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Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Ks. dr Sławomir Kawecki
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

Szanowny Księże Rektorze,
uprzejmie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości nadania imienia Macieja 
Płażyńskiego Polskiej Szkole przy Polskiej Misji Katolickiej Lozanna - Marły. Z przy-
krością informuję, że z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych nie 
mogę uczestniczyć w Państwa uroczystości.

Wybór odpowiedniego patrona jest decyzją niezwykle ważną. Jestem przekonany, że 
przyjęcie za patrona Macieja Płażyńskiego, działacza opozycyjnego zasłużonego dla od-
zyskania wolności, Marszałka Sejmu RP, prezesa „Wspólnoty Polskiej”, jest oddaniem 
hołdu wartościom, którymi się kierował, i właściwym wyborem dla szkoły polonijnej.
Maciej Płażyński był człowiekiem o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spoj-
rzeniu na Polskę i świat. W budowaniu więzi Polski z Polonią i Polakami za granicą wi-
dział ogromną szansę dla kraju. Najwyższym szacunkiem darzył promowanie polskości 
i przywiązanie do tradycji przez tych, którzy pozostali na obczyźnie.

Niech piękna i budząca podziw postać patrona będzie dla całej społeczności wzorem 
postawy pełnej poświęcenia w umacnianiu więzi Polaków zamieszkałych w Szwajcarii z 
ojczyzną, jej językiem i kulturą.

Uroczystość nadania szkole imienia stanowi doskonałą sposobność, aby wyrazić 
wdzięczność dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły za 
poświęcenie i trud włożone w wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu miłości do 
kultury i języka polskiego. Postępowanie i zasady, którymi się Państwo kierują, głęboki 
patriotyzm i trwałe związki uczuciowe z Polską, jej kulturą i tradycją są godnym naśla-
dowania wzorem.

Całej społeczności szkolnej życzę sukcesów oraz wytrwałości w propagowaniu wartości, 
których uosobieniem był Maciej Płażyński.

Z poważaniem

Mirosław Sielatycki
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Od czasu odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości władze Rzeczypospo-
litej Polskiej wspierają Rodaków zamieszkałych poza krajem w podtrzymywaniu ich 

tożsamości narodowej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 6, ust. 2 stanowi, że: Rzeczpospolita Pol-
ska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z 
narodowym dziedzictwem kulturalnym. Powyższy zapis ustawy zasadniczej, jak rów-
nież ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do tej ustawy stanowią podstawę 
prawną działań MEN wobec Polaków zamieszkałych poza granicami kraju w zakresie 
krzewienia języka i kultury polskiej oraz podtrzymywania i umacniania poczucia toż-
samości narodowej. 
Należy podkreślić, że oświata polska za granicą tworzy różnorodną mozaikę przenika-
jących się struktur, których wspólnym celem jest podtrzymanie tożsamości narodowej 
uczniów poprzez naukę języka i w języku polskim. Jednakże zadania stawiane przed 
szkołami polskimi różnią się w zależności od kraju, warunków oferowanych uczniom 
w lokalnym systemie oświaty, historii szkolnictwa polonijnego na danym terenie czy 
potrzeb rodziców i uczniów. 

Dotychczasowa praktyka oraz możliwości prawne i budżetowe pozwoliły na sformuło-
wanie kilku zasadniczych kierunków działań MEN w tym obszarze:

Działania Ministerstwa  
Edukacji Narodowej
na rzecz podtrzymywania i umacniania poczucia tożsamości  
narodowej wśród uczniów polskich za granicą
MIROSŁAW SIELATYCKI • PODSEKRETARZ STANU • MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ



76

 1) kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicę,
 2) organizowanie kursów metodycznych dla nauczycieli polonijnych.
 3) wyposażanie szkół i ośrodków nauczania języka polskiego w podręczniki  
  i pomoce dydaktyczne,
 4) organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polonijnej.

Uzupełniającą rolę w stosunku do zadań ustawowych opisanych powyżej stanowią dwa 
projekty systemowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Pozwoli to na standaryzację jakości nauczania czyli zapewnienie uczniom pol-
skim za granicą jednolitego standardu nauczania w oparciu o - skorelowaną z podstawą 
programową kształcenia ogólnego obowiązującą w Polsce - podstawę programową dla 
uczniów polskich uczących się za granicą. Efektem realizowanych projektów jest, m.in. 
internetowy podręcznik Włącz Polskę (www.wlaczpolske.pl).

Należy podkreślić, że intencją Ministerstwa Edukacji Narodowej jest stworzenie takiego 
systemu wsparcia szkolnictwa polskiego poza krajem, który dostrzegając i doceniając 
wieloletni dorobek szkół, szczególne uwarunkowania prowadzonej działalności, jak i 
odrębność oraz niezależność poszczególnych organizacji, pozwala na efektywne i opty-
malne wykorzystanie publicznych funduszy.

W tym celu opracowano założenia kompleksowego systemu wspierania oświaty polskiej 
za granicą zakładające takie kryteria jak:
 1) sprawiedliwość - środki bardziej sprawiedliwie przekazywane do tych 
 podmiotów, które docierają do jak największej liczby uczących się,
 2) solidarność - należy dzielić się odpowiedzialnością i wysiłkiem finansowym 
  (władze polskie, organizacje polonijne, rodzice),
 3) subsydiarność - wsparcie przekazywane bezpośrednio szkołom 
  i nauczycielom,
 4) dostępność - jak największa dostępność uczniów do nauki języka polskiego,
  jak największa dostępność nauczycieli do form wsparcia ich pracy,
 5) deregulacja - jak najmniej regulacji prawnych, które mogłyby ograniczać 
  swobodę działania szkolnictwa polskiego za granicą,
 6) decentralizacja - szanujemy różnorodność, różne podmioty mogą 
  wykonywać zadania związane z nauczaniem języka polskiego za granicą.

Założenia te stanowią podstawę do wytyczenia następujących kierunków działań Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej w stosunku do oświaty polskiej za granicą:
 1)  zwiększanie powszechności nauczania języka polskiego za granicą,
 2) wyrównanie szans edukacyjnych uczniów polskich za granicą poprzez 
  zapewnienie równego dostępu do oferowanych form wsparcia,

 3) wspieranie edukacji uzupełniającej - uczeń uczęszczający do szkoły 
  w lokalnym systemie oświaty uzupełnia wiedzę o Polsce i podtrzymuje 
  znajomość języka polskiego,
 4) podnoszenie jakości nauczania, w tym wsparcie dla nowych form edukacji
  poprzez tworzenie portali zawierających materiały edukacyjne 
  oraz narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli,
 5) zwiększanie kompatybilności nauczania w kraju i za granicą celem 
  ułatwienia migracji i powrotów edukacyjnych,
 6) programy informacyjno-promocyjne dla rodziców zachęcające do nauki 
  języka polskiego ich dzieci.

Podsumowując, należy podkreślić, że wszelkie działania na rzecz oświaty polonijnej po-
winny być konstruowane tak, aby nauczanie języka polskiego było „edukacyjnym biletem 
w obie strony”, co oznacza przygotowanie do powrotu do kraju i udaną readaptację do 
polskiego systemu edukacyjnego lub - w przypadku pozostania na emigracji – zachowa-
nie związków z krajem ojczystym. ■
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Program oświatowy
Stowarzyszenia Wspólnota Polska
LONGIN KOMOŁOWSKI • PREZES STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA

P rogram SWP w zakresie wspierania oświaty jest spójnym, całościowym programem 
- zachodzą w nim na siebie działania uwzględniające specyfikę oświaty polskiej w 

różnych krajach oraz różnorodne formy wsparcia uwzględniające potrzeby i stan zorga-
nizowania nauczania języka polskiego.

Pomoc w zakresie nauczania j. polskiego i innych przedmiotów nauczanych w tym języ-
ku w poszczególnych państwach odbywa się w następujących formach:
 • dofinansowanie kosztów utrzymania i doposażenia szkółek 
  sobotnio-niedzielnych (koszty wynajmu, opłaty eksploatacyjne, zakup 
  mebli szkolnych oraz sprzętu), kursów języka polskiego, kosztów 
  utrzymania świetlic terapeutycznych. Są to dofinansowania, co oznacza, 
  że jest wymagany przez SWP wkład własny i to nie symboliczny, nawet 
  na Wschodzie. Jest on dla nas wskazaniem, które środowiska podchodzą 
  poważnie do sprawy utrzymania mowy ojczystej
 • zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, zakup wyprawek dla uczniów
  szkół polskich oraz druk podręczników
 • dofinansowanie kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka
  polskiego oraz Szkół Letnich Języka Polskiego 
 • dofinansowanie wszelkich możliwych form wypoczynku letniego dzieci 
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  i młodzieży w Polsce i kraju zamieszkania (tu łączymy naukę i sport, formy
  są dostosowane do poziomu wiedzy i specyfiki kraju, z którego pochodzą
  dzieci).

Kierunki działania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Na problemy możliwe do omówienia geograficznie, jak np. na Litwie czy w Niemczech 
nakładają się te, które dotyczącą wspólnie wielu i obszarów i SWP pragnie rozwiązy-
wać je systemowo, by przy jak najmniejszym nakładzie środków osiągnąć jak najlepszy 
rezultat. 

Po pierwsze polityka stypendialna
SWP od kilkunastu lat prowadzi program stypendialny dla studentów polskiego pocho-
dzenia studiujących na polskich uczelniach. Stypendium wyróżnia najlepszych, tzn. ta-
kich, którzy nie tylko osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, ale także aktywnie 
działają w środowisku polonijnym, angażują się w różnego rodzaju działalność społecz-
ną, jednym słowem są lub właśnie wkraczają na drogę bycia liderem w swoim środo-
wisku. Zmieniony w ubiegłym roku akademickim regulamin programu stypendialnego 
SWP znacznie podnosi poprzeczkę dla ubiegających się o stypendia i – analizując na-
pływające w tym semestrze wnioski – wielu studentów znakomicie wywiązuje się ze 
zwiększonych wymagań. Działają w klubach studenta, fundacjach i stowarzyszeniach 
polonijnych, duszpasterstwach, sami zakładają organizacje, a przy tym osiągają coraz 
wyższe wyniki w nauce.

Co semestr przyznawanych jest ponad 200 stypendiów, ale z roku na roku na rok (a w 
zasadzie z semestru na semestr) wzrasta liczba zainteresowanych. Tylko w pierwszym 
semestrze roku akademickiego 2010/11 wpłynęło 631 wniosków (dla porównania w 
poprzednim semestrze złożono ich 381). Wśród wnioskujących przeważają studenci z 
Ukrainy (43%) i Białorusi (32%), choć ilość krajów pochodzenia studentów przekracza 
30 (m.in. z WNP, krajów afrykańskich, bliskowschodnich oraz krajów południowo- i 
środkowoamerykańskich). Jest to spowodowane wysokim poziomem nauczania oraz 
prestiżem polskich uczelni, których absolwenci traktowani są jako wysokiej klasy spe-
cjaliści, merytorycznie przygotowani do pracy w zawodzie, legitymujący się dyplomem 
uczelni Unii Europejskiej.

Niemałą rolę w podejmowaniu decyzji o studiach w Polsce odgrywa fakt bezpłatnej edu-
kacji na polskich uczelniach, a w przypadku studentów ukraińskich także nieustannie 
zmieniające się zasady rekrutacji na uczelnie wyższe na Ukrainie. Tzw. bezpłatna pula 
miejsc, biorąc pod uwagę korupcję na Wschodzie, jest dostępna dla bardzo wąskiego 
kręgu odbiorców.

Nasi stypendyści podczas toku studiów utrzymują kontakty z organizacjami polonijny-
mi, z których się wywodzą, są współorganizatorami wielu imprez, wykorzystują zdobytą 
w Polsce wiedzę i umiejętności, stanowiąc pomost pomiędzy obu krajami. Ich pochodze-
nie z krajów sąsiednich i związana z tym znajomość języków, ale i realiów społecznych, 
gospodarczych i ekonomicznych, stanowi wielki atut dla potencjalnych pracodawców w 
Polsce, a przyszłości może zaowocować rozwojem współpracy pomiędzy krajami.
Inwestycja w naukę nie jest inwestycją chybioną – SWP wspierało fundusze senackie 
pieniędzmi pochodzącymi z funduszu stypendialnego im. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go oraz Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Szkoły wyższe, na których mło-
dzi ludzie poszerzają swoje horyzonty są kuźnią naukową i interpersonalną. Dlatego 
tak istotna jest współpraca organizacji pozarządowej, propagującej aktywne postawy 
społeczne, jaką jest Wspólnota Polska, z uczelniami wyższymi – w marcu br. została 
powołana Polonijna Rada ds. Szkolnictwa Wyższego SWP, w skład której weszli: prof. 
Katarzyna Chałasińska-Macukow – rektor UW, prof. Karol Musioł – rektor UJ, prof. 
Bronisław Marciniak – rektor UAM w Poznaniu, prof. Jerzy Nikitorowicz – rektor U w 
Białymstoku, prof. Marek Bojarski – rektor U Wrocławskiego, prof. Józef Gurniewicz 
– rektor U Warmińsko-Mazurskiego, prof. Włodzimierz Kurnik – rektor Politechniki 
Warszawskiej, prof. Adam Hamrol – rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Antoni Taj-
duś – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej i inni. Radzie przewodniczy senator prof. 
Kazimierz Wiatr.

Wspólnota Polska ciągle szuka aktywnie zarówno funduszy i jak i narzędzi właściwego 
wykorzystania dla Polski studentów polonijnych .

Współpraca z polskimi uczelniami wyższymi, a przede wszystkim ich kadrami nauko-
wymi, jest też wykorzystywana przy organizowaniu Letnich Szkół Języka i Kultu-
ry Polskiej organizowanych zarówno zagranicą (nad Bajkałem, w Sankt Petersburgu, 
Moskwie, Samborze, Winnicy i Wierszynie) jak i w kraju (Krakowie, Poznaniu, Katowi-
cach, Lublinie, Toruniu). Oddziały SWP, działające w ośrodkach akademickich korzysta-
ją z pomocy ich kadry naukowej przy organizowaniu kursów językowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz kursów metodycznych dla nauczycieli – zarówno skierowa-
nych do uczestników z poszczególnych krajów, dotyczących konkretnych krajów, jak i 
imprezach integrujących środowiska polskie, w których biorą udział uczestnicy z róż-
nych państw i regionów, dobrani pod względem  zaawansowania znajomości języka i 
metodyki.

Na szczególną uwagę, bo jest częścią takiego rozwiązania systemowego, zasługuje Gro-
dzieński Ośrodek Dydaktyczny Studiów Zaocznych Uniwersytetu w Białymstoku, dzia-
łający od 1994 r. Prowadzony jest w systemie dwustopniowym, czyli 3-letnich studiów 
licencjackich i 2-letnich studiów magisterskich, zakończonych obroną pracy magister-
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skiej. Program jest zgodny z programem pełnych studiów zaocznych na kierunkach edu-
kacja wczesnoszkolna i pedagogika kulturoznawcza, uwzględnia zwiększony lektorat 
języka polskiego. Do roku 2010 dyplom Ośrodka otrzymało 278 magistrów pedagogiki. 
Spośród 213 absolwentów z lat 1999-2006 na Białorusi pracuje w szkolnictwie – 111 
osób, w instytucjach kulturalnych – 8.

Spotkania dla nauczycieli i warsztaty metodyczne
Po pierwsze warto wymienić Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie, 
którego program już dwukrotnie był poświęcony kwestiom związanych z jakością na-
uczania oraz tworzeniu platformy współpracy pomiędzy środowiskami ze „Wschodu”, 
„Zachodu” i Polski w ramach wspólnych działań edukacyjnych. Spotkanie miało na celu 
również prezentację efektów dotychczasowych prac i planów na przyszłość przez insty-
tucje państwowe zajmujące się oświatą polonijną oraz tradycyjnej wymianie doświad-
czeń i pomysłów. Składało się z wyjazdu studyjnego, części konferencyjnej oraz warsz-
tatów metodyczne.

Po drugie warsztaty metodyczne organizowane przy wsparciu środowisk uniwersytec-
kich: dla nauczycieli w USA (Kraków), dla nauczycieli języka polskiego w Niemczech 
(Poznań), Studium Metodyki Wspierania rozwoju Dzieci i Młodzieży ze Wschodu (Olsz-
tyn), Studium Metodyki Nauczania Języka Polskiego dla Wschodu (Lublin)

Kolejny etap oświatowej całości i wykorzystania potencjału zarówno społecznego jak i 
zawodowego to Program Szkół Patronackich. Realizowany jest od 2 połowy lat 90-
tych. Obejmuje różne poziomy współpracy – od współpracy dyrekcji polskich i polonij-
nych placówek oświatowych, poprzez współpracę metodyczną nauczycieli oraz wspólne 
prowadzenie zajęć dydaktycznych dla polskich uczniów z kraju i zagranicy. W jego ra-
mach często organizowane są śródroczne pobytu edukacyjne w całej Polsce dla uczniów 
z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Cele programu to podniesienie jakości kształcenia w 
polskich placówkach oświatowych poza granicami kraju; poznanie regionu, kraju pocho-
dzenia nauczycieli i uczniów, ich tradycji, historii i kultury; wypracowanie wspólnych 
projektów edukacyjnych; doskonalenie umiejętności komunikacji językowej; integracja 
dzieci polskiego pochodzenia mieszkających za granicą ze swoimi rówieśnikami w Pol-
sce. Program obejmuje m.in.: śródroczną wymianę międzyszkolną uczniów; wymianę 
doświadczeń edukacyjnych dyrektorów, służących sprawnemu zarządzaniu placówką; 
organizację warsztatów doskonalących metody pracy nauczycieli; organizację kon-
kursów, zawodów i olimpiad; realizację wspólnych projektów edukacyjnych. Warunki 
udziału w programie nie są łatwe i obejmują: nawiązanie współpracy z polską placówką 
oświatową poza granicami kraju, wszelką pomocą i doradztwem służy SWP; określenie 
zasad współpracy między szkołami; podpisanie umowy o przystąpieniu do programu 
szkół patronackich na dwa lata; umowa powinna być sygnowana przez SWP; SWP nad-

zoruje przebieg zadania oraz dofinansowuje wybrane projekty realizowane w ramach 
programu (podkreślam wybrane!). Na stronie internetowej Stowarzyszenia pełna lista 
szkół realizujących dotychczas program szkół patronackich i oddziałów obejmujących 
je opieką. Jest to najlepsza opieka merytoryczna, ponieważ wśród członków oddziałów 
SWP jest ogromna rzesza nauczycieli, którzy swój czas i energię nieustannie poświęcają 
rozwojowi tego programu. Polscy uczestnicy programu w całości ponoszą swoje koszty, 
szukają również dotacji u sponsorów prywatnych i władz lokalnych.  

Akcja Letnia – edukacja i wypoczynek
Wypoczynek letni w formie półkolonii na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Ma to dwie przy-
czyny: oszczędność środków w zakresie transportu oraz poznawanie kultury polskiej i 
jej materialnych śladów na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Forma ta charakteryzuje 
się stosunkowo łatwą rekrutacją i przygotowaniem ze względu na silne polskie środo-
wiska miejscowe (np. parafie). Na Litwie tą formą wypoczynku obejmujemy dzieci z So-
lecznik, Wilna i Ejszyszek; na Łotwie dzieci z Rygi; w Rumuni z Pojana Miculi i okolic; na 
Ukrainie – Bohatyrówki, Borysławia, Jabłonnego, Kamieńca Podolskiego, Dunajowców, 
Czerniowców, Baru, Łucka, Kamiennego Brodu, Żytomierza; na Białorusi - Porzecza, 
Grodna, Lidy, Iwia i Rosi.

Kolejna forma to krótkie pobyty edukacyjne dla Wschodu (5-dniowe), pozwalające 
poznać Warszawę i Kraków – polskie centra historii i kultury, będące najkrótszą formą 
uzupełnienia nauki w klasach szkolnych.

Inne pobyty edukacyjne to t rwająca od 2009 roku akcja „Lato z Polską”. W latach 
poprzednich brało w niej rocznie udział około 3000 dzieci w wieku 10-14 lat – z SWP 
współpracowało 66 samorządów lokalnych. Większość turnusów odbyła się w czerwcu, 
tak aby umożliwić gościom z Białorusi, Ukrainy i Rosji udział w zajęciach w szkołach 
polskich podczas zajęć z polskimi rówieśnikami. Największa grupa gościła w woje-
wództwie pomorskim, kolejna na Śląsku. Reszta dzieci była w górach, na Mazurach, w 
ośrodkach dużych i małych. Akcję koordynowało 16 oddziałów terenowych SWP. Po-
nad połowę potrzebnych środków pozyskaliśmy od samorządów lokalnych i sponsorów 
(Fundacja PZU, PKP Intercity, Żegluga Gdańska, Stacja Morska Instytut Oceanogra-
fii Uniwersytetu Gdańskiego, Aqua Park, Akwarium Gdyńskie, Maćkowy, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Muzeum Marynarki Wojennej w 
Gdyni, Iglotex i inni). Charakter edukacyjny gospodarze realizowali poprzez zwiedzanie 
muzeów, lekcje historii i lekcje muzealne, zwiedzanie miejsc ważnych z punktu widze-
nia historii i kultury polskiej. Umiejętności językowe ćwiczone były przede wszystkim 
podczas specjalnie organizowanych zajęć integracyjnych z krajowymi rówieśnikami. 
Uczestnicy „Lata z Polską” z Białorusi pochodzili z terenu całego kraju. W tym roku, ze 
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względu na zainteresowanie samorządów, pragniemy rozszerzyć Lato z Polską o uczest-
ników z Ukrainy i Rosji.

Lato z Polską ze względu na współfinansowanie przez samorządy, może dotyczyć jedynie 
w miarę bliskich terytoriów – ale „Wspólnota Polska” organizuje też przyjazdy dzieci 
z daleka czyli 14-dniowe pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Rosji (Ułan-Ude, 
Irkuck, Wierszyna, Tomsk, Omsk, Abakan, Nowosybirsk i inne), Kazachstanu i Kirgi-
stanu (Biszkek, Astana, Czkałowo, Kokszetau, Karaganda, Kostanaj, Pawłodar i inne), 
Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Są to kosztowne pobyty 
choć dzieci jadą, by spędzić w Polsce 2-tygodnie, kilka dni pociągiem. To rozwiązanie 
sprawdziło się, zyskało dobrą opinię konsulatów np. w Moskwie i Irkucku, których pra-
cownicy zaoferowali pomoc w rekrutacji dzieci i bezpiecznym dostarczeniu ich do po-
ciągów. Polskie dzieci z odległych terenów nie mają obecnie innej możliwości przyjazdu 
edukacyjnego do Polski – pozbawiając je tego, skazalibyśmy je na utratę języka. Stamtąd 
nie latają tanie linie, a rodzice nie dokonują wyboru między wakacjami dla dzieci pod 
palmami, a pobytem u rodziny w Polsce. Po prostu tej rodziny w Polsce nie mają.
Co roku wakacje w Polsce spędza coraz mniejsza grupa dzieci polonijnych (wynika to ze 
sprawozdań przygotowywanych dla Komisji Sejmowej, a jest rezultatem coraz mniej-
szych środków przeznaczanych na ten cel).

Konkursy i olimpiady
Udzielamy pomocy w organizacji Olimpiad Języka Polskiego w Niemczech na Litwie, 
Łotwie i Białorusi – SWP uczestniczy w eliminacjach krajowych, finały najczęściej odby-
wają się w Polsce, jest to forma nagrody dla najlepszych uczniów.
Z kolei konkurs o ogromnych tradycjach i cieszący się uznaniem to Konkurs Recytator-
ski Kresy – popularyzujący polską poezję i prozę. Towarzyszą mu warsztaty z zakresu 
interpretacji, dykcji i doboru repertuaru. Dotychczas wzięło w nim udział łącznie ponad 
40 000 osób. ■

Szkoły Polskie  
za Granicą
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie
JOANNA SZARSKA-WIERUSZEWSKA • SPK PRZY AMBASADZIE RP W BERNIE

Aby spełnić swoją rolę edukacyjno-wychowawczą, szkoła, jako środowisko, w którym 
uczeń wzrasta, dojrzewa, kształci się i zmienia, musi podążać za szeroko pojętymi 

zmianami społecznymi, które mają swoje następstwa w każdej dziedzinie życia. Dlatego 
też, aby przygotować młodego człowieka do przyszłego życia w społeczeństwie, szko-
ła musi dostosowywać swoje wymogi, treści, cele, formy pracy do sytuacji w kraju, w 
społeczeństwie, a tym samym zaproponować uczniom ofertę edukacyjno-wychowawczą 
odpowiednią do systemu szkolnictwa w danym kraju i obszarze kulturowym, w ramach 
szeroko pojętych zasad moralnych i etycznych a także postaw i tradycji przyjętych w 
danym społeczeństwie etc.

Szkoły w Polsce, jako instytucje społeczne w kraju mają wytyczone ramy swojej działal-
ności edukacyjnej i wychowawczej ujednolicone uchwałami i rozporządzeniami Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Stanowią one oś wychowania i edukacji (obok środowiska 
rodzinno-opiekuńczego) a tym samych są naturalnym środowiskiem, w którym młody 
człowiek przygotowywany jest do samodzielnego życia nie tylko zawodowego.

Zakres działalności i cele szkół polskich za granicą różnią się od placówek edukacyjnych 
w kraju. Znajdują się one w odmiennym środowisku, a nierzadko na odmiennym ob-
szarze kulturowym, dysponują inną infrastrukturą, zapleczem, dostępem do polskoję-
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zycznych mediów, czasopism, źródeł i tekstów kultury. Odnoszą się często do znanego 
tylko z opisu obrazu Polski, jako kraju przodków. Co więcej znajomość języka polskiego, 
czyli wykładowego w szkołach polskich za granicą jest bardzo zróżnicowana. Nierzadko 
język polski jest dla tych uczniów językiem kolejnym: drugim lub trzecim. Realizując 
treści i kręgi tematyczne zawarte w podstawie programowej należy uwzględnić także 
ograniczenia czasowe. Zajęcia w szkole polskiej za granicą odbywają się średnio 1 raz w 
tygodniu. Rodzice przywożą dzieci z daleko położonych miejscowości, miast i wsi, mając 
za sobą kilkadziesiąt, a nierzadko kilkaset kilometrów. 

W kontekście tych i wielu innych aspektów odróżniających środowisko i funkcjonowa-
nie szkół polskich w kraju i za granicą nie może być mowy o realizacji tych samych treści 
i celów w obydwu placówkach. Niezbędnym elementem przygotowania programów edu-
kacyjnych i wychowawczych jest odniesienie celów w nich zawartych do rzeczywistych, 
w której uczniowie żyją i uczą się. Do tej pory, a dokładnie przed wejściem w życie roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2010r. działalność edukacyjna 
placówek opierała się jedynie na tej samej podstawie programowej, co polskie placówki 
edukacyjne w kraju. Nie trzeba chyba udowadniać, że sytuacja ta doprowadziła do sta-
nu, że w zagranicznej rzeczywistości szkolnej realizowana była fikcja programowa, a 
nauczyciele na podstawie własnych obserwacji selekcjonowali treści i cele w zależności 
od grupy docelowej uczniów i własnego uznania pedagogicznego.

Szkoły Polskie za Granicą
Szkoły polskie za granicą nie stanowią głównej osi edukacyjnej i wychowawczej dla mło-
dych uczniów a jedynie edukacyjną ofertę fakultatywną dla młodych polskich obywate-
li, którzy obowiązek szkolny realizują w miejscowych placówkach. Niemniej jednak to 
właśnie te ośrodki są przyczółkiem polskiej mowy, tradycji i historii, nierzadko jedy-
nym, dzięki którym dzieci i młodzież utrzymują kontakt z Polską. 
Wraz ze zmianą struktury dotychczasowej Polonii, która to zmiana ściśle związana jest 
ze zmianami politycznymi i gospodarczymi Polski, zmieniły i ciągle zmieniają się cele, 
priorytety, a także możliwości uczniów polskich uczących się za granicą. Coraz częściej 
odbiorcami oferty szkolnej są dzieci pracowników kontraktowych wyjeżdżających za 
granicę na określony okres czas, aby po wygaśnięciu kontraktu, wrócić do kraju, a dzieci 
do szkół w Polsce.
Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą została opracowana 
według europejskich wzorców współczesnej dydaktyki. 

Adresatem tej Podstawy programowej są nauczyciele i uczniowie z polskich szkół i pol-
skich ośrodków edukacyjnych za granicą. Ośrodki te pełnią niebagatelną rolę w pro-
pagowaniu wiedzy o Polsce, edukacji młodych Polaków, którzy czasowo lub na stałe 
przebywają poza granicami kraju, gwarantują kontakt z językiem ojczystym, z literaturą 

oraz historią Polski, nierzadko, jako jedyne instancje poza domem rodzinnym. Eduka-
cja w tychże instytucjach różni się od regularnych lekcji w szkołach polskich w kraju. 
Uczniowie poświęcając swój czas wolny o zajęć w lokalnych szkołach, przygotowują się 
do lekcji, piszą egzaminy. Nierzadko zmęczeni, zwłaszcza w starszych klasach, gdzie 
stawia się przed nimi coraz wyższe wymagania potrzebują bardziej indywidualnego po-
dejścia oraz dopasowanych metod do ich samych oraz sytuacji. To kolejne wymagania, 
przed którymi stają polskie ośrodki edukacyjne za granicą.

Koncepcja programowa dla szkół polskich za granicą pod egidą MEN-u
Ponieważ grupa docelowa uczących się jest zróżnicowana np. dzieci uczące się w tej sa-
mej klasie prezentują różne poziomy opanowania języka polskiego, także ten element 
został uwzględniony przy opracowywaniu nowej podstawy programowej.
Pierwsza z głównych zasad nowej podstawy programowej koncentruje się na efekcie 
kształcenia, a nie na samym procesie kształcenia, który znajdował się w centrum uwagi 
w dotychczasowych programach edukacyjnych.

Drugim elementem jest integralność podstawy programowej szkół polskich za granicą 
w lokalne systemy edukacji. Autorzy podstawy determinując tematy lekcyjne brali pod 
uwagę, czy konkretne zagadnienia pojawiają się w lokalnym programie nauczania.

Trzecim elementem wyróżniającym nową podstawę programową od innych starszych 
jest kontekstualizacja treści nauczania. Nowa podstawa programowa wytycza ramy i 
określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć, co nie wyklucza poszerzania zakresu 
nauczanych treści w zależności o uzdolnień i możliwości uczniów, co zawiera element 
indywidualizacji nowej podstawy nauczania.

Po raz pierwszy w historii programów i wytycznych edukacyjnych uwzględnione zosta-
ły z całą konsekwencją kompetencje językowe uczniów szkół polskich według Europej-
skiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: poziom A - podstawowy, B - średnio 
zaawansowany, C - zaawansowany. Ponadto uwzględnione następujące sprawności w 
języku polskim jak: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.
Wyszczególnienie trzech poziomów kompetencji językowych w języku polskim uczniów 
szkół polskich wskazuje na to, jak silny nacisk został położony na indywidualizację.

Wszystkie te założenia mają swoje praktyczne konsekwencje w organizacji nauki w 
szkole według tychże wytycznych jak chociażby w przygotowaniu programów autor-
skich (dla grup uczniów w danej szkole, w danej klasie), czy doborze podręczników, o 
których to czynnikach decyduje nauczyciel po zatwierdzeniu przez kierownika szkoły.
Praktycznym wyrazem indywidualizacji i autorskiego podejścia do przebiegu nauki jest 
przygotowanie autorskich programów przez nauczycieli danych przedmiotów oraz wy-
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korzystanie oddanego i wciąż uzupełnianego o nowe moduły podręcznika internetowe-
go dla uczniów szkół polskich za granicą wszystkich etapów edukacyjnych Włącz Polskę 
www.wlaczpolske.pl. 

Analiza sytuacji szkolnej
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie działa od ponad trzydzie-
stu lat. W szkole zatrudnionych jest siedmiu wykwalifikowanych nauczycieli. Obecnie, 
w roku szkolnym 2011/2012 szkoła liczy 66 uczniów. Nauka w SPK w Bernie przebiega 
na wszystkich etapach edukacyjnych: w klasach I-III w ramach nauczania zintegrowane-
go, w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum oraz w liceum. Zajęcia odbywają 
się w Centrum Edukacyjnym Bruder Klaus, w wynajętych na mocy umowy wynajmu z 
2009 roku, salach szkolnych wyposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt multime-
dialny. Dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej jest bezpośredni, przystanek 
znajduje się na przeciw wejścia głównego. Centrum, w którym znajdują się sale dyspo-
nuje zapleczem kuchennym, foyer dla oczekujących rodziców, nowoczesnymi toaletami 
oraz windą dla niepełnosprawnych i wózków
Zasady funkcjonowania szkoły sformułowane są na podstawie: 
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm., dalej: Ustawa), 
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie or-
ganizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. 
U. 2010 Nr 170, poz. 1143 z późn. zm., dalej: Rozporządzenie), oraz
• Statutu SPK w Bernie z dnia 27 lipca 2011 (wersja zaktualizowana)

Uczniowie
W szkolnym Punkcie konsultacyjnym w Bernie uczy się obecnie 66 uczniów. Najliczniej-
sze klasy to klasy początkowe - nauczania zintegrowanego I-III. Liczba uczniów w tych 
oddziałach wynosi od 10 do 18 osób w I klasie.
Na drugim etapie edukacyjnym odnotować można znaczny spadek, który można zaob-
serwować także na etapie gimnazjum i liceum. Klasy tam liczą nie więcej niż siedmiu do 
ośmiu uczniów. 
Nauczanie zintegrowane obejmuje trzy godziny języka polskiego tygodniowo oraz do-
datkowo jedną lekcję religii. Klasy IV-VI maja w planie obok jęz. polskiego, Wiedzę o 
Polsce (geografię, historię) w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Liczba 
godzin dydaktycznych prowadzonych w klasach gimnazjum i liceum to pięć godzin, w 
tym 3 godziny języka polskiego i dwie godziny w iedzy o Polsce.

Specyfika placówki w Bernie
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie jest placówką należąca ra-
czej do placówek średniej wielkości. Liczba uczniów podniosła się znacznie cztery lata 

temu, od tego czasu systematycznie wzrasta w widoczny sposób. Główną grupę uczniów 
naszego ośrodka stanowią dzieci rodziców, zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, 
statystycznie najczęściej ze wschodnich województw Polski (lubelskie, podlaskie). Ko-
lejną grupę stanowią pracownicy w małych przedsiębiorstw budowlanych, logistycz-
nych. Ponieważ w Bernie nie ma przemysłu, w stolicy także nie osiedliły się ani banki 
ani firmy farmaceutyczne, przepływ emigrantów z Polski jest niewielki. Uczniowie po-
chodzących z samego Berna stanowią ok. 20% wszystkich uczniów SPK. Znaczna cześć 
rozrzucona jest w wiejskich okolicach Berna. Ponadto istnieje procent uczniów, którzy 
dojeżdżają z dużych ośrodków jak Lozanna czy Lucerna, lub mniejszych jak Neuchatel, 
Yverdon. 

Czynniki te w sposób znaczący determinują warunki, zadania i priorytety oferty edu-
kacyjnej dla uczniów i rodziców. Zważywszy na fakt zróżnicowania oraz oddalenia 
miejsc zamieszkania uczniów od szkoły (często na terenach wiejskich, rzadko zasiedlo-
nych, zimą ciężko przejezdnych) niemałą trudność stanowi regularny transport dzieci 
do szkoły. Z tego tez powodu nauczyciele próbują kojarzyć rodziców dojeżdżających z 
sąsiadujących okolic. Na uwagę zasługuje fakt, że ponieważ uczniowie SPK w Bernie 
pochodzą z różnych miejscowości i kantonów, realizują obowiązek szkolny także w roż-
nych kantonach, które obok różnic językowych (głównie francuski i niemiecki) realizują 
inne programy, a nawet reprezentują różne systemy szkolnictwa (każdy kanton posiada 
odrębne regulacje). Powoduje to dodatkowe wymagania dla nauczycieli SPK na pozio-
mie znajomości programu w szkołach lokalnych, znajomości systemów w różnych kan-
tonach, zróżnicowanych znajomości językowych, a także dopasowanie zajęć do absencji 
wynikającej z rożnych terminów ferii w różnych kantonach. Także dla uczniów stanowi 
to nierzadko dodatkową barierę w komunikacji. Z drugiej strony takie zróżnicowanie 
środowisk pochodzenia i systemów szkolnictwa na terenie tego samego kraju zamiesz-
kania powoduje wykształcenie poczucia tolerancji i akceptacji dla różnorodności w 
szerszym tego słowa znaczeniu. Uczęszczanie do szkoły uczniów z różnych kanonów, z 
różnymi językami środowiskowymi jednoznacznie stanowi dla szkoły wartość dodaną, 
wzbogaca ja kulturowo i nadaje kolorytu, co powoduje tym intensywniejszy poczucie 
tożsamości narodowej na tle różnych grup, środowisk i systemów edukacji. 

Kadra 
Rozporządzenie MEN z dnia 1 września 2009 roku szczegółowo określa kwalifikacje 
wymagane od nauczycieli zatrudnionych na dane stanowisko. Warunek taki stawia rów-
nież Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele z 
wymaganymi kwalifikacjami odpowiednimi do wykładanego przedmiotu. Przydział 
przedmiotów nauczania i innych rodzajów prowadzonych zajęć jest zgodny z wyuczo-
nymi specjalnościami wszystkich nauczycieli.
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Ponieważ większość z nauczycieli, wchodzących w skład kadry pedagogicznej naszej 
szkoły wykonuje ponadto inne obowiązki zawodowe np.: w szkołach szwajcarskich, 
bibliotekach, poradniach pedagogicznych. Z tego powodu nauczyciele podnoszą swoje 
kwalifikacje i kompetencje najczęściej trybie w indywidualnym lub trybie online (oferty 
ORPEG lub Lubelskiego Centrum Nauczycieli Polonijnych). Szkoła stwarza warunki do 
podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, w formach dokształcania i doskonalenia ze-
wnętrznego. W trybie dziennym udało nam się w okresie trzech lat zorganizować trzy 
kursy doszkalające, w ramach, których wykwalifikowani trenerzy z Lubelskiego Cen-
trum Polonijnego na nasze zaproszenie poprowadzili przez kilka dni kursy na miejscu. 
Ponadto nauczyciele starają się korzystać z różnych form zewnętrznych doskonalenia 
zawodowego w ramach ofert ORPEG-u (zgłoszenie nie jest gwarancja udziału, ponieważ 
liczna miejsc jest zwykle ograniczona).

Dodatkowo w ramach nadzoru pedagogicznego w szkole planuje się i prowadzi we-
wnętrzne doskonalenia nauczycieli uwzględniające ich potrzeby w formie obserwacji 
lekcji i omawiania ich pod względem realizacji celów oraz metodyki. 

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bernie jako integralny  
element środowiska
W przypadku szkół za granicą takich jak SPK w Bernie mówiąc o środowisku należy 
rozumieć, co najmniej dwa obszary działania placówki. Jednym z nich jest środowisko 
lokalne, w przypadku naszej szkoły, środowisko szwajcarskie, zarówno instytucjonalnie 
jak i społecznościowo. Drugim równie istotnym i odgrywającym olbrzymia rolę w funk-
cjonowaniu szkoły jest środowisko polonijne w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli 
zarówno organizacje i instytucje polonijne jak i wspólnota polonijna w Szwajcarii.

Zakres współpracy z instytucjami w środowisku lokalnym
W ramach współpracy ze środowiskami lokalnymi, szwajcarskimi SPK w Bernie miało 
okazję do kontaktu z berneńskim Liceum Kirchenfeld (sekcji nauki języka rosyjskiego 
i polskiego) przy okazji organizowanych przez szkołę uroczystości Katyń ocalić od zapo-
mnienia w 70 rocznicę wydarzeń Katynia 28 marca 2010r. 
Ponadto na uwagę zasługuje zainicjowane przez wydział historii Uniwersytetu Ber-
neńskiego seminarium poświęcone historii Katynia poprowadzone przez przyjaciela i 
współpracownika szkoły p. Ewy Gruner, na część, której ojca – Juliana Grunera SPK 
posadziło Dąb Katyński. 

W zeszłym roku została zainicjowana współpraca SPK w Bernie ze Szwajcarskim Towa-
rzystwem Korczakowskim, w ramach, której w tym roku 2012 - Roku Korczaka mło-
dzież przygotowuje wspólny program.

Zakres współpracy z instytucjami w środowisku polonijnym
W ramach współpracy ze środowiskami polonijnymi SPK w Bernie utrzymuje kontakt 
i wymianę z ośrodkami polonijnymi, szkołami (np. Szkoła Polska w Bazylei, SPK w Zu-
rychu i Genewie, ognisko polonijne w Sion). Owocem naszej współpracy są coroczne 
Mikołajki w Bernie z polskim motywem przewodnim, czerwcowe spotkania z autorem 
książek dla dzieci i młodzieży o polskich odkrywcach i podróżnikach – Łukaszem Wierz-
bickim (Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana, Dziadek i niedźwiadek, Afryka Kazika) – 
ostatnie spotkanie miało miejsce 13 czerwca br.

Inicjatywy promujące edukację w myśl idei „nauka z dala od tablicy”
W każdej inicjatywie, która jest organizowana przez szkołę najważniejszym kryterium, 
które stanowi podstawę organizacji danej inicjatywy jest kryterium edukacyjne.
SPK przy Ambasadzie RP w Bernie regularnie bierze udział w konkursach i olimpiadach 
organizowanych przez organizacje w Polsce (Otwarta Szkoła). Uczniowie wysyłają swo-
je prace po uprzednim przygotowaniu pod okiem opiekuna-nauczyciela.

Znaczącą inicjatywą było sadzenie Dębu Katyńskiego i program poświęcony Zbrodni 
Katyńskiej w 70 rocznicę wydarzeń w marcu, 2010 r., który zaowocował w przyszłych 
latach spotkaniami z p. Ewą Gruner – córką zamordowanego i jej wykładem na Uniwer-
sytecie Berneńskim w charakterze świadka historii (naczelnego lekarza podczas prac 
ekshumacyjnych w Charkowie) dla szwajcarskich studentów i akademików 9 maja br.. 
W organizowanych spotkaniach z autorami książek (Łukasz Wierzbicki) motywem 
przewodnim jest zdobywanie wiedzy o świecie i oswajanie go. Autor książek przygodo-
wych historycznych dla dzieci i młodzieży nawiązuje do przygód polskich podróżników 
i odkrywców, którzy w przeszłości przyczynili się do odkrywania odległych miejsc i opi-
sywania dalekich kultur. Spotkania te (coroczne w czerwcu) nazywamy nie bez powody 
alternatywnymi lekcjami historii.

Stałym elementem poszerzającym wachlarz możliwości dydaktycznych są wycieczki. 
Podobnie jak spotkania z autorem staramy się, aby raz w roku odbyła się wycieczka 
szkolna, która pozwoli na inne spojrzenie na pewne kwestie czy to historyczne czy z 
zakresu literatury oraz naukę w terenie. Zwykle w ramach konkretnych tematów orga-
nizowane są wycieczki do Muzeum Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Gene-
wie, do Muzeum Polskiego w Rapperswil, Muzeum T. Kościuszki w Solothurn, szlakiem 
sławnych Polaków (Vevey, Montreux – szlakiem H. Sienkiewicza etc.)
Wszystkie tego typu działania mają nie tylko na celu promowanie nauki i zdobywania 
wiedzy, ale jak każda inicjatywa edukacyjna zwraca uwagę na kreowanie postaw prospo-
łecznych i koleżeńskich, co stanowi jeden z istotniejszych celów wychowawczych szkól 
polskich za granicą.
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Bezcenne dobro 
języka ojczystego
List pasterski Episkopatu Polski
JASNA GÓRA, 26 LISTOPADA 2009 R.

Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia! 
Ewangelia dzisiejszej niedzieli przeniosła nas na wesele do Kany Galilejskiej. Obec-

ny tam Chrystus ukazał swoją boską moc, zamieniając wodę w wino, aby w życiu nowo-
żeńców nie zabrakło miłości i szczęścia. Przez ten pierwszy cud „objawił swoją chwałę i 
uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2,11).
Przed wiekami zaprosiliśmy na naszą ziemię Chrystusa, a wraz z Nim Jego Matkę. Na-
sza Ojczyzna stała się weselną Kaną, w której dokonuje się cud przemiany ludzkich serc 
za sprawą Ewangelii, głoszonej w języku polskim. Wiara chrześcijańska, wyrażana w 
ojczystej mowie, zakorzenia się w naszej kulturze, przemienia ją i kształtuje już od po-
nad tysiąca lat.

Język nośnikiem ojczystej kultury
Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pa-
mięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną 
siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi 
podstawę tożsamości narodu.

Język polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, należy do narodowej skarb-
nicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony. Po utracie niepodległości zaborcy elimi-

Resume
Przyglądając się warunkom, w których działają ośrodki polskie za granicą (tu na przy-
kładzie Szwajcarii) za niezwykle istotne w organizacji przekazywania wiedzy uważam 
aktualny dobór tematów, treści a także metod nauczania, czyli warsztatu nauczyciel-
skiego do wizerunku Polski, jako kraju europejskiego o bogatej historii i tradycji. Od-
biorcami tej wiedzy są dzieci i młodzież, żyjące a nierzadko czujące się u siebie na szwaj-
carskiej ziemi. Z tego powodu nie widzę możliwości edukacji polskiej wyizolowanej z 
lokalnego środowiska szwajcarskiego i oferty edukacyjnej miejscowych szkół. Innym 
ważnym aspektem funkcjonowania jest współpraca i wzajemne wsparcie środowisk po-
lonijnych, które w dążeniu do wspólnego celu jakim jest zaszczepianie pielęgnowanie i 
propagowanie polskiego dziedzictwa u młodych pokoleń, a także wśród goszczących nas 
szwajcarskich gospodarzy tylko wspólnym wysiłkiem mogą osiągnąć sukces. ■
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nowali język polski ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować nad społeczeń-
stwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo.

Decydującą rolę odegrał wówczas Kościół, który ponad granicami zaborów jednoczył 
Polaków przez tę samą wiarę, kulturę religijną i język. Dziedzictwo polskich poetów i 
pisarzy wieków średnich, renesansu i baroku, zostało zachowane dzięki odwadze du-
chownych i świeckich, którzy w liturgii i w codziennym życiu domowym posługiwali się 
polską mową, kultywując pamięć o wspaniałej przeszłości naszej kultury narodowej.

Choć Polska – na skutek wojen, grabieży i zaborów – straciła ogromną część tworzonych 
przez wieki dóbr kultury, to jednak Polacy obronili swoją tożsamość, a stało się to w 
znacznej mierze dzięki językowi. Znajdował on najpełniejszy wyraz w twórczości lite-
rackiej w kraju i na emigracji. Wielkie dzieła sztuki rodziły się pomimo klęski, która nie 
zdołała złamać ducha narodu umacnianego wiarą i modlitwą w ojczystym języku. Oj-
czyzna bowiem – jak pisała Maria Konopnicka – „to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce 
i gdziem poznał Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła w polskiej mnie mowie pacierza 
uczyła”.

Wybitna twórczość polskich romantyków, pozytywistów i twórców Młodej Polski sta-
ła się skuteczną bronią w walce o duchową suwerenność Polaków. Jak bowiem napisał 
Norwid, „nie miecz, nie tarcza – bronią języka, lecz – arcydzieła”. Literatura przypominała 
dzieje Polski, uczyła miłości Ojczyzny i zachęcała do pracy. Dzieła literackie polskich 
autorów znalazły uznanie w świecie, czego dowodem były liczne tłumaczenia na inne 
języki i przyznawane nagrody. Dzięki nim świat dowiadywał się o Polsce, mimo że nie 
było jej na mapach Europy.

Przemoc zaborców okazała się bezsilna wobec naszej kultury. W jej zwycięstwie, dzięki 
Bożej Opatrzności i pracy wielu pokoleń, wypełniły się w pewnym sensie słowa proroka 
Izajasza z dzisiejszego pierwszego czytania: Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o 
krainie twej już nie powiedzą „Spustoszona” (Iz 62,4). Nasz naród – jak mówił w UNESCO 
Jan Paweł II – przetrwał najstraszniejsze doświadczenia dziejów; wielokrotnie skazywany 
na śmierć pozostał przy życiu i pozostał sobą pośród rozbiorów i okupacji w oparciu o własną 
kulturę, która okazała się silniejszą potęgą od tych, które chciały ją zniszczyć.

Zagrożenia dla języka i kultury narodowej
Wraz z rozwojem kultury masowej nasiliły się w ostatnich latach zjawiska degradacji 
kultury i języka polskiego. W środkach masowego przekazu – w telewizji i w radiu, w fil-
mach, piosenkach, gazetach i na forach internetowych – widać wyraźnie upadek języka 
i obyczaju. Zjawiska te budzą uzasadniony niepokój.

Współczesny świat, o którym mówi się, że jest „globalną wioską”, zbyt łatwo pozwala się 
zdominować przez negatywny model kultury masowej, narzucany w radiu i telewizji. 
Postępująca komputeryzacja społeczeństwa oraz rozwój elektronicznych środków ko-
munikacji często prowadzą do zubożenia języka. Zjawisko to obejmuje wszystkie grupy 
społeczne. Zubożenie języka obserwujemy u dzieci i młodzieży, u dorosłych i starszych, 
u polityków i ludzi kultury. Spotykamy się z nim na ulicy i w tramwaju, w szkole i w 
pracy, w gazetach i książkach, w teatrze i w programach rozrywkowych.

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wulgaryzacja języka i lekceważenie kultu-
ry narodowej. Jesteśmy świadkami wprowadzania do przestrzeni publicznej zwrotów 
prymitywnych i obraźliwych, niegodnych chrześcijanina i Polaka. Tradycję narodową 
przedstawia się w sposób karykaturalny, zaś o bohaterach mówi się z pogardą. Bolesną i 
niebezpieczną tego konsekwencją jest niepokojący brak szacunku dla dziejów i dokonań 
własnego narodu.

Profesorowie i wykładowcy wyższych uczelni podkreślają, że w wyniku obniżania wy-
magań edukacyjnych w zakresie języka polskiego i historii narodowej, zanika znajomość 
przeszłości oraz umiejętność poprawnego mówienia i pisania w ojczystym języku. So-
cjologowie zwracają natomiast uwagę, że istnieje wprost proporcjonalna zależność mię-
dzy agresją słowną i wulgaryzacją języka a przemocą fizyczną i wulgarnością zachowań.

Obronić język i kulturę polską
Zwracając uwagę na niebezpieczeństwa, dostrzegamy także zjawiska pozytywne. Są 
pośród nas ludzie i grupy społeczne, którym leży na sercu dobro ojczystej kultury wy-
rażanej w języku. Dziękujemy tym polskim twórcom, pisarzom, poetom, dramaturgom, 
reżyserom i aktorom, którzy żyjąc dzięki słowu, równocześnie dbają, by ich zamysł i 
myśl zostały oddane w piękny, zachwycający sposób, budujący przestrzeń wzajemnego 
ubogacenia i dobra. Dziękujemy kapłanom, którzy przekazując Słowo Boże troszczą się 
także o językowe piękno przekazu.

Z wdzięcznością myślimy o polonistach, nauczycielach akademickich i szkolnych, któ-
rzy starają się przekazać nie częściową jedynie, lecz pełną znajomość języka polskiego 
oraz obudzić zainteresowanie lekturą arcydzieł literatury polskiej. Pamiętamy również 
o bibliotekarzach, którzy wiele wysiłku wkładają w promowanie polskiej literatury i jej 
twórców przez organizowanie wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań autor-
skich czy dyskusyjnych klubów czytelników.

Godne podkreślenia są takie inicjatywy krajowe, jak chociażby coroczny plebiscyt na 
„Mistrza Mowy Polskiej” – osobę, która w życiu publicznym posługuje się wzorową pol-
szczyzną. Na uwagę zasługuje „Dyktando Ogólnopolskie”, które już od dziesięciu lat gro-
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madzi entuzjastów języka polskiego. Wiele dobrego w rozwój psychiczny, intelektualny 
i moralny najmłodszego pokolenia Polaków wnosi też kampania społeczna „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

Z serdecznym podziękowaniem zwracamy się do tych rodzin, które pomimo trudności 
troszczą się o wychowanie dzieci w naszej bogatej kulturze chrześcijańskiej i dbają o 
piękno języka polskiego. Zachęcamy wszystkie rodziny, by były szkołą posługiwania się 
językiem szacunku, prawdy, dobra i miłości.

Jednocześnie kierujemy apel do wszystkich Polaków, w kraju i za granicą, aby zaangażo-
wali się w inicjatywy zmierzające do obrony kultury i piękna polszczyzny. Jego motywa-
cją powinno być poczucie godności osobistej, szacunek dla samego siebie, dla naszych 
bliźnich, dla kraju ojczystego i jego kultury, która ujmuje i budzi uznanie poznających 
ją cudzoziemców.

„Wyrazem naszego szacunku do człowieka – mówił kiedyś Sługa Boży Kard. Stefan Wy-
szyński – jest posługiwanie się mową ojczystą, przemawianie językiem czystym, pięknym, 
takim, który jak czerpak umie z myśli ludzkiej wziąć całą treść, by zamknąć ją w słowie. A 
co nie da się zamknąć w słowie, będzie się obficie przelewało, tworząc więź słów z myślą i 
duchem, ducha z miłością. Dopiero wtedy będzie to poezja, będzie to kultura, będzie to słowo 
pożywne jak pokarm. Takie właśnie słowo potrzebne jest współcześnie”.

Niech więc mówienie na co dzień pięknym językiem polskim stanie się troską nas wszyst-
kich, a szczególnie osób publicznych na każdym poziomie i stanowisku. Od gminnego 
samorządu do ministerstwa, a szczególnie w radiu i w telewizji; także w domu i na ulicy.

Wzorem niech będzie dla nas Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, niezrównany Mistrz 
polskiej mowy, który pięknym językiem mówił do nas przez całe lata jako Piotr na-
szych czasów, przypominając o wzajemnej miłości i pojednaniu, o wierności Bogu i 
człowiekowi.

Wszystkim, którzy podejmują szlachetny wysiłek moralnego odrodzenia naszej Ojczy-
zny i tworzenia, w duchu Ewangelii, kultury życia codziennego, godnej człowieka, Pola-
ka i chrześcijanina, udzielamy Bożego błogosławieństwa.■




