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STATUS, NAUCZANIE
I WYKORZYSTYWANIE W MEDIACH
JÊZYKÓW MNIEJSZOŒCIOWYCH
I OBCYCH WE WSPÓ£CZESNEJ POLSCE

W

¿yciu wiêkszoœci niepodleg³ych pañstw w miarê jednolitych narodowoœciowo, a wiêc i naszego, jêzyki obce mog¹ (niekiedy jednoczeœnie) wystêpowaæ w trojakim charakterze:
1. jako u¿ywane przez grupy mniejszoœciowe,
2. jako bêd¹ce przedmiotem nauczania i badañ,
3. jako u¿ywane na co dzieñ przy rozmaitych okazjach, z których najwa¿niejsze s¹ dwie: praca zawodowa lub dzia³alnoœæ medialna – wydawnicza czy reklamowa.
W pierwszym wypadku mamy do czynienia albo z jêzykami przebywaj¹cych w Polsce imigrantów, którzy z w³asnej inicjatywy i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ organizuj¹ (lub nie) swoje media – gazety1, czy te¿ portale
internetowe2, albo z jêzykami oficjalnie uznanych mniejszoœci narodowych
i etnicznych, to znaczy z jêzykami mniejszoœciowymi lub regionalnymi,
których ochrona i dbanie o ich rozwój regulowane s¹ prawem.
O jêzykach mniejszoœci i ich sytuacji prawnej

Zgodnie z art. 1 Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych z 5 listopada 1992 roku, za jêzyki takie uznaje siê „jêzyki, które
s¹: [...] tradycyjnie u¿ywane na terytorium danego pañstwa przez jego obywateli, stanowi¹cych grupê liczebnie mniejsz¹ od reszty ludnoœci tego pañstwa; oraz [...] ró¿ni¹ siê od oficjalnego jêzyka tego pañstwa”3.
Polska Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych
i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym w art. 3 definiuje natomiast jêzyk
1

Np. Russkij Kurier Warszawy W³adimira Kirianowa (http://www.rkw.3w.pl/index.html) wychodz¹cy
ju¿ 20 lat.
2 Np. Wietnamsko-Polskiego Klubu Kulturalnego Vãn hóa, http://www.benviet.org/lista:van-hoa.
3 http://www.vdg.pl/pliki/oswiata/Europejska_Karta_Jezykow_Regionalnych_lub_Mniejszosciowych.pdf.
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mniejszoœci jako „w³asny jêzyk mniejszoœci narodowej lub etnicznej”4,
wiêc zak³ada, ¿e uznanie danego jêzyka za jêzyk mniejszoœci jest pochodn¹
uznania pos³uguj¹cej siê nim grupy obywateli RP za mniejszoœæ narodow¹
lub etniczn¹5. Za mniejszoœci narodowe ustawodawca uznaje mniejszoœci:
bia³orusk¹, czesk¹, litewsk¹, niemieck¹, ormiañsk¹, rosyjsk¹, s³owack¹,
ukraiñsk¹, ¿ydowsk¹. Mniejszoœciami etnicznymi s¹ zaœ: karaimska, ³emkowska, romska i tatarska6. Szczegó³owe dane przedstawia tabela 17:
Tabela 1. Mniejszoœci narodowe w Polsce
Mniejszoœæ

Liczebnoœæ wg spisu z 2002

Liczebnoœæ (samoocena)

Niemiecka

147 094

300 000–400 000

Bia³oruska

47 640

250 000–300 000

Ukraiñska

27 172

220 000–300 000

Romska

12 731

20 000

Rosyjska

3 244

20 000

£emkowska

5 850

50 000

Litewska

5 639

30 000

S³owacka

1 710

15 000

¯ydowska

1 055

5 000

Czeska

386

3 000

Tatarska

447

2 000

Ormiañska

262

1 500

Karaimska

43

150

spo³ecznoœæ kaszubska

5 062

250 000–300 000

Razem

258 355 = 0,67%
ludnoœci kraju

1 166 650 – 1 446 650 = 3,1% – 3,8%
ludnoœci kraju

wraz z deklaruj¹cymi
narodowoœæ œl¹sk¹

431 508 = 1,13%
ludnoœci kraju

4 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym, DzU 2005 nr 17 poz. 141, ze zm.
5 Mniejszoœæ narodowa lub etniczna jest okreœlona w art. 2 Ustawy jako „grupa obywateli polskich,
która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 1) jest mniej liczebna od pozosta³ej czêœci ludnoœci Rzeczypospolitej Polskiej, 2) w sposób istotny odró¿nia siê od pozosta³ych obywateli jêzykiem, kultur¹ lub tradycj¹, 3) d¹¿y do zachowania swojego jêzyka, kultury lub tradycji, 4) ma œwiadomoœæ w³asnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyra¿anie i ochronê, 5) jej przodkowie
zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat” oraz „6) uto¿samia
siê z narodem zorganizowanym we w³asnym pañstwie” (w przypadku mniejszoœci narodowej) lub „6)
nie uto¿samia siê z narodem zorganizowanym we w³asnym pañstwie” (w przypadku mniejszoœci etnicznej).
6 Zgodnie z postanowieniami Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych, wyró¿nia siê ponadto kategoriê jêzyków nieterytorialnych, do których nale¿¹ „jêzyki u¿ywane przez obywateli danego pañstwa, inne ni¿ jêzyk lub jêzyki u¿ywane przez resztê ludnoœci, które jednak, chocia¿ u¿ywane tradycyjnie na terytorium tego pañstwa, nie mog¹ byæ identyfikowane z okreœlonym jego
obszarem”. W wypadku Polski s¹ nimi jêzyki: hebrajski, jidysz, karaimski, ormiañski i romski.
7 Na podstawie: W. P i s a r e k: The Relationship between Official and Minority Languages in Poland,
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Osobna regulacja prawna odnosi siê do jêzyka regionalnego. Zgodnie
z art. 19 Ustawy (nawi¹zuj¹cym do brzmienia przepisu Karty), jêzykiem regionalnym jest jêzyk, który „1) jest tradycyjnie u¿ywany na terytorium danego pañstwa przez jego obywateli, którzy stanowi¹ grupê liczebnie mniejsz¹ od reszty ludnoœci tego pañstwa; 2) ró¿ni siê od oficjalnego jêzyka tego
pañstwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego jêzyka pañstwa, ani jêzyków migrantów”.
Do chwili obecnej ustawodawca przyzna³ status jêzyka regionalnego jedynie jêzykowi kaszubskiemu. W polskim dyskursie politycznym pojawiaj¹ siê co prawda g³osy o potrzebie nadania takiego statusu równie¿ etnolektowi œl¹skiemu, skoro jednak tzw. jêzyk œl¹ski, czyli zespó³ gwar
sk³adaj¹cych siê na dialekt œl¹ski jêzyka polskiego, nie zosta³ dotychczas
oficjalnie i prawnie uznany za jêzyk regionalny, nie bierzemy go tu pod
uwagê.
Zgodnie z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 4
Ustawy z 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim – jêzyk polski jest w Polsce jêzykiem urzêdowym8. Oznacza to m.in., ¿e podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne dokonuj¹ wszelkich czynnoœci urzêdowych i sk³adaj¹
oœwiadczenia w jêzyku polskim (art. 5 tej¿e Ustawy), tego równie¿ jêzyka
u¿ywa siê w obrocie z udzia³em konsumentów oraz w prawie pracy (art. 7).
To jêzyk polski jest jêzykiem nauczania w szko³ach publicznych i niepublicznych (art. 9), i w nim sporz¹dza siê napisy i informacje przeznaczone
do publicznego odbioru (art. 10).
Ogólne postanowienia zawarte w Ustawie s¹ jednak modyfikowane
przez szereg przepisów reguluj¹cych status jêzyków innych ni¿ polski.
Znajduj¹ siê one przede wszystkim w aktach prawnych odnosz¹cych siê do
ró¿nych aspektów funkcjonowania w Polsce mniejszoœci narodowych i etnicznych, w tym w: Ustawie z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty wraz
z przepisami wykonawczymi9, Ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (która stanowi, ¿e media publiczne s¹ obowi¹zane uwzglêdniaæ
potrzeby mniejszoœci narodowych i etnicznych)10, ustawie z 27 lipca
2001 r. – Prawie o ustroju s¹dów powszechnych (zgodnie z którym, „osoba
[w:] G. S t i c k e l (red.): National, Regional and Minority Languages in Europe. Contributions to the
Annual Conference 2009 of EFNIL in Dublin, Frankfurt am Main, s. 121. Patrz tak¿e publikacje z lat
ostatnich: S. G a j d a: Sytuacja jêzykowa mniejszoœci narodowych i etnicznych, w t e n ¿ e (red.): Jêzyk
polski, Opole 2001, s. 45–53; W. K a j t o c h: Jêzyki mniejszoœci narodowych w Polsce, [w:] W. P i s a r e k (red.): Polszczyzna 2000. Orêdzie o stanie jêzyka na prze³omie tysi¹cleci, Kraków 1999,
s. 279–305; M. M o s k a l: Policy on Minority and Regional Languages in Poland,
http://www.aber.ac.uk/mercator/images/Martapaper.pdf; oraz Language minorities in Poland at the moment of accession to the EU, http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm04primavera-estiu/docs/moskal.pdf; M. S t r y c h a r s k a - B r z e z i n a: Jêzyki mniejszoœci narodowych i etnicznych w Polsce,
[w:] M. C z e r m i ñ s k a i in. (red.): Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o jêzyku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 2, Kraków 2006, s. 236–246; T. W i c h e r k i e w i c z: To¿samoœæ
mniejszoœci jêzykowych w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] T. K o s t y r k o, T. Z g ó ³ k a (red.): Kultura
wobec krêgów to¿samoœci. Materia³y konferencji przedkongresowej Poznañ 19–21 paŸdziernika 2000,
Poznañ–Wroc³aw 2000, s. 181–190.
8 Ustawa z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim, DzU 1999 nr 90 poz. 999, ze zm.
9 Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, DzU 1991 nr 95 poz. 425, ze zm.
10 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, DzU 2009 nr 115 poz. 965, ze zm.
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nie w³adaj¹ca w wystarczaj¹cym stopniu jêzykiem polskim ma prawo do
wystêpowania przed s¹dem w znanym przez ni¹ jêzyku i bezp³atnego korzystania z pomocy t³umacza”)11, oraz – przede wszystkim – w Ustawie
z 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym. Gwarancje korzystania z jêzyków mniejszoœci zawiera
równie¿ Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz akty prawa miêdzynarodowego, wœród których wymieniæ nale¿y Europejsk¹ kartê jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych (ratyfikowan¹ w 2008 r.) i szereg umów
dwustronnych z innymi krajami o wspó³pracy w dziedzinie kultury
i oœwiaty.
Osoby nale¿¹ce do mniejszoœci narodowej b¹dŸ spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym otrzyma³y od ustawodawcy rozleg³e uprawnienia12, m.in. prawo do swobodnego pos³ugiwania siê swoim jêzykiem
w ¿yciu prywatnym i publicznym, rozpowszechniania i wymiany informacji w tym jêzyku, a tak¿e do nauki jêzyka mniejszoœciowego lub regionalnego b¹dŸ nauki prowadzonej w tym jêzyku (art. 8 Ustawy o mniejszoœciach...). Osoby te maj¹ równie¿ prawo do pisowni nazwisk zgodnie
z regu³ami swego jêzyka (art. 7).
Istotnym uprawnieniem mniejszoœci narodowych i etnicznych jest mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê ich jêzykiem (b¹dŸ jêzykiem regionalnym) przed
organami gminy (art. 9). Jêzyk mniejszoœci mo¿e byæ jednak u¿ywany jako
jêzyk pomocniczy tylko w tych gminach, w których liczba mieszkañców
gminy nale¿¹cych do mniejszoœci, której jêzyk ma byæ u¿ywany jako jêzyk
pomocniczy, jest nie mniejsza ni¿ 20% ogólnej liczby mieszkañców gminy.
Musi to zostaæ potwierdzone wpisem do Urzêdowego rejestru gmin, w których u¿ywany jest jêzyk pomocniczy. W rejestrze tym znajduje siê obecnie
30 gmin13. Osobny rejestr istnieje dla gmin (obecnie 41), na których obszarze u¿ywane s¹ nazwy w jêzyku mniejszoœci14.
Kluczowe znaczenie dla zachowania i rozwoju jêzyków mniejszoœciowych i regionalnych maj¹ oczywiœcie uprawnienia zwi¹zane ze sfer¹
oœwiaty i kultury – regulowane przez art. 13 Ustawy z 7 grudnia 1991 r.
o systemie oœwiaty, do której odsy³a (w sprawach dotycz¹cych edukacji)
art. 17 ustawy o mniejszoœciach oraz art. 18 tej¿e ustawy (odnosz¹cy siê do
11

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, DzU 2011 nr 109 poz. 627, ze
zm.
12 Na ten temat patrz: W. K a j t o c h: Problem warunków rozwoju jêzyków mniejszoœci, [w:] W. F u r m a n i K. W o l n y - Z m o r z y ñ s k i (red.): W krêgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu
miêdzykulturowym na przyk³adzie euroregionu Karpaty, Kraków–Rzeszów 2000, s. 219–230.
13 Liczba ta obejmuje 22 gminy, gdzie jêzykiem pomocniczym jest jêzyk niemiecki (wszystkie w województwie opolskim), 5 gmin z pomocniczym jêzykiem bia³oruskim (województwo podlaskie), 2 gminy
z pomocniczym jêzykiem kaszubskim (województwo pomorskie) i 1 gminê, gdzie jêzykiem pomocniczym jest litewski (województwo podlaskie). Zob. Lista gmin wpisanych na podstawie art. 10 ustawy
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (DzU nr
17 poz. 141, z póŸn. zm.), do Urzêdowego rejestru gmin, w których jest u¿ywany jêzyk pomocniczy,
http://www.mswia.gov.pl /download.php?s=1&id=12604.
14 Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (DzU nr 17 poz. 141, z póŸn. zm.) do Rejestru gmin, na
których obszarze u¿ywane s¹ nazwy w jêzyku mniejszoœci, http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=13225.
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kwestii zwi¹zanych z to¿samoœci¹ kulturow¹ mniejszoœci). Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oœwiaty15, jêzyk mniejszoœci
mo¿e byæ jêzykiem prowadzenia zajêæ, drugim jêzykiem nauczania b¹dŸ
te¿ przedmiotem dodatkowym16.
System edukacji w jêzykach mniejszoœci obejmuje w ca³ym kraju 1081
placówek (przedszkola, klasy „0”, szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y
ponadgimnazjalne oraz zespo³y miêdzyszkolne), w których uczy siê
ogó³em 54 262 uczniów17. Szczegó³owe dane przedstawiaj¹ wykresy 1 i 2:
Wykres 1. Iloœæ placówek szkolnych w dyspozycji mniejszoœci narodowych

15 Zw³aszcza Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szko³y i placówki publiczne zadañ umo¿liwiaj¹cych
podtrzymywanie poczucia to¿samoœci narodowej, etnicznej i jêzykowej uczniów nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym.
16 Oddzia³ szkolny wykorzystuj¹cy te mo¿liwoœci mo¿na utworzyæ ju¿ dla siedmiu (w wypadku przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów) lub 14 uczniów (w wypadku szkó³ ponadgimnazjalnych).
Grupy rozproszone geograficznie mog¹ pobieraæ naukê w jêzyku mniejszoœciowym lub regionalnym
w ramach zespo³ów miêdzyszkolnych.
17 Mniejszoœæ niemiecka dysponuje 534 placówkami w województwach: opolskim, œl¹skim
i warmiñsko-mazurskim (naukê pobiera w nich 38 269 uczniów), spo³ecznoœæ kaszubska – 237 placówkami w województwie pomorskim (8 518 uczniów), mniejszoœæ bia³oruska – 47 placówkami w województwie podlaskim (3 409 uczniów), mniejszoœæ ukraiñska – 179 placówkami w województwach:
dolnoœl¹skim, lubuskim, ma³opolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, warmiñsko-mazurskim i zachodniopomorskim (2 483 uczniów), mniejszoœæ litewska – 19 placówkami w województwie podlaskim (687 uczniów), mniejszoœæ ³emkowska – 44 placówkami w województwach: dolnoœl¹skim, lubuskim i ma³opolskim (311 uczniów), mniejszoœæ s³owacka – 13 placówkami
w województwie ma³opolskim (273 uczniów), mniejszoœæ ¿ydowska – 6 placówkami niepublicznymi
we Wroc³awiu i Warszawie (296 uczniów), a mniejszoœæ ormiañska – 2 zespo³ami miêdzyszkolnymi
w Krakowie i Warszawie (16 uczniów). Patrz: Drugi raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych
i etnicznych oraz jêzyka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 37,
www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=11786.
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Wykres 2. Iloœæ uczniów w placówkach szkolnych bêd¹cych w dyspozycji mniejszoœci narodowych

Zgodnie ze wspomnianym art. 18 Ustawy o mniejszoœciach narodowych
i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym, „organy w³adzy publicznej s¹ obowi¹zane podejmowaæ odpowiednie œrodki w celu wspierania dzia³alnoœci
zmierzaj¹cej do ochrony, zachowania i rozwoju to¿samoœci kulturowej
mniejszoœci”18. Obowi¹zki te obejmuj¹ – w szczególnoœci – dotacje na
dzia³alnoœæ kulturaln¹ mniejszoœci, inwestycje s³u¿¹ce zachowaniu ich to¿samoœci kulturowej, wydawanie ksi¹¿ek i prasy, wspieranie programów
telewizyjnych i audycji radiowych, ochronê miejsc zwi¹zanych z kultur¹
mniejszoœci, dzia³alnoœæ œwietlicow¹, prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji ¿ycia kulturalnego i artystycznego mniejszoœci, edukacjê dzieci
i m³odzie¿y realizowan¹ w ró¿nych formach oraz propagowanie wiedzy
o mniejszoœciach (art. 18 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8a Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nadawcy publiczni maj¹ obowi¹zek tworzenia i rozpowszechniania audycji uwzglêdniaj¹cych potrzeby mniejszoœci narodowych
i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cych siê jêzykiem regionalnym.
Realizuj¹c ten obowi¹zek, TVP SA emituje szereg audycji w jêzykach
mniejszoœciowych i w jêzyku regionalnym – we wspólnym paœmie TVP
INFO i w ramach pasm roz³¹czonych, nadawanych przez oœrodki regionalne TVP. I tak, w paœmie wspólnym programów regionalnych TVP INFO
ukazuje siê cykliczna audycja Telenowyny, realizowana w jêzyku ukraiñskim. Oddzia³ terenowy TVP w Bia³ymstoku rozpowszechnia audycje skierowane do 6 mniejszoœci narodowych i etnicznych – „Tydzieñ Bia³oruski”,
„Przegl¹d Ukraiñski”, „Panorama Litewska”, „Rosyjski G³os”, „My Romowie” i „Podlaski Orient” (dla ludnoœci tatarskiej)19. TVP Gdañsk emituje
18
19

Patrz przypis 4.
„My Romowie” i „Podlaski Orient” s¹ produkowane w jêzyku polskim.
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programy „Rodno Zemia” i „Tede jo”, adresowane do spo³ecznoœci kaszubskiej, oddzia³y regionalne TVP z Katowic i Opola realizuj¹ niemieckojêzyczny „Schlesien Journal”, a TVP Olsztyn – „Ukraiñskie Wieœci”20. TVP
Kraków produkowa³a do niedawna audycjê „Informator Romski”21. £¹cznie, w 2007 r. nadano 239,8 godz. takich audycji, a w 2008 r. – 112,122.
Spoœród 17 rozg³oœni regionalnych Polskiego Radia, 9 nadaje audycje
dla mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz dla spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym23. Szczegó³y przedstawia tabela 2.
Niektóre mniejszoœci dysponuj¹ mo¿liwoœci¹ rozwijania swej kultury
i jêzyka za poœrednictwem rozg³oœni niepublicznych. Wymieniæ tu nale¿y
m.in. Radio „Kaszebe” z Rumii i Bia³ostockie Radio „Racja” z Bia³egostoku. Audycje w jêzyku niemieckim nadaj¹ ponadto: Radio „Vanessa” z Raciborza i Radio „Park FM” z Kêdzierzyna-KoŸla24. Od 1 czerwca 2011 nadaje
z Gorlic internetowe radio ³emkowskie Lem.fm25. Spo³ecznoœæ kaszubska
posiada równie¿ – od 1 wrzeœnia 2010 r. – telewizjê regionaln¹ CSB.
Tabela 2. Liczba godzin programu rozg³oœni Polskiego Radia
nadawanych w jêzykach mniejszoœci26
Jêzyk
region.

Jêzyki narodowe
Nazwa
rozg³oœni

ukraiñski

bia³oruski

litewski

niemiecki

romski

³emkowski

£¹cznie

kaszubski

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
godz.
Bia³ystok

53

53

180

180

53

53

0

0

0

0

0

0

0

0

286

Gdañsk

0

0

0

0

0

0

7

4

0

0

0

0

100

115

107

119

Katowice

0

0

0

0

0

0

22

23,2

0

0

0

0

0

0

22

23,2

0

Koszalin

0

0

0

Kraków

14

15

0

0

0

Olsztyn

26

26

0

0

0

0

Opole

0

0

0

0

0

0

Rzeszów

138

139

0

0

0

0

0

Wroc³aw

5

0

0

0

0

0

180

53

53

Razem

20

31,2 30,4

267,2 268,4 180

20,2 17,5

286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

22

22

0

0

0

0

0

0

48

48

106,2 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

139

0

0

0

5

5

0

0

10

10

5

5

157,2 162,2 20,2 17,5

28,1 28,5 79,5 76,4

106.2 113

128,1 143,5 810,7 829,6

Drugi raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyka regionalnego
w Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 22–24, www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=11786.
21 R. S t a n o w s k i: Krakowska telewizja zawiesza programy, http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/ kultura/991272-krakowska-telewizja-zawiesza-programy.html.
22 Drugi raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyka regionalnego
w Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 22.
23 Tam¿e, s. 26.
24 I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ postanowieñ Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych, Warszawa 2010, s. 63–64, mighealth.net/pl/images/0/07/Raport01.pdf.
25 E. T k a c z: Powstanie ³emkowskie radio internetowe, http://www.lem.fm oraz http://gorlice.naszemiasto.pl/ artykul/914323,powstanie-lemkowskie-radio-internetowe,id,t.html.
26 Cyt. za: Drugi raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 26.
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Rz¹d RP dok³ada starañ, aby ka¿da z mniejszoœci mog³a korzystaæ przynajmniej z jednego w³asnego czasopisma (preferowane s¹ pisma w jêzyku
ojczystym danej mniejszoœci). Prawie wszystkie takie wydawnictwa dotowane s¹ z funduszy pañstwowych. Tytu³y najwa¿niejszych pism mniejszoœci przedstawia tabela 327.
Tabela 3. Najwa¿niejsze czasopisma mniejszoœci narodowych w Polsce
Mniejszoœæ
bia³oruska

Wydawane czasopisma
tygodnik Niwa, miesiêcznik Czasopis, kwartalnik Bielski Hostineæ,
pó³rocznik Bia³oruskie Zeszyty Historyczne, rocznik Termapi³y

czeska

rocznik Kalendarz Zelowski

karaimska

Awazymyz (ukazuje siê 3 razy do roku)

litewska

dwutygodnik Aušra, miesiêcznik dla dzieci Aušrele, kwartalnik Saltinis

³emkowska

kwartalniki Besida i Watra, rocznik Rocznik Ruskiej Bursy, £emkiwska
Storinka (dodatek do Naszego S³owa)

niemiecka

tygodnik Schlesisches Wochenblatt, miesiêczniki Mitteilungsblatt i Masurische Storchenpost, kwartalnik Zeszyty Edukacji Kulturalnej – Heft
für Kultur und Bildung

ormiañska

kwartalnik Biuletyn Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego

romska

miesiêcznik Dialog – Pheniben, dwumiesiêczniki Rrom po Drom i Romano Atmo

s³owacka

miesiêcznik ivot

tatarska

kwartalnik Gazeta Tatarska

ukraiñska

Tygodnik Nasze S³owo, dwumiesiêcznik Nad Buhom i Narwoju

¿ydowska

dwutygodnik Dos Jidisze Wort – S³owo ¯ydowskie, miesiêcznik Midrasz

Spo³ecznoœæ kaszubska

miesiêcznik Pomerania

Generalnie wydaje siê, ¿e stan prawnej ochrony jêzyków mniejszoœci
jest nale¿yty, a organom pañstwa zale¿y na wywi¹zywaniu siê ze zobowiazañ. W praktyce jednak mo¿e dochodziæ do konfliktów. Przyk³adowo 7 maja 2008 roku Polska. Gazeta Krakowska powiadamia³a o protestach mieszkañców wsi Bielanka przeciwko umieszczeniu przy drodze tablicy
z ³emkowsk¹ nazw¹ tej wa¿nej dla £emków miejscowoœci. Stosowne referendum zwolennicy tablicy wygrali jednym g³osem28.
27

I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy..., s. 65–66. Patrz tak¿e: I. J a n i c k a: Dzia³alnoœæ
wydawnicza mniejszoœci niemieckiej w Polsce, [w:] J. H o f f m a n n, D. K ê p a - F i g u r a (red.):
Wspó³czesne media. Wolne media?, tom 3, Lublin 2010, s. 40–49; J. M i e c z k o w s k i: Prasa mniejszoœci narodowych i etnicznych w polityce pañstwa polskiego od 1989 roku, Szczecin 2007, s. 544;
A. O¿ga: Wspó³czesna prasa mniejszoœci ukraiñskiej w Polsce, [w:] J. H o f f m a n n, D. K ê p a - F i g u r a (red.): Wspó³czesne media. Wolne media?, tom 3, Lublin 2010, s. 28–39.
28 Porównaj tekst informacji: „Nie chc¹ te¿ dwujêzycznych tablic, jednej po polsku, drugiej pisanej cyrylic¹. Wczoraj z³o¿yli pismo na rêce El¿biety Mirgi, pe³nomocnika wojewody ds. mniejszoœci narodo-
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Uprzedzenia na tle narodowoœciowym maj¹ d³ugi ¿ywot. Natomiast
technologia rozwija siê szybko. Dowodem rezultaty, jakie dla statusu jêzyka mniejszosci mo¿e przynieœæ rozwój internetu. Na przyk³ad przywo³ywany „I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy...” w czêœci dotycz¹cej jezyka romani stwierdza: „W 1990 roku w Jadwisinie pod
Warszaw¹ w trakcie obrad IV Miêdzynarodowego kongresu International
Romani Union, z inicjatywy romskiego filologa Marcela Coutriade przyjêto
projekt standaryzacji i pisowni romani (tzw. alfabet warszawski). Jednak po
blisko 20 latach proces wprowadzania tego systemu w ¿ycie jest ci¹gle
w stadium pocz¹tkowym”29. S¹dzimy, ¿e obecnie proces chyba jednak siê
rozwin¹³, skoro w latach 2007–2008 wydano pierwszy w Polsce romski elementarz30 i od 2009 roku dzia³a portal „Romano elementaro”, gdzie znajduje siê m.in. projekt kodyfikacji zapisu jêzyka romani31, spopularyzowano
ten projekt w Wikipedii itd.
Internet mobilizuje energiê jednostek i rezultaty ich dzia³ania czyni dostêpnymi praktycznie bez kosztów. Korzystaj¹ na tym mniejszosci. Na
przyk³ad na stronie32 karaimskiego pisma Awazymyz pojawiaj¹ siê teksty
w zapomnianym w Polsce jêzyku karaimskim, na stronie http://www.lemkowyna.net mo¿na „na odleg³oœæ” odbyæ lekcjê jêzyka ³emkowskiego, polscy Bia³orusini za³o¿yli Bia³orusk¹ Bibliotekê Internetow¹33 ze zbiorami
4,5 tysi¹ca plików itd., itp.

wych i etnicznych. Domagaj¹ siê, by wojewoda cofn¹³ decyzjê rady gminy Gorlice, która przyznaje
£emkom prawo do tablicy w ich jêzyku – dowiedzia³a siê Gazeta Krakowska. Pod listem podpisa³o siê
38 osób. Mieszkañcy Bielanki, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Szymbarku, ks. Stefan Tabor,
radny gminy Gorlice Józef Ryzner, radny gminy i so³tys Szymbarku, Tadeusz Górski. – Nie chcemy
³emkowskich tablic, bo z nimi wi¹¿¹ siê tylko spory i k³ótnie – mówi Teresa Dziubina z Bielanki, która
przyjecha³a wczoraj sk³adaæ pismo do urzêdu wojewódzkiego. – Nikt nas nie informowa³ o takim projekcie, nie pochodzi on te¿ od mieszkañców naszej wsi – dodaje. Protestuj¹cy tak pisz¹ w liœcie o ³emkowskich tablicach: „Wydaje nam siê, ¿e to pewna forma spekulacji przeciwko Polakom tu mieszkaj¹cym”. Pomys³ na ³emkowskie tablice zrodzi³ siê w m³odzie¿owej organizacji Czucha. W lipcu
zesz³ego roku wys³ali pismo do wójta gminy Gorlice. W paŸdzierniku z podobn¹ inicjatyw¹ wyst¹pili
te¿ dzia³acze Zjednoczenia £emków. Spór o nazwê wybuch³ w lutym tego roku. We wsi zawrza³o.
S¹siedzi, którzy do tej pory ¿yli w dobrych stosunkach, gdy siê spotykaj¹, odwracaj¹ g³owy. – Nie odpowiadaj¹ nam, gdy mówimy dzieñ dobry – ¿ali siê Maria Juszczak, jedna z protestuj¹cych Polaków. –
Zaczyna siê od tablic, a póŸniej bêd¹ chcieli nam odebraæ cerkiew”, cyt. za: anonim: Bielanka czy te¿
Bilanka, html http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/bielanka-czy-tez-bilanka,1,3346633,wiadomosc.html. Zob. te¿: I. D a ñ k o: Bielanka i po polsku, i po ³emkowsku, http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,5164750.html.
29 I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy..., s. 14, mighealth.net/pl/images/0/07/Raport01.pdf.
30 K. Parno G i e r l i ñ s k i: Miri Szko³a – Romano elementaro, Urz¹d Miasta Gorzów Wielkopolski,
Gorzów Wielkopolski 2007, ss 79, il. kolor., wyd. I. ISBN 978-83-925856-0-2; K. Parno G i e r l i ñ s k i:
Miri Szko³a. Romano elementaro. Podrêcznik pomocniczy dla dzieci z grupy Polska Roma, wyd. Urz¹d
Miasta w Kostrzynie nad Odr¹, Kostrzyn nad Odr¹ 2008, ss. 99, il. kolor., wyd. II poprawione. ISBN
978-83-918449; t e n ¿ e: Miri Szko³a. Romano elementaris. Podrêcznik pomocniczy dla dzieci z grupy
Bergitka Roma, wyd. Urz¹d Miasta w Kostrzynie nad Odr¹, Kostrzyn nad Odr¹ 2008, ss. 99, il. kolor.,
wyd. I. ISBN 978-83-918449-2-2.
31 http://www.elementaro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Apropozycja-zapisu-jzyka-romani&catid =38%3Azapis&Itemid=64&showall=1.
32 http://www.awazymyz.karaimi.org/.
33 http://kamunikat.org.
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Jêzyki obce w nauczaniu
Przemiany, które dokona³y siê w Polsce w ci¹gu minionych dwóch dekad, wywar³y znaczny wp³yw na stan znajomoœci jêzyków obcych w naszym kraju34. Niezbêdnym warunkiem pe³nego uczestnictwa w miêdzynarodowej wymianie kulturalnej i ekonomicznej, sta³a siê bowiem –
w stopniu wiêkszym ni¿ kiedykolwiek – zdolnoœæ efektywnego komunikowania siê z partnerami z ca³ego œwiata.
Znajomoœæ jêzyków obcych stanowi dla Polaków coraz czêœciej umiejêtnoœæ wykorzystywan¹ codziennie – w ¿yciu zawodowym, w obcowaniu
z dzie³ami kultur zagranicznych, w kontaktach z obywatelami innych pañstw. Jedna pi¹ta mieszkañców naszego kraju deklaruje pos³ugiwanie siê
jêzykiem obcym ka¿dego – lub prawie ka¿dego – dnia35. Znakomita wiêkszoœæ spo³eczeñstwa RP jest te¿ zdania, ¿e warto znaæ jêzyki obce – za „potencjalnie bardzo u¿yteczn¹ dla siebie” umiejêtnoœæ tê uwa¿a 51% ankietowanych, za „u¿yteczn¹” – kolejne 27%36.
Do najczêœciej wskazywanych przez Polaków powodów nauki jêzyków
obcych nale¿¹: d¹¿enie do poprawy perspektyw zawodowych (75% ankietowanych), wzglêdy zwi¹zane z turystyk¹ (40%), chêæ poznania jêzyka,
którym mówi siê na œwiecie i w Europie (odpowiednio 32 i 26%) oraz ciekawoœæ warunków ¿ycia ludzi w innych krajach (28%)37. Za najbardziej
przydatn¹ uchodzi znajomoœæ jêzyka angielskiego (jêzyk ten za u¿yteczny
uznaje 72% respondentów) i niemieckiego (twierdzi tak 46% badanych);
kolejne pozycje w klasyfikacji zajmuj¹: rosyjski (9%), francuski (5%),
hiszpañski (2%) i w³oski (1%)38.
Ogólny poziom znajomoœci jêzyków w spo³eczeñstwie polskim nie odbiega od œredniej europejskiej. Deklarowana umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê
jêzykami obcymi nie osi¹ga wprawdzie w badaniach wartoœci charakterystycznych dla kontynentalnych liderów – pañstw skandynawskich, ba³tyckich czy S³owenii (znajomoœæ powy¿ej 1,5 jêzyka obcego na osobê), ale
wyraŸnie przewy¿sza wyniki uzyskane w badaniach spo³eczeñstw Wêgier,
Rumunii czy Turcji (znajomoœæ 0,3–0,4 jêzyka na osobê). Dla przeciêtnego
Polaka wartoœæ ta wynosi 0,9; do najpopularniejszych w naszym kraju jêzyków obcych nale¿¹ zaœ: rosyjski (jego znajomoœæ deklaruje 41,5% respondentów), angielski (25%), niemiecki (17,7%) i francuski (3,2%)39 – patrz
wykres 3.
34

Patrz tak¿e: I. W a l e n c z a k, K. W r ó b l e w s k a - P a w l a k: Jêzyki obce w Polsce – próba bilansu. (Polacy w samoocenie. Jêzyki obce w szkole i pracy. Jakiego jêzyka warto uczyæ siê dzisiaj?), http://
www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-1997_Walenczak.pdf.
35 W wypadku 9% Polaków – jest to jêzyk angielski, 3% – niemiecki, zaœ 2% – rosyjski. Zob. Komisja
Europejska, Europeans and their Languages, Special Eurobarometer 243, kwestionariusz ASD3a, ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf.
36 Tam¿e, kwestionariusz A1.
37 Tam¿e, kwestionariusz A4.
38 Tam¿e, kwestionariusz A2.
39 Eurostat, Statistics in Focus 49/2010, s. 6, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-SF-10-049/EN/KS-SF-10-049-EN.PDF.
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Wykres 3. Deklarowana przez mieszkañców Polski znajomoœæ jezyka obcego40

Polskie w³adze oœwiatowe, zdaj¹c sobie doskonale sprawê z kluczowego
znaczenia edukacji lingwistycznej dla m³odego pokolenia, uwa¿aj¹ nauczanie jêzyków obcych za jeden z priorytetów41. O ich pozycji w hierarchii
przedmiotów szkolnych œwiadczyæ mog¹ m.in. zmiany zawarte w nowej
podstawie programowej (obowi¹zuj¹ce od roku szkolnego 2008/2009), obni¿aj¹ce próg rozpoczêcia nauki jêzyka obcego do klasy I szko³y podstawowej42. Oferta edukacji jêzykowej, jak¹ polski system szkolnictwa oferuje
uczniom, ewoluowa³a w ci¹gu ostatnich dwóch dekad, dostosowuj¹c siê do
oczekiwañ rodziców43 i wymogów rynku pracy44. Na pocz¹tku lat 90.
w przewa¿aj¹cej czêœci placówek edukacyjnych wyk³adano rosyjski, stopniowo wypierany w kolejnych latach przez jêzyki Europy Zachodniej: angielski i niemiecki45. W 2010 r. jêzyka angielskiego uczy³o siê w polskich
szko³ach ponad 86% uczniów. Szczegó³y przedstawia wykres 446.
40

Dane za: tam¿e.
Ministerstwo Edukacji i Nauki, Raport krajowy. Edukacja jêzykowa w Polsce. Jêzyk narodowy, regionalny, jêzyki obce oraz jêzyki mniejszoœci narodowych i etnicznych, Warszawa 2005, s. 9, http://prohumanum.org/wp-content/uploads/2008/03/raport-men-jezyki.pdf.
42 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Raport krajowy. Jêzyki obce w szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum, http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men_tom_3.pdf.
43 Jak wynika z badañ, 90% Polaków uwa¿a, ¿e dzieci powinny siê uczyæ jêzyka angielskiego, 69% –
¿e niemieckiego. Jedynie 10% wskaza³o jêzyk rosyjski, a 7% – francuski (ankietowani mogli wskazaæ
dwa jêzyki). Komisja Europejska, op. cit., kwestionariusz A2b, ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf.
44 Jak donosi³a w 2010 r. Rzeczpospolita, na 17 tys. Ofert pracy zamieszczonych na popularnym portalu
internetowym Pracuj.pl, 7 tys. zawiera³o wymóg znajomoœci jêzyka angielskiego. Zob. R. C z e l a d k o,
W. L o r e n z: A Polacy wci¹¿ po rosyjsku, Rzeczpospolita z 7 X 2010 r., s. A3, http://www.rp.pl/artykul/546367.html.
45 Por. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Raport krajowy. Edukacja jêzykowa w Polsce. Jêzyk narodowy,
regionalny, jêzyki obce oraz jêzyki mniejszoœci narodowych i etnicznych, Warszawa 2005, s. 12.
46 Dane na podstawie: tam¿e oraz G³ówny Urz¹d Statystyczny, Oœwiata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Warszawa 2010, s. 376, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_
i_wychowanie_2009-2010.pdf.
41
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Zgodnie z za³o¿eniami nowej podstawy programowej, uczniowie powinni uczyæ siê w szkole dwóch lub trzech jêzyków obcych. Warto przy okazji
zaznaczyæ, ¿e oferta jêzykowa szkó³ jest na terytorium RP zró¿nicowana
pod wzglêdem geograficznym – w zgodnoœci z lokalnymi uwarunkowaniami. I tak np. „jêzyk angielski jest reprezentowany najsilniej w województwach: podlaskim, œl¹skim i podkarpackim, jêzyk niemiecki w lubuskim,
dolnoœl¹skim i zachodniopomorskim, francuski w województwach:
œl¹skim, ma³opolskim i mazowieckim, a rosyjski w województwach: lubelskim, mazowieckim i podlaskim. Jêzyk angielski jest najs³abiej reprezentowany w województwach: lubuskim, dolnoœl¹skim i wielkopolskim, jêzyk
niemiecki: w mazowieckim, lubelskim i podlaskim, jêzyk francuski w województwach: warmiñsko-mazurskim, zachodniopomorskim i pomorskim,
a rosyjski w opolskim, dolnoœl¹skim i lubuskim”47.
Wykres 4. Zmiany w jêzykowej, szkolnej ofercie edukacyjnej w latach 1992–2011

Formalne kursy szkolne czy akademickie nie s¹ jedynym sposobem zdobywania przez mieszkañców naszego kraju umiejêtnoœci jêzykowych.
Wœród innych mo¿liwoœci poznania jêzyka obcego, ankietowani wymieniaj¹ najczêœciej: samodzieln¹ naukê (25%), naukê w domu rodzinnym
(13%), na kursach jêzykowych i podczas pracy za granic¹ (po 12%)48.

47 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Raport krajowy. Edukacja jêzykowa w Polsce. Jêzyk narodowy, regionalny, jêzyki obce oraz jêzyki mniejszoœci narodowych i etnicznych, Warszawa 2005, s. 16.
48 Komisja Europejska, op. cit., kwestionariusz ASD5a, ec.europa.eu/public_opinion/archives
/ebs/ebs_243_en.pdf.

STATUS, NAUCZANIE I WYKORZYSTYWANIE W MEDIACH JÊZYKÓW...

209

Jêzyki obce w pracy i w mediach
Dok³adnych danych na temat u¿ytkowania jêzyków obcych w pracy raczej nie da siê uzyskaæ, ale wiadomo, ¿e wielu m³odych, zamieszka³ych
w kraju Polaków pos³uguje siê w pracy jêzykami obcymi, na przyk³ad zajmuj¹c siê tzw. „obs³ug¹ klienta” amerykañskiego czy niemieckiego w ramach dzia³añ miêdzynarodowych korporacji. I to chyba nie tylko wype³niaj¹c obowi¹zki. Co prawda Gazeta Prawna z 20.05.2008 roku informowa³a
o tym, ¿e szczeciñski s¹d pracy orzek³, i¿ pracodawca pod kar¹ grzywny nie
mo¿e pracownikom zakazaæ mówienia po polsku na terenie zak³adu pracy,
ani nakazaæ pos³ugiwania siê jakimkolwiek jêzykiem obcym w czasie, kiedy nie wype³niaj¹ zadañ s³u¿bowych zwi¹zanych z pos³ugiwaniem siê tym¿e jêzykiem, ju¿ jednak sam fakt dojœcia do takiego procesu jest znacz¹cy49 – móg³ i nadal mo¿e byæ „wierzcho³kiem góry lodowej”. W ka¿dym razie stan prawny jest taki, ¿e pracownik – Polak ma prawo podpisaæ
umowê o pracê w jêzyku polskim (pracownik – obcokrajowiec mo¿e korzystaæ tylko z wersji obcojêzycznej), dokumentacja pracy powinna byæ sporz¹dzana po polsku i w tym¿e jêzyku powinno siê pracownikom Polakom
wydawaæ polecenia s³u¿bowe.
Wkraczanie jêzyków obcych do polskich mediów, zw³aszcza w dobie
kablówek, platform cyfrowych oraz internetowych programów radiowych
i telewizyjnych, tak¿e jest nieco nieuchwytne, ale – skutkiem dzia³ania
s³u¿b bibliograficznych – bardziej prawdopodobne jest w miarê dok³adne
przedstawienie tego¿ procesu w odniesieniu do czasopiœmiennictwa. Przy
czym wiadomo, ¿e wydawanie w Polsce wspó³czesnej pism obcojêzycznych ma d³u¿sz¹ tradycjê. Jeszcze w latach siedemdziesi¹tych publikowano
angielskie biuletyny na potrzeby handlu zagranicznego, a pierwszy numer
warszawskiego spo³eczno-politycznego tygodnika The Warsaw Voice: Polish and Central European Review ukaza³ siê w 1988 roku. Obecnie tygodnik ma œredni naklad 10,5 tys. egzemplarzy, wydanie internetowe, a redaktorem naczelnym jest Andrzej Jonas. Od 1994 towarzyszy mu biznesowy
tygodnik Warsaw Business Journal, a od 2010 rocznik Trendbook Poland.
W ostatnich latach ukaza³y lub ukazywa³y siê np. miesiêczniki: Poland
Monthly (od 2003), Le Courrier de Varsovie (1997–2003), Les Echos de
Pologne – Echa Polski (od 2004). W nowym wieku obcojêzyczne (zwykle
angielskojêzyczne) pisma dla turystów i biznesmenów wychodz¹ te¿ poza
Warszaw¹, np. w Krakowie: miesiêcznik Krakow Post (od 2008, deklaruje
ok. 20000 nak³adu) oraz Kraków After Hours – dwujêzyczny dwumiesiêcznik bezp³atny, rozprowadzany w hotelach, na lotnisku itd.
Wielojêzyczne ambicje miewaj¹ czasopisma katolickie. Na przyk³ad powsta³e w 1975 roku Mi³ujcie siê, wydawane przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, obecnie, prócz stuosiemdziesiêciopiêcioty49

£. G u z a: Firma nie mo¿e zakazaæ mówienia w pracy po polsku, Gazeta Prawna 20.05.2008,
http://www.gazetaprawna.pl/drukowanie/18386. Artyku³ podaje liczby 1 miliona Polaków zatrudnionych w zagranicznych firmach i 50 000 – przy obs³udze typu call center.
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siêcznego polskiego nak³adu, wydaje w jêzykach: hiszpañskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim, bu³garskim, ukraiñskim, czeskim, s³owackim, rumuñskim, wêgierskim, amharskim i prowadzi strony WWW w ormiañskim, hebrajskim, w³oskim i litewskim, co zwi¹zane jest z misyjnymi celami tego dwumiesiêcznika.
Od dawna te¿ obcojêzyczne artyku³y goszcz¹ na ³amach polskich czasopism naukowych50.
Aby przedstawiæ najnowsze tendencje dotycz¹ce obecnoœci jêzyków obcych w polskim czasopiœmiennictwie, siêgnêliœmy do Bibliografii Wydawnictw Ci¹g³ych Nowych, Zawieszonych i Zmieniaj¹cych Tytu³ sporz¹dzonej
w Bibliotece Narodowej za lata 2010–2011 (pierwszy kwarta³), obejmuj¹cej w praktyce (i w przybli¿eniu) czasopisma za³o¿one w Polsce (zmianê
tytu³u potraktowaliœmy jako powstanie czegoœ nowego) w latach
2008–2010. Powsta³y 52 czasopisma tylko angielskie, 33 angielsko-polskie, 8 jednolitych jêzykowo, a w innych jêzykach obcych ni¿ angielski
i niemiecki, 9 niemiecko-polskich, 18 w jêzyku polskim i obcym (innym
ni¿ angielski lub niemiecki), 13 wielojêzycznych (drukuj¹cych teksty przynajmniej w 3 jêzykach). Ponadto za³o¿ono czasopismo esperanckie, dwujêzyczne pisma polsko-rumuñskie, polsko-kaszubskie, po polsku i w romani,
a w pismach wielojêzykowych obecne by³y jeszcze jêzyki: chiñski, wêgierski, ³otewski.
Stopieñ u¿ytkowania jêzyków obcych w wydawanych w Polsce obcojêzycznych czasopismach przedstawiamy w tabeli 4.
Rzecz jasna najbardziej ekspansywny jest jêzyk angielski. W paru wypadkach redakcje zamknê³y poprzednie wersje, polskojêzyczne lub publikuj¹ce artyku³y w paru jêzykach, i zast¹pi³y je czysto anglojêzycznymi.
I tak na miejsce Epileptologii pojawi³ siê kwartalnik Epileptologia: international journal for clinical and experimental research, zamiast Prac Instytutu Geodezji i Kartografii – Geoinformation Issues, zamiast Studiów z Filozofii Prawa – Studies in the Philosophy of Law, zamiast Pamiêtnika
Pu³awskiego – Polish Journal of Agronomy51. Naliczyliœmy 7 przypadków
tego typu. A ju¿ najbardziej radykalna okaza³a siê redakcja ju¿ anglojêzycznego Polish Journal of Chemistry, która zdecydowa³a siê zamkn¹æ pismo
po to, by wzmocniæ miesiêcznik ogólnoeuropejski52. Jest to jêzyk tak ceniony, ¿e zdarzyæ siê mo¿e czasopismo, które co prawda drukowane jest po
50 Np. w 1972 roku ukaza³a siê anglojêzyczna edycja Zeszytów Prasoznawczych (Zeszyty prasoznawcze: special edition in English, Gracow 1972, s. 256).
51 Redakcja zaznacza: „Polish Journal of Agronomy jest angielskojêzycznym pismem naukowym,
obejmuj¹cym tematykê szeroko rozumianej produkcji roœlinnej i rolniczych zagadnieñ œrodowiskowych. Do druku przyjmowane s¹ prace oryginalne i przegl¹dowe (zamawiane), napisane poprawn¹,
idiomatyczn¹ angielszczyzn¹, istotnie poszerzaj¹ce lub porz¹dkuj¹ce wiedzê w dziedzinie, ktorej dotycz¹”, sybilla.iung.pulawy.pl/wydawnictwa/PJAWskazowki2009.pdf.
52 „In 2009 The Polish Chemical Society decided, after long discussion, to join the consortium ChemPubSoc Europe in order to become one of the founders of the European Journal of Inorganic Chemistry
and European Journal of Organic Chemistry. As a result of such decision the December issue 2009 of
the Polish Journal of Chemistry is the last one”, cyt. za: strona redakcyjna czasopisma Polish Journal of
Chemistry, http://www.ichf.edu.pl/pjch/about.html.
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polsku, ale przynajmniej tytu³ ma angielski, jak Fresh Market Magazine
z O¿arowa Mazowieckiego.
Tabela 4. Wykorzystanie jêzyków innych ni¿ polszczyzna w polskich pismach obcojêzycznych wielojêzycznych (lub ich kontynuacjach) za³o¿onych w Polsce w latach
2008–2010
J. wspó³obecny z jêzykiem
polskim
Jêzyk
Jêzyki obecne przynajca³ego
mniej w 2 czasopismach
pisma

J. angielski (razem 98)

52

J. niemiecki (razem 19)

Równoleg³y
tekst lub
2 wydania

J. wspó³obecny
z innym
Znaczna
czêœæ
Pojedyn- obcym
zawar- cze teksty jêzykiem
toœci

12

14

7

2

2

8

2

6

1

1

3

6

5

1

1

2

6

1

1

5

J. rosyjski (razem 15)
J. ukraiñski (razem 10)

1

2

J. s³owacki (razem 9)

1

1

J. bia³oruski (razem 4)
J. francuski (razem 3)

3

4

1

3

1

J. w³oski (razem 3)

J. wspó³- Obecnoœæ
obecny
jêzyka
z jêzyw piskiem
mach
polskim
tróji innym i wielojêobcym zycznych

1
1

1
2

J. hiszpañski (razem 2)

1

1

J. litewski (razem 2)

1

1

J. czeski (razem 2)

1

1

Trudno jednak oceniæ, na ile u¿ycie jêzyka angielskiego mo¿e przynieœæ
polskim naukowcom œwiatow¹ popularnoœæ. Osobiœcie jesteœmy sceptyczni
i dlatego cenimy staranny dobór jêzyków obcych w zale¿noœci od poruszanej przez pismo tematyki i oczekiwanego czytelnika. Na przyk³ad dwa
czasopisma Wydzia³u Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli: Katolikus
Pedagogia oraz Pedagogia Ojcostwa. Katolicki przegl¹d spo³eczno-pedagogiczny publikuj¹ w jêzykach dawnego cesarstwa austriackiego, tj.: po
wêgiersku, polsku, niemiecku, w³osku, czesku, s³owacku, ukraiñsku. Z kolei Przegl¹d Wschodnioeuropejski wydawany przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie publikuje prace w jêzykach: angielskim, niemieckim, a tak¿e w polskim, rosyjskim i innych jêzykach s³owiañskich, jak
ukraiñski i bia³oruski. Pisma te, nie zaniedbuj¹c starañ o miêdzynarodowy
odbiór, w zgodzie ze zdrowym rozs¹dkiem zak³adaj¹, ¿e treœciami pisma
zainteresuj¹ siê przede wszystkim przedstawiciele tych nacji, o których siê
w tym piœmie pisze, albo œwiadomie staraj¹ siê oddzia³ywaæ na terenie konkretnym, kulturowo okreœlonym.
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Kontynuuj¹c w¹tek u¿ytecznoœci danych jêzyków obcych dla pism
o okreœlonej tematyce, mo¿na wynik kwerendy pod tym k¹tem przeprowadzonej uj¹æ w osobnej tabeli (tabela 5).
Jak widaæ, angielszczyznê preferuj¹ przede wszystkim pisma poruszaj¹ce tematy ekonomiczne i biznesowe, na drugim miejscu – te zajmuj¹ce siê
technik¹ i komputerami, na trzecim – te o naukach przyrodniczych. A na
przyk³ad niemiecki przydaje siê zw³aszcza pismom zainteresowanym okreœlonymi regionami lub literatur¹ i sztuk¹ (w wypadku pism kulturalnych),
a rosyjski wykorzystywany jest przewa¿nie przez pisma kulturalne i slawistyczne.

rosyjski

1

1

7

1

5

2

5
5

2

bia³oruski

1

francuski

1

w³oski

1

Filoz., socj.
pedagogika
Marketing
i zarz¹dzanie
W. fizyczne
sport

Statystyka

Medycyna,
psychologia
Politologia,
prawo
Liter., sztuka
kultura
Religia
teologia
4

1

ukraiñski
s³owacki

6

6

5

1

1

3
2

2

3

3

5

1

Inne

5

5

Lingwistyka

niemiecki

20

N. przyrod.
i geografia
Technika
i komputery
Slawistyka
i rosjoznaw.

1

Nauki œcis³e

angielski

Hobby

Region
turystyka
Bizn., gosp.
ekonomia

Tabela 5: Wykaz dziedzin wiedzy i obszarów tematycznych obecnych w czasopismach z jêzykiem obcym za³o¿onych w latach 2008–2011 i jezyków obcych je
obs³uguj¹cych

1

10

6

2

18

2
1

3

1

5

1

2

3
3
3

hiszpañski
litewski
czeski

1
1

1
1

1
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