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Język polski w wielojęzykowej rzeczywistości — wyzwania i perspektywy

W broszurze „Język polski”, wydanej w 2007 roku przez Radę Języka Polskiego, czy-
tamy: 

Z 38 milionów użytkowników w Polsce, 2 milionami w Europie poza Polską i do tego około  
8 milionami głównie rodowitych użytkowników poza Europą język polski należy do 25 naj-
większych języków świata. Jest jednym z 10 największych języków w Europie. Pod względem 
liczby rodowitych użytkowników zajmuje szóste miejsce w Unii Europejskiej. W różnym stop-
niu zna go około 50 mln ludzi. Jako język ojczysty (ściślej: jako „first language”) deklarowany 
jest, według „Languages of the World”, przez mieszkańców 21 krajów. Dla około 45 milionów 
jest językiem ojczystym1. 

W ostatnich 10 latach, od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, język 
polski słychać na co dzień coraz częściej na ulicach bardzo wielu miast zachodniej Europy. 
W najnowszym raporcie Główny Urząd Statystyczny podaje2: 

Szacuje się, że w końcu 2012 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2130 tys. 
mieszkańców naszego kraju, tj. o 70 tys. więcej niż w 2011 roku (około 2060 tys.). W Europie w 2012 
roku przebywało ponad 1816 tys. osób (w 2011 roku — około 1754 tys.), przy czym zdecydowana 
większość — około 1720 tys. — emigrantów z Polski przebywała w krajach członkowskich UE. 
Liczba ta zwiększyła się o 50 tys. w stosunku do 2011 roku. Spośród krajów UE nadal najwięcej osób 
przebywało w Wielkiej Brytanii (637 tys.), Niemczech (500 tys.), Irlandii (118 tys.) oraz w Holandii 
i we Włoszech (po 97 tys.). 

1 http://www.rjp.pan.pl/images/stories/pliki/broszury/jp_polski.pdf [27.10.2013 r.]
2 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2012 dostępna na stronie:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_Szacunek_emigracji_z_Polski_lata_2004-2012_XI_2012.

pdf [27.10.2013 r.]
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Jesteśmy drugim, po Rumunii, krajem UE, którego największa liczba mieszkańców 
mieszka poza granicami ojczyzny (Vasileva 2011). Z Polski wyjechało w ciągu niespełna 
8 lat (2004–2012) ponad 10 procent osób w wieku 25–34 lat. W Wielkiej Brytanii język 
polski stał się w ostatnim czasie drugim po języku angielskim najpopularniejszym języ-
kiem, pozostawiając w tyle punjabi, urdu, bengali, guarajati i języki chińskie, które do tej 
pory zdecydowanie dominowały na mapie językowej Wysp3. Można zresztą spodziewać 
się, że taka sytuacja w najbliższych latach nie ulegnie zmianie, zważywszy na fakt, że co 
roku w Wielkiej Brytanii przychodzi na świat ponad 25000 dzieci polskiego pochodzenia. 
Polscy emigranci stanowią ponadto obecnie 44,2 procent obcokrajowców na Islandii, 
23,5 procent w Irlandii i 14 procent w Norwegii, co czyni nas najliczniejszymi grupami 
imigrantów w tych krajach (Vasileva 2011)4. Nie wnikając w zagadnienia demograficzne, 
polityczne, społeczne itd. związane z poakcesyjną migracją, skupię się tutaj na sytuacji 
samego języka polskiego. 

Stosunkowo wysoka pozycja języka polskiego na liście największych języków świata 
oraz znaczne rozmiary emigracji, zarówno tzw. starej (przede wszystkim okołowojennej), 
jak i najnowszej, wiążą się z:

1)  rosnącym zainteresowaniem nauką i nauczaniem języka polskiego jako obcego  
(tj. w warunkach szkolnych lub na kursach językowych);

2)  wprowadzaniem do języka polskiego zapożyczeń i strukturalnych kalk z innych 
języków;

3)  rosnącym zapotrzebowaniem na informację i poradnictwo w dziedzinie dwuję-
zyczności (wielojęzyczności); 

4)  rosnącym zainteresowaniem nauką języka polskiego dla dzieci polskiego pocho-
dzenia przebywających poza Polską;

5)  potrzebami przygotowania szkolnictwa polskiego na przyjęcie do kraju dzieci 
reemigrantów (tj. dzieci polskiego pochodzenia urodzonych lub wychowanych 
poza granicami Polski), jak i dzieci niepolskiego pochodzenia (które wraz z ro-
dzicami imigrowały do Polski bądź urodziły się w Polsce w rodzinach niepol- 
skich); 

6)  pojawieniem się nowych perspektyw badawczych nad językiem polskim.

Glottodydaktyka języka polskiego cieszy się już od kilku lat niesłabnącym zaintereso-
waniem — ze szkołami kultury i języka polskiego działającymi przy każdej już chyba więk-
szej państwowej uczelni uniwersyteckiej w Polsce, szkołami letnimi, programami, podręcz-
nikami, seriami naukowymi, czasopismami, konferencjami itd. poświęconymi zagadnieniu 
nauczania języka polskiego jako obcego. Pozostawiając na uboczu temat nauczania języka
polskiego, jak i kwestie zapożyczeń i kalk (które to zagadnienia również doczekały się

3  Dane Office for National Statistics dostępna na stronie: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_302179.
pdf [27.10.2013 r.]

4 W Danii jest to 6,5 procent, w Niemczech — 6 procent, w Szwecji — 6,5 procent, a w Holandii  
— 6,6 procent. 
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bardzo wielu opracowań), skupię się na punktach 3)–6) wyliczonych powyżej. Nim jed-
nak do rozważań tych przejdę, dokonać muszę istotnego rozróżnienia terminologicznego. 

1. Język ojczysty a język dziedziczony 

Jak zauważają słusznie Lipińska i Seretny (2006: 21) termin język ojczysty zdaje się być oczy-
wisty i zrozumiały, ale przy próbie jego sprecyzowania lub zdefiniowania rodzą się wątpliwo-
ści. W jednej ze swoich prac Lipińska (2003: 15) proponuje następującą definicję:

Język ojczysty jest pierwszym poznawanym i ‘doświadczonym’ (doznawanym) przez czło-
wieka językiem, w którym się porozumiewa z otoczeniem. Ma on znaczący udział w po-
znawaniu świata i kształtowaniu struktury osobowości, sprawiając, że człowiek się z nim 
utożsamia, w dorosłym życiu zazwyczaj w nim myśli, śni, liczy i modli się.

Na określenie języka przodków (rodziców), który nabywany jest przez potomków 
w środowisku domowym w kraju innym niż kraj, w którym język ten jest językiem oficjal-
nym, literatura zachodnia od jakiegoś już czasu posługuje się terminem język dziedziczony 
(heritage language)5.

Język polski nabywany i używany przez potomków polskich emigrantów poza grani-
cami kraju jest zatem językiem dziedziczonym6. W takim znaczeniu terminu tego będę tutaj 
używać. 

2. Zapotrzebowanie na adwokatów bilingwizmu

„Z 2 mln Polaków, którzy przebywają za granicą, ponad 1,4 mln ma 39 lat lub mniej, w tym 
jest 226 tys. dzieci do 15. roku życia” pisze w artykule z 7 października 2013 roku „Rzecz-
pospolita”, powołując się na niepublikowane dane GUS-u na temat emigracji w latach 
2004–20127. Oznacza to, że w efekcie poakcesyjnej emigracji mamy w Europie ogromną 
liczbę dzieci, które mają szansę stać się dziećmi dwujęzycznymi (czasem trójjęzycznymi) 
z językiem polskim jako językiem dziedziczonym. I, jak wiemy, dzieci tych przybywa co 
roku kilkadziesiąt tysięcy. W tej chwili walka o dwujęzyczność potomstwa „nowej emigra-
cji” winna być traktowana jako pierwsze i najważniejsze wyzwanie dla języka polskiego 
poza krajem. 

Do lat 60. ubiegłego wieku dwujęzyczność postrzegana była dość powszechnie przez 
naukowców, włączając językoznawców, jako obciążenie (Baker 2011: 140). Wierzono, że
dwujęzyczność powoduje spowolnienie umysłu, obniżenie inteligencji oraz dezorientację

5  Znakomity zarys historii i zakresu użycia tego terminu znaleźć można w artykule Polinsky i Kagan 
(2007).

6  Szczegółowe rozważania na ten temat, wsparte danymi liczbowymi, prezentuję w oddzielnym arty-
kule (Martowicz, w przygotowaniu).

7  http://www.rp.pl/artykul/1054596.html?print=tak&p=0 [27.10.2013 r.]
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emocjonalną i społeczną. Badania Peala i Lamberta (1962) były pierwszymi, w których za-
prezentowano wyniki wskazujące na pozytywne skutki bilingwizmu. Dziś, w tempie lawino-
wym, przybywa publikacji świadczących o licznych korzyściach płynących z faktu opanowa-
nia dwóch języków. Dotyczy to zarówno korzyści kognitywnych (lepsze skupianie uwagi na 
wychwytywaniu istotnych informacji z komunikatu; większa kreatywność i przewaga w pla-
nowaniu i rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów; przewaga w myśleniu abstrakcyj-
nym; większa łatwość uczenia się innych języków), społecznych i ekonomicznych (łatwiej-
szy dostęp do wiedzy; większa atrakcyjność na rynku pracy; większa łatwość radzenia sobie 
w środowiskach wielokulturowych i w kontaktach międzyludzkich w ogóle), a nawet zdro-
wotnych (mózg osoby dwujęzycznej wolniej się starzeje, pojawienie się pierwszych oznak 
demencji jest opóźnione o kilka lat, zmniejsza się ryzyko zapadnięcia na chorobę Alzheime-
ra). Podkreśla się przy tym, co niezwykle istotne, że korzyści te występują przede wszystkim, 
jeśli opanowanie dwóch (trzech) języków następuje we wczesnym dzieciństwie i wyłącznie, 
jeśli poziom znajomości obu języków nie odbiega zasadniczo od poziomu znajomości tych 
języków u osób jednojęzycznych posługujących się nimi jako swoimi językami ojczystymi. 

Podkreśla się również rolę przyswojenia języka rodziców w procesie kształtowania 
się poczucia własnej tożsamości i szacunku dla swojego pochodzenia oraz kształtowania 
i pielęgnowania więzi rodzinnych:

When parents are unable to talk to their children, they cannot easily convey to them their values, 
beliefs, understandings, or wisdom about how to cope with their experiences. They cannot teach 
them about the meaning of work, or about personal responsibility, or what it means to be a moral 
or ethical person in a world with too many choices and too few guideposts to follow (...) Talk 
is a crucial link between parents and children: it is how parents impart their cultures to their 
children and enable them to become the kind of men and woman they want them to be. When 
parents lose the means for socializing and influencing their children, rifts develop and families 
lose the intimacy that comes from shared beliefs and understandings. [Fillmore, 1991]

Pytanie, jakie nasuwa się w obliczu tej trwającej już dekadę fali odpływu młodych 
ludzi z kraju, to: jaką wiedzę na temat dwujęzyczności (wielojęzyczności), korzyści z nich 
płynących lub mechanizmów przyswajania dwóch języków w dzieciństwie posiada dziś 
przeciętny dorosły Polak, emigrant czy nawet absolwent studiów polonistycznych? Odpo-
wiedź jest tak prosta, jak niepokojąca: niewielką, żeby nie powiedzieć — żadną. 

Z moich licznych rozmów i obserwacji wynika, że w opinii środowisk emigracyjnych 
nowej emigracji język rodziców warto wpajać dzieciom przede wszystkim dlatego, by mog- 
ły porozumieć się z dziadkami i rodziną w kraju, rzadziej akcentuje się kwestie tożsamo-
ściowe czy ekonomiczne, natomiast patriotyczne — bardzo sporadycznie. O korzyściach 
kognitywch czy zdrowotnych wspomina się bardzo rzadko. W związku ze stosunkowo nie-
wielką motywacją i niedoinformowaniem wielu, zbyt wielu dzieciom odbiera się szansę 
na opanowanie języka dziedziczonego w zadowalającym stopniu. Mimo że językoznawcy
aktywiści w wielu krajach zachodnich walczą w kampaniach takich jak „Bilingualism
Matters” czy „No Child Left Monolingual”, próbując docierać do rodziców i nauczycieli, słyszy 
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się powtarzające się, smutne historie o rodzinach, w których ojciec i matka nie rozumieją włas- 
nych nastoletnich dzieci odmawiających mówienia w języku polskim; rodzinach, w których 
matka Polka rezygnuje ze zwracania się do dziecka w swoim języku ojczystym z obawy, że 
ojciec niemówiący po polsku poczuje się wykluczony; nauczycielach bezkarnie zabraniającym 
mówić dzieciom w ich języku ojczystym na przerwie w szkole. Przykłady jednopokoleniowego 
zaniku języka są przykrą rzeczywistością bardzo wielu polskich rodzin nowej emigracji.

Uświadamianie trzeba rozpocząć od nauczycieli polonistów i pedagogów wczesno-
szkolnych, to oni bowiem są powszechnie i — chciałoby się powiedzieć — słusznie uważa-
ni za specjalistów w dziedzinie języka polskiego. To oni powinni być adwokatami dwuję-
zyczności wszędzie tam, gdzie dzieci dwujęzyczne (trójjęzyczne) się pojawiają (włączając 
Polskę) i to oni powinni być w stanie udzielić rzetelnej odpowiedzi na pytania rodziców, 
rozwiać ich wątpliwości.

Wystarczy jednak pobieżnie przejrzeć programy kursów akademickich w Polsce, by 
przekonać się, że kraj, z którego w ostatnich 10 latach wyemigrowało ponad 2 miliony osób 
(spośród których wielu zostało już bądź zostanie niedługo rodzicami) i który w najbliższych 
latach sam spodziewać może się pewnej liczby imigrantów (i reemigrantów), problemu oma-
wianego tutaj nie dostrzega. Z tych kilkunastu (jeśli nie kilkudziesięciu) tysięcy absolwen-
tów kierunków filologicznych i pedagogicznych jedynie garstka cokolwiek o bilingwizmie 
w trakcie studiów słyszała. Jest dziś wymogiem rzeczywistości, by każdy absolwent poloni-
styki i pedagogiki posiadł choć elementarną wiedzę w dziedzinie akwizycji języka, typologii 
języków, aspektów językowych i psychologicznych dwujęzyczności oraz glottodydaktyki.

Co gorsza, zagadnienia dwujęzyczności są obce również nauczycielom uczącym już 
dzieci polskie na emigracji. Jest to sprawa tym bardziej niepokojąca, że na nauczycielach tych 
spoczywa obowiązek podwójny: oprócz nauczania języka polskiego jako dziedziczonego 
winni oni walczyć ze steoretypami, uprzedzeniami i zabierać głos w kwestii polityki oświato-
wej oraz reagować na wszelki przejawy dyskryminacji w kraju, w którym mieszkają. 

Omawiana sytuacja odnosi się przede wszystkim do emigracji najnowszej, w której 
skala utraty języka jest największa. Inaczej nieco mają się sprawy w autochtonicznych 
polskich zbiorowościach etnicznych i skupiskach przesiedleńczych w krajach takich, jak: 
Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan czy nawet Czechy i Słowacja, inaczej 
jeszcze w polonijnych zbiorowościach zamorskich w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Brazylii czy Australii, gdzie najczęściej mamy już do czynienia z kolejnym pokoleniem 
emigracji. O utrzymanie języka warto — niemniej — zabiegać w każdym pokoleniu i na 
każdej szerokości geograficznej. Owo merytoryczne przygotowanie, o które tutaj apeluję, 
jest bezcenne w każdej sytuacji emigracyjnej. 

3. Nauczanie języka polskiego na emigracji 

Nauczanie języka polskiego dzieci polskich emigrantów odbywa się:
●  w 71 tzw. Szkolnych Punktach Konsultacyjnych, które działają przy polskich pla-

cówkach dyplomatycznych, oferując naukę łącznie niemal 16 tysiącom uczniów8;  

18  Dane liczbowe cytowane za  http://www.orpeg.pl/index.php/szkolynaswiecie [27.10.2013 r.]
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●  w tzw. szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświa-
towe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie itd. zwykle kilka godzin w ciągu 
weekendu. Nie jest znana dokładna liczba tych szkół. Na portalu polska-szkola.pl 
zarejestrowało się ich ponad 400, z łączną liczbą 31 tysięcy dzieci. Z pewnością są 
to jednak dane zaniżone;

●  w ramach systemów edukacji danego kraju;
●  w ramach tzw. Szkół Europejskich — zapewniają wielojęzyczną i wielokulturową 

edukację dzieciom, których rodzice są zatrudnieni w instytucjach i agencjach euro-
pejskich (obecnie szkół takich jest 20);

●  w ramach platform online (takich jak Libratus czy zakończonego już projektu 
„Otwarta Szkoła”) do kształcenia uczniów migrujących;

●  w ramach prywatnych, indywidualnych lekcji.

Warunki nauczania języka polskiego w placówkach stacjonarnych poza Polską są bar-
dzo różne — w zależności od kraju oraz typu szkoły9. Zawsze jednak mamy do czynienia 
z ograniczoną liczbą godzin, a bardzo często również z grupami o zróżnicowanym poziomie 
znajomości języka, niejednorodnymi wiekowo. Dodać do tego trzeba jeszcze brak odpowied-
nich podręczników i ograniczony dostęp do innych pomocy dydaktycznych. Co jednak nawet 
bardziej istotne, nauczyciele i inne osoby zaangażowane w nauczanie języka polskiego za gra-
nicą niezwykle rzadko zadają sobie pytanie, które ma ogromny wpływ na efektywność pracy 
z dziećmi poza krajem:  czym różni się przyswajanie języka polskiego jako dziedziczonego/
obcego za granicą od przyswajania języka polskiego w Polsce i czym w związku z tym powin-
no różnić się nauczanie języka polskiego za granicą od nauczania języka ojczystego w kraju. 

W efekcie nauczanie języka polskiego na emigracji staje się — zwłaszcza w krajach, 
które w ostatnich latach doświadczyły napływu emigrantów z Polski — skróconą wersją 
szkoły w Polsce. Nauczyciele często są przekonani, że skoro wcześniej przez kilka, kilka-
naście (a nawet kilkadziesiąt) lat uczyli czytania, pisania oraz konstruowania wypowiedzi 
dzieci w Polsce, wiedzą dokładnie, co robić również w tej nowej rzeczywistości emigra-
cyjnej. Ignorują fakt, że dzieci uczęszczające na ich zajęcia uczone są już pisania i czytania 
w języku kraju osiedlenia i wprowadzają naukę alfabetu od początku, nie zważając przy 
tym choćby na różnice w nazewnictwie liter. W przytłaczającej większości nauczyciele 
na emigracji korzystają w swojej pracy z podręczników do nauczania języka polskiego 
w szkołach w Polsce i materiałów z Internetu, które ani pod względem treści, ani zawarto-
ści, ani objętości nie są przystosowane do tego, by w angażujący, relewantny dla ucznia za 
granicą i efektywny sposób rozwijać u niego sprawności językowe10. 

19  Zob. np. Soduła (2013) — ciekawy opis doświadczeń z nauczania języka polskiego w Kazachstanie. 
10 Jest nagminną praktyką sprowadzanie dla dzieci w pierwszych klasach szkół sobotnich, gdzie nauka 

trwa zwykle 2–3 godzin tygodniowo (!), pakietów do nauczania zintegrowanego składających się z 5 części 
podręcznika, 5 części kart pracy, 5 tomów ćwiczeń, 2 dodatkowych zeszytów z materiałami edukacyjnymi 
i zestawu czytanek — do zrealizowania w ciągu roku. Są to materiały przeznaczone do nauczania w klasie 
I szkoły w Polsce przygotowywane z myślą o dzieciach 7-letnich. W Wielkiej Brytanii posługują się nimi 
nauczyciele już w grupach 5-latków (w tym wieku rozpoczyna się bowiem naukę w szkołach na Wyspach 
i wtedy też wielu rodziców posyła dziecko do szkoły polskiej).
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Nie zwracają również uwagi na — jakże istotny — problem inferencji języka dominu-
jącego. Skutkiem tego jest pozostawienie dziecka samemu sobie z jego brakami — specy-
ficznymi dla języka kraju, w którym mieszka. Wymownym przykładem tego jest tekst 9-let-
niej dziewczynki, posługującej się w domu wyłącznie językiem polskim, która po trzech 
latach regularnego uczęszczania na zajęcia polskiej szkoły sobotniej, pisze:

Bocian się zapetał tysi to Nadia meska.A ja powedzawa yezely Nadia yest mayom sostrom to 
was wessnie do bwei.I zadwonilesmy yin do dwonka den donk den donk. Nadia otorzywa drzwi 
i powedzawa ćneyść Ada jak tam a ja powedzawa ok.

Trzeba zatem wszelkimi możliwymi sposobami uświadamiać nauczycielom, że w na-
uczaniu języka polskiego na emigracji (jak i w nauczaniu dzieci, które do Polski przyjecha-
ły z zagranicy) brać muszą pod uwagę specyficzny kontekst, w jakim język ten jest przez 
dzieci przyswajany. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na: 

●  wpływ (interferencję) języka dominującego kraju osiedlenia na język polski w za-
kresie pisowni, składni, leksyki i pragmatyki (co jest zagadnieniem dobrze znanym 
glottodydaktyce, należy jednak zwrócić uwagę, że inferencja w nauczaniu języka 
obcego nie jest identyczna z inferencją w przyswajaniu języka dziedziczonego);

●  zawężony krąg wzorców językowych (dla dziecka wzorcem tym jest najczęściej jedy-
nie język, którym posługują się rodzice w domu, ograniczony zwykle do tematyki zwią-
zanej z życiem codziennym, niekoniecznie leksykalnie i składniowo zróżnicowany);

●  zawężony krąg stylów językowych i tekstów, z jakimi dziecko się styka (dziecko 
polskiego pochodzenia wychowywane na emigracji o wiele rzadziej, w porówna-
niu ze swoim rówieśnikiem w Polsce, będzie miało styczność zarówno z tekstami 
literackimi, jak i publicystycznymi, czy szerokim wachlarzem tzw. tekstów użyt-
kowych i to nie tylko tych, które są przedmiotem analizy w szkołach w Polsce,  
np. list, zaproszenie, ale również tekstów takich jak instrukcja obsługi czy przepis 
kulinarny)11;

● wyjściową motywację dziecka i dostępne metody motywowania.
 
Zdaje się, że zwłaszcza pierwsze wymienione tutaj zagadnienie zupełnie umknę-

ło uwadze autorów programu „Włącz Polskę”, realizowanego w latach 2008–2012 naj-
pierw przez MEN, a później przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z myślą  
o wprowadzeniu do polskiej edukacji zagranicą nowych standardów nauczania i wyposażeniu 
kadry nauczycielskie w niezbędne narzędzia12. Braki w dziedzinie wytycznych dotyczących

11  Bardzo dobrym opracowaniem zagadnień nauki czytania i pisania oraz doboru tekstów w kształto-
waniu kompetencji językowej języków dziedziczonych jest Wang (2011).

12  Program ten był odpowiedzią na rosnące potrzeby Polonii i Polaków wyjeżdżających czasowo za 
granicę, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do UE. Składały się nań programy nauczania (dla edukacji 
wczesnoszkolnej, języka polskiego i wiedzy o Polsce), zestaw materiałów edukacyjnych „dostosowanych 
do potrzeb uczniów określonych w dokumentach programowych” (Iwański, 2012), szkoleniach dla na-
uczycieli i egzaminatorów oraz wspomniany już portal polska-szkola.pl, skupiający polskie szkoły poza 
granicami kraju i służący jako platforma informacyjna dla innych komponentów programu „Włącz Polskę” 
oraz jako miejsce wymiany opinii. Komponenty te nadal są dostępne.

„z myślą o wprowadzeniu do polskiej 
edukacji zagranicą nowych standar-
dów nauczania i wyposażeniu kadry 
nauczycielskiej”.

3. Strona 78 (koniec pierwszego akapi-
tu)
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kształcenia językowego są bowiem w dokumentach programowych i materiałach przy-
gotowanych w ramach tego programu ewidentne13. Nie sposób zresztą nie odnieść wra-
żenia, że w zdecydowanej większości materiały te skupiają się na kształceniu literackim 
i kulturowym oraz na doświadczeniach nauczania języka polskiego wśród potomków 
starej emigracji i na wschodzie. W kilku przypadkach nawet w materiałach szkolenio-
wych wskazać można brak głębszego przemyślenia specyfiki nauczania języka polskiego 
zagranicą w ogóle14.

Instytucje i programy odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie programów na-
uczania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla nauczycieli języka polskiego jako 
dziedziczonego (oraz każda uczelnia kształcąca w dzisiejszych czasach nauczycieli polo-
nistów i pedagogów wczesnoszkolnych) powinny w zdecydowany sposób akcentować ów 
specyficzny kontekst językowy i specyficzne warunki, w jakich język polski przyswajany 
jest przez potomków emigrantów.

Należałoby ponadto podjąć niezwłoczne starania, by: 
1)  wzbogacić dostępne już materiały szkoleniowe i dydaktyczne o zagadnienia związane 

ze specyficznym kontekstem nauczania języka polskiego jako dziedziczonego oraz 
o solidne podstawy wiedzy z zakresu mechanizmów przyswajania języka w warun-
kach dwujęzyczności i korzyści płynących z bilingwizmu, by w ten sposób kształcić 
adwokatów dwujęzyczności i wyposażyć ich w wiedzę niezbędną do udzielania porad 
rodzicom;

2)  zaoferować nauczycielom szkolenia w zakresie diagnozowania problemów specyficz-
nych dla dzieci w danym środowisku językowym (np. anglojęzycznym, niemieckoję-
zycznym) i projektowania własnych materiałów dydaktycznych uzupełniających braki 
w kompetencji językowej15;

13  Z drugiej strony zaś zaskakuje obecność w tych materiałach zagadnień takich, jak: analiza części 
zdania, które z perspektywy nauczania języka dziedziczonego  zdają się zbędne.  

14  Niezrozumiałym jest dla mnie np., dlaczego w ofercie kursów doszkalających ORPEG operu-
je się frazą „nauczanie/dydaktyka języka polskiego jako obcego/drugiego”, skoro kursy te („Metodyka 
nauczania języka polskiego jako języka obcego/drugiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” 
i „Elementy dydaktyki nauczania języka polskiego dla nauczycieli uczących języka polskiego i kultury 
polskiej”) są wybiórczym powtórzeniem uniwersyteckiego kursu dydaktyki na filologii polskiej (włącz-
nie z przykładami zajęć z analizy „Antygony” — nic dalszego potrzebom nauczania języka dziedziczone-
go!), z minimalną obecnością zagadnień glottodydaktycznych (sprowadzających się do podania definicji 
języka obcego/drugiego/ojczystego, ewentualnie z kilkoma słowami na temat motywowania uczniów do 
pracy). Zdecydowana większość nauczycieli biorących udział w tych kursach mieszka i pracuje zresztą 
w krajach UE, gdzie do czynienia mają z dziećmi, dla których język polski bynajmniej nie jest językiem 
obcym/drugim, a językiem używanym w domu. 

15  Nierealna jest, według mnie, realizacja napotykanego czasem w dyskusji nad dwujęzycznością 
postulatu, by nauczyciele uczący języka polskiego za granicą podejmowali studia podyplomowe w zakresie 
glottodydaktyki.
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3)  przygotować materiały dydaktyczne dostosowane do rzeczywistych potrzeb kształcenia 
językowego i ilości dostępnych godzin (lepszym rozwiązaniem wydawałoby się przy-
gotowanie zestawu kart pracy na wzór oferowanego już podręcznika „Włącz Polskę” 
niż całych podręczników) w poszczególnych krajach. Nie można bowiem efektywnie 
nauczać języka polskiego przy użyciu tych samych materiałów uczniów, którzy na co 
dzień funkcjonują w różnych kręgach językowych i kulturowych.

Co do punktów 2) i 3), rozsądnym rozwiązaniem wydawałoby się rozpocząć prace od 
przyjrzenia się problemom przyswajania i nauczania języka w krajach, w których funkcjo-
nuje najwięcej polskich szkół. Można byłoby powołać się na dane portalu polska-szkola.pl, 
które — choć nie mogą być traktowane jako całkowicie miarodajne (rejestracja szkół jest 
bowiem dobrowolna) — z całą pewnością dają wyobrażenie o tym, w jakich krajach szkoły 
najchętniej korzystają z oferty wsparcia nauczycieli na emigracji. Na portalu tym najwięcej 
jest szkół z terenu Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Niemiec i USA, przy czym szkół działają-
cych na wyspach jest niemal dwukrotnie więcej niż szkół na Ukrainie i niemal trzykrotnie 
więcej niż szkół w USA (według ostatnich danych, pomimo ogromnej liczebności Polonii 
w Stanach Zjednoczonych, językiem polskim posługuje się tam w domu jedynie niespełna 
594 tysięcy osób16 — mniej niż na Wyspach Brytyjskich). 

Przekładając te dane na konkretne języki, okazuje się, że 40 procent szkół zarejestro-
wanych na platformie polska-szkola.pl, a zatem potencjalnie zainteresowanych jej ofertą, 
to szkoły funkcjonujące w krajach anglojęzycznych. 

16   http://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/Shin_Ortman_FFC2011_paper.pdf 
[27.10.2013 r.]

Szkoły zarejestrowane na portalu polskaszkola.pl  (stan z czerwca 2013 roku)
(kraje anglojęzyczne oznaczono kolorem szarym)
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4. Migracja a nauczanie języka polskiego w kraju 

Tak zwane statystyki powrotów — póki co — nie napawają optymizmem. Nie oznacza to 
jednak, że emigranci na stałe do kraju nie powracają. 

Decyzja o zmianie kraju zamieszkania rzadko bywa decyzją łatwą. Trudna jest zwłasz-
cza wtedy, gdy dotyczy rodziny z dziećmi. Jednym z częstych zmartwień rodziców po-
wracających do kraju jest to, czy poziom znajomości języka polskiego dziecka będzie wy-
starczający, by dało sobie radę w klasie z rówieśnikami i na ile wyrozumiali będą dla ich 
pociechy nauczyciele. 

Polska nie należy do popularnych krajów imigracji, w związku z tym ogromna więk-
szość nauczycieli nigdy nie zetknęła się w swojej pracy z uczniami, którzy przybyliby z za-
granicy. Ustawodawstwo polskie zapewnia wprawdzie osobom podlegającym obowiązkowi 
szkolnemu, a nieznającym języka polskiego lub znającym go w stopniu niewystarczającym, 
prawo do dodatkowej, rocznej, bezpłatnej nauki języka polskiego oraz do bezpłatnych do-
datkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania17, niemniej trudno 
doszukać się jakichkolwiek ogólnodostępnych form wsparcia, które pomogłyby nauczycie-
lowi zajęcia takie skutecznie prowadzić. Głównymi problemami są: 

●  brak przygotowania nauczyciela w zakresie mechanizmów nabywania języka w sy-
tuacji dwujęzyczności;

●  brak przygotowania do diagnozowania potrzeb językowych dzieci powracających/
migrujących z różnych krajów; 

●  brak materiałów, które pozwoliłyby efektywnie uzupełniać braki w kompetencji 
komunikacyjnej dziecka. 

Jest absolutnie niezbędne, aby nauczyciele wszystkich przedmiotów wspierali rozwój 
językowy dziecka i wykazali się zarówno zrozumieniem sytuacji dziecka reemigrującego 
z rodzicami, jak i poszanowaniem kultury i języka kraju, w którym do tej pory dziecko 
zamieszkiwało, zachęcając jednocześnie do niesłabnącego pielęgnowania każdego z języ-
ków, jakimi dziecko się posługuje (każda szansa na wielojęzyczność powinna być promo-
wana). Niestety, przykrych doświadczeń związanych z integracją uczniów powracających 
w polskich szkołach nie brakuje18. 

Choć omawiane tutaj zagadnienia dyskutowane są w kontekście reemigracji, dotyczą 
one, rzecz jasna, również sytuacji dzieci obcokrajowców, które rozpoczynają naukę w pol-
skich szkołach ze słabą znajomością języka polskiego lub jej brakiem. 

17 Ustawa o systemie oświaty, art. 94a, pkt 4.
18  Jednym z takich wiele mówiących przypadków, który ostatnio mi relacjonowano, jest przypadek 

ambitnego 13-letniego chłopca, który za granicą przebywał przez 6 lat. Językiem polskim posługuje się bar-
dzo sprawnie (sama miałam okazję się o tym przekonać), niemniej obawiał się, czy poradzi sobie w szkole 
w Polsce. Nadzieje pokładał natomiast w swojej zupełnie biegłej znajomości języka angielskiego. Bardzo 
przeżył, kiedy z pierwszej kartkówki otrzymał jedynie ocenę dostateczną — nie odmienił bowiem po-
prawnie czasownika „to be” (nie rozumiał polecenia). Świadczyć to może jedynie o elementarnym braku 
wyczucia i zrozumienia ze strony nauczyciela.
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5. Perspektywy naukowe

W dotychczasowych badaniach nad językiem polskim w dobie natężonych migracji mię-
dzypaństwowych akcentowano przede wszystkim kwestię zapożyczeń i kalk językowych. 
Jednocześnie wydaje się, że niewiele nowego — poza aktualizacją inwentarza zapożyczeń 
i kalk — można już w tej chwili do dyskusji w tej kwestii wnieść.  

Badania nad językiem samej Polonii prowadzone były w ostatnich dziesięcioleciach 
z wielu perspektyw — od analiz zapożyczeń po badania procesów słowotwórczych. Wy-
czerpujący przegląd tych zagadnień prezentuje Sękowska (2010). Autorka wskazuje rów-
nież (2010: 106–107) na nowe zadania i perspektywy badań nad językiem polskiej dia-
spory, wymieniając wśród nich m.in. badania nad relacją pomiędzy kulturą a językiem, 
interferencją , edukacją polonijną, odmianami i stylami funkcjonalnymi oraz badania nad 
uczeniem się/zachowaniem języka polskiego w sytuacji bilingwizmu z wykorzystaniem 
nowych technologii.

Listę tę należałoby, według mnie, poszerzyć o interdyscyplinarne możliwości badaw-
cze, jakie stwarza łatwy dostęp do niezwykle licznej populacji dzieci wielojęzycznych 
o różnych kombinacjach języków, a mianowicie:

●  badanie mechanizmów przyswajania języka polskiego w sytuacji dwujęzyczności 
(trójjęzyczności) i jego przetwarzania przez wielojęzyczny umysł (zatem zakres 
zainteresowań psycholingwistyki);

● badanie kognitywnych konsekwencji wielojęzyczności;
● badanie neurologicznych konsekwencj wielojęzyczności; 
● badanie upośledzenia rozwoju mowy w przypadku dzieci wielojęzycznych;
●  weryfikację teorii językoznawczych w oparciu o wnioski płynące z badań nad przy-

swajaniem języka w sytuacji wielojęzyczności.

Zagadnienia te są od kilkunastu lat przedmiotem zainteresowania wielu badaczy z naj-
lepszych ośrodków naukowych świata, a ich odkrycia dyskutowane są szeroko także poza 
kręgami akademickimi. Byłoby wielką stratą nie włączyć się w te, jakże interesujące, inspi-
rujące i potrzebne, nurty badań. Wszystko sprowadza się jednak — raz jeszcze — do odpo-
wiedniego przygotowania absolwentów, którzy będą wyczuleni na potrzeby i możliwości, 
jakie stawia przed nimi nowa rzeczywistość, i którzy będą na bieżąco śledzić wyniki badań 
i trendy światowego językoznawstwa. 

Tę wielojęzykową rzeczywistość, przy wszystkich wyzwaniach, jakie niesie za sobą, 
należy zatem traktować również jako ogromną szansę dla języka polskiego i narodu pol-
skiego — zarówno jeśli chodzi o kontekst badawczy, jak i umocnienie pozycji i prestiżu 
języka polskiego w świecie poprzez zapewnienie jego żywotności wśród emigrantów i ich 
potomstwa. 

*Autorka jest polonistą i doktorem językoznawstwa (University of Edinburgh), od kilku lat pro-
wadzi zajęcia języka polskiego jako dziedziczonego dla dzieci polskiego pochodzenia w Szko-
cji, pełni również funkcję dyrektora programowego i merytorycznego Polskiego Centrum Kul-
tury i Edukacji im. Fryderyka Chopina w Edynburgu.



Anna Martowicz80

Bibliografia

B a k e r  C ., 2011, Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, Bristol.
F i l l m o r e  L . W., 1991, When Learning a Second Language Means Losing the First, Early  

Childhood Research Quarterly, 6, s. 323–346. 
I w a ń s k i  J ., 2012, Podsumowanie prac w projekcie „Włącz Polskę!”, 

http://www.polska-szkola.pl/mod/forum/discuss.php?d=1223 [27.10.2013 r.].
L i p i ń s k a  E ., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kra-

ków.
L i p i ń s k a  E ., S e r e t n y  A ., 2006, Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kra-

ków. 
M a r t o w i c z  A ., (w przygotowaniu), Uwagi o języku pierwszego pokolenia polonijnego.
P e a l  E . ,  L a m b e r t  W. E ., 1962, The Relation of Bilingualism to Intelligence, Psychological 

Monographs, 76(27), s. 1–23.
P o l i n s k y  M ., K a g a n  O ., 2007, Heritage languages: In the ‘wild’ and in the classroom, Lan-

guage and Linguistics Compass, 1(5), s. 368–395.
S o d u ł a  A ., 2013, Z dziennika nauczyciela na Wschodzie, Polonistyka, 511 (8), s. 19–23.
S ę k o w s k a  E ., 2010, Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Kra-

ków.
Va s i l e v a  K ., 2011, EUROSTAT Statistics in Focus. Population and social conditions, 34/2011, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-034/EN/KS-SF-11-034-EN.
PDF [27.10.2013 r.].

Wa n g  X ., 2011, Learning to Read and Write in the Multilingual Family, Bristol.

SUMMARY

Polish language in the multilingual world — challenges and perspectives

In the past 10 years, since Poland joined the EU, over 2 mln Polish citizens left their homeland to find 
their new homes mainly in the countries of Western Europe. It is estimated that in the UK alone there 
are over 30 000 children born to Polish parents every year. Focusing on the issue of Polish as a he-
ritage language I express concerns regarding its viability. I discuss poor level of parents’ knowledge 
about the advantages of bilingualism and mechanisms of early acquisition of two languages; teachers’ 
insufficient knowledge and preparation for the challenges of teaching a heritage language; lack of 
suitable teaching materials to help bilingual children overcome difficulties in mastering their home 
language effectively; and the need to provide both Polish supplementary schools abroad and Polish 
schools with children returning/coming from abroad with the necessary support. I also emphasize the 
research opportunities that the availability of a number of bilingual subjects creates for interdiscipli-
nary enquiries into language acquisition, cognition, wellbeing etc.   


