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Jarek pojechał do Wielkiej Brytanii do pracy, a że był wtedy studentem,
to miał bite trzy i pół miesiąca wolnego. Grzech siedzieć tyle czasu
w domu, skoro pieniędzy na wakacje i tak mu nikt nie da. Angielski niby
znał, ale nie było to nic poza podstawową komunikacją opanowaną jeszcze
w liceum. Can you repeat? I don’t understand i tak dalej.
W Londynie nie udało mu się dostać etatu u polskiego pracodawcy.
Obiady były najtańsze w hinduskiej knajpie, gdzie musiał dogadać się
po angielsku, by dać znać, że wczoraj sos był za ostry. W sklepie, kiedy
akurat nie było z nim kogoś, kto lepiej od niego znał angielski, musiał
w końcu wytłumaczyć sprzedawczyni przy kasie, że widział, że cena
za kilo bananów była o połowę niższa. Przecież funt drogą nie chodzi!
A jak się zgubił po wyjściu z metra, padł mu telefon i pamiętał tylko
nazwę pubu, w którym był umówiony z kolegą, nie pozostawało nic
innego, jak zapytać jakiegoś przechodnia.
I tak, przechodzień okazał się Brytyjczykiem z krwi i kości i jego
akcent był tak silny, że nawet left brzmiało jak sklepowe shelf. Dopiero
po pięciu minutach się dogadali, a Jarek był dumny z siebie, bo do
pubu nie tylko trafił, ale nie poddał się po pierwszych słowach owego
pana.
Nie poddał się!
Wszystkie te osoby i sytuacje dostarczyły mu okazji do skorzystania
z języka. Mówi się, że życie czasem zmusza nas do zrobienia czegoś.
Jarkowi rzuciło angielski pod nogi. Ale czy to były kłody? Przecież
z Londynu wyjechał, komunikując się w tym języku na zupełnie innym
poziomie niż w momencie przyjazdu. I tu nie chodziło o akademickie
dywagacje na temat wpływu zanieczyszczenia środowiska na poziom
wód w ocenach. On potrafił się dogadać. Jeśli pamiętasz swoje pierwsze
„dogadanie się” za granicą, wiesz doskonale, o czym mowa.
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Każdy z nas zna też jakąś ciocię, która wyjechała do Chicago i dalej
zna tylko podstawy angielskiego, a nie była w Polsce od piętnastu lat.
Jak to zrobiła? Ma męża Polaka. Z satelity wszystkie programy lecą
na żywo w naszym pięknym, ojczystym języku. Pracuje z Polkami.
Chodzi do polskiego sklepu, gdzie kupuje barszcz instant z instrukcją
przygotowania po polsku. Wprawdzie jej sąsiad ma żonę Amerykankę,
ale na „barbekju” i tak wszyscy mówią po polsku, bo dla jednej osoby
nie będą się męczyć po angielsku. Ewentualnie, jak Amerykanka nie do
tego garbecia wrzuci plastik, ciocia rzuca znudzonym głosem „not hir”.
Do kościoła chodzi polskiego, bo w innym nie wiedziałaby, co się
dzieje. Do lekarza, jak oczywiście trzeba, idzie z kuzynką urodzoną
już w Stanach, która mieszka po drugiej stronie ulicy. A jak odbiera
domowy telefon, mówi wyuczoną formułę, że prosi o telefon po
18:00, jak będzie w domu syn, który chętnie porozmawia i pomoże
się dogadać.
EKSTRAINFORMACJA 2

Superrada ode mnie? Słuchasz podcastów, żeby się osłuchać? Jeśli tylko
nie prowadzisz auta, a jedziesz tramwajem, zorganizuj sobie mikronotesik
i notuj w nim słowa- klucze, najważniejsze informacje albo liczby. Spróbuj tak poeksperymentować i sam się przekonaj, o ile więcej będziesz
pamiętać po wciśnięciu przycisku „pauza”. Może nawet stwierdzisz, że
zasłyszane informacje są na tyle wartościowe i ciekawe, że zechcesz się
nimi z kimś podzielić, a to kolejny stopień wtajemniczenia. Opowiedzenie
osobie trzeciej o tym, co usłyszałeś, to trick, który jeszcze lepiej zagnieżdża nowe informacje w twojej pamięci. Możesz poprosić swojego nauczyciela, żeby zawsze na początku zajęć pytał Cię o to, co wydarzyło się w
ciągu ostatniego tygodnia lub o czym był najnowszy podcast twojego
ulubionego ekonomisty. Chyba nie muszę wspominać, że wiadomości i
nagrania mają być w języku, którego się uczysz?

Więc może się okazać, że ta ciocia, lecąc samolotem na Balice, po
raz pierwszy od piętnastu lat nie zrozumie stewardesy, która będzie jej
proponować zmianę ustawienia fotela, żeby było jej wygodnie, a Jarek,
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który spędził lato w Londynie, jeszcze ładnie by podziękował i poprosił
o szklankę wody.
To pytanie – jak nie wyjeżdżając z własnego miasta, być jak Jarek?
Zapamiętaj, Drogi Czytelniku. Słowa to też mówienie. Tak zwane
„słowa-klucze” mogą pomóc nam się dogadać. A żeby mówić, trzeba
zacząć od tak zwanego dogadywania się, gdzie wcale nie potrzeba
wybitnej znajomości słownictwa. Ponadto samymi słowami też się
skomunikujemy, ale więcej o tym w punkcie F. W tym rozdziale
dowiesz się, czy warto wypowiadać pojedyncze słowa. Od początku
musisz być nastawiony na to, żeby chłonąć wiedzę ze wszystkich
możliwych źródeł.

Podręczniki wystarczały
w średniowieczu.
Musisz się otoczyć językiem. Nawet pojedynczymi słowami.
Każdy z nas zna kogoś, kto wyjechał do obcego kraju i udało mu
się w ten sposób nauczyć języka. Co więcej, zrobił to całkiem szybko
i sprawnie, a nie podejrzewaliśmy go o taki talent językowy. A drugi
pojedzie i po piętnastu latach hello, how are you i niewiele więcej.
Wiesz, jak to się stało?
Po pierwsze, nie można zwariować. To po pierwsze i najważniejsze.
Co za dużo, to nie przetworzysz. W słynnej książce The paradox of choice
Barry Schwartz pisze o tym, jak możliwość wyboru utrudnia nam życie.
Tak, utrudnia. Nie zawsze „móc wybrać” oznacza „być szczęśliwym,
że można”. Mnogość możliwości przyprawia o zawrót głowy.
Kupienie pary jeansów jest dziś o wiele trudniejsze i stresujące
niż jeszcze czterdzieści lat temu. Kupić jeansy to nie takie hop-siup.
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Wejść do sklepu. Zmierzyć, zdecydować, zapłacić, wrócić do domu.
Jak w ogóle wybrać sklep, do którego chcemy się wybrać? Stop. Sklep?
A może lepiej zamówić przez internet?
Zdecydowałeś się jednak na sklep. Ale do której galerii handlowej
iść? A iść teraz czy za dwa tygodnie, jak zaczną się śródsezonowe
wyprzedaże?
I takie wątpliwości mnożą się na każdym kroku.
W tym rozdziale będę Cię więc namawiać do zorganizowanego
otaczania się językiem, co też pozwoli na utrzymanie systematyczności
w wykorzystywaniu tych pomocy językowych.
Ale czy zastanawiałeś się, ile rzeczy każdego dnia robisz
odruchowo? Bez namysłu, jak ciocia Jola z Chicago? A gdyby tak twój
mózg mógł odtańczyć kankana za każdym razem, kiedy wykonujesz
jakąś rutynową czynność? Przed Tobą rozdział poświęcony otaczaniu
się językiem i czerpaniu z pojedynczych słów, abyś w końcu zacząć
mówić pełnymi zdaniami.
A skoro już znasz jakiś język, to odszukasz tu podpowiedzi, gdzie
znaleźć słowa, których nie nauczyli Cię w szkole, na kursie językowym
ani nie podali w podręczniku, który tak sumiennie przerobiłeś od deski
do deski.

A. DOSTOSUJ SWÓJ SMARTFON
Telefony służyły do dzwonienia.
Smartfony są za mądre, żeby tylko dzwonić.
Jeśli nie posiadasz smartfonu, i tak nie masz wymówki. Weź swój
telefon. Już teraz znajdujesz zakładkę. Jak nie masz, to zagnij stronę.
Pozwalam.
Odkładasz książkę i zmieniasz język telefonu na francuski, jeśli się
go uczysz. Jeśli uczysz się chińskiego, to na chiński, jeśli angielskiego,
to na angielski i tak dalej.
Nie czytaj. Odkładaj.
Widzę, że nie odłożyłeś!
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Posiadacze telefonów łapią aparaty, a szczęśliwi użytkownicy
smartfonów swoje inteligentne urządzenia.
OK. Idziemy dalej. Dziękuję za współpracę.

Recepta
Recepta

Świadczeniobiorca
Świadczeniobiorca
Pacjent
Pacjent

Zalecenia:
Zalecenia:

brak spacerów,
brak spacerów,
absolutny zakaz pora
nnej gim
nastyki,
absolutny zakaz porannej
gimnastyki,
zaleca się wybranie
windy zamiast schodó
zaleca się wybranie windy
zamiast schodów
w
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Możemy wrócić do smartfonów, telefonów i wyjaśnienia, po co tak
pcham Cię ku utrudnieniu sobie życia.
Quiz na szybko:
1. Jak wygląda przycisk, który wciskasz, żeby wysłać stworzoną
wiadomość tekstową?
2. Czy ikonka do zakończenia połączenia głosowego to tylko
telefonik czy telefonik z kabelkiem?
3. Na tapecie, obok poziomu baterii, masz jeszcze jakąś ikonkę?
Jeżeli znasz odpowiedź na te trzy pytania, nie pozostaje mi nic
innego, jak pogratulować Ci doskonałej pamięci! Zupełnie szczerze
muszę przyznać, że jestem nawet zazdrosna, bo sama nie wiem, co
tam mi się wyświetla.
Quiz miał jeden cel – uświadomienie Ci, że można patrzeć i nie
widzieć. Ile razy dziennie patrzysz na swój smartfon? Phi, kto by to
zliczył, pomyślisz. I masz rację – tu nie o tym, tu o tym, że działanie
na tak zwanym autopilocie istnieje, korzystasz z niego i jest jednym
z dobrodziejstw ewolucji, która pozwala nam funkcjonować bez
zbędnego zagłębiania się w szczegóły czynności, które pięknie
odbębniamy każdego dnia. Odbębniamy bezboleśnie!
To teraz pytanie. Co spowoduje, że zmienisz język w telefonie?
Przecież i tak klikasz na pamięć i nie czytasz ikonki z napisem „wyślij”,
kiedy wysyłasz!
I w tym cały sęk! Ty i tak będziesz wiedział, jak wysłać SMS, ale
oko zauważy nowe słowo. Możesz nawet poczuć się zdziwiony. Jeżeli
nie znałeś odpowiedzi na trzy pytania o szczegóły twojego telefonu,
może nie zapamiętasz za pierwszym razem słowa „wysyłać” w nowym
języku, ale za sto pięćdziesiątym razem już je zakodujesz.
Nie zakodujesz? Tak Ci się wydaje.
Za jakiś czas okaże się, że kiedy zetkniesz się z tym słowem, twój
mózg wykona następujący manewr:
Przykłady takich słowników w języku angielskim: ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Oraz francuskim: ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Najpierw zobaczysz w wyobraźni swój telefon. To może trwać
nawet ułamek sekundy. Może nawet nie będziesz znał polskiego
odpowiednika tego słowa, ale znaczenie zacznie się przebijać przez
Twoje zwoje mózgowe, aż po kilku mrugnięciach okiem wykrztusisz
zdziwiony: „.… to jest ten, wysyłać? Tak?”.
Tak. Wysyłać. A nauka przeszła poza Twoją świadomością.
Od razu uprzedzam, że kiedy tylko pojawi się pierwszy problem, bo
będziesz musiał wybrać jakąś opcję w telefonie, której nie wykonujesz
za często i nie rozumiesz, co się wyświetla, pobiegniesz do ustawień
i wrócisz do polskiej wersji językowej. Ale bez obaw. Do wersji
angielskiej, francuskiej czy chińskiej możesz wrócić. Pamiętaj, aby
natychmiast po sprawdzeniu polskiego odpowiednika wykonywanej
czynności wrócić do trybu „darmowy kurs językowy za pomocą
smartfonu”.

B. FACEBOOK, A PO NIM E-MAIL
Nawet jeśli nie jesteś fanem mediów społecznościowych, to
prawdopodobnie korzystasz z poczty mailowej. Ale najpierw kilka słów
skierowanych do miłośników lub po prostu użytkowników Facebooka.
Mój zawód wypaczył troszkę moje patrzenie na pewne narzędzia.
Radio nie jest tylko do słuchania, a Facebook do przewijania czy
klikania. To są fantastyczne stymulatory nauki.
Ale jak? Czujesz, że zaraz zasugeruję Ci klikanie wszystkich stron
„lubie fr”, „bede mowic po fr”, „jedno japońskie słówko na dziś”. Nie,
nie, nie. Przecież mówiłam Ci, że co za dużo, to nie przetworzysz!
Dokładnie miesiąc po tym, jak zaczniesz korzystać ze swojego
smartfonu po francusku, fińsku czy niemiecku, zrób to samo
z Facebookiem. Czuję to pytanie w powietrzu – czemu akurat po
miesiącu?
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Wtedy będziesz znać większość podstawowych słów, jak „wyślij”,
„skasuj”, „zaloguj się”.
Wszystkie kolejne słowa będą nowe, ale sama aplikacja lub strona
na ekranie nie będą wyglądać aż tak obco, bo wiele z tych elementów
będziesz już zna
i rozumieć. Więc zamiast z własnej woli ładowa
się w podwójne wyzwanie smartfonowo/telefonowo/facebookowe,
idź po kolei tą drogą, a zajdziesz o wiele dalej.
Po kolejnym miesiącu dorzuć polubienie stron o tematyce,
która Cię interesuje. Nie musisz klikać w każdy link udostępniony
przez ulubioną francuską piosenkarkę, ale wystarczy, że dziennie
prześledzisz wzrokiem kolejne słowa, a w przypadku właśnie języka
francuskiego, którego uczę, wszystkie te słynne akcenty same zaczną
się pojawiać, kiedy to Ty będziesz pisał.

Co więcej, język trzeba
zabierać na wycieczki. Wracać
do niego, będąc otoczonym
różnymi dźwiękami, ludźmi czy
przedmiotami.
Osłuchanie się z językiem jest tak samo ważne jak opatrzenie.
Niestety, jeśli zarzucisz zainteresowanie tematem i nie będziesz
otwierał francuskojęzycznych linków, które pokazuje Ci Facebook,
z czasem przestaną się one pojawiać. Tak działa logarytm Facebooka.
Więc za jakiś czas będziesz musiał wejść na polubiony fanpage,
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żeby zasygnalizować Facebookowi, że nadal chcesz być w temacie,
albo otworzyć dany fanpage i zaznaczyć tam opcję „wyświetlaj jako
pierwsze”, co będzie oznaczało, że każda publikacja z danej strony
będzie pokazywana jako pierwsza przy otwarciu Facebooka.
Jeśli nie jesteś zaawansowany i dopiero zaczynasz naukę jakiegoś
języka, to chodzi tu też o wyłapywanie słówek. Znasz ten moment nauki
języka, kiedy zaczynasz obsesyjnie przeszukiwać tekst w poszukiwaniu
chociaż jednego słowa, które znasz? I pamiętasz ten słodki moment
odnalezienia go? To też forma powtórki, nauki i oswajania z językiem,
która poprzedza moment ogólnego rozumienia tekstu, gdzie znajomość
co trzeciego słowa pozwala zrozumieć kontekst.
Podpowiem Ci jeszcze jedną rzecz, Drogi Czytelniku. Dopóki
nie rozumiesz tekstu, smakuj pojedyncze słowa. Smakuj, a zgrzytaj
zębami, że nie znasz reszty. Kiedy zaczniesz rozumieć konteksty, ciesz
się tym i trenuj tę umiejętność bez cienia rozgoryczenia, że to nie
moment pełnego rozumienia tekstu pisanego. Pozostawanie w strefie
komfortu nie jest takie złe, jak straszą nas nagłówki motywacyjnych
postów, ale o tym później, w rozdziale o trzymaniu się własnego tempa.
Lingwistycznym freakom polecam jeszcze inne ćwiczenie –
porównywanie różnic.
Doskonale znasz jakiś język obcy i teraz uczysz się kolejnego?
Najpierw przez miesiąc pobaw się Facebookiem w wersji języka
obcego, który świetnie znasz. Będziesz mógł rozsmakować się w takich
niuansach jak angry po angielsku jako reakcja na post, a tu nagle po
francusku onomatopeiczne grrr! To i wiele innych smaczków można
odkrywać tygodniami podczas korzystania z Facebooka, zamieniając
języki co jakiś czas.

C. JEDŹ NA WAKACJE ALBO CHOCIAŻ
WŁĄCZ SMART TV
O, już zaraz, że telewizor, że strata czasu, że jak ja mogę porów
nywać wypoczynek w tropikach z gapieniem się w ekran? Już śpieszę
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z wyjaśnieniem związku pomiędzy telewizorem a plażą! No, może
bardziej telewizorem, a konkretnie barem na tejże plaży.
Jednym z tradycyjnych punktów moich zajęć jest pytanie o to, jak
minął dzień, co ktoś robił w weekend i jakie ma plany na kolejny.
Jestem wścibska? Może troszeczkę, ale te pytania powodują, że musisz
mówić o SWOIM hobby, SWOICH ulubionych potrawach, SWOICH
ulubionych programach w telewizji, SWOICH ostatnich zakupach.
Jako osoba owładnięta szałem szukania edukacyjnych rozwiązań
ostatnio aż krzyknęłam z radości na wieść, że moja klientka kupiła
sobie nowy telewizor! Przysięgam, cieszyłam się jak po upolowaniu
swojego rozmiaru butów w TK Maxx. Zaraz po wiadomości
o kupnie telewizora dopytałam tylko, czy to jeden z przedstawicieli
inteligentnych rozwiązań, bo co smart TV, to smart TV – dostęp do
aplikacji i internetu wiele zmienia.
Wiesz, co się robi, jak się uczy języka obcego i ma telewizor? Słucha
się i ogląda wiadomości. Oczywiście, że nie muszą to być wiadomości,
skoro ich nie lubisz. Jeśli jesteś fanem sportu, oglądaj relacje z meczu
ze strony online w tym języku. Przecież każdy wytrawny fan futbolu
i tak wie, co się dzieje, a komentarze dziennikarzy to tylko dodatek.
Więc co za problem, jeśli będziesz rozumieć co piąte słowo?
Co jeszcze można oglądać? Wszystko. Przysięgam, wszystko.
Na YouTubie znajdziecie wszystko, w każdym języku. Porady dla
majsterkowiczów, komentarze ekspertów na temat rozdania Nagród
Nobla. Vlogi podróżników, reportaże o produkcji lakieru do paznokci.
Wszystko. Dosłownie wszystko.
A teraz odpowiedź na pytanie, co ma wspólnego bar na plaży
z telewizorem.
W obu tych miejscach oswajasz się z „niepodręcznikowym
słownictwem, autentycznym akcentem i naturalnym rytmem
mówienia”. A to klucz do kompleksowej znajomości języka.
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ZBIÓR TWOICH PRAW, ZDEFINIUJ JE SAM:
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Data monologu

Jego długość

Czego nie
potrafiłam/-łem
powiedzieć?

Jakie błędy
popełniłem?

Co zrobiłem
lepiej niż
poprzednio?*

