prostu napisać komentarz. Im więcej komentarzy tym więcej osób 

zobaczy podcast, będzie go słuchać, ja będę miała więcej słuchaczy, więc będę mogła bardziej 

skoncentrować się na podcastach, więc będę mogła nagrywać więcej podcastów, bo będzie mnie na to 

stać. Po prostu. Oczywiście zapraszam cię też na moją stronę internetową www.polskidaily.eu, która 

sponsorowała dzisiejsze narzekanie. Jeśli masz jakiś temat, który chciałbyś, chciałabyś mi zaproponować, 

temat nowego odcinka to śmiało do mnie pisz na paulina@polskidaily.eu. A to już jest koniec i bomba, 

kto nie słuchał ten trąba. Do usłyszenia. 
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