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Jednym z ważnych zadań władz Rzeczypospolitej Polskiej jest kreowanie wizerunku 

naszego kraju w świecie. W centrum wszelkich działań wizerunkowych stoi – co oczywiste – 

promocja polskiej kultury, której nieodłącznym elementem jest nauczanie i upowszechnianie 

znajomości języka polskiego. Programy promocji polszczyzny skierowane być powinny do 

szerokich rzesz Polaków, także mieszkających poza krajem, do potomków polskich 

emigrantów (w najdalszym nawet pokoleniu), a także do wszystkich tych, którzy są 

zainteresowani naszym krajem i jego dziedzictwem kulturowym.   

Współcześnie wyróżnić można dwie główne ścieżki nauczania  języka polskiego poza 

krajem. Pierwsza z nich, obejmująca najliczniejszą grupę odbiorców, to społeczne szkoły 

uzupełniające, prowadzone z oddolnej inicjatywy migrantów, którzy dla swych dzieci  

zakładają i utrzymują szkoły języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Druga ścieżka to 

lektoraty języka polskiego prowadzone na zagranicznych uczelniach. Istnieje też trzecie 

(znacznie mniej popularne) rozwiązanie, mianowicie programy języka polskiego w szkołach 

publicznych w niektórych krajach, gdzie widoczne są duże skupiska polskiej diaspory. Na 

marginesie tych rozwiązań działają szkoły języka polskiego utrzymywane przez polskie 

placówki dyplomatyczne – tzw. społeczne punkty konsultacyjne (SPK)1. Tylko w tym 

ostatnim przypadku państwo polskie zaangażowane jest bezpośrednio, zarówno utrzymując te 

placówki, jak również decydując o ich programach nauczania,  podręcznikach oraz o kadrze. 

Pozostałe formy nauczania języka polskiego w świecie (w dalszej części tekstu są one 

szczegółowo omówione) wymagają koordynacji, a także wsparcia merytorycznego, 

logistycznego oraz finansowego.  Bez takich działań ogromny trud setek nauczycieli języka 

polskiego w świecie, działaczy oświatowych oraz rodzin polskich migrantów przynosi wynik 

niewspółmiernie mały do poniesionych nakładów i wyrzeczeń. Ponadto, całe to środowisko 

ma poczucie, że zostało pozostawione same sobie, co utrudnia mu podtrzymywanie stałych i 

opartych na zaufaniu relacji z krajem.       

Niniejsza Strategia, przygotowana na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przez zespół doświadczonych ekspertów i praktyków, zajmujących się od wielu lat 

nauczaniem i promocją języka polskiego, stawia sobie za cel umożliwienie zmiany tego stanu 

rzeczy. Zbiera ona informacje oraz przedstawia rekomendacje, które prowadzić mogą do 

sformułowania programu spójnych i skutecznych działań na rzecz promocji języka polskiego i 

kultury polskiej w świecie. Tym samym prezentowana Strategia może pośrednio przyczynić 

się do podniesienia skuteczności wszelkich działań wizerunkowych. Strategia została 

przygotowana ze świadomością, że MNiSW po raz pierwszy w historii zwróciło się do 

specjalistów z propozycją przygotowania strategii nauczania i promocji nauczania języka 

polskiego na świecie. Co więcej, decyzję tę ogłosiło polonistom z wielu krajów świata na 

                                                             
1 Tytułem przykładu, w Wielkiej Brytanii są tylko dwa szkolne punkty konsultacyjne w Londynie, a pozostałych 

około 140 szkół sobotnich to placówki społeczne, prowadzone w większości pod egidą Polskiej Macierzy 

Szkolnej (dane z 2012).   



spotkaniu zorganizowanym podczas VI Światowego Kongresu Polonistów w Katowicach 

(2016), składając pośrednio obietnicę nowego otwarcia w tym zakresie.  

Uważamy za konieczne uporządkowanie i usystematyzowanie niekiedy 

rozproszonych, nie zawsze spójnych i wobec tego często nieskutecznych działań w zakresie 

polskiej polityki językowej poza granicami kraju. Jej trzy kluczowe obszary to: nauczanie i 

podtrzymywanie znajomości języka polskiego wśród szerokiego grona interesariuszy, 

zagraniczna i wewnętrzna promocja języka polskiego poza domeną języka i literatury oraz 

rozwój technologii przetwarzania języka polskiego związany z rewolucją cyfrową i nowymi 

oczekiwaniami potencjalnych grup odbiorczych, do których skierowana jest proponowana 

tutaj Strategia. Wątkiem przewijającym się we wszystkich tych obszarach jest 

upowszechnianie, szczególnie wśród polskich decydentów i przedstawicieli uczelni 

wyższych, przekonania o potrzebie zmiany nastawienia do języka polskiego, polegające na 

odrzuceniu stereotypów o jego rzekomej trudności lub niskiej atrakcyjności, czy znikomej 

przydatności. Jak bowiem pokazują ostatnie doświadczenia, polski cieszy się na świecie 

stosunkowo dużą popularnością, a wynika to nie tylko z obecności Polonii i polskiej 

emigracji, lecz także z rosnącej atrakcyjności ekonomicznej Polski, która przyciąga 

przybyszów z zewnątrz.  

Bierzemy pod uwagę, że oprócz wielu osób, dla których polszczyzna jest językiem 

pierwszym (ojczystym), nauką polskiego jest zainteresowana zdecydowanie większa liczba 

odbiorców. Należą tu dalsze pokolenia polskich migrantów, dla nich język polski jest 

językiem odziedziczonym; cudzoziemcy zainteresowani Polską i jej kulturą, dla których 

polszczyzna jest językiem obcym, w tym imigranci mieszkający w Polsce, posługujący się 

polszczyzną jako językiem drugim (kwestie terminologiczne są wyjaśnione w dołączonym na 

końcu słowniczku). Przez wiele lat poloniści nie zdawali sobie sprawy z konieczności 

dodatkowych rozróżnień w ramach zawodu nauczyciela języka polskiego, uważając, że są one 

konieczne w przypadku języków światowych, a nie narodowych. Szybka zmiana sytuacji 

języka polskiego w końcu XX wieku pokazała, że potrzeby nauczania polszczyzny są tu 

podobne.   

Dominującym obszarem działań proponowanych w Strategii będzie edukacja, a w 

szczególności szkolnictwo polskie za granicą, na które składają się szkoły społeczne (te są 

naliczniejsze), prowadzone przez organizacje polonijne i parafie, a także szkolne punkty 

konsultacyjne (SPK), nadzorowane przez MEN poprzez ORPEG. Poza szkołami polskimi 

zostaną uwzględnione możliwości nauczania języka polskiego w ramach systemu 

edukacyjnego kraju osiedlania, co jest równoznaczne z uznawaniem przez ten system języka i 

kultury polskiej za wartość edukacyjną. Specjalną uwagę zwrócimy na nauczanie języka i 

kultury polskiej w uczelniach wyższych, gdyż kursy uniwersyteckie nobilitują nauczanie 

polszczyzny. System edukacyjny kraju osiedlenia, a szczególnie jego znane i cenione 

uniwersytety podnoszą prestiż nauczania naszego języka i kultury. Mimo że w wielu krajach 

szkolnictwo polskie przeżywa ponowny rozkwit, nie można pomijać milczeniem faktu, że 

większość dzieci polskich za granicą nie uczęszcza do polskich szkół. Dzieje się tak, 

ponieważ ich rodzice uważają, że najważniejsze jest opanowanie języka kraju osiedlenia, a 

nie zachowanie i rozwój znajomości polszczyzny, często wywiezionej z Polski. Dlatego za 

bardzo ważne uznajemy prowadzenie intensywnej akcji uświadamiającej rodzicom i 



rodzinom dzieci wartość dwu- i  wielojęzyczności na międzynarodowym rynku edukacyjnym 

i na europejskim rynku pracy. 

W Strategii wiele miejsca poświęcimy nauczaniu języka polskiego za granicą, co nie 

oznacza wcale, że nie zajmiemy się także nauczaniem polszczyzny dzieci migrantów 

europejskich, imigrantów i uchodźców w Polsce. W ostatnim przypadku nauczanie języka 

polskiego powinno się odbywać w powiązaniu z nauczaniem komunikacji międzykulturowej 

nauczycieli, dzieci zagranicznych i dzieci polskich.  

Szeroko pojęta promocja polszczyzny poza obszarem nauczania opiera się na 

założeniu, zgodnie z którym język jest traktowany jako szczególne dobro niematerialne, 

podlegające jednak procesom rynkowym i mogące być przedmiotem profesjonalnego 

marketingu, podobnie jak pewne wartości społeczne czy ideowe. Ostatecznym celem 

proponowanych w Strategii działań, wpisujących się częściowo w obszar dyplomacji 

publicznej i kulturalnej, jest podnoszenie atrakcyjności i prestiżu państwa, które dzięki temu 

będzie mogło skuteczniej realizować swoje interesy gospodarcze i polityczne.  

Nowością proponowanego podejścia jest uwzględnienie w obszarze polityki 

językowej technologii informatycznych, które w dobie rewolucji cyfrowej kształtują oblicze 

komunikacji i powinny także w pełni zaistnieć w promocji i nauczaniu języka polskiego. 

Jeżeli ambicją Polski jest budowanie państwa podmiotowego, stabilnego i zaawansowanego 

cywilizacyjnie, konieczne jest wspieranie rozwoju technologii automatycznego przetwarzania 

języka i rozbudowy zasobów cyfrowych (korpusów, bibliotek, repozytoriów), które powinny 

być bogato zaopatrzone i dostępne z dowolnego miejsca na świecie, umożliwiając uczącym 

się skuteczne i łatwe pozyskiwanie wiedzy. 

Autorzy Strategii chcieli pokazać najpierw polskie dzieci, młodzież i całe rodziny w 

procesie migracji międzynarodowych, potem szkolnictwo polskie i polonijne na Zachodzie i 

na Wschodzie, nie zapominając o młodzieży zagranicznej uczącej się w polskim systemie 

szkolnictwa. Specjalną uwagę poświęcili nauczycielom języka polskiego jako ojczystego, 

drugiego i odziedziczonego, wreszcie obcego. Dla ich docenienia i kształcenia zrobiono 

wiele, ale wiele jest jeszcze do zrobienia, o czym warto pamiętać. Szkolnictwo wyższe 

zostało w tym opracowaniu potraktowane specjalnie, gdyż nauczanie naszego języka i kultury 

w renomowanych uniwersytetach zagranicznych i polskich dodaje mu prestiżu. Dlatego 

pokazano kształcenie językowe, kulturowe i zawodowe obcokrajowców w uczelniach 

polskich, potem dorobek glottodydaktyki polonistycznej w naszym kraju, pracę lektorów 

języka polskiego jako obcego w uczelniach zagranicznych oraz rozwój i problemy nauczania 

polszczyzny, a także kultury polskiej w różnych krajach świata. Opracowanie kończy część 

poświęcona promocji języka i literatury polskiej na świecie oraz certyfikacji znajomości 

języka polskiego i technologii cyfrowych. Autorom zależało na tym, by z jednej strony 

pokazać obecność języka polskiego w globalnym świecie, z drugiej jednak – na podkreśleniu, 

że polszczyzna nauczana i używana w różnych krajach świata to gałęzie drzewa, które rośnie 

nad Wisłą. Dlatego wszystko, co robimy dla polszczyzny w naszym kraju, jest ważne, gdyż 

rezultaty tych działań mają wpływ na sytuację języka polskiego na świecie. 

Warto wreszcie dodać, że proponowana Strategia jest istotna w kontekście 

narastających współcześnie ruchów migracyjnych. Napływu do Polski osób poszukujących 



lepszego życia lub uciekających przed konfliktami nie można całkowicie zahamować, można 

natomiast wypracować metody pracy edukacyjnej z przybyszami (szczególnie dziećmi), które 

umożliwią im poznanie języka polskiego, a w konsekwencji integrację i przygotowanie się do 

efektywnego włączenia się w system społeczny na zasadach proponowanych przez 

gospodarza, czyli państwo polskie – a nie wbrew tym zasadom, jak to ma miejsce w 

przypadku pozostawienia takich środowisk bez opieki edukacyjnej. 

Zasadnicze cele strategii to:  

 stworzenie spójnego i skutecznego systemu działań w zakresie nauczania języka 

polskiego Polską;  

 stworzenie spójnego i skutecznego systemu działań w zakresie nauczania języka 

polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego w Polsce;  

 wytyczenie obszarów promocji języka polskiego i kultury polskiej;  

 uświadomienie Polakom w kraju i za granicą znaczenia języka polskiego i jego 

wartości na międzynarodowym rynku edukacyjnym i na rynku pracy; 

 wypracowanie wzorów współpracy administracji państwowej z gronem ekspertów w 

zakresie nauczania języka polskiego w świecie. 
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