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Wykaz skrótów

 EJO – Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (1995), red. K. Po-
lański, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich.

EJP – Encyklopedia języka polskiego (1991), red. S. Urbańczyk, 
Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich.

 NEP – Nowa encyklopedia powszechna PWN (1998), t. 1–7, red. 
B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe PWN.

SEB – specjalistyczna edukacja bilingwalna.
STJ – Gołąb Z., Heinz A., Polański K. (1970). Słownik terminolo-

gii językoznawczej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe.

SWMMM – Słownik wyrażeń metanaukowych, metalingwistycznych 
i metakulturologicznych Profesora Franciszka Gruczy, 
https://www.researchgate.net/publication/317912979 
_Slownik_wyrazen_metanaukowych_metalingwistycz-
nych_i_metakulturologicznych_Profesora_Franciszka
_Gruczy (dostęp: 21.09.2018).
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Wstęp

Polskie szkolnictwo wyższe weszło obecnie w okres niezmiernie 
istotnych zmian systemowych związanych z wprowadzaniem re-
formy 2.0. Istotą działań podejmowanych przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie, czyli 
władze uczelni, pracowników naukowych, dydaktyków, innych 
pracowników uczelni we współpracy ze studentami, jest poszuki-
wanie nowych rozwiązań i podejmowanie skutecznych działań ma-
jących wpływ na podnoszenie jakości badań naukowych i poziomu 
kształcenia akademickiego. Jednym z aspektów reformy jest pro-
ces umiędzynarodowienia uczelni – powiązanie pracy naukowo-
-dydaktycznej prowadzonej na polskich uczelniach z badaniami 
naukowymi oraz edukacją prowadzoną w innych krajach.

Niniejsza monografia dotyczy tego zagadnienia, sytuując się 
w obrębie pedagogiki jako dyscypliny naukowej, gdyż dotyczy pro-
cesu kształcenia studentów. Jej zasadniczą częścią jest problema-
tyka specjalistycznej edukacji bilingwalnej (dalej też SEB) – czyli 
nauczania na wyższych uczelniach, na kierunkach innych niż fi-
lologie przedmiotów specjalistycznych w obcym języku przez na-
ukowców reprezentujących daną dziedzinę nauki i dyscyplinę 
naukową.
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Wstęp

Monografia adresowana jest głównie do pedagogów zajmujących 
się specjalistyczną edukacją bilingwalną w szkolnictwie wyższym. 
W części pierwszej zawarta jest terminologia językoznawcza, któ-
ra jest konieczna do opisu procesów lingwistycznych związanych 
z rozumieniem i opisem określonego typu nauczania. Opracowanie 
zawiera także ogólny opis SEB na konkretnej współczesnej uczelni. 
Publikacja adresowana jest również do historyków wychowania, 
gdyż prezentuje zagadnienie nauczania bilingwalnego w ujęciu 
historycznym, ale też do językoznawców, w tym glottodydaktyków, 
do studentów różnych kierunków – oraz do tych wszystkich, któ-
rzy są zainteresowani nauczaniem przedmiotów specjalistycznych 
na uczelni wyższej przy wykorzystaniu języka obcego.
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Rozdział 1

Język, bilingwizm, 
edukacja bilingwalna – 

ustalenia terminologiczne

1. Wprowadzenie do nauki o języku (pochodzenie języka, 
jego definicja, funkcje, zróżnicowanie i przyswajanie)

1.1. Pochodzenie języka

Język to najdoskonalszy sposób porozumiewania się ludzi w obrę-
bie danej społeczności występujący w odmianie mówionej (mowa) 
oraz pisanej (pismo), przy czym nie wszystkie języki mają swoją 
wersję graficzną. Mowa, czyli zjawisko komunikowania się ludzi 
za pomocą wytwarzanych przez nich dźwięków językowych, czyli 
fonemów, powstała wówczas, gdy mózg ludzki osiągnął dostatecz-
ny stopień rozwoju, by się nią posługiwać. Zdaniem wielu naukow-
ców wytworzyła się ona około 100 000 lat temu, prawdopodobnie 
we wschodniej Afryce (Aitchison 1998: 7), choć niektórzy badacze 
uważają, że mogła powstać dużo wcześniej, nawet około miliona lat 
temu. Homo loquens, czyli człowiek mówiący, był więc Afrykańczy-
kiem – twórcą języka, czyli złożonego systemu znaków o ogromnym 
potencjale, skomplikowanej strukturze gramatyczno-leksykalnej 
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służącej do wyrażenia emocji i myśli – a także potężnego narzędzia 
działania.

Językoznawcy zajmujący się początkami języka próbowali od-
powiedzieć na pytanie, który z istniejących języków jest prajęzy-
kiem ludzkości, z którego wywodzą się wszystkie inne. W XIX wieku 
podejmowano próby rekonstrukcji prajęzyka z elementów języków 
istniejących, jednak badania tego typu nie mogą przynieść odpo-
wiedzi na pytania dotyczące początków języka, gdyż mowa jest wy-
tworem człowieka żyjącego 100 000 a może nawet więcej setek ty-
sięcy lat temu, a najwcześniejsze ślady materialne języka w postaci 
pisma, jakie udało się odnaleźć, mają kilka tysięcy lat (por. Aitchi-
son 1998). Jak wiadomo, homo scribens, czyli człowiek piszący, żył 
znacznie później aniżeli człowiek mówiący (homo loquens). Marek 
Sosenko pisze: „Od czasu, kiedy ludzie nauczyli się porozumiewać, 
kiedy potrafili przekazać swe myśli, minęło wiele czasu, nim zna-
ki dźwiękowe zamieniono w swoisty kod w najróżniejszy sposób 
utrwalany” (1999: 3).

Pismo ma swoje źródło w rysunku; piktogramy, czyli obrazki 
powstawały na różnych kontynentach jako odwzorowanie tego, co 
istniało w rzeczywistości, a ich celem było przekazanie lub utrwa-
lenie informacji. Piktogramy rozpowszechnione były m.in. wśród 
Indian, Eskimosów, niektórych ludów syberyjskich. Przykładem 
pisma obrazkowego są hieroglify egipskie1. Z pisma piktograficzne-
go (obrazkowego) wywodzi się pismo ideograficzne, w którym znaki 
odpowiadają pojęciom. Z kolei zapis alfabetyczny to taki, w którym 
poszczególne znaki, czyli litery, są odpowiednikami określonych 
dźwięków mowy. Ten system graficzny jest najbliższym odwzorowa-
niem mowy. Pismo fenickie to spółgłoskowe pismo alfabetyczne po-
wstałe w Fenicji w końcu II tysiąclecia przed naszą erą, składające 
się z 22 liter. Zostało przejęte przez Greków, a uzupełnione znakami 

1 Egipskie pismo hieroglificzne do około 2500 p.n.e. miało charakter piktografii, 
a następnie rozwinęło się w pismo ideograficzno-fonetyczne (por. STJ 1970: 230)
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dla samogłosek przekształciło się w alfabet grecki i łaciński. Alfabet 
jest zestawem liter, czyli symboli graficznych dźwięków (ale nie za-
wsze fonemów)2 określonego języka, które zostały ułożone w okre-
ślonym porządku. Nazwa alfabet wywodzi się od dwóch pierwszych 
liter alfabetu greckiego (alfa, beta). Alfabet rosyjski, później ukra-
iński wywodzi się z alfabetu greckiego, zaś polski z alfabetu łaciń-
skiego, (Aitchison 1998, Majewicz 1989, NEP 1998: 899–900).

1.2. Definicja języka

Język definiowany jest jako system znaków pierwotnie dźwięko-
wych a następnie także pisanych wytwarzanych przez człowieka 
i służących do porozumiewania się w obrębie danej społeczności. 
Jest on zbiorem słownictwa organizowanego przez reguły grama-
tyczne, semantyczne, pragmatyczne, fonetyczne, fonologiczne 
i ewentualnie graficzne (w przypadku języka pisanego), stąd jego 
definicję można ująć następująco:

JĘZYK = LEKSYKA + GRAMATYKA + SEMANTYKA + PRAGMATYKA+ FO-
NETYKA + FONOLOGIA + (PISMO).

Leksyka, czyli słownictwo danego języka jest zbiorem wyrazów 
służących do budowy wypowiedzi dzięki regułom gramatycznym. 
Semantyka to znaczenie przypisywane wyrazom przez użytkow-
ników języka, a pragmatyka wypowiedzi jest zależnością, jaka za-
chodzi między rzeczywistością, a ludźmi, którzy posługują się da-
nym językiem. Kontekst wypowiedzi (czyli intencje nadawcy, jego 

2 W alfabecie jednej literze powinien odpowiadać jeden fonem. Tak jednak nie jest, 
gdyż „Na skutek rozwoju fonetycznego języków z jednej strony, a konserwatyzmu 
ortografii (pisowni) z drugiej – z reguły powstają znaczne odchylenia od tej zasa-
dy. Odchylenia takie powstawały również na skutek niedoskonałego od początku 
przystosowania danego alfabetu do określonego systemu fonologicznego (por. STJ 
1970: 422).
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postawa, cel danego komunikatu, czynniki pozajęzykowe etc.) ma 
z pragmatycznego punktu widzenia zasadniczy wpływ na jej rozu-
mienie i interpretowanie. Fonetyka danego języka to charaktery-
styczne dla niego fizyczne właściwości sygnałów mowy, a jego fo-
nologia, to funkcje dźwięków mowy w procesie komunikowania się 
za pomocą języka (por. np. EJO, EJP).

Język służy do przekazywania myśli, a jego praktyczne zasto-
sowanie jest projekcją doświadczeń społeczności, w której żyje 
konkretny użytkownik. Jest systemem znaków odsyłających do 
przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, relacji międzyludzkich, emocji etc., 
występujących w realnej bądź duchowej czy wyobrażonej rzeczy-
wistości. Jeden z najwybitniejszych językoznawców, Ferdinand de 
Saussure już przeszło sto lat temu sformułował przełomową tezę, 
iż język jest systemem odrębnych znaków odpowiadających odręb-
nym pojęciom, dając tym samym początek strukturalizmowi w ję-
zykoznawstwie (1991: 38). W obrębie leksyki nadrzędne jest pojęcie, 
użytkownik języka przyporządkowuje mu konkretne fakty języ-
kowe (wyrażenia języka ogólnego bądź terminy). Pojęcie jest po-
lisemantyczną strukturą, kształtowaną w trakcie rozwoju języka, 
która jest rozpatrywana na tle zróżnicowanych kontekstów spo-
łecznych, kulturowych, psychologicznych, religijnych i innych. Ta 
struktura tkwi w umyśle człowieka lub niekiedy dopiero się w nim 
tworzy, a odpowiada jej mniej lub więcej znaków językowych. A sko-
ro tkwi w umyśle pojedynczego człowieka, to jest do pewnego stop-
nia nieuchwytna. Konkretny akt mowy mówiony lub pisany aktu-
alizuje ją, a suma wypowiedzi użytkowników języka ją dookreśla. 
Wynika to z tego, jak pisze de Saussure (1991: 35–45), że język jest 
systemem znaków i reguł ich tworzenia, który nie może być wytwo-
rem pojedynczego człowieka, jest pewną abstrakcją, która urze-
czywistnia się w indywidualnych aktach werbalnych (mówieniu). 
Zwerbalizowane pojęcie ma nazwę, która ma postać wyrazów czy 
wyrażeń językowych. Użytkownicy języka przyporządkowują po-
jęciu wyrazy stanowiące jego rdzeń, występujące w jego centrum, 
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na peryferiach bliższych i ewentualnie dalszych (por. Sieradzka-
-Baziur 2011, 2013a, 2013b, 2016, 2017a, 2017b). Noam Chomsky cha-
rakteryzuje język jako „nieskończony zbiór zdań zbudowanych ze 
skończonego zbioru symboli za pomocą skończonego zbioru reguł” 
(EJO 1995: 241), zwracając uwagę na tkwiącą w nim cechę nieskoń-
czoności. Zbiór zdań, które można zbudować z istniejących znaków 
językowych, jest nieograniczony, gdyż zawsze istnieje możliwość 
zbudowania zdania, które będzie o jakiś element języka dłuższe niż 
każde z utworzonych wcześniej. Język ma twórczy charakter, gdyż 
nie da się wytyczyć granicy zdania, a dodatkowo wciąż tworzone są 
nowe wyrazy i konstrukcje wyrazowe. Ten system porozumiewania 
się jest więc niezwykłym zjawiskiem służącym do wymiany myśli 
oraz narzędziem działania. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie 
arcydzieł literackich (Biblia, Iliada, Odyseja, Hamlet), a mimo ty-
sięcy lat użytkowania języka wciąż tworzone są w nim konstrukcje, 
których nikt wcześniej nie stworzył (skrzydlate słowa, sentencje 
i maksymy), a także formy językowe poprawne gramatyczne, ale 
pozbawione sensu. Jednym z najczęściej cytowanych przykładów 
zdań tego typu jest fraza Chomskiego: Colorless green ideas sleep 
furiously3 – ‘bezbarwne zielone idee śpią wściekle’. Człowiek tworzy 
także wyrazy lub konstrukcje wyrazowe odnoszące się do nieistnie-
jącej, ale wyobrażonej rzeczywistości, której elementy mają okre-
ślony wygląd, właściwości, działania (por. np. wyraz krasnoludek, 
strzyga, wyrażenie Królewna Śnieżka). Renata Przybylska (2003: 20) 
pisze: „System językowy jest otwarty i elastyczny – powstają w nim 
wciąż nowe wyrazy, a inne wychodzą z użycia. Bardzo powoli za-
chodzą też zmiany w jego budowie gramatycznej. Język ewoluuje, 
w naturalny sposób dostosowując się do potrzeb jego użytkowni-
ków. Póki żyją ludzie mówiący danym językiem, póty żyje i rozwija 
się ich język”.

3 https://www.futurity.org/chomsky-internal-grammar-1064852-2/ (dostęp: 1.09.2019)
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1.3. Funkcje języka

Wypowiedzi językowe pełnią najróżniejsze funkcje: informatyw-
ną – występującą wówczas, gdy w danym tekście najważniejsza jest 
treść komunikatu (np. Człowiek jest istotą wolną), ekspresywną – 
występującą w zdaniu wyrażającym emocje (Jaki ty jesteś kreatyw-
ny!), fatyczną – jeśli w komunikacie dominuje sama chęć nawią-
zania i podtrzymania kontaktu między nadawcą a odbiorcą (Co 
dobrego słychać?). Jedną z ważniejszych funkcji języka jest funkcja 
prezentatywna, która uzewnętrznia się w wypowiedziach nadawcy 
informujących odbiorcę np. o pochodzeniu, wykształceniu, wieku, 
pozycji społecznej osoby mówiącej lub piszącej. Analiza tekstów 
pozwala wyodrębnić także funkcję sprawczą języka, występującą 
w konstrukcjach performatywnych opisanych przez brytyjskiego 
filozofa języka Johna L. Austina. Wygłaszanie tekstów pełniących 
funkcję sprawczą ma na celu stworzenie nowego stanu rzeczy. Do-
tyczą one relacji między innymi prawno-instytucjonalnych (np. 
przyrzeczenie ślubne małżonków, wypowiedzenie wojny, formuła 
sakramentalna spowiednika) czy próśb, obietnic, podziękowań, 
przyrzeczeń, przekleństw, czyli złych życzeń (Austin 1993: 542–708). 
Język jest także narzędziem działania, ma moc wywierania wpływu, 
pełniąc funkcję impresywną. Pisze o tym m.in. Anthony Robbins: 
„Throughout human history, our greatest leaders and thinkers 
have used the power of words to transform our emotions, to enlist 
us in their causes, and to shape the course of destiny. Words can 
not only create emotions, they create actions. And from our actions 
flow the results of our lives” (cyt. za: Urban 2004: 11).

1.4. Zróżnicowanie języka (postać dźwiękowa a postać graficzna)

Porozumiewanie się użytkowników języka za pomocą komunikacji 
ustnej jest charakterystyczne dla każdej ludzkiej społeczności, ist-
nieją jednak takie grupy społeczne, które nie wytworzyły postaci 
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graficznej języka. Przybylska (2003: 35) podaje główne cechy poro-
zumiewania się za pośrednictwem mowy oraz przy wykorzystaniu 
pisma.

Charakterystyka komunikacji ustnej bezpośredniej:
– Nadawanie i odbieranie komunikatu odbywa się w bezpośredniej rozmo-
wie w tym samym miejscu i czasie.
– W porozumiewaniu się uczestnicy wykorzystują środki pozawerbalne: 
mimikę i gesty. Odwołują się do danej sytuacji i towarzyszących mówieniu 
okoliczności, czyli wykorzystują znaki sytuacyjne.
– Język oddziałuje swą warstwą brzmieniową – nośnikami informacji są też 
m.in. intonacja, akcent, ton i modulacja głosu.
– Nadawca na gorąco tworzy wypowiedź, jednocześnie myśli i mówi, nie ma 
możliwości dokładnego uporządkowania informacji.
– Wymiana myśli jest dwukierunkowa, bo uczestnicy rozmowy naprze-
miennie przyjmują chwilowe role nadawcy i odbiorcy.
– Komunikat ustny jest z natury ulotny, przemijający, choć oczywiście w ra-
zie potrzeby może być utrwalony (np. nagrany na taśmę magnetofonową).

Charakterystyka komunikacji pisemnej:
– Nadawanie i odbieranie komunikatu jest rozdzielone – w innym miejscu 
i czasie oraz w innych okolicznościach odbywa się pisanie, a w innym czy-
tanie.
– Nie występują żadne znaki sytuacyjne ani związane z gestami lub mimi-
ką – wszystko musi być ujęte w słowach, zwerbalizowane w tekście.
– Funkcję intonacji, akcentu i innych elementów warstwy brzmieniowej 
musi przejąć w piśmie m.in. interpunkcja.
– Nadawca tworzy tekst, wkładając w ten proces pewien wysiłek. Może 
wielokrotnie wprowadzać poprawki, musi zatem w większym stopniu 
dbać o właściwą formę językową: dobór słów, składnię, ortografię i inter-
punkcję.
– Wymiana myśli jest jednokierunkowa. W jednym akcie komunikacji wy-
miana ról między nadawcą a odbiorcą jest niemożliwa.
– Komunikat pisany jest od razu utrwalony, nieprzemijający.

Język nie jest tworem jednolitym, można wyodrębnić w nim 
wiele najrozmaitszych odmian, do których zaliczyć można: język 
mówiony i język pisany; język literacki i język potoczny; język arty-
styczny; język ogólny, język ludowy, gwarę miejską; język konwer-
sacyjny, język monologowy; język naukowy; język zawodowy; język 
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administracyjno-prawny; język publicystyczny; język religijny; ję-
zyk polityki (por. Przybylska: 2003: 39–46).

Czynnikami wpływającymi na korzystanie z którejś z tych od-
mian językowych są m.in. takie cechy ich użytkowników, jak płeć, 
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania (miasto lub wieś), typy 
relacji, jakie wiążą uczestników komunikacji językowej, miejsce, 
czas, okoliczności komunikowania się i inne.

1.5. Przyswajanie języka

Każda normalna istota ludzka jest potencjalnie zdolna do naucze-
nia się dowolnego języka, przy czym mowa rozwija się tylko u czło-
wieka żyjącego w społeczności ludzkiej. Dziecko pozostające poza 
jej obrębem nigdy nie zdoła opanować tego specyficznego syste-
mu znaków. Człowiek jest w stanie przyswoić sobie nie tylko język 
ojczysty, ale także jakiś język obcy a nawet wiele innych języków. 
Przedmiotem dalszych rozważań będzie społeczne i indywidualne 
zjawisko równoczesnej znajomości dwóch języków czyli bilingwizm 
nazywany też dwujęzycznością.

2. Kontakty językowe

2.1. Języki świata

Obecnie na świecie istnieje ponad 4 000 języków, przy czym nale-
ży zaznaczyć, iż bardzo trudno jest ściśle określić ich liczbę – ze 
względu na to, że nie wszystkie języki są zbadane, a dodatkowo nie 
zawsze wiadomo, czy w konkretnym przypadku mamy do czynie-
nia z językiem czy dialektem. Nie wszyscy też obejmują tą staty-
styką języki sztuczne (np. esperanto) i martwe bądź wymierające 
(np. sanskryt czy łacina). Z całą pewnością istnieją też języki dotąd 
niepoddane klasyfikacji a zapewne też nieodkryte. Alfred Majewicz 
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(1989) poddał klasyfikacji 5674 języki4. Biblia została przetłumaczo-
na na ponad 2000 języków. Wyróżnia się 20 podstawowych języków 
(i grup językowych) świata. Są to: języki afroazjatyckie (z arab-
skim), ałtajskie, australijskie, austroazjatyckie, austronezyjskie, 
baskijski, chińsko-tybetańskie, drawidyjskie, eskimosko-aleuckie, 
Indian, indoeuropejskie, japoński, kaukaskie, khoisan, kongo-
-kordofańskie (z bantu), koreański, nilo-saharyjskie, paleoazjaty-
ckie, papuaskie, ugrofińskie. Językoznawcy wypracowali trzy różne 
sposoby klasyfikacji języków świata: genealogiczny (według pokre-
wieństwa i rodzin), geograficzny (według zasięgu terytorialnego) 
oraz typologiczny (według typowych cech gramatycznych). Opis 
genealogiczny używany jest do klasyfikowania języków indoeuro-
pejskich czy ugrofińskich, opis geograficzny zasadniczo do indiań-
skich i częściowo afrykańskich, opis typologiczny do wszystkich 
języków świata (por. Majewicz 1989; Języki świata 2007: 356–359).

2.2. Pochodzenie i semantyka terminu bilingwizm

Termin bilingwizm wprowadzili do językoznawstwa w 1982 roku 
Heili Dulay, Marina Burt, Stephen Krashen, w celu oznaczenia pro-
cesu akwizycji mowy przez dziecko, które w tym samym czasie opa-
nowuje dwa systemy językowe (Dulay i inni, 1982, por. Szulc 1997). 
Polski termin bilingwizm jest zapożyczeniem francuskiego wyrazu 
bilinguisme, który wywodzi się od leksemu bilingue ‘dwujęzyczny’5. 
Z kolei francuski wyraz pochodzi od łacińskiego wyrazu bilinguis 
‘dwujęzyczny’6. Termin ten ma w języku polskim formy oboczne: 

4 Stephen R. Anderson podaje za Ethnologue, że na świecie w roku 2009 odnotowano 
6909 języków. S.R. Anderson, How many languages are there in the world, https://
www.linguisticsociety.org/content/how-many-languages-are-there-world (dostęp 
26.02.2020).

5 Por. Wielki słownik wyrazów obcych (2005), red. M. Bańko, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, s. 156.

6 Por. Słownik łacińsko-polski (2007), red. M. Plezia, Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we PWN, s. 365.
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„bilingwizm” i „bilingwalizm”. Oboczność ta ma swoje uzasadnienie 
w źródle zapożyczenia tego wyrazu. Podstawą zapożyczenia może 
być język francuski (bilinguisme) lub angielski bądź niemiecki (bi-
lingualism, Bilingualismus). W polskiej literaturze przedmiotu częściej 
spotyka się termin bilingwizm, choć derywaty pochodzą częściej od 
wyrazu bilingwalizm. Polskim synonimicznym terminem do bilin-
gwizmu/bilingwalizmu jest wyraz dwujęzyczność pochodzenia ro-
dzimego (podstawa wyrazowa to dwa i język). Obydwa te terminy 
cieszą się wysoką frekwencją w polskich tekstach, tworzą rodziny 
wyrazowe, por.: bilingwizm, bilingwalizm, bilingwalność, bilingwal-
ny, bilingwalnie, bilingwalni, jednostka bilingwalna ‘osoba znają-
ca dwa języki’, bilingwista, nauczyciel bilingwalny, bilingwizacja 
‘zdobywanie przez daną osobę lub grupę społeczną znajomości 
dwóch języków’, dwujęzyczność, dwujęzyczny, dwujęzycznie. Defini-
cja bilingwizmu (dwujęzyczności) brzmi: ‘posługiwanie się dwoma 
językami przez jakąś grupę społeczną lub jednostkę’7. Odpowied-
nik angielski tego terminu to bilingualism, język niemiecki ma dwa 
terminy na oznaczenie tego zjawiska językowego: Bilingualismus 
i Zweisprachigkeit, podobnie jak rosyjski – bilingwizm, dwujazyczije. 
W języku ukraińskim używa się terminów bilinguizm, bilingualizm, 
dwomovnist8.

Ewa Wysocka (2003: 393) zwraca uwagę, że

7 Poza zakresem niniejszej monografii jest termin dyglosja – jako zjawisko odrębne 
od bilingwizmu. Jest to posługiwanie się dialektem i odmianą standardową tego 
samego języka. Niektórzy badacze rozumieją biblingwizm w sposób zbyt szero-
ki. Maria Teresa Michalewska pisze: „W ujęciu Weinreicha termin ten ma bardzo 
szerokie znaczenie, gdyż zjawisko bilingwizmu według niego występuje już nawet 
w początkach przyswajania drugiego języka. Co więcej, Weinreich zakłada występo-
wanie bilingwizmu nie tylko w momencie przechodzenia z jednego języka etnicz-
nego na drugi, ale nawet na płaszczyźnie język ogólny–dialekt, a także w wypadku 
dwóch dialektów tego samego języka, gdy mówiący w każdej sytuacji musi użyć 
pewnej liczby norm w odpowiednich kontekstach” (cyt. za Lipińska 2003: 104).

8 Znajomość wielu języków określana jest jako polilingwizm, multilingwizm, pluri-
lingwizm. Trilingwizm, kwadrilingwizm to odpowiednio znajomość trzech lub czte-
rech języków.
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bilingwizm jest zjawiskiem wieloaspektowym, niejednoznacznym; można je 
rozpatrywać z różnych punktów widzenia, traktując jako zjawisko zarazem 
neurofizjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, a czasem 
też polityczne, przypisując mu różne znaczenia w kontekście jego skutków. 
Psychologia zajmuje się bilingwizmem w aspekcie jego wpływu na procesy 
umysłowe, socjologia włącza w proces wyjaśniania zjawisk kulturowych, 
zaś pedagogika jego znaczenie łączy z organizacją szkolną i mediami wyko-
rzystywanymi w procesie nauczania. Bilingwizm można zatem analizować 
jako zjawisko indywidualne i społeczne.

2.3. Bilingwizm częściowy a całkowity w zakresie używania 
języka pierwszego i języka drugiego (L1, L2)

Istotą terminu bilingwizm jest odniesienie do dwóch języków, 
określanych w literaturze przedmiotu przy wykorzystaniu symboli 
L1, L2 – od wyrazu language oraz oznakowania języka pierwszego 
i drugiego (por. Kurcz 2005: 196). Zasadniczą kwestią w rozważa-
niach dotyczących bilingwizmu jest stopień opanowania każdego 
z tych języków przez konkretnego użytkownika9. Zgodnie z proto-
typowym podejściem do tego zagadnienia bilingwizm to posługi-
wanie się językiem pierwszym i drugim w sposób biegły. Oznacza 
to posiadanie znajomości tych języków na poziomie rodzimych ich 
użytkowników. Doskonałe opanowanie dwu języków oznacza bie-
głość w mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu każdego z nich 
w stopniu najwyższym10. Biegłość ta odnosi się do strony leksy-
kalnej, gramatycznej, semantycznej, pragmatycznej, fonetycznej, 

9 Termin bilingwizm odnoszony jest także do równoczesnego używania na co dzień 
przez daną grupę społeczną dwóch różnych języków. Zjawisko takie powstaje przy 
mieszanym charakterze etnicznym danego terytorium, co zmusza przedstawicieli 
danej grupy etnicznej do używania oprócz swego języka macierzystego również 
języka drugiej grupy etnicznej, z którą ona blisko współżyje. Krajami, gdzie panuje 
bilingwizm, są w Europie np. Belgia, Szwajcaria, Jugosławia (por. STJ 1970: 139).

10 Ważnym aspektem dwujęzyczności podkreślanym w opracowaniach z tego zakresu 
jest to, w jakim języku przebiega myślenie i mowa wewnętrzna osoby bilingwalnej, 
w jakim języku ta osoba śni i w jakim się modli, jeśli jest osobą wierzącą.
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fonologicznej i graficznej funkcjonowania każdego z L1 i L2. Ten typ 
dwujęzyczności określić można mianem bilingwizmu całkowitego, 
przy czym dodać należy, iż prawdopodobnie nigdy nie jest możliwa 
stuprocentowa zgodność wiedzy i umiejętności językowych w każ-
dym z dwóch języków, którymi posługuje się dany użytkownik. Wy-
nika to z konieczności pełnego przyswojenia formy dźwiękowej 
i pisanej języka oraz kompetentnego korzystania ze zróżnicowa-
nych jego odmian. Niezmiernie istotny jest też adekwatny dobór 
słownictwa do zróżnicowanych kategoryzacji pojęciowych w oby-
dwu językach. Jak wiadomo, użytkownicy dwóch różnych języków 
nakładają niejednokrotnie na rzeczywistość odmienne siatki poję-
ciowe, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części tego rozdziału. 
O bilingwizmie całkowitym można mówić w odniesieniu do tych np. 
osób, które od dzieciństwa były wychowywane w domu w środo-
wisku dwujęzycznym i w nim przebywają jako osoby dorosłe, ko-
rzystając przez całe swoje życie z obydwu języków. Jak wiadomo, 
biegłe posługiwanie się językiem w mowie i piśmie zakłada stały 
z nim kontakt poprzez dialog, czytanie i redagowanie tekstów. Bi-
lingwizm całkowity jest więc zakładaną, choć niezmierne trudną 
do osiągnięcia rzeczywistością językową osób posługujących się 
dwoma językami w mowie i piśmie. Badając kompetencje języko-
we osoby dwujęzycznej, stopień jej bilingwizmu, pod uwagę należy 
wziąć cechy leksykalne, gramatyczne, semantyczne, pragmatycz-
ne i graficzne wypowiedzi ustnych i pisanych danej osoby w oby-
dwu językach. Ewa Wysocka (2003: 394), cytując Edwarda Blochera, 
stwierdza, że „podstawę dwujęzyczności stanowi przynależność do 
dwu społeczności językowych w takim stopniu, iż trudno rozróż-
nialny jest stosunek jednostki do obu języków – trudno jest stwier-
dzić, który z nich jest jej bliższy, łatwiejszy w użytkowaniu, lepiej 
opanowany, w jakim myśli i który traktuje jako ojczysty”. Bilingwi-
zmowi całkowitemu sprzyjają właściwe strategie nauczania dzieci 
w domu, w którym matka i ojciec mówią dwoma różnymi języka-
mi. Przyjmuje się, że jeśli jeden rodzic mówi do dziecka tylko w L1, 
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a drugi tylko w L2, to dziecko ma szansę stać się w pełni dwujęzycz-
ne. Zofia Wodniecka, Karolina Mieszkowska, Joanna Durlik i Ewa 
Haman (2018: 129), odnosząc się do słów Françoisa Grosjeana (2010, 
por. też 1982), iż „Dwujęzyczni to nie dwaj jednojęzyczni w jednym 
umyśle”, stwierdzają, że kluczem do efektywnej pracy z osobami 
dwu- lub wielojęzycznymi jest zrozumienie, iż języki osoby dwu-
języcznej znajdują się w ciągłej interakcji. Aleksander Szulc (1997: 
51–52) pisze o dwujęzyczności współrzędnej (coordinative bilingu-
alism) będącej skutkiem jednoczesnego opanowania dwu języków 
oraz o dwujęzyczności podporządkowanej (subordinative bilingu-
alism), kiedy opanowanie języka docelowego odbywa się poprzez 
język wyjściowy. W przypadku pierwszym istnieją większe szanse 
na osiągnięcie dużej sprawności językowej w obydwu językach. 
Wpływ na bilingwizm całkowity ma także polityka państwa odno-
sząca się do dwu- lub wielojęzyczności. Równoprawność języków 
występuje w Szwajcarii (francuski, niemiecki, włoski, retroromań-
ski), Belgii (francuski, flamandzki, niemiecki) i w Kanadzie (an-
gielski i francuski). Ewa Lipińska (2003: 125) zauważa, iż w Stanach 
Zjednoczonych bilingwizm jest rzeczywistością językową obserwo-
waną powszechnie, gdyż język angielski L2 najczęściej w końcu za-
stępuje język ojczysty L1 grup mniejszościowych. Zjawisko zastępo-
wania języka pierwszego L1 przez język L2 występuje więc w krajach 
przyjmujących emigrantów a w skrajnej postaci w koloniach czy 
krajach będących pod okupacją.

Aleksander Szulc (1997: 51–52) stwierdza, iż jak dotąd nie ma 
w literaturze przedmiotu jednoznacznej definicji momentu, od któ-
rego można uznać danego użytkownika języka za dwujęzycznego. 
I dodaje: „Absolutna dwujęzyczność jest praktycznie nieosiągal-
na, nawet w wypadku bilingwizmu współrzędnego, zawsze bowiem 
występują różnice ilościowe w posługiwaniu się jednym lub dru-
gim kodem językowym. Fakt ten sprzyja powstaniu zjawisk inter-
ferencyjnych, na które są narażone nawet jednostki w znacznym 
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stopniu dwujęzyczne”. Wynika z tego, że uczący się języków obcych 
stale muszą dążyć do osiągnięcia prawie że niemożliwego.

Bardzo dobrą znajomością języków L1 i L2 powinni się cecho-
wać nauczyciele języków obcych (Polok 2010), dyplomaci, lekarze 
pracujący poza granicami swojego kraju, prowadząc swą praktykę 
w kraju, w którym muszą się posługiwać L2, oraz przedstawiciele 
innych odpowiedzialnych zawodów. Pisząc o nauczycielu bilin-
gwalnym, Krzysztof Polok (2010: 273) stwierdza:

Jeśli nauczyciel języka pragnie być uznawany za osobę społecznie przy-
datną, powinien przede wszystkim zostać oceniony przez pryzmat swoich 
rzeczywistych możliwości bilingwalnych. Sprawność w interpretowaniu 
rzeczywistości oraz stosowanie adekwatnych środków wyrazu w każdym 
z systemów językowych, a także umiejętność dopasowywania treści kogni-
tywnych funkcjonujących w glottokulturowej świadomości danej społecz-
ności do podobnych treści akceptowanych (w pełni lub po części) przez 
drugą społeczność należeć będą do tych cech nauczyciela języka, które 
powinny zostać ocenione przez wspólnotę językową, w której zamierza 
funkcjonować.

Ida Kurcz (2005: 211–212) zwraca uwagę na inne ważne zagad-
nienie: osoba dwujęzyczna nie funkcjonuje w danym momencie 
w jednym lub drugim ze swoich języków, lecz w interjęzyku ( języ-
ku mieszanym). Każdy z tych dwóch języków jest aktywny (choć 
w różnym stopniu) w każdej wypowiedzi pisanej lub mówionej 
osoby dwujęzycznej, co skłania do stawiania dodatkowych pytań 
o to, czym jest bilingwizm całkowity. Należy także zwrócić uwagę 
na proces nabywania kompetencji językowej zarówno w języku L1, 
jak i L2, ale też obniżania tej kompetencji w wyniku braku dbało-
ści o jej rozwój. Dwujęzyczność nie jest stanem, który można okre-
ślić jako stały, przeciwnie – jest dynamicznym procesem, w wyniku 
którego może dojść zarówno do osiągnięcia bardzo dobrej znajo-
mości języka, jak i częściowej lub całkowitej jej utraty. Powtórzyć 
tu należy stwierdzenie, iż najprawdopodobniej nigdy nie można 
osiągnąć stuprocentowej zgodności w przyswojeniu dwóch języków 
przez ich użytkownika, jakkolwiek niektóre jednostki bilingwalne 
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osiągają nadzwyczajną biegłość w obu znanych przez siebie języ-
kach. W brytyjskiej encyklopedii językowej znajdujemy stwierdze-
nie: „People who have ‘perfect’ fluency in two languages do exist, 
but they are the exception, not the rule” (Crystal 1992: 362).

Osoby dwujęzyczne najczęściej jednak cechuje bilingwizm częś-
ciowy i odnosi się on do zróżnicowania stopnia znajomości każ-
dego z języków L1, L2 w zakresie rozumienia, mówienia, czytania 
i pisania11. Zgodnie z takim podejściem bilingwizm traktowany jest 
w sposób bardzo szeroki (por. Walczak 2014: 182). Dwujęzyczność 
indywidualna i społeczna charakteryzuje się w takim ujęciu rów-
norzędną biegłością w zakresie obu wchodzących w grę języków 
(bilingwizm całkowity) bądź zróżnicowaniem w zakresie ich przy-
swojenia (bilingwizm częściowy).

Ewa Lipińska (2003: 113) podaje 6 podstawowych grup, do któ-
rych można zaliczyć osoby dwujęzyczne:

1. Rozumieją (ze słuchu), a nie mówią;
2. Rozumieją (ze słuchu) i mówią12;
3. Czytają ze zrozumieniem, a nie piszą;
4. Czytają ze zrozumieniem i piszą;
5. Rozumieją (ze słuchu) i czytają ze zrozumieniem, ale nie mó-

wią i nie piszą;
6. Rozumieją (ze słuchu) i czytają ze zrozumieniem oraz mówią 

i piszą.
David Crystal (1992: 362) zauważa, iż przeważająca większość 

osób bilingwalnych nie ma adekwatnej znajomości dwóch ze 
znanych sobie języków, jeden język jest lepiej przyswojony przez 

11 W językoznawstwie anglosaskim używa się terminu biliteracy na określenie umie-
jętności czytania i pisania w dwóch językach. Po polsku można użyć określenia 
bialfabetyzm.

12 Mirosław Michalik Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak (2019: 27) podkre-
ślają w swoim artykule takie uwarunkowania procesu mówienia, jak: „płynność 
mówienia, szybkość ruchów artykulacyjnych, staranność i jakość wymowy, stan 
emocjonalny mówiącego, jego sprawności formacyjne, czas przetwarzania infor-
macji językowych”. Por. też Czaplewska (red.) 2018.
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użytkownika niż drugi, wywiera wpływ na drugi, na akcent w tym 
drugim języku, albo po prostu jest częściej wybierany. I podaje 
przykład:

For example, a child of French/English parents went to school and univer-
sity in France. She became a geography teacher, married a British doctor, 
and came to live in England, where she had her first child. In general con-
versation, she could cope with ease in either language; but she found her-
self unable to teach geography in English, and she was extremely reluctant 
to discuss baby care in French. In each case she knew the slang, jargon, 
and phrasing which is naturally assimilated when learning a new skill – 
but this was available in only one of her languages. Her linguistic com-
petence certainly did not resemble that of monolingual teacher-mothers.

Na uwagę zasługuje stosunek bilingwalnego użytkownika języ-
ka do języków, którymi się posługuje. Język pierwszy jest najczęś-
ciej językiem ojczystym, czyli takim, który użytkownik przyswoił 
od otoczenia, ma on zasadniczy udział w poznawaniu przez niego 
świata i wywiera wpływ na jego osobowość – i z tych między inny-
mi powodów jest przez niego oceniany bardzo wysoko. Tove Skut-
nabb-Kangas (1981: 49–50) pisze:

Many bilinguals testify to the fact that their second language, which they 
learnt later in life, feels colder, more alien, less rich in words, less subtle 
and on the whole poorer. It does not go as deep, it does not come as close 
to them, it does not affect them as strongly as the first. It feels more su-
perficial, more „stuck on”, it does not awaken the same deep layers of the 
personality. One is more oneself on one’s mother tongue. All this seems 
also be true of many bilinguals who know their second language very well, 
just as well, or in many cases even better, than the language they learn first 
(cyt. za Lipińska 2003: 13).

Anna Wierzbicka (2008), która ponad 30 lat żyje w świecie kultu-
ry anglosaskiej i języka angielskiego, zarazem używając na co dzień 
w domu języka polskiego, zwraca uwagę na fakt, że:

Dwa języki to oczywiście bogactwo, dwa światy, z których człowiek może 
czerpać doświadczenia, sytuacje i materiały do budowania swojego „ja”, 
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swoich relacji z innymi ludźmi, rozumienia samego siebie i ludzi, tego, co 
jest, i tego, co może być. Jednocześnie dwa języki to również wewnętrzne 
rozdarcie i trudności we współżyciu z innymi ludźmi. (…) Życie dwujęzycz-
ne to często życie przeżywane nie tyle w dwóch językach, ile między dwoma 
językami (2008: 139).

Podaje liczne przykłady na to, iż słownictwo na oznaczenie 
np. uczuć jest w różnych językach odmienne, nieprzekładalne, 
i stwierdza:

Ale sceptyk bez doświadczenia dwujęzycznego zawsze może zbagatelizować 
takie różnice jako coś bez większego znaczenia i może twierdzić, że brak 
słowa nie dowodzi braku pojęcia. Trudniej jednak odrzucić w podobny spo-
sób świadectwo osób dwujęzycznych: jest rzeczą jasną, że tylko człowiek 
dwujęzyczny może porównać subiektywne doświadczenia związane z uży-
ciem różnych słów właściwych różnym językom. Nie znaczy to, że każda 
opinia każdej osoby dwujęzycznej powinna być przyjęta jako zasługująca 
na zaufanie albo że świadectwo osób dwujęzycznych powinno zastąpić 
wszelkie inne metody badania ludzkich uczuć. Ale znaczy to, że takie świa-
dectwa muszą być wzięte pod uwagę i że dla pełni obrazu są one równie 
niezbędne jak obiektywne metody – semantyczne i inne (Wierzbicka 2008: 
140–141).

Badaczka pisze, że w Australii, poza najbliższą rodziną, któ-
ra posługuje się językiem polskim, nie może nikomu powiedzieć, 
że się czymś martwi, bo nie ma na to w języku angielskim takie-
go wyrazu, nie występuje w nim w ogóle takie pojęcie. Najbliższym 
odpowiednikiem jest wyraz worry, którego ciężar gatunkowy jest 
nieporównywalnie mniejszy. I tak np. wyrażenia don’t worry używa 
się często w sytuacjach najzwyklejszych, kiedy po polsku by się po-
wiedziało nie przejmuj się, to głupstwo albo nie ma o czym mówić. 
Kiedy ktoś zapłaci za kogoś w autobusie i ten drugi szuka drob-
nych, żeby oddać, ten pierwszy może powiedzieć don’t worry about 
it i oczywiście nie można tego przetłumaczyć jako nie martw się: tu 
nie chodzi o zmartwienie, tu chodzi o drobiazg, niemający żadne-
go znaczenia (por. Wierzbicka 2008: 141). Różnice między znacze-
niem tych wyrazów a ich odpowiednikami można uchwycić z dużą 
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precyzją, posługując się tak zwanym naturalnym metajęzykiem se-
mantycznym stworzonym przez Wierzbicką. Jest to metajęzyk op-
arty na sześćdziesięciu paru prostych pojęciach, których wykład-
niki występują we wszystkich językach. Oto tablica tych prostych 
i uniwersalnych pojęć (Wierzbicka 2008: 142):

1. JA, TY, KTOŚ, COŚ, LUDZIE, CIAŁO
2. TEN, TEN SAM, INNY
3. JEDEN, DWA, NIEKTÓRE, DUŻO, WSZYSTKO
4. DOBRY, ZŁY, DUŻY, MAŁY
5. MYŚLEĆ, WIEDZIEĆ, CHCIEĆ, CZUĆ, WIDZIEĆ, SŁYSZEĆ
6. MÓWIĆ, SŁOWA, PRAWDA
7. ROBIĆ, DZIAĆ SIĘ (ZDARZAĆ SIĘ), RUSZAĆ SIĘ
8. BYĆ (ISTNIEĆ), MIEĆ
9. ŻYĆ, UMRZEĆ

10. NIE, BYĆ MOŻE, MÓC, BO (= PONIEWAŻ, = Z POWODU), JEŻELI
11. KIEDY, TERAZ, CHWILA, PO (POTEM), PRZED (PRZEDTEM), DŁUGO, KRÓTKO, 

PRZEZ PEWIEN CZAS, MOMENT
12. GDZIE, TUTAJ, POD, NAD, DALEKO, BLISKO, Z (TEJ) STRONY, WEWNĄTRZ
13. BARDZO, WIĘCEJ
14. RODZAJ, CZĘŚĆ
15. (TAK, TAKI) JAK.

Wykorzystując pojęcia proste i uniwersalne, Wierzbicka (2008: 
142) pokazała różnice semantyczne między polskim pojęciem „mar-
twić się” a angielskim „worry”.

martwię się =
myślę o czymś tak:
„coś złego dzieje się od pewnego czasu,
nie wiem, co jeszcze może stać się z tego powodu
coś bardzo złego może się stać
nie chcę, żeby to się stało”
nie mogę o tym nie myśleć
kiedy tak myślę, czuję z tego powodu coś złego.

I wory/ I’m worried =
myślę o czymś tak:
„coś się dzieje teraz
z tego powodu może się stać coś złego
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nie chcę, żeby to się stało”
nie mogę o tym nie myśleć
kiedy tak myślę, czuję z tego powodu coś złego.

Jako osoba bilingwalna Wierzbicka (2008: 143) stwierdza, że „mar-
twienie się” nie jest częścią jej anglojęzycznego „ja” – nie może 
o tym mówić po angielsku, nie może o tym myśleć po angielsku 
i nie jest to część jej anglojęzycznego życia. Jest to natomiast część 
jej życia polskojęzycznego, część doświadczenia, która dochodzi do 
głosu w relacjach polskojęzycznych. Te i inne przykłady podane 
w cytowanym artykule, a także w wielu innych opracowaniach wy-
bitnej językoznawczyni pracującej poza granicami kraju od dzie-
siątków lat pokazują, ze osiągnięcie dwujęzyczności całkowitej nie 
jest możliwe. W tym miejscu warto się też odnieść do obecnego w li-
teraturze wyrażenia odnoszącego się do „uśpionego bilingwizmu” 
oraz rozróżnienia między językiem dominującym (preferowanym) 
a tym drugim w społecznym funkcjonowaniu danego uczestnika 
komunikacji językowej. Crystal (1992: 362) pisze:

What is a bilingual? The obvious answer is: someone who speaks two langu-
ages. But this answer will not suffice. It does not allow for those who make 
irregular use of one or other language, or those who have not used the lan-
guage at all for many years (so-called ‘dormant’ bilinguals) (…). Many bi-
linguals fail to achive a native-like fluency in either language. Some achive 
it in one (their ‘preferred’ or ‘dominant’ language), but not the other.

W dalszej części rozdziału mowa będzie szerzej o osobistym, 
jednostkowym doświadczeniu bilingwizmu i bikulturyzmu zapre-
zentowanym w książce Evy Hoffman Lost in Translation (Hoffman 
1995). W tym miejscu przytoczona zostanie jej uwaga dotycząca tego, 
że dwujęzyczność ma też swoje umiejscowienie w czasie. Osoby, któ-
re stały się dwujęzyczne po dłuższym lub krótszym okresie, kiedy 
były jednojęzyczne, doświadczają rozdwojenia swoich przeżyć, za-
sobów poznawczych, swojej wiedzy na określone tematy − co świad-
czy o trudnościach w osiągnięciu dwujęzyczności całkowitej, por.
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Kiedy teraz mówię sama do siebie, mówię po angielsku. Angielski jest języ-
kiem, w którym dorastałam, w którym oglądałam swoje ulubione filmy, czy-
tałam ulubione powieści i śpiewałam przy akompaniamencie nagrań Janis 
Joplin. W języku polskim brak mi całych obszarów dorosłych przeżyć. Nie 
znam polskich odpowiedników takich sformułowań, jak „mikrochips”, „pat-
hetic fallacy” czy The Importance of Being Earnest. Gdybym próbowała mó-
wić do siebie w moim ojczystym języku, konwersacja przebiegałaby kulawo 
i była upstrzona angielskimi zwrotami i wyrażeniami (Hoffman 1995: 269).

Władysław Miodunka (2016: 58) zwraca uwagę, iż kompetencja 
Evy Hoffman nie jest równoważna w każdym z dwóch języków, które 
zna, gdyż „wyraźnie dominuje jej kompetencja językowa w angiel-
skim, w którym pisze lepiej i bardziej kreatywnie, pisze tak dobrze, 
że wydaje po angielsku książkę, za którą dostaje Writing Award 
w dziedzinie literatury pięknej oraz nagrodę American Academy 
od Institute of Art and Letters”.

2.4. Interferencja, transfer pozytywny i negatywny, przełączanie 
kodu, zapożyczenia, kalki językowe

Zagadnienia bilingwizmu stanowią istotę teorii i praktyki glotto-
dydaktycznej, czyli nauczania języka drugiego L2. Język pierwszy 
L1 jest określany w glottodydaktyce także mianem macierzystego, 
ojczystego, rodziców, rodzimego, natywnego, prymarnego, podsta-
wowego, wyjściowego, źródłowego. Pierwsze cztery terminy odwo-
łują się do pojęcia RODZINA, a w jej obrębie wyrazów matka, ojciec, 
rodzic, rodzimy, termin natywny na swój źródłosłów łaciński (nati-
vus ‘wrodzony, przyrodzony’), wiążąc się semantycznie z poprzed-
nimi. Język drugi L2 określany jest w publikacjach z tego zakresu 
jako język docelowy, inny, obcy, wtórny. W tej subdyscyplinie języ-
koznawstwa, jaką jest glottodydaktyka, istotnymi terminami zwią-
zanymi z kontaktami językowymi są też: interferencja, transfer, 
przełączanie kodów a także zapożyczenia językowe.

Interferencja to negatywny wpływ języka ojczystego na przy-
swajany język, który powoduje powstawanie błędów w L2. Im język 
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bardziej odległy, tym interferencja może być silniejsza. Pokazane to 
zostało m.in. na przykładzie wpływu, jaki wywiera japoński system 
językowy na przyswajanie języka polskiego przez Japończyków 
(Majtczak, Sieradzka-Baziur 2008: 169–184). Język japoński jest ję-
zykiem wschodnioazjatyckim, nienależącym do żadnej rodziny. Ma 
charakter mieszany i powstał z kilku warstw językowych, takich jak 
paleoazjatycka, ałtajska, koreańska i austronezyjska. Język polski 
nauczany jest w Japonii m.in. w Tokyo University of Foreign Studies. 
Materiał poddany analizie to kilkaset wypowiedzi pisemnych i na-
grania wypowiedzi ustnych studentów japońskich zebrane w trak-
cie zajęć z języka polskiego w TUFS w latach 2002–2004. Przedmio-
tem analiz były błędy wynikające z interferencji w zakresie fonetyki, 
fonologii, morfologii, składni, ortografii i grafii. Przykładem jest 
mieszanie [y] oraz [e] ze względu na to, że brak w języku japońskim 
samogłoski [y]. Studenci piszą [telko] zamiast tylko, [przepomina-
ła] zamiast przypominała. Interferencja dotyczy także grafii, na co 
rzadko zwraca się uwagę, pisząc o zjawisku interferencji. W Japo-
nii niektóre cyfry mają odmienny kształt w stosunku do polskich, 
zwłaszcza 1, 2, 4, 7, co powoduje zakłócenia komunikacyjne. Język ja-
poński wywiera również wpływ na gramatykę wypowiedzi w języku 
polskim. Ze względu na to, że w japońskim nie ma kategorii liczby, 
studenci japońscy nieznający jeszcze dobrze języka polskiego piszą: 
[Nasze sale jest małe, ale jest wygodne] zamiast [Nasze sale są małe, 
ale (są) wygodne]. Zgodnie z zasadami odnoszącymi się do składni 
japońskiej orzeczenie stawia się na końcu zdania, stąd wypowiedzi 
Japończyków: [Często ten japoński napój piję]. Interferencja prze-
jawia się szczególnie wyraziście w systemie leksykalnym. Błędy 
typu: [Zwykle idę do szkoły rowerem], [Ale gdy pójdziemy do Japo-
nii, to możemy spotkać się] wynikają z tego, że w japońskim brak 
rozróżnienia czasowników iść i jechać. Interferencja znajduje swój 
wyraz także w pragmatyce wypowiedzi, odnoszącej fakty językowe 
do konkretnej rzeczywistości, w której funkcjonują użytkownicy. Ję-
zyk japoński cechuje eliptyczność – dopuszczalne jest opuszczenie 
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niemal każdego składnika zdania, nawet jeśli dość trudno jest się go 
domyślić. Przykładowa wypowiedź eliptyczna studenta japońskiego 
to: [Bardzo trudno oceniać tłumaczenie wiersza. Nie ma najlepsze-
go. Jak porównywać?] = [Bardzo trudno jest ocenić tłumaczenie wier-
sza. Nie ma czegoś takiego, jak najlepsze tłumaczenie. Jak można 
porównywać poszczególne tłumaczenia?]. Elipsa jest z jednej strony 
wyrazem grzeczności, szacunku dla osoby, której mówiący nie chce 
się narzucać ze swoimi kategorycznie sformułowanymi stwierdze-
niami, a z drugiej odbiciem japońskiej strategii komunikacyjnej, 
w której uczestnicy komunikacji językowej wspólnie budują dialog 
i niezakończone zdanie jednej osoby jest zachętą dla drugiej do 
kontynuowania wypowiedzi. Takie przenoszenie elipsy na język 
polski może poważnie zaburzyć strukturę tekstu i uniemożliwić 
porozumienie się, zamiast je budować.

Zjawisko interferencji, czyli negatywnego wpływu języka ojczy-
stego na przyswajany język, powodujące powstawanie błędów w L2, 
występuje także w językach tak do siebie podobnych jak język pol-
ski i język ukraiński. Jak wiadomo, te języki słowiańskie wywodzą 
się z języka prasłowiańskiego stąd ich bliskie pokrewieństwo. Te-
tiana Czernysz stwierdza jednakże, iż:

Podobieństwo języków polskiego i ukraińskiego spełnia ambiwalentną 
rolę w procesie dydaktycznym, nie tylko ułatwiając, lecz także komplikując 
ten proces. Źródłem tych trudności po części jest tendencja ku nieuzasad-
nionemu przeniesieniu na język polski nieistniejących w nim cech języka 
ojczystego (istotną okolicznością jest tutaj to, iż studenci ukraińscy są z re-
guły bilingwami13 ukraińsko-polskimi) (Czernysz 2005: 477).

Tetiana Czernysz (2005) omówiła zagadnienie błędów fonetycz-
nych i leksykalnych wynikających z interferencji między językiem 
ukraińskim a polskim. Zauważa, iż w zakresie systemu fonetycznego 

13 Na uwagę zasługuje wystąpienie w tekście wyrazu bilingw na oznaczenie jednostki, 
osoby bilingwalnej. Jest to zapożyczenie z języka ukraińskiego. W języku polskim uży-
wamy wyrażenia jednostka, osoba bilingwalna (bilingwalny), np. On jest bilingwalny.
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studenci ukraińscy mają problemy z wymową pewnych samogłosek 
i spółgłosek, które albo nie występują w języku ukraińskim, albo 
mają odmienną artykulację. Dotyczy to np. polskich spółgłosek no-
sowych ą oraz ę, gdyż nie ma ich w ukraińskim systemie wokalicz-
nym. Nosówki te są przez ukraińskich studentów realizowane jako 
[on, en]. Autorka podaje typowe błędy pojawiające się u studentów 
w piśmie:

1. Niewystępowanie nosówki w wyrazach typu pragnął, dął
2. Dublowanie nosowości poprzez dodanie n po samogłosce no-

sowej [święnto, pięnkny]
3. Mylne unosowienie czystych samogłosek przed końcową n 

[dzię ‘dzień’].
Autorka opracowania zwraca również uwagę na trudności zwią-

zane z nauczaniem jednego z elementów systemu spółgłoskowego. 
Otóż głoski podniebienno-dziąsłowe (palatalne) ć, dź, ś, ź decydu-
jąco odróżniają polszczyznę od języka ukraińskiego; ten drugi ma 
w swoim zasobie spółgłoskowym miękkie świszczące c´, z´, s´. Za-
danie nauczyciela sprowadza się do tego, aby nauczyć poprawnego 
wymawiania tych głosek, co staje się problematyczne w wyrazach, 
w których występuje ich nagromadzenie. Czernysz pisze:

Pewne kłopoty sprawia wymowa wyrazów z wieloma głoskami palatalnymi, 
jak to ma miejsce w wyrazach sierść, sieć, dziesięć, ciocia, Zuzia, dziać się, 
usiądź, dzidziuś. Można przy tym zauważyć, że łatwo się wymawia każdą 
głoskę oddzielnie, o wiele trudniej kilka głosek w zbitkach. Jeszcze trud-
niejszą sprawą okazuje się zachowywanie kontrastu miękkość-twardość, 
kiedy się wymawia przedniopodniebienno-dziąsłowe twarde cz, dż, sz, ż/
rz w sąsiedztwie z palatalnymi dź, ć, ś, ź, na przykład: czcić, liczyć, ćwi-
czyć, dziedziczyć, ciżba, życie, sześć, ciecz, ćwiczenie, dziękczynienie. Tę 
trudność artykulacyjną języka polskiego zawsze staram się zaprezentować 
jako świadectwo jego szczególnego blasku i wyrazistości. Ta gra twardości 
i miękkości powinna się stać dla uczącego się wykładnikiem wyjątkowego 
piękna polszczyzny (Czernysz 2005: 479)14.

14 Tetiana Czernysz zamieszcza osobistą uwagę na temat tych dwóch języków: „Język 
ukraiński w zestawieniu z polskim jest więc bardziej wokaliczny. Nagromadzenie 
syczących i świszczących dźwięków nieraz nawet odstrasza obcokrajowców od 
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Autorka zwraca także uwagę na interferencję związaną z leksykal-
nym aspektem języka. Oto wybrane przykłady wyrazów podobnych, 
a nawet tożsamych brzemieniowo, a odmiennych semantycznie:

pol. rozbawić ‘rozweselić kogoś, rozśmieszyć’, ukr. роэбавити ‘rozcieńczyć, 
rozwodnić’;

pol. rozważanie(a) ‘nazwa czynności od rozważać, przemyśliwać coś, zasta-
nawianie się nad jakimś zagadnieniem’ ukr. роэвaга, роэвaжания ‘zaba-
wa, rozrywka’ (Czernysz 2005: 480).

Zagadnieniem trudnych miejsc w gramatyce polskiej dla Ukra-
ińców, mimo bliskości dwóch spokrewnionych języków, zajęła się 
Ałła Krawczuk (2005), pisząc głównie o fleksji imiennej. Katarzyna 
Dzierżawin w artykule z roku 2009 zaprezentowała z kolei badania 
przeprowadzone wśród młodzieży ukraińskiej na temat bilingwi-
zmu polsko-ukraińskiego. Wynika z nich, że na mieszanych etnicz-
nie obszarach granicznych, gdzie tożsamość narodowa jest kwestią 
opcji, język jest szczególnie istotnym jej wykładnikiem. Joanna 
Korzeniewska-Rogalewicz (1986) omówiła zaś kwestię błędów lek-
sykalnych powstających w procesie uczenia się pokrewnego języka 
obcego. Błędy leksykalne, które posłużyły autorce jako podstawa 
i egzemplifikacja spostrzeżeń i ustaleń, były gromadzone na pod-
stawie dokumentacji egzaminów wstępnych na filologię rosyjską na 
Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedl-
cach w latach siedemdziesiątych XX wieku. Zdający egzaminy re-
krutowali się spośród absolwentów różnych szkół w całym kraju, 
a w związku z tym reprezentowali odpowiednio zróżnicowany po-
ziom kompetencji językowej. W korpusie błędów autorka uwzględ-
niła także przy ekscerpcji prace ocenione jako niedostateczne. 
Przedmiotem analiz o charakterze lapsologicznym było około 700 

nauki tego języka. Przypominam sobie, jak śp. moja Mama, pochodząca z polsko-
-niemieckiej kolonii na Żytomierszczyźnie, opowiadała, że ich, Polaków, miejscowi 
Ukraińcy mile nazywali Przekami i Przeczkami” (2005: 479).
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prac egzaminacyjnych. Na ich podstawie został stworzony kor-
pus składający się z 530 błędów leksykalnych. Autorka podzieliła 
te błędy na trzy typy: semantyczne, kolokacyjne oraz stylistyczne, 
uwzględniając procesy interferencyjne.

Termin interferencja wiąże się ściśle z terminem transfer, 
używanym początkowo na gruncie psychologii uczenia się przez 
badaczy zajmujących się przyswajaniem języka obcego (por. Kurcz 
2005: 206–210). Termin ten oznacza przeniesienie nawyków naby-
tych przy opanowywaniu jednego materiału na inny. 

Jeśli to przeniesienie sprzyja uczeniu się nowego materiału czy nowych 
umiejętności, to transfer jest pozytywny, jeśli utrudnia – negatywny. Im 
bardziej są podobne do siebie L1 i L2 (im więcej można wyodrębnić w nich 
wspólnych elementów), tym większy powinien być transfer pozytywny 
i tym szybsze tempo opanowania L2; im więcej elementów różniących je – 
tym większy transfer negatywny (interferencja). Klasycznym przykładem 
transferu negatywnego jest tak zwany „obcy akcent”. Transfer pozytywny 
między L1 i L2 dotyczy m.in. elementów leksykalnych czy gramatycznych 
wspólnych dla języka ojczystego i obcego, jeśli przynależą one do tej samej 
rodziny językowej.

W języku osób dwujęzycznych uwidacznia się niekiedy zjawisko 
przełączania kodów (code switching), czyli szybkiego przechodze-
nia z języka na język w trakcie komunikacji językowej. Osoba dwu-
języczna wtrąca wyrazy, wyrażenia, zwroty czy całe zdania z języka 
pierwszego do drugiego lub odwrotnie. Te elementy językowe wy-
stępują w niezmienionej, oryginalnej formie fonematycznej. Głów-
ne powody przełączania kodów to mniejsza dbałość o poprawność 
i czystość języka, słaba lub niedostateczna znajomość L1 lub L2, 
potrzeba zamanifestowania swojej odrębności, brak odpowiednika 
danego pojęcia w L1 czy L2, chęć wyłączenia kogoś z konwersacji, 
etc. (por. Lipińska 2003: 87–92).

Pisząc o przełączaniu kodów, Wierzbicka zwraca uwagę na nie-
adekwatność pojęciową w języku pierwszym lub drugim. Stwierdza, 
że metaforyczne wyrażenia code-switching i code mixing (‘prze-
łączanie się z kodu na kod’ oraz ‘mieszanie kodów’) mogą być 
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pożyteczne jako skrótowy sposób mówienia o zachowaniu osób 
dwujęzycznych, ale mogą także wprowadzać w błąd. Język nie jest 
bowiem kodem do kodowania znaczeń gotowych już przed zako-
dowaniem, lecz zawiera pewien świat myśli, doświadczeń i uczuć. 
Wyjaśnia, iż przechodzenie z jednego języka na inny to nie prze-
chodzenie od jednego kodu do innego dla wyrażenia znaczeń, któ-
re równie dobrze można oddać w innym języku. Powodem przej-
ścia na inny język jest to, że określone znaczenie, które użytkownik 
chce wyrazić, przynależy do tego drugiego języka. Uwidacznia się to 
szczególnie wyraźnie w odniesieniu do „słów-kluczy” danej kultu-
ry, do których należą np. w języku angielskim privacy, self-esteem, 
unfair czy wykrzykniki (por. Wierzbicka 2008: 157). Zagadnieniem 
semantyki wykrzykników właściwych wyrażających emocje w per-
spektywie polskiej i angielskiej zajmowali się Bożena Sieradzka 
i William Hrycyna (1996). Z ich analiz komparatystycznych wynika, 
że wykrzykniki właściwe takie jak np. a!, aa!, olala!, wow!, yippee!, 
będąc albo pojedynczymi fonemami, albo zespołem fonemów, są 
leksemami krótkimi, złożonymi głównie z samogłosek, występują-
cymi w wypowiedziach głównie w pozycji inicjalnej. Wykrzykniki 
jako twory pośrednie pomiędzy kodami niewerbalnymi, a językiem 
są często wypowiadane nieświadomie, są wieloznaczne, a jedno-
znaczne stają się dzięki intonacji i kontekstowi. Żeby odpowiedzieć 
na pytanie dotyczące znaczenia interiekcji pozbawionej kontekstu, 
trzeba ją wypowiedzieć. I tak np. intonacja różnicuje semantycznie 
angielski wykrzyknik oh!, który może być wymawiany na kilkana-
ście najróżniejszych sposobów. Zróżnicowanym znaczeniom tego 
angielskiego wykrzyknika odpowiadają znaczeniowo najrozmait-
sze polskie interiekcje, takie jak: a!, ach!, aj!, au!, ha!, i!, och! oraz 
wiele innych. Tak jak to zostało pokazane w artykule w odniesie-
niu do dziesiątków wykrzykników właściwych, znaczenia interiek-
cji polskich i angielskich są bardzo zróżnicowane i stanowią one 
spore wyzwanie dla osoby bilingwalnej częściowo a nawet znającej 
język L2 na poziomie native speakera.
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Wynikiem kontaktów językowych użytkowników a w ich wyniku 
często dwujęzyczności są też zapożyczenia i kalki językowe. Zapo-
życzeniami są przejęte z innego języka wyrazy, wyrażenia, zwroty, 
formy odmiany, konstrukcje składniowe czy związki frazeologiczne 
dostosowane do języka zapożyczającego. Charakteryzują się cecha-
mi fonetyczno-fonologicznymi lub/i, słowotwórczymi, fleksyjnymi, 
morfologicznymi, składniowymi, semantycznymi, pragmatyczny-
mi, graficznymi, które są obce językowi, w którym występują, przy 
czym ta cecha obcości może ulec zatarciu w trakcie rozwoju języka, 
w którym zapożyczenia się pojawiły (por. np. Rybicka 1976; Maćkie-
wicz 2001; Rieger, Siatkowski 2001; Walczak 2001).

Wybitny polski językoznawca Jan Baudouin de Courtenay twier-
dził, że nie ma czystego – to znaczy niedotkniętego obcymi wpły-
wami – języka na świecie (por. Rospond 1973: 175). O zakresie oraz 
charakterze zapożyczeń decydują kontakty kulturalne, polityczne, 
gospodarcze, duże znaczenie ma też odległość geograficzna.

Jako przykład wpływów językowych niech posłużą zapożyczenia 
będące wynikiem kontaktów polsko-ukraińskich. Janusz Rieger 
i Janusz Siatkowski (2001: 544–548) piszą, że najstarsze kontakty 
polsko-ukraińskie sięgają okresu średniowiecza, a przykładami 
zapożyczeń z języka ukraińskiego (ruskiego) do polskiego są ta-
kie wyrazy jak np.: bajtko ‘pop’, popadia ‘żona popa’, kniaź ‘sołtys’. 
W okresie od XVI do XIX wieku wzrasta ilość tych zapożyczeń i nale-
żą tu takie wyrazy, jak czaban ‘pasterz’, wół ‘baran’, bohatyr, czarka, 
hultaj, ja(r)mułka, krynica, manowiec, portki, wiedźma. W XX wieku 
zapożyczyliśmy z języka ukraińskiego takie m.in. wyrazy, jak klacz, 
czereśnia, chyży, chata.

Etapy przejmowania obcych wyrazów z jednego języka do dru-
giego prezentuje Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (1994: 184), pisząc, 
iż „każda pożyczka na początku ma charakter cytatu, a następnie 
na ogół dochodzi do adaptacji na czterech poziomach: graficznym, 
fonologicznym, morfologicznym i semantycznym, co obrazuje, 
w jaki sposób zapożyczenie podporządkowuje się strukturze języka 
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zapożyczającego”. Kalki językowe są także wynikiem kontaktów 
językowych ich użytkowników, którzy tworzą nowe elementy ję-
zykowe (leksykalne lub gramatyczne) w języku L1 lub L2 poprzez 
dokładne odwzorowanie obcego wyrazu, wyrażenia lub zwrotu lub 
formy gramatycznej za pomocą elementów językowych pochodzą-
cych z języka L1 lub L2. Przykładem jest zwrot wydawać się być ja-
kim, będący kalką angielskiej konstrukcji seem to be.

3. Bikulturyzm

Zagadnieniem ściśle związanym z bilingwizmem czyli bikultury-
zmem zajmował się Franciszek Grucza (1989, por. też SWMMM: 256). 
Bikulturyzm jest właściwością osoby lub grupy osób charakteryzu-
jącą się opanowaniem dwóch kultur. Jest to z jednej strony zbiór 
wiedzy o materialnych i mentalnych (duchowych) wytworach dwu 
różnych wspólnot językowych, a z drugiej – opanowanie w prak-
tyce charakterystycznych sposobów (reguł, zasad) myślenia wi-
dzenia, i wartościowania różnych elementów rzeczywistości tak 
fizycznej, jak i duchowej. Grucza określa bikulturyzm jako właści-
wość i stwierdza, że jest ona stopniowalna na takiej samej zasa-
dzie, na jakiej stopniowalna jest właściwość określana za pomocą 
formuły „opanowanie jakiegoś języka”. Badacz podkreśla, że skoro 
dowolny, konkretny język ludzki jest do pewnego stopnia elemen-
tem kultury, to tym samym trzeba uznać, że każdy przypadek bilin-
gwizmu implikuje też automatycznie pewien rodzaj bikulturyzmu. 
Grucza zauważa, że posiadanie odpowiedniej kompetencji kultu-
rowej jest równie ważnym warunkiem adekwatnego porozumiewa-
nia się, jak posiadanie właściwej kompetencji językowej (Grucza 
1989: 41). Ilustruje to na przykładzie zróżnicowanych zdarzeń ko-
munikacyjnych. Pisze, iż są społeczności, w którym zasada: „czym 
chata bogata” realizowana jest w ten sposób, że wszystko, co jest 
w „chacie” do zjedzenia i do wypicia, wyjmuje się, otwiera i stawia 
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na stole do dyspozycji gościa, chociażby połowa z tego miała się 
następnie zniszczyć. Zarazem jednak niedopuszczalne jest zwykle 
w tych społecznościach upominanie się o cokolwiek przez gości. 
Z drugiej strony zupełnie odmiennie zachowują się społeczności, 
w których na stole stawia się tylko tyle, ile trzeba, to znaczy ra-
czej mniej niż więcej, tak, żeby nic się nie zniszczyło. Często wymiar 
tego, ile „trzeba”, jest ustalany w tych społecznościach na drodze 
negocjacji. W takiej „kulturze” każdy może nie tylko upomnieć się 
o więcej, lecz powinien tak postąpić, przestrzegając jednakże zasa-
dy, według której nic „nie ma prawa” ulec zniszczeniu. Kto tych róż-
nic kulturowych nie jest świadom, łatwo może ulec pokusie mylne-
go zinterpretowania sytuacji, w której się znalazł: w pierwszej może 
niesłusznie ocenić gospodarzy jako lekkomyślnych, mało oszczęd-
nych itp., a w drugiej jako skąpych (Grucza 1989: 42). Badacz zwraca 
uwagę na to, że do obszaru kultury, oprócz takich obszarów ludz-
kiej aktywności jak nauka, szeroko pojęta technika, życie i współ-
życie rodzinne, polityczne, społeczne i religijne i gospodarcze, na-
leżą też szeroko pojęte zachowania ludzkie, a wśród nich zarówno 
nauczycielskie, jak i uczniowskie zachowania dydaktyczne. W skali 
międzynarodowej mamy do czynienia ze stosunkowo dużym zróż-
nicowaniem i tradycji, i akceptowanych/nieakceptowanych po-
staw dydaktycznych. Dla przykładu wymienia takie przeciwstawne 
aspekty tych zachowań, jak np. nakazowe a perswazyjne, frontal-
ne a grupowe, autorytatywne a demokratyczne, paternalistyczne 
a fraternistyczne podejście do uczniów i do nauczania. Z uwagi 
na zróżnicowanie tych postaw dydaktycznych należy odpowiednio 
kształcić kandydata na nauczyciela języków obcych (Grucza 1989: 46).

Dobry poziom znajomości danego języka umożliwia lepsze pozna-
nie, zrozumienie kultury jego użytkowników, poprzez np. poznawa-
nie literatury w języku oryginalnym czy oglądanie filmów, czytanie 
gazet w tym języku etc. Poprzez zanurzenie w kulturze związanej 
z danym językiem podnoszona jest kompetencja komunikacyjna 
użytkownika tego języka.
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4. Osoba bilingwalna w świetle osobistej relacji

W roku 1989 w Stanach Zjednoczonych ukazała się słynna 
autobiograficzna książka Lost in Translation wspomnianej już po-
przednio Evy Hoffman, amerykańskiej pisarki i dziennikarki po-
chodzenia polsko-żydowskiego, urodzonej jako Ewa Wydra 1 lipca 
1945 w Krakowie w rodzinie polskich Żydów ocalonych z Holocaustu. 
W Krakowie ukończyła szkołę podstawową. W 1959 roku wraz z ro-
dziną wyemigrowała do Kanady a następnie wyjechała do Stanów 
Zjednoczonych. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała kolejno 
na Uniwersytecie Rice’a w Houston, Yale School of Music i Uniwer-
sytecie Harvarda. Obecnie mieszka w Londynie. Jej najsłynniejsza 
książka, czyli Lost in translation, została przetłumaczona na język 
polski przez Michała Ronikiera i wydana w roku 1995 w Londynie. 
Istotą powieści Zagubione w przekładzie są pytania dotyczące toż-
samości człowieka, którego życie toczy się równolegle w dwóch ję-
zykach (bilingwizm) i dwóch kulturach (bikulturyzm). Książka ta 
zyskała ogromną popularność i dała początek nowemu gatunkowi 
literackiemu, określanemu jako pamiętnik o języku15. Książka ma 
trzy części: Raj, Wygnanie, Nowy Świat. Jest to autobiograficzny opis 
szczęśliwego, bogatego i urozmaiconego życia autorki – do trzyna-
stego roku życia w naznaczonej komunizmem Polsce, w Krakowie 
przy ulicy Kazimierza Wielkiego 79, a następnie na emigracji aż do 
ukończenia przez nią studiów i podjęcia pracy w redakcji „New 
York Timesa”. Polska jest z perspektywy dorastającej dziewczyny 
krajem szczęśliwego dzieciństwa, który musiała opuścić. Rodzice 
są Żydami, którzy ukrywali się podczas okupacji hitlerowskiej:

Przyjaciółka moich rodziców opowiada mi podczas wspólnego lunchu 
w nowojorskiej restauracji pewną historię, której nigdy dotąd nie słysza-
łam. Kiedy rodzice musieli uciekać do bunkra, moja matka, która niedługo 

15 Por. http://dwujezycznosc.info/?q=pl/zagubione-w-przek%C5%82adzie (dostęp: 
27.09.2018).
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przedtem poroniła, była zbyt słaba, by dobrnąć w śniegu do lasu. Mój oj-
ciec wziął ją w końcu na plecy i niósł przez wiele kilometrów. Jeszcze jeden 
obraz do przechowania w pamięci – jeszcze jeden czarny paciorek nawle-
czony na sznurek. Słuchając jej, pochylam głowę, przyznając, że to właśnie, 
to cierpienie, jest miejscem mojego pochodzenia i wszelkie próby zacho-
wania dystansu są daremne (Hoffman 1995: 28).

Światem Ewy w Krakowie jest kochająca się rodzina, przyjaciele, 
koleżanki i koledzy, nauka gry na pianinie, szkoła, biblioteki, czy-
tanie, pisanie.

Im więcej opanowuję słów, tym dokładniejsza i bardziej wyraźna staje się 
moja percepcja rzeczywistości – i taka jasność jest formą radości. Czasem, 
kiedy znajduję nowe określenie, powtarzam je po cichu, jakbym, kształtu-
jąc je w ustach, kształtowała jakieś nowe zjawisko. Nic nie istnieje w peł-
ni, dopóki nie zostanie wyartykułowane. „Zrobiła ironiczną minę” – mówi 
ktoś i w tym momencie ironiczna mina rysuje się w moim umyśle z ostroś-
cią, jakiej nigdy dotąd nie miała. Pozyskałam nowe pojęcie – teraz należy 
ono do mnie. Pożółkłe strony, które przynoszę z biblioteki, pociągają mnie 
ku sobie i wprawiają w ekstazę, ale tylko wtedy, kiedy tworzą przekonywa-
jącą mimetyczną iluzję (Hoffman 1995: 31).

Autorka dorasta w otoczeniu zróżnicowanych języków: Rodzice 
posługują się niekiedy językiem jidysz

W tym wolnym od pracy dniu Planty pełne są przechadzających się nie-
śpiesznie ludzi, więc moi rodzice spotykają niekiedy znajomych, z którymi 
gawędzą przez chwilę, ściszając głos, jeśli rozmowa toczy się w języku ji-
dysz. Podsłuchuję wówczas wiele rozkosznie plotkarskich uwag (…) (Hoff-
man 1995: 43).

W szkole uczy się języka rosyjskiego, jednak zajęcia z tego przed-
miotu nie są traktowane poważnie z uwagi na ówczesną sytuację 
polityczną (Hoffman 1995: 63).

Macierzystym (ojczystym, rodziców, rodzimym, natywnym, pry-
marnym, podstawowym, wyjściowym, źródłowym) językiem jest dla 
Ewy język polski, któremu poświęca wiele stron swego pamiętnika 
o języku:
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Nie, nie jestem patriotką i nigdy nie miałam szansy nią zostać. A jednak 
kraj mego dzieciństwa żyje we mnie życiem pierworodnym, które jest for-
mą miłości. Żyje we mnie, choć zdaję sobie sprawę z naszej marginalnej 
w nim pozycji i z panujących tam prymitywnych, niechlubnych poglądów. 
Czy zachowując go w pamięci, postępuję jak osoba ślepa, czy oszukuję samą 
siebie? Uważam, że postępowałabym jak ślepa i oszukiwałabym samą sie-
bie, gdybym wykreśliła go z pamięci. Kraj ten dał mi tylko świat, ale to mi 
wystarczy. Wpoił mi język, odczucia, dźwięki, znajomość rodzaju ludzkie-
go. Dzięki niemu poznałam barwę i fakturę rzeczywistości; one były moją 
pierwszą miłością (Hoffman 1995: 74–75).

Wielka w tym zasługa pani p. Konek:

Po pani Witeszczak ją właśnie najbardziej lubię, może dlatego, że uczy 
mojego ulubionego przedmiotu – języka polskiego. Podczas jej lekcji 
nauczyłam się deklamować wiersze i „pięknie pisać”, to znaczy dbać o styl 
i używać wyszukanych porównań, które dowodzą lotnej wyobraźni (Hoff-
man 1995: 75).

W roku 1959 młodziutka Ewa opuszcza ukochany Kraków, „mia-
sto jaskrawego światła i cienia” (Hoffman 1995: 41). Po przybyciu 
do Vancouver zostaje zaprowadzona do szkoły. Negatywnie ocenia 
pierwsze zetknięcie z językiem swoich przyszłych kolegów, których 
oceniła jako agresywnych i napastliwych: „Nie wyobrażam sobie, 
żeby ich zgrzytliwy język mógł mi się kiedykolwiek spodobać”. 
(Hoffman 1995: 102). Eva wraz z siostrą Aliną podjęły naukę na kur-
sach języka angielskiego dla nowo przybyłych cudzoziemców, or-
ganizowane przez władze kanadyjskie. Podczas pierwszych zajęć 
zmieniono im imiona: Ewa na Eva zaś Alina na Elaine, a nazwisko 
Wydra zostało błędnie wymówione. Przeżycia z tym związane były 
głęboko negatywne, autorka pisze:

Docieramy do ławki, która stoi w głębi klasy; nic się w zasadzie nie stało, 
tylko w naszej mentalności zaszła jakaś drobna, sejsmiczna zmiana. Prze-
róbka naszych imion odsuwa je od nas na pewien dystans, ale w zaistniałą 
szparę wciska się nieokreślony chochlik abstrakcji. Nasze polskie imiona 
nie odnosiły się do nas, były po prostu częścią nas samych, podobnie jak 
nasze oczy czy dłonie. Te nowe określenia, których same nie potrafimy 
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jeszcze wymówić, nie są nami. Są tabliczkami indentyfikacyjnymi, pozba-
wionymi cielesności znakami, wskazującymi na przedmioty, którymi przy-
padkiem jesteśmy my – ja i moja siostra. Idziemy na swoje miejsca przez 
klasę pełną nieznanych nam twarzy, obdarzone imionami, które czynią 
nas obcymi we własnych oczach (Hoffman 1995: 103).

Temat tej pierwszej lekcji w kanadyjskiej szkole wrócił po latach 
w wywiadzie, jakiego udzieliła Eva Hoffman słynnemu francuskie-
mu językoznawcy François Grosjeanowi, który mówi:

– Fragment, w którym opowiadasz o pierwszym dniu w nowej szkole, wy-
warł silne wrażenie na bardzo wielu czytelnikach, szczególnie na tych, któ-
rzy przeżyli coś podobnego. Czy myślisz, że teraz, po pięćdziesięciu latach, 
ten pierwszy dzień wyglądałby inaczej?

Eva Hoffman odpowiada:

– Tak, to już pół wieku, może nawet trochę więcej… I tak, myślę, że bardzo 
wiele się od tego czasu zmieniło. Teraz jesteśmy o wiele bardziej świado-
mi różnic kulturowych i tego, jak ważny dla tożsamości jest nasz pierwszy 
język i kultura, jak głęboko są one połączone z naszym elementarnym po-
czuciem własnego „Ja”. Nie sądzę, żeby w dzisiejszych szkołach zmuszano 
dzieci do wyzbycia się swoich imion w języku ojczystym – tym niemniej 
tego rodzaju „rytuały przejścia” mogą być podobnie trudnym przeżyciem 
dla dzieci imigrantów, jak było to pięćdziesiąt lat temu16.

Autorka w swojej autobiograficznej książce zdaje relację z przy-
swajania sobie drugiego języka, opisując swoje początkowe zmaga-
nia związane z odnalezieniem swojej tożsamości w dwujęzycznym 
i dwukulturowym świecie. Zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z jej 
odczuwaniem angielskie odpowiedniki polskich wyrazów zostały 
oderwane od tego, co wyrażają. Rzeka według niej to po polsku żywy 
dźwięk, wypełniony treścią rzek, które znała, w których się kąpa-
ła, natomiast river po angielsku brzmi chłodno, jest słowem bez 
klimatu. Niczego nie wywołuje w umyśle. (Hoffman 1995: 104). Eva 

16 Por. http://dwujezycznosc.info/?q=pl/zagubione-w-przek%C5%82adzie (dostęp: 
27.09.2010).
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Hoffman pisze, że ten radykalny rozziew między słowem a obiek-
tem tworzy „wysuszającą alchemię”, która odsącza ze świata nie tyl-
ko jego znaczenie, ale też jego zabarwienie, fakturę, niuanse – jego 
sens. Skarży się na zanik wewnętrznego języka, stwierdzając:

Stratę tę najsilniej odczuwam w nocy. Kiedy leżę w obcym łóżku, w obcym 
domu – moja matka jest kimś w rodzaju gospodyni u pewnego starzejącego 
się Żyda, który pozwolił nam tu zamieszkać w zamian za jej usługi – cze-
kam na spontaniczny strumień wewnętrznego języka, którym co wieczór 
rozmawiałam dawniej sama ze sobą, informując swe ego, gdzie było moje 
id. Ale nic nie nadpływa. Język polski, w tym krótkim okresie skurczył się 
i obumarł, ponieważ był nieprzydatny. Jego słowa nie przystają do moich 
nowych doświadczeń, nie pasują do nowych przedmiotów i twarzy, ani na-
wet do powietrza, którym oddycham w ciągu dnia. Angielskie słowa zaś 
nie przeniknęły jeszcze do tych warstw mojej psychiki, z których wywodzi 
się rozmowa. Ten interwał, tuż przed zaśnięciem, był okresem, w którym 
mój umysł wykazywał chłonność i czujność, w którym wizerunki i słowa 
wdzierały się do świadomości, w którym podsumowywałam wydarzenia 
dnia, dodając nowe doświadczenia do utrwalonych już w pamięci, przę-
dąc swą osobistą historię. Teraz ten kołowrót wizerunków i słów zniknął; 
nić została zerwana. Nie mam wewnętrznego języka, a bez niego moje we-
wnętrzne wizerunki – wizerunki, za pomocą których przyswajamy sobie 
świat zewnętrzny, wchłaniamy go i kochamy, czynimy go naszym – również 
stają się nieczytelne (Hoffman 1995: 105).

Autorka, pisząc autobiografię, z perspektywy lat obserwuje samą 
siebie zagubioną w labiryncie obcego języka, w którym chciałaby 
się poczuć „jak u siebie w domu” (Hoffman 1995: 121). Stopniowo 
jednak uczy się nie tylko języka, ale i zachodniej kultury, zachod-
niego sposobu bycia, uprzejmego, lecz pełnego dystansu, oddalając 
się tym samym od własnej matki:

Moja matka twierdzi, że robię się „angielska”. Boli mnie to, bo wiem, co 
ma na myśli: że robię się zimna. Nie jestem bardziej zimna niż dotychczas, 
ale uczę się mniej demonstrować uczucia. (…) Uczę się także, że nieuprzej-
me jest wygłaszanie pewnego rodzaju prawd. Nie należy – w każdym razie 
bezpośrednio – krytykować osoby, z którą się rozmawia. Nie wolno mówić: 
„Nie masz racji w tej sprawie” – choć można powiedzieć: „Jednakże, z dru-
giej strony, trzeba rozważyć to czy tamto” (Hoffman 1995: 143).
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Stopniowo coraz ważniejsza staje się dla autorki kwestia jej 
tożsamości, odpowiedź na pytanie, kim jest jako Polka i Żydówka 
w Ameryce. Kolega ze studiów stwierdza: „W tym społeczeństwie 
każdy jest tym, za kogo się uważa. Nikt nie nadaje ci tu twojej toż-
samości, musisz codziennie wymyślać na nowo siebie samą” (Hoff-
man 1995: 157). Na osobną uwagę zasługują partie tekstu dotyczą-
ce specjalistycznej edukacji bilingwalnej, w której uczestniczyła 
Eva Hoffman jako uczennica a później studentka czy doktorantka 
w kraju, w którym panującym językiem był L2. Zgłębianie tajników 
wiedzy z zakresu literatury angielskiej czy innych przedmiotów, 
które studiowała w L2, nie stanowiło dla niej większego problemu, 
odnosiła na tym polu znaczne sukcesy (zdobyła stopień doktora). 
Autorka pisze:

Znaczna część tego, co czytam, nie dociera do mnie, tonie w powodzi niedo-
kładnie zrozumianych słów. Ale choć budzi to moją rozpacz, rychło odkry-
wam, że potrafię doskonale radzić sobie z programem nauczania. Myślę, 
że dzieje się to nie tyle mimo mego upośledzenia, ile właśnie za jego spra-
wą – właśnie dlatego, że tak słabo panuję nad językiem. Jak każde inne ka-
lectwo, tak i to wytworzyło swe własne mechanizmy kompensacyjne, a mój 
umysł, pozbawiony w jakiejś mierze słów, stał się sprawnym instrumentem 
abstrakcji (Hoffman 1995: 178).

Przekonała się, że w demokratycznym systemie edukacji, nigdy 
nie będzie się czuła jak osoba z zewnątrz. W krainie wiedzy jest mile 
widzianym przybyszem, człowiekiem, który posiada równe prawa 
i właśnie dzięki demokratyzującemu oddziaływaniu literatury za-
czyna się czuć w Ameryce jak we własnym domu (Hoffman 1995: 
181). Stopniowo, wraz z poznawaniem języka angielskiego autor-
ka odzyskała „muzykę zawartą w języku” a słowa poezji stały się 
znów, jak w dzieciństwie, pięknymi przedmiotami, ale teraz podo-
bają się jej jeszcze bardziej, gdyż są wypełnione wielorakością zda-
rzeń, dźwięcznością odczuwanych, sensualnych myśli (Hoffman 
1995: 184). Zarazem jednak odczuwa, że jest sumą swoich języków: 
języka swojej rodziny, swojego dzieciństwa, języka nauki, przyjaźni 
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i miłości, języka zmieniającego się świata (Hoffman 1995: 270). Do 
tego stwierdzenia nawiązuje François Grosjean we wspomnianym 
już poprzednio wywiadzie, mówiąc:

– Pod koniec książki piszesz o swoich językach – polskim i angielskim: „je-
den język zmienia drugi, użyźnia go, oba krzyżują się. … Jestem sumą mo-
ich języków”. Czy zgadzasz się więc z poglądem, że dwujęzyczny to nie dwaj 
jednojęzyczni w jednym ciele?

Eva Hoffman odpowiada:

Myślę, że musimy rozróżnić pomiędzy dwujęzycznością funkcjonalną, 
a dwujęzycznością wewnętrzną. Można posługiwać się bardzo dobrze 
dwoma językami i jednocześnie odmówić im dostępu do psychiki. Ale jeśli 
oba języki stają się nierozerwalną częścią twojej psychiki i świadomości, 
a może nawet zakorzeniają się jeszcze głębiej, wtedy mamy szansę stać się 
osobą językowo zintegrowaną. Dla mnie jednym z ważnych kamieni milo-
wych w mojej dwujęzycznej podróży był moment, gdy zaczęłam śnić po an-
gielsku. Pewnego razu miałam sen po angielsku, który wcześniej śnił mi 
się po polsku; to był ten moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że stałam się 
wewnętrznie dwujęzyczna17.

5. Edukacja bilingwalna (dwujęzyczna)

Edukacja bilingwalna jest takim rodzajem prowadzenia procesu 
dydaktycznego, w trakcie którego wykorzystywane są dwa języ-
ki komunikowania się ucznia i nauczyciela. Termin ten jest kal-
ką językową terminu angielskiego bilingual education. W polskiej 
literaturze językoznawczej oraz związanej z edukacją występu-
je wiele odpowiedników tego angielskiego terminu. Wiąże się to 
z synonimicznością terminów w pedagogice, gdzie mamy do czy-
nienia z trzema odpowiednikami wyrazu education: edukacja, na-
uczanie, kształcenie, oraz w językoznawstwie, gdzie występują dwa 

17 Por. http://dwujezycznosc.info/?q=pl/zagubione-w-przek%C5%82adzie (dostęp: 
27.09.2010).
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ekwiwalenty leksemu bilingual: bilingwizm, dwujęzyczność. Bilin-
gual education to:

 – nauczanie bilingwalne, nauczanie dwujęzyczne;
 – kształcenie bilingwalne, kształcenie dwujęzyczne;
 – edukacja bilingwalna, edukacja dwujęzyczna.

5.1. Typy edukacji bilingwalnej

Ze względu na to, gdzie i z jakiego powodu prowadzona jest edu-
kacja bilingwalna, kwestia rozróżnienia języka pierwszego i języka 
drugiego, określanego jako język nauczania lub język roboczy, jest 
bardziej skomplikowana niż w przypadku dwujęzyczności jako ta-
kiej, gdyż nakładają się tutaj zróżnicowane uwarunkowania proce-
su kształcenia.

5.1.2. Edukacja bilingwalna ogólna

Pierwszy typ edukacji bilingwalnej, którą można określić mianem 
edukacji bilingwalnej ogólnej, zachodzi wtedy, gdy język obowią-
zujący w danym kraju jest językiem ojczystym użytkowników (L1) 
a jego użytkownicy uczą się ogólnego obcego języka międzynaro-
dowego (lub innego) L2 w trakcie nauki w przedszkolu, w szkole 
czy na uczelni wyższej lub niezależnie od instytucji oświatowej, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Nauka języ-
ka obcego odbywa się początkowo podczas zajęć językowych przy 
wykorzystaniu języka L1 w trakcie objaśniania i wydawania pole-
ceń – a następnie używany jest tylko język L2. I tak np. polskie 
dzieci, uczniowie czy studenci uczą się w placówkach oświatowych 
czy poza nimi takich języków ogólnych, międzynarodowych, jak 
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański czy rosyjski, przy czym 
najpopularniejszy jest obecnie pierwszy z nich. Pomoce naukowe 
do nauczania języka innego aniżeli obowiązujący w danym kraju 
mają charakter bilingwalny lub monolingwalny. Przykładem pod-
ręcznika bilingwalnego może być polsko-japoński podręcznik do 
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nauki języka polskiego w Japonii, na uczelni wyższej (por. np. Sie-
radzka, Ishii 2006).

5.1.3. Specjalistyczna edukacja bilingwalna (SEB)

Drugi typ edukacji dwujęzycznej ma miejsce w sytuacji, w której 
kształcenie przedmiotowe w szkole czy nauczanie przedmiotów 
specjalistycznych na uczelni wyższej prowadzone jest w ogólnym, 
międzynarodowym języku obcym L2 przy mniejszym lub większym 
wykorzystaniu języka L1 – w zależności od poziomu językowego 
uczniów czy studentów. Jest to specjalistyczna edukacja bilingwal-
na – SEB. Ze względu na specyfikę szkoły wyższej i zapisy odnoszące 
się do reformy 2.0, definicja SEB dotycząca kształcenia studentów 
przyjmuje następującą postać:

Specjalistyczna edukacja bilingwalna na uczelni wyższej to na-
uczanie przedmiotów specjalistycznych w obcym języku przez na-
ukowców reprezentujących daną dziedzinę nauki i dyscyplinę na-
ukową na kierunkach innych niż filologie18.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscy-
plin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na podstawie art. 5 
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. poz. 1668) współcześnie obowiązuje następująca 
klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 
artystycznych.
1. Dziedzina nauk humanistycznych

1) archeologia
2) filozofia
3) historia

18 Stanisłaaw Gajda (1997: 7) zauważa, że termin języki specjalistyczne posiada nie-
jasną treść i nieostry zakres. Dodaje, że zaznacza się jednak tendencja do obej-
mowania nim języka nauki i techniki, ekonomiki, administracji, wojska, sportu, 
teologii, polityki etc., czyli języków różnych wyspecjalizowanych dziedzin ludzkiej 
działalności. Stwierdza, że można chyba mówić o wielu centrach tego zbioru, lecz 
za najbardziej typowe języki specjalistyczne uchodzą języki dyscyplin naukowych.
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4) językoznawstwo
5) literaturoznawstwo
6) nauki o kulturze i religii
7) nauki o sztuce.

2. Dziedzina nauk inżynieryjno -technicznych
1) architektura i urbanistyka
2) automatyka, elektronika i elektrotechnika
3) informatyka techniczna i telekomunikacja
4) inżynieria biomedyczna
5) inżynieria chemiczna
6) inżynieria lądowa i transport
7) inżynieria materiałowa
8) inżynieria mechaniczna
9) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

3. Dziedzina nauk medycznych i  nauk o zdrowiu
1) nauki farmaceutyczne
2) nauki medyczne
3) nauki o kulturze fizycznej
4) nauki o zdrowiu.

4. Dziedzina nauk rolniczych
1) nauki leśne
2) rolnictwo i ogrodnictwo
3) technologia żywności i żywienia
4) weterynaria
5) zootechnika i rybactwo.

5. Dziedzina nauk społecznych
1) ekonomia i finanse
2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
3) nauki o bezpieczeństwie
4) nauki o komunikacji społecznej i mediach
5) nauki o polityce i administracji
6) nauki o zarządzaniu i jakości
7) nauki prawne
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8) nauki socjologiczne
9) pedagogika

10) prawo kanoniczne
11) psychologia.

6. Dziedzina nauk ścisłych i  przyrodniczych
1) astronomia
2) informatyka
3) matematyka
4) nauki biologiczne
5) nauki chemiczne
6) nauki fizyczne
7) nauki o Ziemi i środowisku.

7. Dziedzina nauk teologicznych
1) nauki teologiczne.

8. Dziedzina sztuki
1) sztuki filmowe i teatralne
2) sztuki muzyczne
3) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Przedmioty powiązane z dyscyplinami naukowymi są prowa-
dzone na uczelniach wyższych przy wykorzystaniu języka specja-
listycznego charakterystycznego dla badań naukowych. Jednym 
z celów nauczania języka specjalistycznego na uczelniach wyż-
szych jest m.in. rozwinięcie sprawności czytania ze zrozumieniem 
tekstów specjalistycznych oraz prowadzenie dyskusji dotyczących 
zagadnień, które obejmuje dana dyscyplina naukowa.

Zagadnienie specjalistycznej edukacji bilingwalnej, czyli na-
uczania przedmiotów specjalistycznych na uczelni wyższej w ob-
cym języku przez naukowców reprezentujących daną dziedzinę 
nauki i dyscyplinę naukową na kierunkach innych niż filologie, 
zostanie umówione szeroko w drugim rozdziale tej monografii.
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5.1.4. Edukacja bilingwalna włączająca

Trzeci typ edukacji bilingwalnej zachodzi w sytuacji, gdy językiem 
L2 jest język mniejszości, w którym odbywa się kształcenie przed-
miotowe. Jest to edukacja bilingwalna włączająca – dotyczy ona 
emigrantów oraz mniejszości narodowych..

Elżbieta Czykwin (1998: 93) zwraca uwagę na to, że

Dwujęzyczność jako metoda komunikowania się z uczniem rozpoczęła swo-
ją egzystencję w edukacji jako niekwestionowana potrzeba używania języka 
dzieci emigrantów – nieznających języka powszechnego. Celem było przede 
wszystkim umożliwienie im uczestniczenia w procesie edukacyjnym – trak-
towane jako komunikowanie wiadomości i rozumienie poleceń nauczycie-
la. Język mniejszości, w tym układzie, służył jako swoisty język pomocniczy 
w czasie, gdy dzieci zdobywały kompetencje w języku większości. W momen-
cie, gdy kompetencje językowe dzieci w zakresie języka większości uznawano 
za wystarczające, wycofywano język mniejszości z funkcji języka instrukcji. 
Zwykle dzieci mogły kontynuować naukę języka mniejszości jako języka ob-
cego. Dopiero później termin dwujęzyczności zaczął być stosowany i używa-
ny w sytuacji, gdy chodziło o edukację dzieci mniejszości autochtonicznych.

6. Podsumowanie

W rozdziale pierwszym zostały pokazane różnorodne terminy 
mieszczące się w obrębie pojęcia bilingwizmu. Pojęcia są werbali-
zowane za pomocą znaków językowych. Wyrazem pojęć naukowych 
są terminy specjalistyczne. Według Macieja Grochowskiego (2017: 
13) termin to: „ciąg znaków diakrytycznych, reprezentujący w ję-
zyku J na mocy przyjętej w nim konwencji określone pojęcie i od-
noszący się do obiektu należącego do obszaru zainteresowań da-
nej zbiorowości Z, posługującej się tym językiem J”. Z kolei termin 
funkcjonujący w obrębie pedagogiki to „jednostka leksykalna od-
nosząca się do pedagogiki i oznaczająca w sposób ścisły i systemo-
wy m.in. osoby, zjawiska, procesy, relacje, instytucje i przedmioty 
związane z teorią i praktyką wychowawczą, kształceniem i opieką” 
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(Sieradzka-Baziur 2018: 8). Podstawowymi terminami omawianymi 
w pierwszym rozdziale pracy były bilingwizm oraz specjalistyczna 
edukacja bilingwalna, lecz poświęcono także uwagę innym termi-
nom – mocniej lub słabiej powiązanym z terminami kluczowymi. 
Podstawowe terminy zaprezentowane w tym rozdziale monografii 
można ująć w obrębie następującej struktury:

Terminy odnoszące się do języka ogólnie: język, mowa, 
pismo, leksyka, gramatyka, semantyka, pragmatyka, fonetyka, fo-
nologia, pojęcie.

Terminy odnoszące się do uczenia (się) języka: przyswa-
janie języka; bilingwizm, dwujęzyczność; bilingwista; bilingwizm 
całkowity, bilingwizm częściowy; bialfabetyzm; język pierwszy (L1), 
język drugi (L2); język specjalistyczny; interferencja; transfer po-
zytywny, transfer negatywny; przełączanie kodu; zapożyczenia, 
kalki językowe; edukacja bilingwalna; edukacja bilingwalna ogól-
na; specjalistyczna edukacja bilingwalna (w skrócie SEB); edukacja 
bilingwalna włączająca.

Termin odnoszący się do przyswajania dwóch kultur: 
bikulturyzm.

W trakcie prowadzenia specjalistycznej edukacji bilingwalnej 
terminy mieszczące się w obrębie pojęcia bilingwizm mogą okre-
ślać kierunki działań odnoszących się do planowania i realizowa-
nia kształcenia tego typu.
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Rozdział 2

Specjalistyczna 
edukacja bilingwalna

1. Specjalistyczna edukacja bilingwalna dawniej a dziś

Języki obce były nieodłącznym składnikiem wykształcenia uprzywi-
lejowanych kręgów ludności doby średniowiecza, szesnastowiecz-
nych humanistów, prekursorów oświecenia oraz elit społecznych 
i intelektualnych wszystkich późniejszych epok. W kręgu kultury 
zachodnioeuropejskiej statusem lingua franca najdłużej cieszyła 
się klasyczna łacina, później prym wiodła między innymi fran-
cuszczyzna. Języki obce już w wiekach średnich traktowane były 
nie tylko jako narzędzie komunikacji, ale także jako okno na świat, 
ukazujące szersze horyzonty poznawcze i pozwalające zgłębić spe-
cjalistyczną wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki.

Analiza źródeł historycznych oraz opracowań historyków wy-
kazała, iż w trakcie kolejnych wieków i epok nauczanie języków 
obcych oraz kształcenie w językach obcych były powszechne, przy 
czym zaakcentować należy fakt, że praktyki te nie są rozumiane 
tożsamo, lecz komplementarnie. Narodziny szkolnictwa wyższe-
go w Polsce wyznaczył rok założenia Akademii Krakowskiej (1364). 
Tym samym wiek XIV należy uznać za zalążek specjalistycznej edu-
kacji bilingwalnej, czyli, jak to było powiedziane w rozdziale I, 
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nauczania przedmiotów specjalistycznych w obcym języku przez 
naukowców reprezentujących daną dziedzinę nauki i dyscyplinę 
naukową na kierunkach innych niż filologie. Na uczelniach śred-
niowiecznych językiem wykładowym była łacina, w której tworzone 
były wszystkie dzieła naukowe tamtych czasów i w której prowa-
dzono wszelkie wykłady, zajęcia oraz dysputy. Innymi słowy był to 
język drugi, który na poziomie kształcenia akademickiego cieszył 
się statusem przyswojonego języka obcego oraz stanowił podsta-
wowe narzędzie do nabywania specjalistycznej wiedzy z zakre-
su wszystkich nauczanych wówczas przedmiotów, prowadzonych 
przez ekspertów danych dziedzin. W niniejszej monografii termin 
SEB traktowany jest jako klamra pojęciowa, spinająca różne per-
spektywy czasowe w kontekście nauczania przedmiotów akade-
mickich wykładanych przez specjalistów danych dziedzin w języ-
kach obcych. Od wieku XIV, aż do XXI, w którym intensywnie dąży 
się do wdrażania specjalistycznej edukacji bilingwalnej, najczęś-
ciej z użyciem współczesnej lingua franca, tj. języka angielskiego. 
W dalszej części rozdziału podjęta problematyka zostanie krótko 
przedstawiona z perspektywy historycznej, po czym omówiona zo-
stanie kwestia specjalistycznej edukacji bilingwalnej prowadzonej 
w Polsce współcześnie, tj. po roku 1989.

1.1. Lingua franca dawniej

Na początku działalności Akademii Krakowskiej19 w jej obrę-
bie funkcjonowały trzy wydziały: sztuk wyzwolonych, medycyny 
i prawa, na których młodzi adepci zgłębiali wiedzę specjalistycz-
ną w języku drugim. Łacina weszła w czasy renesansu jako język 
międzynarodowy nauki, prawa, dyplomacji oraz Kościoła. Odrodze-
nie otoczyło go dodatkowym nimbem – języka najwyższej kultury 
i piękna ludzkiego słowa. Wedle tak pojętej łaciny, języki narodowe, 

19 W obrębie tzw. Studium generale.
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a raczej języki ludowe (linguae vulgares), nie powinny zabierać gło-
su w świecie nauki i sztuki (Encyklopedia wiedzy o jezuitach 1996: 
252). W wieku XV Akademia Krakowska słynęła przede wszystkim 
z nauczania prawa, matematyki i astronomii. Co roku naukę rozpo-
czynało około 200 nowych studentów z całej Europy, w tym z Rusi, 
Litwy, Węgier, Niemiec, Czech, Szwajcarii, Anglii, Niderlandów, 
Francji, Włoch czy Hiszpanii20. Tak wysoki stopień umiędzynarodo-
wienia społeczności akademickiej nasuwa wniosek, że przyjętymi 
standardami były zarówno komunikacja dwujęzyczna interperso-
nalna, jak i komunikacja dwujęzyczna używana do celów specja-
listycznych. Kluczowa rola łaciny jako języka drugiego charakte-
ryzowała również szkolnictwo jezuitów, którzy przez okres trzech 
wieków stworzyli najbardziej rozgałęzioną sieć szkół w Rzeczpo-
spolitej. Do wieku XVIII zakon prowadził pięćdziesiąt sześć kole-
giów, kształcących wówczas na poziomie edukacji średniej, a także 
oferował możliwość dalszej kontynuacji nauki w Akademii Wileń-
skiej i Akademii Lwowskiej.

Źródła historyczne potwierdzają stałą obecność nauczania 
w językach obcych bez względu na epokę. Prymat łaciny panował 
aż do oświeceniowej reformy szkolnictwa wszystkich szczebli, 
która wprowadziła obowiązkowe użycie języka rodzimego zarówno 
w systemie oświaty, jak i w systemie nauki polskiej. Bogdan 
Walczak (1995: 208) podkreśla, że „ukoronowaniem tych prac 
było zorganizowanie przez Komisję Edukacji Narodowej (pierwsze 
na świecie ministerstwo oświaty) jednolitego dla całego kraju 
systemu szkolnictwa świeckiego i państwowego (…) z polskim – 
w miejsce dotąd panującej łaciny – językiem wykładowym”. Powoła-
no wówczas pijarskie Collegium Nobilium i Szkołę Rycerską, a więc 
elitarne zakłady naukowe (Walczak 1995: 208), w których w myśl te-
orii oświeceniowych kładziono nacisk na nauczanie języka polskie-
go i w języku polskim, jednakże nie negując jednocześnie potrzeby 

20 https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/historia (dostęp: 13.09.2018).
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przyswajania języków obcych21. Encyklopedia PWN (2018)22 podaje, 
że w Collegium Nobilium23 cały program gramatyczno-retoryczny 
realizowano przy ograniczeniu łaciny na rzecz polszczyzny oraz ję-
zyków nowożytnych, w tym francuskiego, niemieckiego i włoskiego.

W wieku XVI w Polsce na znaczeniu stopniowo zyskiwał język 
francuski24, począwszy od wyboru na polski tron Henryka Waleze-
go, poprzez zacieśnienie związków z Francją w wyniku małżeństw 
Władysława IV z Marią Ludwiką Gonzagą oraz Jana III Sobieskiego 
z Marią Kazimierą d’Arquien. Znajomość francuszczyzny stawała 

21 Oficjalny artykuł informacyjny pt. Dzieje Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów 
w latach 1765–1794 (2015), wydany przez Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii 
Senatu RP, zawiera jedynie dwie lakoniczne informacje nt. nauczania języków ob-
cych w Szkole Rycerskiej: „Przez początkowe dwa lata uczono języków obcych oraz 
podstaw arytmetyki” (s. 7) oraz: „Wiele uwagi poświęcano nauce czytania, pozna-
waniu rodzimej literatury, omawianiu wybranych utworów zagranicznych oraz 
nauce łaciny” (s. 7), https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/127/
plik/ot-633_.pdf (dostęp: 24.09.2018).

22 http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/aresults?action=SearchAction&QI=30B385
DF5C8A79CB07C4CB006C580EEF-4 (dostęp: 23.09.2018).

23 W zdigitalizowanej wersji dokumentu pt. Wyłożénié nauk, które ichmość konwik-
torowie w Collegium Nobilium warszawskiém XX. Piarów w piérwszem półroczu 
traktowali i z nich w miesiącu marcu roku 1781 dáwali dowody (Radomiński 1781) 
widnieje szczegółowy program nauczania. Z jego lektury wynika, że nacisk kładzio-
no nie tylko na kompetencje studentów w językach polskim i łacińskim, ale rów-
nież na umiejętność kontrastywnego porównywania ich gramatyk. Wśród wymie-
nionych zagadnień egzaminacyjnych znalazły się między innymi: 1. Gramatyka. 
O wymawianiu łaciny na wzór polszczyzny: Jak łatwo poznać języki obce? W czym 
podobna jest łacina polszczyźnie? W czym wymawianie łaciny różni się od polszczy-
zny? Znamiona pisarskie, które są pospolite dwu tym językom, a które szczegól-
nie, i na co się piszą? Które są prawidła wymawiania? 2. Rozbieranie mowy na ośm 
części: Na ile części dzieli się mowa polska i łacińska? Pokazać w przykładzie ośm 
części mowy i każdą nazwać po polsku i po łacinie? 3. Formy przypadkowania: Co są 
formy na przypadkowanie Imion? Która i na które imiona jest pierwsza forma pol-
ska? Która i na które imiona jest druga forma polska? Jak się przypadkują zaimki 
ja, ty, siebie? Która jest pierwsza forma łacińska? Która jest druga forma łacińska? 
Jak się przypadkują zaimki nieforemne ego, tu, fui, hic, qui? 4. Formy czasowania 
polskie i łacińskie: Jak są ułożone formy czasowania łacińskiego względem pol-
skiego? Powiedzieć pojedynczo każdą formę łacińską z dodawaniem wszędzie pol-
szczyzny (grafię uproszczono i dostosowano do reguł współczesnych).

24 W ciągu kolejnych wieków wpływ na polszczyznę miały różne języki obce, co od-
zwierciedliło się w napływie zapożyczeń, np. czeskich, włoskich, węgierskich czy 
tureckich.
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się wyznacznikiem odpowiedniego poziomu wykształcenia, jak 
również nową normą w kręgach duchowieństwa. Zgromadzenia je-
zuitów i pijarów wprowadziły francuski do programów nauczania 
swych kolegiów, a w 1736 roku w Akademii Krakowskiej utworzono 
katedrę języka francuskiego (Walczak 1995: 166).

O ile w wieku XVIII francuszczyzna opanowała kosmopolityczne 
środowiska dworskie i magnackie, a język narodowy spadł do roli 
mowy pospólstwa (Walczak 1995: 204), o tyle w czasach zaborów po-
czucie polskości i dbałość o mowę ojczystą okazały się trwalsze niż 
struktury państwowe. W okresie rozbiorów Polski nauczanie języ-
ków obcych i w językach obcych było wprowadzane przez zaborców. 
Należy jednak zaznaczyć, że tego typu procesy kształcenia miały 
odmienny kontekst i cele niż omawiane w niniejszej monografii25.

W tym samym czasie zmieniły się upodobania klasy wyższej co 
do nauki języków obcych:

W ciągu wieku XIX stopniowo rosła popularność języka angielskiego w krę-
gach arystokratycznych ze względu na częściową deprecjację francuszczy-
zny używanej również przez snobujące się mieszczaństwo (Mańczak-Wohl-
feld 1995: 23).

Preferencje polskich elit szły w parze ze światowym trendem do 
upowszechniania się języka angielskiego. Przyczyny tego procesu 
analizuje Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (2006: 10–15). Lingwistka wy-
mienia między innymi powstanie kolonii imperium brytyjskiego, 
rewolucję przemysłową w Zjednoczonym Królestwie, imperializm 
ekonomiczny (brytyjski, a później – amerykański) oraz zjawiska 
popularyzacji angielszczyzny związane z wynalezieniem radia, roz-
wojem kinematografii, anglojęzycznej prasy i reklam czy muzyki 

25 Kwestie te zostały omówione m.in. w obszernej monografii pt. Dzieje Uniwersyte-
tu Warszawskiego (1816–1915) Monumenta Universitatis Varsoviensis (2016), http://
www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Dzieje-Uniwersytetu-War-
szawskiego-1816-1915.pdf (dostęp: 21.09.1018), oraz na stronie internetowej Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/
historia (dostęp: 21.09.1018).
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popularnej. Co równie istotne, angielski stał się, obok francuskiego, 
oficjalnym językiem dyplomacji od podpisania traktatu wersalskiego 
w 1919 roku oraz powołania go jako języka urzędowego Ligi Narodów.

1.2. Lingua franca dziś

W wieku XX na językowej mapie świata znaczenie terminu lingua 
franca nabrało wymiaru globalnego, ze względu na niespotykane 
wcześniej tempo zmian cywilizacyjnych (Cierpich 2019: 57). Język 
angielski stał się nie tylko językiem międzynarodowej komunika-
cji, ale także najpopularniejszym przyswajanym w procesie na-
uczania językiem obcym. Obrazuje to skonstruowany przez Braja 
Kachru (1985) słynny model World Englishes, w którym lingwista 
pogrupował użytkowników języka angielskiego w obrębie trzech 
kręgów, tj.: a) kręgu wewnętrznego  (Inner Circle), obejmują-
cego rodzimy język angielski w Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, 
Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii (ok. 400 milionów użytkow-
ników26), b) kręgu zewnętrznego (Outer/Extended Circle), gdzie 
historycznie utrwalony angielski służy jako zinstytucjonalizowa-
ny język drugi, np. w krajach postkolonialnych, takich jak Indie, 
Singapur, Malawi, Nigeria (około 400 milionów użytkowników), 
oraz c) kręgu roszerzającego się (Expading Circle) – angielski 
funkcjonuje tu jako środek komunikacji międzynarodowej oraz 
jest powszechnie nauczany jako najważniejszy język obcy, np. 
w Chinach, Rosji, Izraelu, Korei, Grecji czy w Polsce (ponad mi-
liard użytkowników).

Z punktu widzenia niniejszego opracowania fundamental-
na rola nowej lingua franca związana jest ze sferą specjalistycz-
nej edukacji bilingwalnej w szkolnictwie wyższym, jak również 
ze środowiskiem naukowym, bowiem angielski w wieku XX stał 
się językiem najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych 

26 Liczby te figurują w publikacji Crystala (2003).
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publikacji naukowych oraz międzynarodowych konferencji. Van 
Weijen (2012)27 analizuje statystyki Scopus, które pokazują, że 80% 
czasopism indeksowanych przez tę bazę publikowanych jest właś-
nie w języku angielskim. Jednocześnie badaczka zaznacza, że do 
przyjęcia angielskiego za uniwersalny język nauki doszło po części 
z uwagi na czynniki historyczne, polityczne i gospodarcze, które 
wpłynęły korzystnie na pozycję angielszczyzny względem innych 
potencjalnych kandydatów do tej roli, w tym chińskiego, francu-
skiego, niemieckiego, rosyjskiego czy hiszpańskiego (por. Tardy 
2004; Kirchik, Gingras, Larivière 2012).

Specjalistyczna edukacja w przyswojonym języku obcym była 
powszechnie przyjętym i jedynym modelem kształcenia w wiekach 
średnich. Można jednoznacznie stwierdzić, że łacina to nie tylko lin-
gua franca średniowiecznej cywilizacji zachodnioeuropejskiej, ale 
także spiritus movens wszystkich uprawianych wówczas dziedzin 
nauki oraz dotyczącej ich edukacji specjalistycznej. Analogicznie, 
używając zaproponowanej na początku rozdziału klamry pojęcio-
wej i patrząc przez pryzmat współczesności, należy uznać, że przy-
swajanie wiedzy specjalistycznej w językach obcych, w tym przede 
wszystkim w języku angielskim, umożliwia nadążanie za prężnym 
rozwojem świata zglobalizowanego oraz jest odpowiedzią na jego 
kluczowe wymogi w sferach związanych z obranym przez studenta 
kierunkiem kształcenia. Niniejsze studium poświęcone jest specja-
listycznej edukacji bilingwalnej w odniesieniu do systemu szkolni-
ctwa wyższego w Polsce.

27 W artykule w czasopiśmie naukowym „Research Trends”, publikowanym online, 
https://www.researchtrends.com/issue-31-november-2012/the-language-of-futu-
re-scientific-communication/ (dostęp: 22.11.2018).

© Akad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



Rozdział 2. Specjalistyczna edukacja bilingwalna

64

2. Języki obce w szkolnictwie wyższym w Polsce po  
1989 roku

2.1. Język narodowy i języki obce w szkolnictwie wyższym – 
uregulowania prawne

Transformacja ustrojowo-gospodarcza roku 1989 otworzyła nowy 
rozdział historii Polski. W III Rzeczpospolitej zaczęto tworzyć sy-
stemowe podstawy demokratycznego państwa i jego instytucji oraz 
wprowadzono zasady wolnego rynku. Zniesienie żelaznej kurtyny 
umożliwiło otwarcie kraju na Zachód w sensie społecznym, kulturo-
wym i językowym. Gruntowne przemiany instytucjonalne objęły sy-
stem polskiego szkolnictwa wyższego. Podwaliny pod obecnie obo-
wiązujący system i ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce położyła 
Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 roku [Dz.U. nr 65, 
poz. 38528] (Dziedziczak-Foltyn 2009: 54), która określiła, iż urzęd-
nikiem administracji państwowej odpowiedzialnym za polskie 
szkolnictwo wyższe jest Minister Edukacji Narodowej29. Od tego cza-
su wprowadzono liczne zmiany w organizacji systemu szkolnictwa 
wyższego – niniejsza sekcja prezentuje jedynie ważniejsze z nich. 
Na mocy ustawy z 12 stycznia 199130 roku powołano Komitet Badań 
Naukowych, organ administracji rządowej do spraw polityki nauko-
wej. Zniesiono tym samym komunistyczny Urząd Postępu Nauko-
wo-Technicznego i Wdrożeń (art. 30 ustawy). 1 stycznia 2002 roku 

28 Dokument dostępny w zdigitalizowanym archiwum Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900650385/ 
U/D19900385Lj.pdf (dostęp 6.10.2018).

29 Pełna lista ministrów edukacji i nauki widnieje w serwisie internetowym „Forum 
Akademickie”: https://forumakademickie.pl/informator-fa/ministrowie-edukacji-i-
-nauki/. W zestawieniu wyszczególniono ministrów, którzy mieli w gestii także szkol-
nictwo wyższe, jak również powoływanych w paralelnych okresach kierowników 
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (do roku 1991) oraz przewodni-
czących Komitetu Badań Naukowych (do roku 2004), określanych również mianem 
ministrów nauki. W roku 2005 nastąpił podział Ministerstwa Edukacji i Nauki.

30 Dokument dostępny w zdigitalizowanym archiwum Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego: http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/docs/DZ910828.html (dostęp: 6.10.2018).

© Akad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



Języki obce w szkolnictwie wyższym w Polsce po 1989 roku

65

utworzono Polską Komisję Akredytacyjną31, gremium eksperckie 
oceniające jakość kształcenia na polskich uczelniach. Na podstawie 
ustawy z 14 marca 2003 roku powołano Centralną Komisję do Spraw 
Stopni i Tytułów32, stanowiącą naczelny organ administracji publicz-
nej. W roku 2005 w miejsce Komitetu Badań Naukowych utworzono 
Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego33, będącą wybieralnym 
organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. 5 maja 
2006 roku utworzono Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego34 
(MNiSW), podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cztery 
lata później, w roku 2010, powołano Radę Główną Instytutów Ba-
dawczych35 (będącą organem przedstawicielskim funkcjonujących 
w kraju instytutów) oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych36, 
którego naczelnym celem jest sprawdzanie jakości badań prowa-
dzonych w Polsce. Na mocy najnowszej, obowiązującej od 1 paź-
dziernika 2018 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce37, 
zwanej także Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0 38, zastąpiono 
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów nowo utworzonym organem, 
tzw. Radą Doskonałości Naukowej, działającą „na rzecz zapewnie-
nia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami 

31 Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

32 Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789). W wyniku 
reformy szkolnictwa wyższego z roku 2018 w 2021 roku Centralna Komisja ma zo-
stać zastąpiona przez Radę Doskonałości Naukowej.

33 Rada działa na podstawie omówionej poniżej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572). Serwis internetowy Rady: http://
www.rgnisw.nauka.gov.pl/statut/ (dostęp: 29.10.2018).

34 W wyniku wspomnianego wyżej podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki.

35 Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
(Dz.U. z 2010 r. poz. 618).

36 Na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowa-
nia nauki (Dz.U. z 2010 r. poz. 615).

37 http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn.pdf (dostęp: 11.12.2018).

38 Patrz: serwis internetowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://kon-
stytucjadlanauki.gov.pl/ (dostęp: 11.12.2018).
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jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni 
naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora”, „pełniącą 
funkcję centralnego organu administracji rządowej” i „podlegającą 
kontroli ministra” (Art. 232. 1., 2., 3., s. 58).

W polskim systemie prawnym uwzględniono zarówno zagad-
nienie języka narodowego, jak i kwestię nauczania w języku rodzi-
mym i w językach obcych. Zgodnie z art. 9 Ustawy o języku polskim39 
z dnia 7 października 1999 roku:

język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dy-
plomowych w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów 
oraz w placówkach oświatowych i innych instytucjach edukacyjnych, chy-
ba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Od roku 1989 w życie weszło kilka40 ustaw odnoszących się do 
szkolnictwa wyższego, w których w sposób bezpośredni lub pośred-
ni odniesiono się do nauczania w językach obcych. Na mocy arty-
kułu 4 ust. 1a wspomnianej wyżej Ustawy o szkolnictwie wyższym41 
z dnia 12 września 1990 roku określono, że:

Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, 
a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w za-
kresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. W języku ob-
cym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności 
w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe.

Ponadto ustęp 1b tego samego artykułu określa, że „Uczelnia 
przyjmująca na studia cudzoziemców organizuje dla tych osób 

39 Strona Kancelarii Sejmu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990 
900999/T/D19990999L.pdf (dostęp: 6.10.2018).

40 W zestawieniu wyliczono jedynie ustawy o szkolnictwie wyższym, należy jednak zazna-
czyć, że nie były to jedyne dokumenty odnoszące się do szkolnictwa wyższego. Przy-
kładowo 14 marca 2003 roku uchwalono Ustawę o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20030650595/O/D20030595.pdf (dostęp: 12.12.2018)), w treści której 
nie poruszono kwestii będących przedmiotem rozważań w niniejszej monografii.

41 Strona Kancelarii Sejmu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU199 
00650385/U/D19900385Lj.pdf (dostęp: 6.10.2018).
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zajęcia z języka polskiego”. Oba te zapisy zostały powtórzone w nie-
zmienionej formie w artykule 164 ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym42, która weszła w życie 27 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 
164, poz. 1365). Kwestia posługiwania się językiem rodzimym i ob-
cym została poruszona również w Ustawie z dnia 7 października 
1999 r. o języku polskim43 (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224). Przepisy 
artykułów 5–10 rozdziału 2 ustawy noszącego tytuł Ochrona prawna 
języka polskiego w życiu publicznym traktują o obowiązku używa-
nia języka polskiego we wszystkich sferach życia publicznego, jed-
nakże w art. 11 ustawy nadmienia się, że obowiązek ten nie dotyczy:

działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z obcym 
językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych, a także nauczania innych przedmiotów, jeżeli jest to zgodne 
z przepisami szczególnymi.

Tym samym ustawodawca dopuszcza kształcenie w językach ob-
cych w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Artykuł ten został 
włączony w formie zmienionej i rozszerzonej do Ustawy z dnia 18 
marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, usta-
wy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-
tule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2011 r., nr 84, poz. 445)44. W art. 7 tej ustawy orzeczono iż:

art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z ob-
cym językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych, nauczania innych przedmiotów oraz studiów dokto -
ranckich i  działalności  naukowej w jednostkach naukowych, 
jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi”.

42 Strona Kancelarii Sejmu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU200 
51641365/T/D20051365L.pdf (dostęp: 6.10.2018).

43 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110430224/T/D20110224L.
pdf (dostęp: 7.10.2018).

44 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110840455/U/D20110455Lj.
pdf (dostęp: 11.12.2018).
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Z powyższej treści wynika, że ustawodawca niezmiennie ma 
na uwadze kwestię nauczania w językach obcych, a co więcej, nor-
my prawne dotyczące systemu edukacji akademickiej oraz nauki 
polskiej dostosowuje do wymagań i realiów współczesnego świata.

Anna Gądek (2017: 41) podkreśla, że w wyniku uchwalenia wymie-
nionych wyżej ustaw z roku 2005 i 2011 w stosunkowo krótkim czasie 
zasadniczo zmieniono prawo dotyczące szkolnictwa wyższego. Refor-
ma skupiała się głównie na: 1) efektywnym modelu zarządzania szkol-
nictwem wyższym, autonomii programowej i jakości kształcenia, 3) dy-
namicznym modelu kariery naukowej oraz 4) zwiększeniu uprawnień 
studentów i doktorantów. W ostatnich piętnastu latach niebagatelne 
znaczenie dla procesu kształtowania systemu edukacji akademickiej 
w Polsce miał obowiązek dostosowywania prawa krajowego do norm 
Unii Europejskiej, do czego nawiązano w następnym podrozdziale.

W najnowszej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
z 2018 roku nie znajdujemy wspomnianego wyżej zapisu upraw-
niającego do prowadzenia zajęć w języku obcym. Wskazać należy 
jednak, iż dokument przewiduje np. możliwość pobierania opłat 
z tytułu prowadzenia przedmiotów w języku obcym (art. 79 ust. 1), 
przez co pośrednio dopuszcza taki sposób nauczania45.

2.2. Wdrażanie prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu 
szkolnictwa wyższego

Zmiana modelu ustrojowo-gospodarczego w Polsce przyniosła prze-
obrażenia we wszystkich sferach życia społecznego, w tym w polskim 
systemie szkolnictwa wyższego. Stanisław Waltoś (2008: 47) podkre-
śla, że odzyskana gwarancja prawa państwa demokratycznego po-
zwalała odtąd na stopniowe modelowanie systemu szkół wyższych 
równoległe do zmian gospodarczych, społecznych i politycznych 

45 Ustawa nie zawiera także zakazu podobnej możliwości, co prowadzi do wniosku, 
że prowadzenie przedmiotów w języku obcym jest dozwolone.
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w Polsce, na włączanie się w proces boloński oraz poszukiwanie 
swego miejsca w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Od momentu 
wejścia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 ewolucja rodzimego 
systemu edukacji akademickiej skorelowana jest z pracami eksper-
tów europejskich współtworzących gruntowne reformy szkolnictwa 
wyższego wdrażane w państwach członkowskich. Anna Gądek (2016: 
7) zaznacza, że konieczność przeprowadzania tego typu reform 
w krajach Wspólnoty wiąże się z gwałtownymi przekształceniami 
wszystkich obszarów życia publicznego, które są spowodowane pro-
cesami globalizacyjnymi, postępem naukowym, rozwojem techno-
logii i masowości komunikacji oraz, jak podkreśla autorka, w rów-
nej mierze z czynnikami negatywnymi, związanymi z głębokim 
kryzysem gospodarczym, bezrobociem, migracją czy konfliktami 
międzynarodowymi. Badaczka konkluduje, że w takich warunkach 
konieczne stało się poszukiwanie rozwiązań systemowych, które 
byłyby szansą na przezwyciężanie problemów, rozwój oraz ogólny 
dobrobyt. Punktem wyjścia miała być zmiana polityk państw, po-
legająca na budowaniu konkurencyjnych społeczeństw opartym 
na wiedzy, oraz lepsze dostosowanie europejskich systemów kształ-
cenia do potrzeb gospodarki i osobistego rozwoju człowieka. Wśród 
zobowiązań politycznych członków UE znalazła się konsolidacja po-
lityk krajowych w zakresie szkolnictwa wyższego. Na mocy Deklara-
cji bolońskiej46, podpisanej 19 czerwca 1999 roku, zapoczątkowano 
tzw. proces boloński, który doprowadził do powstania Europej-
skiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education 
Area). W raporcie Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 
do 2020 roku (Ernst & Young Business Advisory oraz Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową 2010: 5)47 określono, że najważniejsze 
kierunki rozwoju procesu bolońskiego (tzw. Bologna action lines) 

46 http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0513/130219-deklaracjabolon-
ska.pdf (dostęp: 7.01.2019).

47 http://cpp.amu.edu.pl/pdf/SSW2020_strategia.pdf (dostęp: 19.10.2018).
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objęły m.in. następujące obszary: trzystopniowy system studiów, eu-
ropejskie ramy kwalifikacji, mobilność, jakość kształcenia, zatrud-
nianie absolwentów, wspólne stopnie i tytuły naukowe, wzajemną 
uznawalność dyplomów oraz kształcenie ustawiczne.

Polska jako członek Unii Europejskiej uczestniczy we współtwo-
rzeniu prawa Wspólnoty oraz zobligowana jest do jego wdrażania. 
Wśród uregulowań obejmujących Europejski Obszar Szkolnictwa 
Wyższego, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do miej-
sca i roli języków obcych w kontekście kształcenia i sytuacji na eu-
ropejskim rynku pracy, znalazły się między innymi:

1. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europej-
skiej 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompeten-
cji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. W. L 394, 
30.12.2006)48. W punkcie (1) dokumentu opublikowanego przez głów-
ny organ prawodawczy oraz główny organ decyzyjny UE przytoczono 
ustalenie Rady Europejskiej (z Lizbony, 23–24 marca 2000 r.), wedle 
którego konieczne jest sformułowanie europejskich ram określają-
cych nowe umiejętności podstawowe, stanowiące główny element 
działania Europy w obliczu globalizacji oraz przejścia do modelu 
gospodarki opartej na wiedzy. W dokumencie określono konkretne 
zalecenia dla wszystkich państw członkowskich odnoszące się do 
rozwijania oferty kompetencji kluczowych dla każdego obywatela 
w ramach strategii uczenia się przez całe życie, na każdym szczeblu 
edukacji, w tym edukacji akademickiej oraz ofert szkoleniowych dla 
osób dorosłych. W załączniku do dokumentu (2006: L 394/13) przed-
stawiono europejskie ramy odniesienia względem ww. kompetencji 
kluczowych w uczeniu się przez całe życie:

W związku z postępującą globalizacją Unia Europejska staje przed coraz to 
nowymi wyzwaniami, dlatego też każdy obywatel będzie potrzebował sze-
rokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do 
szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne 

48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&fro
m=LT (dostęp: 7.01.2019).
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powiązania. Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – 
wymiarze ma do odegrania zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu na-
bycia przez obywateli Europy kompetencji kluczowych koniecznych, aby 
umożliwić im elastyczne dostosowywanie się do takich zmian.

Parlament Europejski oraz Rada UE ustanawiają osiem kompe-
tencji kluczowych, definiowanych jako połączenie wiedzy, umie-
jętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Są one niezbędne 
obywatelom UE do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji 
społecznej i zatrudnienia oraz udanego życia w społeczeństwie 
wiedzy. Co istotne z punktu widzenia niniejszego studium, pierwsze 
dwie kompetencje tyczą się komunikacji językowej:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
2) porozumiewanie się w językach obcych;
Za jednakowo ważne uznawane są wszystkie kolejne kompeten-

cje, tj.:
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne;
4) kompetencje informatyczne;
5) umiejętność uczenia się;
6) kompetencje społeczne i obywatelskie;
7) inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz
8) świadomość i ekspresja kulturalna.
Dokument (2006: L 394/14) szczegółowo określa, co jego auto-

rzy rozumieją poprzez kluczową kompetencję porozumiewania się 
w językach obcych. Stwierdzają, że w znacznej mierze opiera się ona 
na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się 
w języku ojczystym, tj. na zdolności do rozumienia, wyrażania i in-
terpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie 
(rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie), w odpowied-
nim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji 
i szkoleniu, w pracy, domu i w czasie wolnym) w zależności od chę-
ci lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w językach obcych 
wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie 
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różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną oso-
bę może być różny w przypadku czterech kompetencji językowych 
(rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczegól-
nych języków oraz zależny od społecznego i kulturowego kontekstu 
osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub zainteresowań danej osoby.

2. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01 z dnia 
23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifi-
kacji dla uczenia się przez całe życie. W ocenie Komisji Europejskiej 
(2009: 4)49 europejskie ramy kwalifikacji stanowią ambitny instru-
ment o dalekim zasięgu, który wywiera wpływ na systemy kształ-
cenia i szkolenia, rynek pracy, przemysł i handel oraz obywateli. 
W broszurze informacyjnej KE (2009: 3) zdefiniowano europejskie 
ramy kwalifikacji (ERK) jako wspólne europejskie ramy odniesienia, 
wiążące systemy kwalifikacji poszczególnych krajów. Ramy funkcjo-
nują jako instrument przełożenia, dzięki któremu kwalifikacje stają 
się bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych pań-
stwach i systemach w Europie. Umożliwiają one powiązanie różnych 
krajowych systemów i ram kwalifikacji na podstawie wspólnego, 
europejskiego punktu odniesienia – osiem poziomów odniesienia, 
obejmujących pełną skalę kwalifikacji, od poziomów podstawowych 
(poziom 1, na przykład świadectwa ukończenia szkoły) do zaawan-
sowanych (poziom 8, akademicki, na przykład dyplomy doktorskie).

Zalecenie formalne Parlamentu Europejskiego i Rady weszło 
w życie w roku 2008, natomiast przed upływem roku 2012 roku pań-
stwa, w tym Polska, zobligowane były dopilnować, aby wystawiane 
przez nie indywidualne zaświadczenia o kwalifikacjach zawierały 
odniesienie do odpowiedniego poziomu ERK. Gądek (2016: 8) wy-
jaśnia, że kraje członkowskie UE dostrzegły konieczność wdroże-
nia reformy, która pozwoliłaby na kształcenie kadr kreatywnie 
myślących, zdolnych do tworzenia nowej wiedzy, innowacyjnych 

49 http://web.archive.org/web/20111216115209if_/http://ec.europa.eu:80/education/
pub/pdf/general/eqf/broch_pl.pdf.
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rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz budowania kultury 
społecznej. Badaczka tłumaczy, iż w praktyce oznaczało to potrzebę 
poszukiwania takich modeli studiów, programów i rozwiązań dy-
daktycznych, które pozwalają nie tylko na uzyskiwanie wiedzy, ale 
także umiejętności i pożądanych kompetencji społecznych.

W europejskich ramach kwalifikacji efekt uczenia się jest defi-
niowany przez określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi 
wykonać po zakończeniu procesu uczenia się. Efekty uczenia się są 
wyszczególnione w trzech kategoriach – jako wiedza, umiejętności 
i kompetencje. Wskazuje to na fakt, że kwalifikacje – w rozmaitych 
kombinacjach – obejmują szeroki zakres efektów uczenia się, łącz-
nie z wiedzą teoretyczną, umiejętnościami praktycznymi i tech-
nicznymi oraz kompetencjami społecznymi, gdzie rozstrzygająca 
jest zdolność do współpracy (Komisja Europejska 2009: 3). Innymi 
słowy, jak podsumowuje Gądek (2016: 8), ciężar z koncepcji „uczy-
łem się o” przeniesiono na rzecz osiągniętych efektów „student 
wie, umie, potrafi”. Dodatkowo zaś, jak nigdy wcześniej, zaczęto 
podkreślać wartość tzw. „kompetencji miękkich”, jak podkreśla ba-
daczka, nazwanych nie bez przyczyny „kompetencjami XXI wieku”, 
oznaczających zestaw umiejętności koniecznych do elastycznego 
i efektywnego działania na współczesnym rynku pracy.

3. Akt Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicz-
nych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkole-
nia ET2020 (Dz.U. C 119 28.05.2009)50. W dokumencie51 stwierdzono, 

50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)
&from=ES (dostęp: 10.01.2019).

51 Opublikowano również dwa akty powiązane z Konkluzjami Rady…:
1. Kształcenie i szkolenie na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju Europy sprzy-
jającego włączeniu społecznemu (Dz.U. C 70 z 8.3.2012, s. 9–18), tj. wspólne sprawo-
zdanie Rady i Komisji z 2012 roku z wdrażania strategicznych ram europejskiej 
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52012XG0308(01) (dostęp: 16.01.2019).
2. Nowe priorytety współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkole-
nia (Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 25–35), tj. wspólne sprawozdanie Rady i Komisji 
z 2015 r. z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie 
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że w okresie do roku 2020 podstawowym założeniem współpracy 
europejskiej powinna być pomoc w dalszym rozwijaniu systemów 
kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich. Ramy współ-
pracy mają obejmować cztery cele strategiczne, jakimi są:

1) Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności;
2) Poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia;
3) Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności 

obywatelskiej;
4) Zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsię-

biorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.
Rada Europejska zaznacza, że osiągnięcie tych celów wiąże się ze 

skuteczną realizacją reform w krajach członkowskich. Jest ono moż-
liwe m.in. dzięki europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia 
oraz wypracowaniu synergii między różnymi sektorami kształcenia.

4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: 
„Nowe podejście do edukacji: inwestowanie w umiejętności na rzecz 
lepszych efektów społeczno-gospodarczych” z dnia 20. 11. 201252. 
W dokumencie edukację i umiejętności określono mianem atu-
tu na rzecz wzrostu w Europie, a główne wnioski podsumowujące 
jego treść brzmią następująco: „Europa powróci na drogę wzrostu, 
zwiększając wydajność i podaż wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników” (s. 20) oraz „umiejętności stanowią o zdolności Europy 
do zwiększania wydajności, w perspektywie długoterminowej mogą 
pobudzać innowacyjność i wzrost, przesuwać produkcję na wyższe 
ogniwa łańcucha wartości, stymulować koncentrację wyższych 
umiejętności w UE i kształtować przyszły rynek pracy” (s. 2). W ko-
munikacie Komisja Europejska zwraca uwagę na fakt, że światowa 
podaż wysoko wykwalifikowanych osób w ostatnim dziesięcioleciu 

kształcenia i szkolenia (ET 2020), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=celex:52015XG1215(02) (dostęp: 16.01.2019).

52 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&fro
m=PL (dostęp: 9.01.2019).
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ogromnie wzrosła, a fakt ten wystawia na próbę europejskie systemy 
kształcenia. Nowoczesne gospodarki oparte na wiedzy potrzebują 
osób z wyższymi, bardziej odpowiednimi kwalifikacjami. Państwa 
członkowskie muszą więc stawić czoła wyzwaniu, jakim jest budo-
wanie umiejętności na miarę XXI wieku. Wśród tych kluczowych 
umiejętności znajduje się opanowanie języków obcych:

W świecie wymiany międzynarodowej zdolność do posługiwania się języ-
kami obcymi jest czynnikiem konkurencyjności. Języki mają coraz większe 
znaczenie dla podwyższenia poziomu zdolności do zatrudnienia i mobilno-
ści młodzieży; słaba znajomość języków obcych stanowi główną przeszkodę 
na drodze do swobodnego przepływu pracowników. Przedsiębiorstwa rów-
nież wymagają umiejętności językowych, koniecznych do funkcjonowania 
na światowym rynku. (…) Państwa członkowskie muszą pilnie podjąć re-
formy, w oparciu o nowe metody i techniki nauczania zarówno pierwszego, 
jak i drugiego języka obcego, na rzecz osiągnięcia celu określonego przez 
szefów państw, tj. „język ojczysty plus dwa inne języki” (s. 5–6).

Wytyczony przez Komisję Europejską cel: opanowanie przez 
obywateli Wspólnoty dwóch języków obcych, oraz przyjęte dyrek-
tywy UE skłoniły państwa członkowskie do rozpoczęcia przebu-
dowy swoich polityk edukacyjnych. W Polsce działania te znalazły 
swe odzwierciedlenie między innymi w przeprowadzonej reformie 
szkolnictwa wyższego:

Radykalnie zmienione zostało podejście do nauczania i uczenia się 
na wszystkich poziomach szkolnictwa wyższego. Utrwalony wielowiekową 
tradycją model formalnego kształcenia, opartego na faktologicznym i en-
cyklopedycznym nauczaniu okazał się już niewystarczający, a nawet przez 
niektórych wskazywany jako czynnik hamujący rozwój i postęp, wzmac-
niający bezrobocie zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy wyposażeni 
w teoretyczną wiedzę z trudem radzili sobie na konkurencyjnym rynku 
pracy. To właśnie rynek pracy wysyłał jasne sygnały, kogo potrzebuje i ja-
kie kompetencje w przyszłości będą pożądane (…) w globalnym środowisku 
konkurencyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy (Gądek 2016: 6–7).

W świetle powyższej konkluzji oraz przedstawionych wyżej posta-
nowień organów Unii Europejskiej należy stwierdzić, że współczesny 
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absolwent uczelni wyższej, Europejczyk, Polak, musi zostać wypo-
sażony w wiedzę teoretyczną, specjalistyczne kompetencje oraz 
umiejętności. Wszystkie europejskie strategiczne cele kształcenia, 
a w tym realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie oraz po-
prawy jakości i skuteczności kształcenia, wpisują się w unijne zało-
żenia nauczania języków obcych oraz nauczania w językach obcych. 
W realiach zglobalizowanego, rozwiniętego technologicznie świata 
Europy Zachodniej znajomość języków jest niezbędna każdemu 
absolwentowi wyższej uczelni, a nabycie wiedzy fachowej w języku 
obcym znacząco poszerza jego kompetencje zawodowe, zwiększa 
jego konkurencyjność jako potencjalnego pracownika oraz otwiera 
nowe możliwości na międzynarodowym rynku pracy.

2.3. Dane statystyczne na temat szkół wyższych w Polsce

Analizy Agnieszki Dziedziczak-Foltyn (2009: 53) potwierdzają, że wła-
dze państwowe od początku lat 90. XX wieku prowadziły politykę 
edukacyjną nastawioną m.in. na podwyższenie poziomu skolaryza-
cji, co w rezultacie przyniosło umasowienie kształcenia na poziomie 
wyższym (por. raport OECD z 2007 roku pt. Szkolnictwo wyższe w Pol-
sce, za: Jabłecka 2007: 190). W raporcie Strategia rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Polsce do 2020 roku (Ernst & Young Business Advisory 
oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2010: 5)53 ustalono, 
iż w Polsce po roku 1989 nastąpił gwałtowny wzrost liczby szkół wyż-
szych i liczby studentów, wywołany przede wszystkim powstaniem 
wielu uczelni niepublicznych (na ogół niewielkich i oferujących 
kształcenie w nielicznych dyscyplinach) oraz rozwojem studiów 
niestacjonarnych na uczelniach publicznych. Raporty GUS-u (2017, 
2018) pt. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.54 oraz Szkoły wyższe i ich 

53 http://cpp.amu.edu.pl/pdf/SSW2020_strategia.pdf (dostęp: 19.10.2018).

54 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-
-finanse-w-2016-r-,2,13.html (dostęp: 3.10.2018).
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finanse w 2017 roku55 przedstawiają precyzyjne dane liczbowe zwią-
zane z systemem szkolnictwa wyższego w latach 1990–2017. Również 
z tych dokumentów jasno wynika, że w ciągu niemal dwóch dekad 
liczba szkół wyższych w kraju znacząco wzrosła, a najbardziej za-
uważalną po 1990 roku zmianą było rozpowszechnienie się działal-
ności uczelni niepublicznych. W roku akademickim 1990/1991 funk-
cjonowało 105 uczelni publicznych oraz jedynie 7 niepublicznych. 
Z kolei w roku akademickim 2016/2017 uczelni publicznych było 130, 
niepublicznych zaś aż 267 (GUS 2018: 17). Dziedziczak-Foltyn (2009: 
55) podkreśla, że początek pierwszej dekady XXI wieku to „okres 
swoistego boomu edukacyjnego, na który przypadła niespodzie-
wana erupcja szkół wyższych”. Według informacji GUS-u szczytowy 
moment przypadł na rok akademicki 2005/2006, kiedy istniało 130 
uczelni publicznych56 oraz 315 niepublicznych (GUS 2017: 25). Opisa-
ne wyżej dane statystyczne obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Liczba szkół wyższych w Polsce w latach 1990–2017

Uczelnie wyższe w Polsce – dane liczbowe

Rok akademicki Liczba uczelni 
ogółem

Liczba uczelni 
publicznych

Liczba uczelni 
niepublicznych

1990/1991 112 105 7

2000/2001 310 115 195

2005/2006 445 130 315

2016/2017 390 132 258

2017/2018 397 130 267

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-u.

55 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-
-finanse-w-2017-roku,2,14.html (dostęp: 11.01.2019).

56 W raporcie Ernst & Young Business Advisory oraz Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową (2010: 5) poinformowano, że „wychodzący naprzeciw społecznemu zapo-
trzebowaniu ilościowy wzrost sektora szkolnictwa wyższego wywołał istotne prob-
lemy. W wielu obszarach towarzyszył mu spadek jakości kształcenia, a dydaktyka 
zaczęła w coraz większym stopniu wypierać działalność naukowo-badawczą”.
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Jak zaznaczają autorzy raportu GUS-u (2017: 25), od roku 2006 
liczba studentów stale maleje, w związku z niżem demograficznym 
(w latach 2006–2016 liczba ludności w wieku 19–24 lat obniżyła się 
o 30%). W roku akademickim 2016/2017 w 390 szkołach wyższych 
wszystkich typów kształciło się 1 348 822 studentów. Zaktualizowa-
ne dane statystyczne widnieją w Raporcie GUS-u z roku 2018 (s. 12), 
który odnotowuje dalszy spadek liczby studentów, wynikający ze 
zmian demograficznych. W roku akademickim 2017/2018 w szkołach 
wyższych studiowało 1 291 900 studentów, czyli o 4,2% mniej niż 
w roku poprzednim.

Oba raporty uwzględniają dane liczbowe określające liczbę stu-
dentów na poszczególnych typach uczelni w latach akademickich 
2016/2017 i 2017/2018. Największą grupę stanowili studenci uni-
wersytetów (403,7 tys., 389 tys.), później kolejno studenci wyższych 
szkół technicznych (285,2 tys., 258 tys.), wyższych szkół ekonomicz-
nych (174,6 tys., 173,7 tys.), wyższych szkół rolniczych (68 tys., 62,4 
tys.), uniwersytetów i akademii medycznych (62,3 tys., 64,3 tys.), 
wyższych szkół pedagogicznych (43,8 tys., 41,2 tys.), szkół resortu 
obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administra-
cji (27,7 tys., 24,3 tys.), akademii wychowania fizycznego (24,8 tys., 
21,4 tys.), wyższych szkół artystycznych (17,1 tys., 17,2 tys.), wyższych 
szkół morskich (8,9 tys., 8,2 tys.), jak również wyższych szkół teolo-
gicznych (5,7 tys., 5,4 tys.)57. W pozostałych typach szkół wyższych 
kształciło się kolejno 227,2 tys. i 227 tys. studentów. Największe 
ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie 
mieszkańców. Są nimi: Warszawa (202 tys. studentów), Kraków (146 
tys. studentów), Wrocław (112 tys. studentów) i Poznań (108 tys. 
studentów). Dane liczbowe zilustrowane są poniżej w tabeli oraz 
na mapie.

57 Studenci pozostałych typów uczelni stanowią grupę około 227 tys. osób.
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Tabela 2. Studenci wyższych uczelni w Polsce – dane liczbowe

Typ uczelni
Liczba studentów 

w roku akademickim 
2016/2017

Liczba studentów 
w roku akademickim 

2017/2018

uniwersytety 403,7 tys. 389,0 tys.

wyższe szkoły techniczne 285,2 tys. 258,0 tys.

wyższe szkoły ekonomiczne 174,6 tys. 173,7 tys.

wyższe szkoły rolnicze 68,0 tys. 62,4 tys.

uniwersytety i akademie 
medyczne 62,3 tys. 64,3 tys.

wyższe szkoły pedagogiczne 43,8 tys. 41,2 tys.

szkoły resortu obrony 
narodowej oraz resortu spraw 
wewnętrznych i administracji

27,7 tys. 24,3 tys.

akademie wychowania 
fizycznego 24,8 tys. 21,4 tys.

wyższe szkoły artystyczne 17,1 tys. 17,2 tys.

wyższe szkoły morskie 8,9 tys. 8,2 tys.

wyższe szkoły teologiczne 5,7 tys. 5,4 tys.

Pozostałe szkoły wyższe 227,2 tys. 227,0 tys.

OGÓŁEM 1 348 822 1 291 900

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-u.
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Mapa 1. Największe ośrodki akademickie w Polsce według liczby studentów.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie raportu GUS-u (2017) pt. Szkoły 
wyższe i ich finanse w 2016 r., s. 27.

3. Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie 
wyższym obecnie

W rozdziale I szczegółowo omówiono trzy typy nauczania dwujęzycz-
nego. Podano, że typ I, edukacja bilingwalna ogólna,  odnosi 
się do sytuacji, w której użytkownicy języka rodzimego L1 uczą się 
ogólnego języka obcego L2 w trakcie nauki w przedszkolu, w szko-
le czy na uczelni wyższej lub niezależnie od instytucji oświatowej. 
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Następnie sprecyzowano, iż typ II, specjalistyczna edukacja 
bilingwalna realizowana jest wtedy, gdy kształcenie przed-
miotowe w szkole58 czy nauczanie przedmiotów specjalistycz-
nych na uczelni wyższej59 prowadzone jest w języku obcym L2 przy 
mniejszym lub większym wykorzystaniu języka L1. Zdefiniowano tak-
że typ III, edukację bilingwalną włączającą, wykorzystywaną 
przy kształceniu przedmiotowym imigrantów oraz mniejszości 
narodowych. Istotą zainteresowania niniejszego studium jest dru-
gi z wymienionych typów nauczania dwujęzycznego. Jak zaznaczono 
powyżej, termin specjalistyczna edukacja bilingwalna  wpi-
suje się w dwa różne konteksty edukacyjne, tj. nauczania w szkole 
i nauczania na uczelni wyższej. Koncepcja dwujęzyczności zakłada, 
że wszystkie przedmioty bądź ich część są nauczane w języku obcym. 
Barbara Żakowska (2014: 55–56) pisze, że przy takim rodzaju naucza-
nia język obcy „nie jest więc przedmiotem samym w sobie, lecz in-
strumentem porozumiewania się na lekcji i zdobywania wiedzy o da-
nym przedmiocie. Jest on też kluczem do sukcesu i w świadomości 
uczniów zaczyna funkcjonować naturalna potrzeba posługiwania 
się językiem obcym w celu budowania wiedzy i poznawania świata”. 
Ten rodzaj edukacji dotyczyć może wszystkich poziomów kształce-
nia: od przedszkolnego, przez szkolny aż do kształcenia na uczelni 
wyższej. Jest on jednym z obszarów badawczych studiów nad dwuję-
zycznością w aspekcie pedagogicznym.

Należy zaznaczyć, że zagadnienie nauczania bilingwalnego 
w szkole od niemal pięćdziesięciu lat było przedmiotem zaintereso-
wania europejskich badaczy, wielokrotnie je analizowano i opisy-
wano. Z kolei specjalistyczna edukacja bilingwalna na uczelniach 

58 Np. nauczanie biologii, chemii czy fizyki przy użyciu języka/języków L1 i/lub L2 
na lekcjach prowadzonych przez nauczyciela biologii, nauczyciela chemii czy na-
uczyciela fizyki.

59 Przykładem może być prowadzony przez profesora prawa wykład w języku angiel-
skim pt. Labour Law: Council of Europe, adresowany do studentów Akademii Igna-
tianum w Krakowie, kształcących się na kierunkach Nauki o polityce lub Admini-
stracja i polityka publiczna.
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wyższych pozostaje równie istotną, za to nieporównanie rzadziej 
zgłębianą przestrzenią badawczą. W części poniższej krótko stresz-
czono kontekst nauczania dwujęzycznego w europejskiej szkole, by 
następnie przejść do kluczowej w niniejszej monografii kwestii SEB 
na uczelni wyższej.

3.1. Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkole

Zagadnienie edukacji bilingwalnej pojawiło się w latach 60. XX wie-
ku. Według Barbary Żakowskiej (2014: 56) prototypowym modelem 
tak zwanej immersji był model kanadyjski. Został on wprowadzony 
przez niezadowolonych rodziców z powodu słabej znajomości języka 
francuskiego przez ich dzieci. Drogą do zdobycia umiejętności po-
sługiwania się drugim językiem stało się regularne nauczanie przed-
miotów szkolnych w języku francuskim (obcym), w ramach którego 
można się było także posługiwać językiem ojczystym (angielskim). 
Kanadyjskie doświadczenie dotyczące nauczania języka obcego me-
todą immersji stało się inspiracją dla innych krajów. W Europie idea 
ta została powzięta przez rządy Francji i Niemiec, które po II wojnie 
światowej poszukiwały dróg pojednania pomiędzy obydwoma kraja-
mi (Breidbach, Viebrock 2012: 5). Podpisany w roku 1963 traktat elizej-
ski uwzględniał m.in. wspólny punkt widzenia odnośnie do rozwoju 
współpracy w zakresie szkolnictwa (Baumann 2003: 5). Pierwsze pro-
gramy nauczania bilingwalnego w Europie zostały zatem wprowa-
dzane w szkołach, z wykorzystaniem języków niemieckiego i francu-
skiego. Z kolei wdrażanie tego typu programów z językiem angielskim 
rozpoczęto na szeroką skalę w krajach europejskich w latach 90. XX 
wieku, w czasie gdy angielszczyzna osiągnęła niepodważalny status 
języka komunikacji międzynarodowej (Breidbach, Viebrock 2012: 5). 
W roku 1994 David Marsh60 wprowadził pojęcie CLIL – Content and 

60 http://clil-cd.ecml.at/Team/Teammember4/tabid/941/language/en-GB/Default.
aspx (dostęp: 13.01.2019).
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Language Integrated Learning, występujące także pod nazwą fran-
cuską EMILE, tj. Enseignement d‘une matière par l’intégration d‘une 
langue étrangère, zaś w tłumaczeniu polskim – na ogół jako tzw. 
zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe. W tym 
czasie w Unii Europejskiej zaczęto propagować model europejskiej 
szkoły, w której miejsce priorytetowe zajmują języki obce. Obrany 
przez Wspólnotę kierunek działań znalazł swe odzwierciedlenie 
w oficjalnych dokumentach, które zestawia Magda Roda (2007: 59):

1. Do metodologii CLIL już w roku 1995 odniosła się Komisja Euro-
pejska, która zachęcała do nauczania dwujęzycznego w szko-
łach w dokumencie Council Resolution of March 31 1995 on im-
proving and diversifying language learning and teaching within 
the education systems of the European Union.

2. W dokumencie White Paper on Education and Training – 
Teaching and Learning – Towards the Learning Society (cz. II, 
rozdz. IV) Komisja Europejska postawiła szkole za cel kształ-
cić młodych Europejczyków w taki sposób, by posługiwali 
się trzema językami UE. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic 
i Dieter Wolff (2010: 7) stwierdzają, że źródeł zainteresowania 
kształceniem typu CLIL należy szukać właśnie w sformułowa-
nym przez Komisję Europejską zaleceniu, by każdy obywatel 
Unii Europejskiej znał co najmniej dwa języki poza językiem 
ojczystym.

3. W roku 2002 w Barcelonie Rada Europy zwróciła się do 
państw członkowskich Unii, aby dążyły do jak najwcześniej-
szego wprowadzania dwóch języków obcych w nauczaniu 
(Presidency Conlusions – Barcelona European Council). Apel 
ten znalazł swój wyraz w tzw. Action Learning and Linguistic 
Diversity: An Action Plan 2004–2006. W ramach tego projektu 
CLIL funkcjonuje jako jedno z głównych narzędzi efektywne-
go nauczania języków obcych w Unii Europejskiej.

Liczne definicje edukacji bilingwalnej w szkole na ogół prezen-
towane są w podobny sposób:
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Edukacja bilingwalna (dwujęzyczna) odnosi się do sytuacji, kiedy przedmiot 
niejęzykowy lub przedmiot szkolny nauczany jest przy użyciu dwóch języ-
ków – zazwyczaj są nimi język pierwszy i język drugi ucznia (Roda 2007: 57).

Język obcy nie jest zatem przedmiotem samym w sobie, lecz 
instrumentem porozumiewania się na lekcji i zdobywania wiedzy 
o danym przedmiocie (Żakowska 2014: 55, za Wieszczeczyńską 2007: 
90). W procesie nauczania bilingwalnego staje się „oswojonym” na-
rzędziem komunikacji, dzięki czemu, jak zaznacza Andrzej Kacz-
marek (2010: 39), w świadomości uczniów zaczyna funkcjonować 
naturalna potrzeba posługiwania się językiem obcym w celu budo-
wania wiedzy i poznawania świata. Badacze zajmujący się edukacją 
bilingwalną w zakresie kształcenia przedmiotowego podkreślają, 
że pomaga ona uczącym się osiągnąć wyższy poziom znajomości 
języka i wpływa na uzyskanie przez nich większej kompetencji kul-
turowej; nauczanie tego typu zwiększa szanse na kontynuowanie 
przez nich nauki w Europie czy na innych kontynentach, a w przy-
szłości będzie mieć znaczenie w trakcie ich starań o uzyskanie do-
brej pozycji zawodowej.

Ponieważ w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nauczanie z wy-
korzystaniem języka obcego stało się popularne w wielu krajach 
Unii Europejskiej i w różnorodnych kontekstach edukacyjnych, 
przybrało ono rozmaite formy. Fakt ten znajduje swe odzwiercied-
lenie w braku spójności terminologicznej. Kwestia ta w sposób naj-
bardziej szczegóły została omówiona przez Rodę (2007: 58):

edukacja bilingwalna/dwujęzyczna to termin najczęściej używany w Danii, 
Francji, na Węgrzech, w Norwegii oraz w Polsce, zaś Content and Langua-
ge Integrated Learning (CLIL) jest używany w dokumentach Unii Europej-
skiej, a jego możliwie bliskie tłumaczenia stosuje się w Szwecji, na Cyprze 
czy w Rumunii. Ponadto napotkać można określenia takie jak (w możliwie 
najbliższym tłumaczeniu z angielskiego): edukacja wielojęzyczna (Łotwa), 
zintegrowane programy nauczania (Hiszpania) lub nauczanie wzbogaco-
ne o język (Finlandia) (www.aulaintercultural.org). Bardzo zróżnicowaną 
terminologię stosuje się w Austrii, gdzie dla określenia dwujęzycznego na-
uczania i jednocześnie dla oddania subtelnych różnic między różnymi jego 
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formami funkcjonują takie terminy, jak: EAA (Englisch als Arbeitssprache); 
EMI (English as a Medium for Instruction), LAC (Language across the Curri-
culum) oraz DLP (Dual Language Program) (Country Report, Austria – ora-
prod.eurydice.org).

Barbara Żakowska (2014: 56) zestawia popularne w literaturze 
anglojęzycznej pojęcia odnoszące się do tego typu nauczania, pod-
kreślając jednocześnie, że mamy do czynienia z mnogością modeli 
oraz ich określeń, np. CLIL, Bilingual education, Content-based ap-
proach, Dual-focused education, Immersion, Language cross-curric-
ulum, Language enriched education, Sheltered learning, Vehicular 
learning. Badaczka podkreśla, że najpowszechniejszym z nich jest 
CLIL. Również Otwinowska-Kasztelanic i Wolff (2010: 7) zestawia-
ją terminy, które w literaturze przedmiotu występują zamiennie 
z nazwą CLIL, w tym, prócz wymienionych powyżej, Bilingualer 
Sachfachunterricht, Teaching content through a foreign language, 
Dual focussed instruction, Bilingual content teaching, Content based 
language teaching, Using a foreign language as working language.

Powyższa analiza literatury przedmiotu prowadzi do wniosku, 
że w Europie ze względu na różnorodność tradycji pedagogicznej 
i różny kontekst językowy rozwinęły się odmienne modele kształ-
cenia typu CLIL (por. Dziama i Rejman-Zientek 2014: 45).

Specjalistyczna edukacja bilingwalna na poziomie szkolnym 
jest przedmiotem licznych opracowań badaczy zagranicznych 
(por. m.in. Bonnet 2012; Breidbach i Viebrock 2012; Coetzee 2007; 
Coyle 2007; Coyle, Hood i Marsh 2010; Dalton-Puffer 2007; Fehling 
2008; Grum 2012; Kollenrott 2008; Küster 2003; Marsh 2001, 2002; 
Marsh, Maljers i Hartiala 2001; Rymarczik 2003; Viebrock 2007; 
Wannagat 2009; Wolff i Marsh 2007) oraz badaczy polskich (por. 
m.in. Dakowska 2001; Dakowska i Olpińska-Szkiełko 2014; Dzięgie-
lewska 2002, 2007; Granica, Klawe-Mazurowa, Szczucka 1996; Ja-
nowska 2006; Komorowska 2007; Roda 2007; Studenska 2005; Zając 
2004; Żakowska 2014). Zagadnieniu nauczania bilingwalnego w za-
kresie przedmiotów szkolnych, takich jak np. geografia, polityka 
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i socjologia, historia, obszerne opracowanie poświęcił Jan Iluk 
(2000). Zwraca on uwagę na fakt, iż poszukiwania nowych i efek-
tywniejszych form nauczania języków obcych wynikają głównie 
z niezadowalających rezultatów edukacyjnych w tym zakresie. 
Stwierdza, że dotychczasowe formy nauki są mało efektywne, po-
nieważ kształcenie trwa zbyt długo (co najmniej 9 lat) i umożliwia 
zdobycie tylko podstawowych sprawności językowych, określa-
nych jako basic interpersonal communication skills, które często 
są na bardzo niskim poziomie. W związku z szybko integrującą się 
politycznie i gospodarczo Europą, będą wymagane coraz większe 
umiejętności komunikacyjne w istotnych sprawach społecznych, 
państwowych, gospodarczych, zawodowych, kulturalnych, nauko-
wych, których zdobycia nie zapewniają obecnie tradycyjne formy 
nauczania języków obcych w szkole. Jedną z form podniesienia 
efektywności nauczania i poszerzenia kompetencji obcojęzycznej 
uczniów w sygnalizowanym zakresie w warunkach szkolnych jest 
planowe i systematyczne użycie języka obcego jako języka wykła-
dowego (roboczego). Autor stwierdza, że dwujęzyczne nauczanie 
stawia sobie w zasadzie trzy bardzo ambitne cele, które mają być 
osiągnięte jednocześnie:

 — opanowanie dwóch języków na nieomal równym poziomie lub 
co najmniej na takim, jaki umożliwia podjęcie studiów w obcym 
kraju,

 — zrealizowanie pensum materiałowego z wybranego przez ucz-
niów przedmiotu na poziomie egzaminu maturalnego,

 — osiągnięcie dwukulturowej i interkulturowej kompetencji. Ma 
ona być podstawą do jak najpełniejszego porozumienia się 
z przedstawicielami tej drugiej kultury w celu podjęcia wspól-
nego działania na zasadach równouprawnienia (por. Iluk 2000: 
9–10).
W swojej publikacji Iluk (2000) omówił takie zagadnienia, 

jak efektywność nauczania dwujęzycznego, modele organizacyj-
ne, przygotowanie uczniów do nauczania dwujęzycznego, wybór 
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przedmiotów, zasady nauczania bilingwalnego, jakość tekstów sto-
sowanych w nauczaniu dwujęzycznym (Iluk 2000, por. też Edukacja 
dwujęzyczna 2002).

Nauczanie dwujęzyczne w polskich szkołach podlega uregulo-
waniom prawnym, organizacyjnym oraz systemowym i jest moni-
torowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (publiczną placówkę 
doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną 
przez Ministra Edukacji Narodowej). ORE opublikował oficjalny 
raport ewaluacyjny pt. Edukacja dwujęzyczna w polskich szkołach 
(Pawlak 2015). Tego typu opracowań nie doczekała się edukacja bi-
lingwalna prowadzona w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce.

3.2. Specjalistyczna edukacja bilingwalna na uczelni wyższej 
jako istotna przestrzeń badawcza

Zofia Jancewicz (1994: 93) podkreśla, że we współczesnym świecie 
student uczestniczy we wszechobecnej kulturze wizualnej i z każ-
dym dniem jest świadkiem szybkiego rozwoju nauki i techniki. Nie 
byłby on możliwy, gdyby poszczególne dyscypliny naukowe, licz-
ne gałęzie nauki i techniki pozostawały w izolacji nie tylko w skali 
krajowej, ale też i międzynarodowej. Autorka zauważa, że na brak 
dostępu do nowych osiągnięć wiedzy nie mogą sobie pozwolić 
zwłaszcza te kraje, które z przyczyn historycznych, politycznych, 
geograficznych czy innych mają wiele do nadrobienia w ich roz-
woju historycznym czy kulturowym. Nadrabianie opóźnień jest 
trudne, gdyż rozwój nauki i techniki nie stoi w miejscu, ale nabiera 
z każdym rokiem przyspieszenia i ma to wpływ na rozwój metod, 
technik, materiałów i środków nauczania języków obcych, w tym 
specjalistycznych.

Specjalistyczna edukacja bilingwalna na poziomie nauczania 
akademickiego stanowi niezwykle istotną przestrzeń badawczą, 
będącą zarazem ważnym zadaniem dla przedstawicieli wszyst-
kich dyscyplin naukowych. Katarzyna Kurczak (2018: 9) wylicza 
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najczęściej poruszane zagadnienia w kontekście CLIL w szkolni-
ctwie wyższym, a w tym:

a) proces wdrażania CLIL,
b) odczucia studentów i nauczycieli odnośnie do CLIL,
c) politykę CLIL,
d) kompetencję ustną,
e) omówienie metodologii CLIL,
f) inne kompetencje,
g) kwestie teoretyczne,
h) ocenianie i prace przeglądowe (por. także Wilkinson i in. 

2008; Kurczak i in. 2016).
Badaczka jest autorką rozprawy doktorskiej pt. Koncepcja na-

uczania specjalistycznego języka medycyny dla początkujących 
z wykorzystaniem technik Content and Language Integrated Le-
arning. Praca koncentruje się na nauczaniu języka zawodowego 
medycyny dla początkujących z wykorzystaniem technik CLIL. 
W jej podsumowaniu Kurczak (2018: 245) jednoznacznie stwierdza, 
że „CLIL w szkolnictwie wyższym nie był poddany tak wnikliwej 
analizie jak w szkolnictwie na poziomie podstawowym, gimnazjal-
nym i średnim”.

Anna Dziama i Magdalena Rejman-Zientek (2014: 45) określa-
ją modele nauczania dwujęzycznego mianem odpowiedzi na glo-
balne zmiany na rynku pracy, w wyniku których od absolwentów 
uczelni wyższych wymaga się znajomości języka zawodowego, ści-
śle związanego z kierunkiem studiów. Jak określono w częściach 
poprzednich, specjalistyczną edukację bilingwalną (SEB) w szkol-
nictwie wyższym rozumiemy jako proces nauczania przedmiotów 
specjalistycznych z wykorzystaniem języka obcego do kształcenia 
na kierunkach innych niż filologie, realizowany przez naukow-
ców reprezentujących daną dziedzinę nauki i dyscyplinę nauko-
wą. Język obcy służy zatem jako narzędzie do zdobywania nowej 
wiedzy specjalistycznej (zawodowej), przekazywanej studentom 
w ramach programu wybranego przez nich kierunku studiów. 
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Planowe i systematyczne użycie języka obcego jako języka wykła-
dowego (Iluk 2000: 10) ma na celu przygotowanie wysoko wykwa-
lifikowanych kadr specjalistów różnych dziedzin. Mając możliwość 
pokonania barier komunikacyjnych, osiągają oni kompetencję in-
terkulturową, która jest podstawą do porozumiewania się z przed-
stawicielami innych kultur w celu podjęcia wspólnego działania 
na zasadach równouprawnienia. Zatem można przyjąć, że:

a) student jest w stanie porozumiewać się ze specjalistami z in-
nych krajów oraz wymieniać wiedzą i doświadczeniem,

b) jest w stanie odbywać praktyki i staże zawodowe w innych 
krajach,

c) swoją wiedzę czerpie ze źródeł zagranicznych, w tym z publi-
kacji naukowych, i może na bieżąco ją aktualizować.

Włączanie SEB w ramach kształcenia na poziomie akademi-
ckim daje zatem możliwość stałego doskonalenia umiejętności 
językowych i pogłębienia fachowej wiedzy studentów, którzy sta-
ją się częścią międzynarodowego środowiska specjalistów da-
nych dziedzin. Efektywna komunikacja w języku obcym z użyciem 
słownictwa z zakresu konkretnej dziedziny wiąże się ze wzrostem 
kompetencji społecznych i interkulturowych studentów oraz bar-
dziej efektywnym wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej. Tacy 
absolwenci, rozpoczynający życie na rynku pracy, mogą się lepiej 
wpasować w otoczenie społeczno-gospodarcze, krajowe oraz mię-
dzynarodowe, a już na początku tej drogi otwiera się dla nich wię-
cej możliwości kariery zawodowej. W rezultacie mają oni znacznie 
większą szansę na zdobycie dobrze płatnego i prestiżowego miejsca 
pracy, niosącego za sobą poczucie spełnienia zawodowego. Podsu-
mowując, SEB w systemie szkolnictwa wyższego na kierunkach nie-
filologicznych skutkuje poszerzeniem horyzontów poznawczych 
studentów w ramach specjalistycznej dziedziny kształcenia. Zatem 
jest ona gwarantem głębszego i bardziej wszechstronnego rozwo-
ju studenta, daje możliwość uczenia się przez całe życie i rzutuje 
na przebieg jego przyszłej kariery zawodowej.
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3.3. Wymiary specjalistycznej edukacji bilingwalnej (SEB) 
w polskim systemie szkolnictwa wyższego

Zagadnienie języków obcych w polskim systemie edukacji akade-
mickiej można rozpatrywać na wiele sposobów. Z jednej strony 
mamy do czynienia z filologiami obcymi, gdzie studenci wydosko-
nalają język oraz zgłębiają między innymi literaturę, historię i kul-
turę innych krajów. Z drugiej zaś strony na kierunkach innych niż 
filologie możemy wyodrębnić różne modele nauczania, w których 
narzędziem przekazywania wiedzy specjalistycznej jest język obcy. 
W Polsce można wyodrębnić co najmniej kilka różnych tego typu 
modeli, a w tym:

a) model 1 – kierunki prowadzone w języku obcym,
b) model 2 – kierunki prowadzone w języku polskim i w języku 

obcym (lub w więcej niż jednym języku obcym),
c) model 3 – kierunki prowadzone w języku polskim z kursami 

i/ lub z kursami do wyboru w języku obcym,
d) model 4 – kierunki prowadzone w języku polskim z wybrany-

mi lektoratami w formie zajęć z zawodowego języka obcego, 
prowadzonymi przez specjalistów danych dziedzin.

Aby lepiej nakreślić zagadnienie języków obcych w szkolnictwie 
wyższym w Polsce, poniżej zostaną krótko przedstawione wszyst-
kie61 wymienione modele, by później bardziej dogłębnie omówić 
wybrany przykład.

61 W zależności od obranego punktu widzenia kierunki niefilologiczne prowadzone 
wyłącznie w języku obcym można zaliczyć do edukacji monolingwalnej. W niniej-
szej pracy przyjęta zostaje jednak szersza perspektywa, zakładająca, że na uczelni 
polskiej, w zbiorowości studentów polskich lub studentów polskich i zagranicz-
nych oraz wykładowców Polaków język ojczysty wykorzystywany jest do komunika-
cji codziennej oraz może być używany do omawiania zagadnień specjalistycznych 
związanych z konkretnym kursem. Prezentacja tego zagadnienia służy tutaj wy-
łącznie do nakreślenia szerszego obrazu zagadnienia języków obcych w szkolni-
ctwie wyższym w Polsce, zaś głównym przedmiotem zainteresowania są pozostałe 
trzy wymienione wyżej modele.
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3.3.1. Model 1 i model 2 – kierunki prowadzone w języku obcym oraz 
kierunki prowadzone w języku polskim i języku obcym. Raport 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwestia języków obcych w systemie edukacji akademickiej 
w Polsce nie została jak dotąd dogłębnie zbadana. Pewne informa-
cje można odnaleźć w raportach Głównego Urzędu Statystycznego 
(2017, 2018), który prezentuje dane na temat liczby studentów 
uczęszczających na lektoraty języka obcego oraz wyszczególnia 
dane liczbowe związane z popularnością konkretnych języków 
obcych nauczanych w ramach lektoratów. Nie podaje informacji 
związanych ze specyfiką prowadzonych zajęć, w tym, czy realizo-
wane lektoraty są zajęciami poświęconymi nauce języka ogólnego, 
czy też zawodowego.

Dla potrzeb niniejszego projektu autorki zwróciły się do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego62 z prośbą o przekazanie 
oficjalnych informacji na temat „specjalistycznej edukacji bilin-
gwalnej, rozumianej jako wykorzystanie języka obcego do naucza-
nia na kierunkach innych niż filologie”. Zadano pytania na temat 
istniejącego stanu rzeczy w Polsce związanego z a) kierunkami pro-
wadzonymi w języku obcym oraz b) konkretnymi zajęciami na róż-
nych kierunkach wykładanymi w języku obcym. Ponadto zwrócono 
się z zapytaniem o ewentualną dostępność danych lub opracowań 
na temat nauczania w języku obcym na polskich uczelniach, jak 
również oficjalnych raportów na ten temat. Ostatnia prośba doty-
czyła udzielenia informacji, czy po roku 1989 wprowadzono prze-
pisy, na podstawie których powstał obowiązek lub powstała moż-
liwość nauczania przedmiotów specjalistycznych na uczelniach 
wyższych w języku obcym.

W odpowiedzi na wystosowaną prośbę Zespół Organizacji i Nad-
zoru Uczelni63, wchodzący w skład Departamentu Szkolnictwa Wyż-

62 Pisemną prośbę skierowano 27 września 2018 roku.

63 Raport udostępniono 22 października 2018 roku.
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szego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządził 
i udostępnił szczegółowy raport przedstawiający kierunki studiów 
prowadzone w języku obcym. Uwzględniał on stan faktyczny z dnia 
31 grudnia 2017 roku, a więc z roku akademickiego 2017/2018. Po-
nadto w treści wiadomości poinformowano, że aktualnie „nie 
ma przepisów dotyczących obowiązku czy możliwości nauczania 
przedmiotów specjalistycznych na uczelniach w języku obcym”.

Zawarte w dokumencie dane pogrupowano wedle następują-
cych kryteriów: nazwa uczelni, rodzaj uczelni (publiczna/niepub-
liczna), kierunek, poziom kształcenia (studia I stopnia, studia II 
stopnia, jednolite studia magisterskie), formy kształcenia (stacjo-
narna, niestacjonarna), język lub języki wykładowe. O ile w pub-
likowanych wcześniej oficjalnych raportach sytuacja szkolnictwa 
wyższego w Polsce nie została oceniona najlepiej z uwagi na zbyt 
duże jego umasowienie oraz pojawienie się licznych uczelni pry-
watnych (por. np. raport Ernst & Young Business Advisory oraz In-
stytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 2010: 5), o tyle zebrane dla 
potrzeb niniejszego studium dane wpływają pozytywnie na ogólny 
obraz systemu edukacji akademickiej. Wzrost liczby uczelni pań-
stwowych oraz prywatnych przełożył się na różnorodność progra-
mową, w tym na uruchamianie kierunków prowadzonych w języ-
kach obcych. Skrupulatna lektura dostępnych raportów wskazuje, 
że dotychczas nie prowadzono statystyk dotyczących kierunków 
prowadzonych w językach obcych. Z kolei raport ministerialny 
z grudnia 2017 roku zawiera wiele istotnych informacji.

Uczelnie oferujące kierunki niefilologiczne prowadzone w językach 
obcych

Analiza danych wykazała, iż nauczanie w językach obcych wdrożo-
no na 346 polskich uczelniach, w tym na 233 uczelniach publicznych 
oraz 113 niepublicznych. Uczelnie publiczne oferują 476 kierunków 
niefilologicznych z wykładowym językiem obcym. Z kolei w ofercie 
uczelni niepublicznych znalazły się 273 kierunki niefilologiczne 

© Akad
em

ia 
Ign

ati
an

um w Krak
owie



Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym obecnie

93

z wykładowym językiem obcym. Sytuację tę obrazują poniższe ta-
bele oraz wykresy.

Tabela 3. Uczelnie polskie oferujące kierunki niefilologiczne prowadzone 
w językach obcych z uwzględnieniem podziału na typ uczelni

Typ 
uczelni

Liczba uczelni oferujących 
kierunki niefilologiczne 

z wykładowym językiem obcym

Udział 
procentowy

Publiczne 233 67%

Niepubliczne 113 33%

SUMA 346 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykres 1. Uczelnie polskie oferujące kierunki niefilologiczne prowadzone w ję-
zykach obcych z uwzględnieniem podziału na typ uczelni

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Analiza danych przedstawionych w formie tabeli oraz wykresu 
kołowego klarownie wskazuje, iż ze wszystkich uczelni, w których 
ofercie znajdują się kierunki z wykładowym językiem obcym, 67% 
stanowią uczelnie publiczne (tj. 233), zaś 33% uczelnie niepublicz-
ne (113).

Kierunki niefilologiczne prowadzone w językach obcych

W Polsce na kierunkach niefilologicznych studenci mogą podjąć 
naukę w języku obcym na 749 kierunkach. Uczelnie publiczne pro-
wadzą 476 tego typu kierunków, co stanowi 64% wszystkich ofert, 
natomiast na uczelniach niepublicznych można studiować na 273 
kierunkach nauczanych w języku obcym, co stanowi 36% wszyst-
kich ofert. Sytuacje tę obrazują poniższa tabela oraz wykres.

Wykres 2. Struktura kierunków studiów z uwzględnieniem typu uczelni: liczba 
kierunków niefilologicznych prowadzonych w językach obcych na uczelniach 
publicznych i na uczelniach niepublicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Tabela 4. Kierunki niefilologiczne prowadzone w Polsce w językach obcych na 
uczelniach publicznych i niepublicznych

Typ uczelni
Liczba kierunków 

niefilologicznych z obcym 
językiem wykładowym

Udział procentowy

Publiczne 476 64%

Niepubliczne 273 36%

SUMA 749 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalistyczna edukacja w językach obcych w Polsce została 
zatem wdrożona na ponad siedmiuset kierunkach niefilologicz-
nych studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich wszystkich typów. Najliczniej występującymi kierunkami 
prowadzonymi w językach obcych były: Zarządzanie (aż 69 ofert), 
Informatyka (41 ofert), Ekonomia (35 ofert), Medycyna/ Kierunek 
lekarski (29 ofert) oraz Finanse i rachunkowość (20 ofert).

Wśród zamieszczonych w raporcie Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego znalazły się kierunki wymienione niżej w ko-
lejności alfabetycznej64: Administracja (7), Aktorstwo, Analityka 
medyczna, Analiza danych – big data (2), Applied Economic and 
Social Analysis, Applied Gender Studies, Applied Mathematics, 
Applied Petroleum Geosciences (2), Archeologia (3), Architektura 
(9), Architektura i urbanistyka, Architektura krajobrazu, Automa-
tyka i robotyka (6), Automatyka, robotyka i informatyka przemy-
słowa, Bachelor of Business and Administration, Bezpieczeństwo 
i higiena pracy, Bezpieczeństwo narodowe (7), Bezpieczeństwo 
wewnętrzne (10), Biotechnologia (11), Biotechnologia medyczna, 
Biotechnologia molekularna, Biotechnology, Budownictwo (8), 

64 Zachowano oryginalne nazwy kierunków przekazane przez Ministerstwo. Warto 
zauważyć, że większość uczelni stosuje polskie nazwy.
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Budownictwo zrównoważone, Business management, Central Eu-
ropean and Balkan Studies, Chemia (6), Chemistry (2), Coaching 
i zarządzanie zasobami ludzkimi, Computer Aided Engineering, 
Construction and Building Systems Engineering, Cultural commu-
nication (3), Dietetyka (5), Dowodzenie, Drug Discovery and Deve-
lopment, Dyrygentura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
(10), Ecology and Evolution, Economics and IT Applications, Edu-
kacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja i tera-
pia (Education and therapy), Ekologiczne rolnictwo i produkcja 
żywności, Ekonomia (35), Electronic and computer engineering, 
Elektronika, Elektronika i telekomunikacja (8), Elektrotechnika 
(4), Energetyka (6), English in Public Communication, Environ-
mental and Plant Biotechnology (2), European Administration 
(2), European and International Business Law, European Busi-
ness Administration, European cultures, European Studies, Eu-
ropeistyka (3), Farmacja (3), Filozofia (3), Finance (4), Financial 
Engineering, Finanse i rachunkowość (20), Finanse, inwestycje 
i rachunkowość (4), Fizjoterapia (15), Fizyka (4), Fizyka technicz-
na (2), Fotonika, Geodezja i kartografia (2), Geografia, Geologia, 
Global and Development Studies, Global Communication, Glo-
balny biznes, finanse i zarządzanie (governance) (4), Gospodar-
ka przestrzenna (2), Górnictwo i geologia, Graduate Programme 
in International Relations, Graduate Programme in Teaching 
English to Young Learners, Grafika (6), Historia w przestrzeni 
publicznej, Humanitarian Action (2), Informatyka (41), Informa-
tyka i ekonometria (8), Informatyka i systemy informacyjne (2), 
Informatyka stosowana – kierunek unikatowy (2), Informatyka 
w języku angielskim, Innovation Management, Instrumentalisty-
ka (5), Intellectual Property and New Technologies, Intercultural 
and Business Relations in Europe (3), International Business (2), 
International Business Program, International Master of Horti-
cultural Science, International Relations, International Rela-
tions and Area Studies, International Security and Development, 
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Inżynieria biomedyczna, Inżynieria danych (2), Inżynieria ma-
teriałowa (2), Inżynieria środowiska (11), Inżynieria zarządzania 
(2), Jazz i muzyka estradowa, Jazz i muzyka rozrywkowa, Journa-
lism and Communication Studies (dziennikarstwo i nauka o ko-
munikowaniu), Journalism and Information Studies, Kierunek 
lekarski (29), Kierunek lekarsko-dentystyczny (14), Kompozycja 
i teoria muzyki, Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki (2), Ko-
munikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy (Inter-
cultural communication in education and the workplace), Komu-
nikacja międzykulturowa w Europie, Kosmetologia, Kryminologia 
(2), Kulturoznawstwo, Kuratorstwo i teorie sztuki, Leśnictwo (2), 
Logistyka (5), Lotnictwo i Kosmonautyka (2), Makrokierunek – au-
tomatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka 
(2), Makrokierunek – International Business, Makrokierunek – 
technologia i inżynieria chemiczna (2), Management and Finan-
ce, Marine and Coastal Geosciences, Marketing internetowy (2), 
Master of Liberal Arts, Matematyka (5), Mechanika i budowa ma-
szyn (11), Mechatronika (4), Media Arts Cultures, Media kreatyw-
ne: game desing, animacja, efekty specjalne (2), Medycyna roślin, 
Menedżerski (2), Międzykierunkowe studia magisterskie w języku 
angielskim z zakresu polonistyki, judaistyki i historii (An Inter-
disciplinary MA Programme In Polish Studies, Jewish Studies, and 
History), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (2), Międzyna-
rodowe stosunki gospodarcze – kierunek unikatowy (6), Modern 
Business Management, Muzyka kościelna – kierunek unikatowy, 
Nanotechnologia, Nauki o rodzinie, Nawigacja (2), Oceanotech-
nika, Ochrona środowiska (7), Odnawialne źródła energii, Odna-
wialne źródła energii i gospodarka odpadami, Ogrodnictwo (3), 
Ogrodnictwo (садоводство/horticulture), Pedagogika (12), Peda-
gogika specjalna (2), Pielęgniarstwo (13), Politologia (10), Polityka 
publiczna (2), Polski system prawny, Praca socjalna (2), Prawo (6), 
Prawo w gospodarce, Product&Process Management (2), Projek-
towanie aktywności społecznej (2), Psychologia (9), Ratownictwo 
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medyczne (2), Rekrutacja bez podziału na kierunki (9), Rolnictwo 
(3), Rosjoznawstwo, Rzeźba (2), Socjologia (3), Sport (3), Stosun-
ki międzynarodowe (13), Studia amerykanistyczne (3), Studies in 
Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies, 
Systemy diagnostyczne w medycynie, Technologia chemiczna (3), 
Technologia drewna, Technologia żywności i żywienie człowieka, 
Telekomunikacja (3), Towaroznawstwo, Transport 4, Turystyka 
historyczna i kulturowa, Turystyka i rekreacja (9), Ukrainistyka 
(2), Undergraduate Programme in Internal Security, Undergradu-
ate Programme in International Relations (2), Usługi rekreacyj-
ne i relaksacyjne (2), Weterynaria (2), Wokalistyka, Wychowanie 
fizyczne (4), Wzornictwo (2), Zarządzanie (69), Zarządzanie bizne-
sem wielokulturowym (2), Zarządzanie i inżynieria produkcji (8), 
Zarządzanie i przywództwo (2), Zarządzanie instytucjami arty-
stycznymi, Zarządzanie jakością i produkcją, Zarządzanie kryzy-
sem indywidualnym, Zarządzanie państwem, Zarządzanie środo-
wiskiem (3), Zielone technologie i monitoring (2), Zootechnika (2).

Języki obce, w których prowadzone są kierunki studiów

Dane raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018) 
wskazują, że zdecydowana większość analizowanych kierunków 
niefilologicznych prowadzona jest w języku angielskim, co w natu-
ralny sposób odzwierciedla jego aktualną pozycję w świecie. Infor-
macja ta jest spójna ze statystykami prowadzonymi przez Główny 
Urząd Statystyczny (2018), które wskazują, że język angielski jest 
również najczęściej wybierany jako lektorat. Z drugiej strony na-
leży podkreślić, że w Polsce na tego typu kierunkach wdrażane są 
także inne języki obce. Według danych ministerialnych we wszyst-
kich typach uczelni w roku akademickim 2017/2018 funkcjonowały 
53 takie kierunki.
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Tabela 5. Języki obce, w których prowadzono kierunki niefilologiczne na 
uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce w roku akademickim 2017/2018

Typ uczelni angielski angielski, polski inne języki obce

Publiczne 190 253 35

Niepubliczne 35 220 18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykres 3. Języki obce, w których prowadzono kierunki niefilologiczne na uczel-
niach publicznych i niepublicznych w Polsce w roku akademickim 2017/2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Innym zauważalnym trendem w szkolnictwie wyższym w Pol-
sce jest wprowadzanie nauczania wielojęzycznego. W takich przy-
padkach najczęściej mamy do czynienia z włączeniem języka 
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angielskiego oraz kolejnego lub kolejnych języków obcych. Progra-
my wdrażające specjalistyczną edukację bilingwalną z wykorzysta-
niem więcej niż jednego języka obcego znajdują się zarówno w ofer-
cie uczelni publicznych, jak i niepublicznych. W sumie odnotowano 
następujące kombinacje językowe:

a) angielski, chiński, polski,
b) angielski, francuski,
c) angielski, niemiecki, polski,
d) angielski, niemiecki, rosyjski,
e) angielski, polski, rosyjski,
f) angielski, polski, rosyjski, ukraiński.
Dla bardziej precyzyjnego zobrazowania sytuacji w tabeli 6. 

zestawiono dane dotyczące kierunków niefilologicznych prowa-
dzonych w więcej niż jednym języku z uwzględnieniem podziału 
na uczelnie publiczne i niepubliczne:

Tabela 6. Kierunki niefilologiczne prowadzone w więcej niż jednym języku 
obcym w roku akademickim 2017/2018

Lp. Kombinacja 
języków Uczelnie publiczne Uczelnie niepubliczne

1. angielski, chiński, 
polski 1 –

2. angielski, 
francuski 1 –

3. angielski, 
niemiecki, polski 4 –

4.
angielski, 
niemiecki, 
rosyjski

1 –

5. angielski, polski, 
rosyjski 1 8

6.
angielski, 
polski, rosyjski, 
ukraiński

– 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Dodać należy, że w roku akademickim 2017/2018 wprowadzono 
w sumie na 19 polskich uczelniach (w tym na 8 publicznych i 11 
niepublicznych), na kierunkach niefilologicznych specjalistycz-
ną edukację multilingwalną65 z użyciem więcej niż jednego języka 
obcego. Wśród uczelni publicznych siedem oferowało nauczanie 
w kombinacjach trójjęzykowych przy czym w sześciu ośrodkach 
zawsze był to język angielski wraz z językiem polskim, zaś trze-
cim językiem mógł być chiński, niemiecki lub rosyjski. Tylko jedna 
uczelnia proponowała kompilację angielsko-niemiecko-rosyjską 
w kształceniu specjalistycznym, zaś jedyna opcja dwujęzyczna, 
która została wskazana w raporcie MNiSW, dotyczyła wariantu 
angielsko-francuskiego.

Zupełnie inaczej kształtuje się obraz wprowadzania specjali-
stycznej edukacji multilingwalnej z użyciem więcej niż jednego 
języka obcego na uczelniach niepublicznych. Przede wszystkim 
uczelnie publiczne ogółem umożliwiają studentom skorzystanie 
z pięciu różnych kombinacji językowych (patrz tabela 6, lp. 1–5), 
natomiast uczelnie niepubliczne ograniczają ten wybór tylko do 
dwóch. Co interesujące, aż 8 niepublicznych ośrodków akade-
mickich oferuje połączenie takich samych języków – angielskie-
go polskiego i rosyjskiego. Alternatywna oferta, czyli identycz-
na kombinacja poszerzona o język ukraiński dostępna jest dla 
chętnych w trzech ośrodkach. Należy zaznaczyć, iż tylko te trzy 
niepubliczne uczelnie proponowały specjalistyczną edukację bi-
lingwalną z użyciem czterech różnych języków66 na kierunkach 
niefilologicznych.

65 Informacje te zostały zamieszczone z uwagi na dużą wartość danych pozyskanych 
z raportu ministerialnego, należy jednak podkreślić, że zagadnienie edukacji mul-
tilingwalnej wykracza poza ramy niniejszej monografii.

66 Warto zaznaczyć, że we wszystkich konfiguracjach język polski może być obcym dla 
studiujących w Polsce cudzoziemców. Z uwagi na formalne ograniczenia monogra-
fii kwestia ta nie została zanalizowana.
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Wybrane przykłady kierunków prowadzonych w języku obcym

Niemal 750 kierunków niefilologicznych prowadzonych w Polsce 
w językach obcych w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich to wynik zaskakująco wysoki67. W związ-
ku z tym z raportu MNiSW (2018) wybrano przykładowe kierunki 
w celu przedstawienia podstawowych informacji na ich temat:

a) Uczelnia publiczna: Gdański Uniwersytet Medyczny – jest 
przykładem placówki kształcącej Polaków oraz rzesze obco-
krajowców68 na kierunkach prowadzonych w językach pol-
skim i angielskim oraz w języku angielskim. W ofercie uczelni 
znajdują się Medycyna, Farmacja i Pielęgniarstwo, odnoto-
wane w następujący sposób przez MNiSW:

 — Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Labora-
toryjnej, kierunek Farmacja, studia jednolite magisterskie, 
stacjonarne, języki prowadzenia kierunku: angielski i polski 
(poz. nr 135 raportu MNiSW),

 — Wydział Lekarski, Kierunek lekarski I, Kierunek lekarski II, 
studia jednolite, stacjonarne, języki: angielski i polski (poz. 
nr 136, 137 raportu MNiSW),

67 Międzynarodowy serwis internetowy poświęcony szkolnictwu wyższemu w wielu 
krajach Europy studentnews.eu podaje, że w Polsce prowadzonych jest w języku an-
gielskim także 130 podyplomowych programów MBA (Master of Business Administra-
tion), https://www.studies-in-english.pl/ (dostęp: 16.10.2018). Z kolei w akademickim 
serwisie internetowym studia.net prezentowany jest dokładny opis różnych typów 
studiów w Polsce w językach obcych, w tym studiów ekonomicznych, informatycz-
nych, medycznych, prawniczych, społecznych, technicznych oraz studiów na kie-
runkach ścisłych. Zestawienie to zostało opatrzone adresami wszystkich uczelni 
oraz wydziałów oferujących tego typu programy. Ta obszerna oferta programów pro-
wadzonych w językach obcych kierowana jest do dwóch różnych docelowych grup 
studentów. Co oczywiste, najliczniejszą grupę stanowią obywatele polscy. Drugą, sta-
le się poszerzającą społecznością studentów są kształcący się w Polsce cudzoziemcy.

68 Uczelnia opublikowała dane statystyczne obrazujące aktualną sytuację: „Gdański 
Uniwersytet Medyczny kształci ponad 900 studentów zagranicznych, co stanowi po-
nad 17 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obco-
krajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia w GUMed podejmuje około 150 
młodych ludzi z zagranicy. O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega 
się od 2,5 do 3 kandydatów”, https://gumed.edu.pl/305.html (dostęp: 13.11.2018).
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 — Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Insty-
tutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, kierunek Pielęgniar-
stwo I, kierunek Pielęgniarstwo II, studia I stopnia, stacjo-
narne, język prowadzenia kierunku: angielski (poz. nr 138, 
139 raportu MNiSW).

b) Uczelnia publiczna: Politechnika Poznańska; Wydział Elek-
tryczny; kierunek Automatyka i robotyka, studia I stopnia, 
stacjonarne, języki prowadzenia kierunku: polski, angielski 
(poz. nr 277 raportu MNiSW).

c) Uczelnia publiczna: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, kierunek 
Rolnictwo, studia I stopnia, niestacjonarne, języki prowadze-
nia kierunku: polski, angielski (poz. nr 744 raportu MNiSW).

d) Uczelnia niepubliczna Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis 
University z siedzibą w Nowym Sączu; Wydział Nauk Społecz-
nych i Informatyki, kierunek Psychologia, studia jednolite 
magisterskie, niestacjonarne, języki prowadzenia kierunku: 
angielski, polski, rosyjski69 (poz. nr 879 raportu MNiSW).

e) Uczelnia niepubliczna: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humani-
styczna w Bielsku-Białej; kierunek Zarządzanie, studia II stop-
nia, niestacjonarne, języki prowadzenia kierunku: angielski, 
polski, rosyjski, ukraiński (poz. nr 899 raportu MNiSW).

3.3.2. Model 3 – kierunki prowadzone w języku polskim z kursami i/
lub z kursami do wyboru w języku obcym

W wariant trzeci wpisują się kierunki prowadzone w języku polskim 
ze ścieżką obcojęzyczną, a także kierunki prowadzone w języku 
polskim, w programie których oferowane są pojedyncze przedmio-
ty w języku obcym, związane z daną specjalizacją zawodową. Po-
niżej zaprezentowane zostały dwa wybrane przykłady programów 
ilustrujące opisywany model:

69 Kolejność języków podana zgodnie z danymi źródłowymi.
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A. Standardowe studia pedagogiczne przybrały na wielu uczel-
niach formę bardziej wyspecjalizowanego kierunku ze ścieżką 
językową, np. kierunek Pedagogika – edukacja wczesnoszkolna 
z przedszkolną z językiem angielskim (na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) czy Pedagogika przedszkolna i wczes-
noszkolna z nauczaniem języka obcego (w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Tarnowie).

B. Przykładem kierunku innowacyjnego są Międzyobszarowe In-
dywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim – MISH UJ (ang. Interdisciplinary Programme 
in the Humanities and Social Sciences) z językiem angielskim. 
Jest to indywidualny i interdyscyplinarny tryb studiów, prze-
znaczony dla szczególnie zdolnych kandydatów o szerokich 
społecznych i humanistycznych zainteresowaniach, biegle wła-
dających językiem angielskim:

Forma kształcenia w ramach MISH polega na tym, że student, w porozu-
mieniu z opiekunem naukowym (tutorem), już od pierwszego roku organi-
zuje swój indywidualny programu studiów, realizując wymagane minimum 
kierunku wiodącego i korzystając z oferty programowej jednostek dydak-
tycznych UJ tworzących te studia. Ponadto student ma możliwość działal-
ności naukowej pod kierunkiem swojego opiekuna. Taki model studiów 
odpowiada wymaganiom współczesności, będąc jednocześnie powrotem 
do źródeł idei uniwersyteckiej70.

Anna Stadnicka71 informuje, że inicjatywę w sprawie wdrożenia 
oferty kursów w języku angielskim na Uniwersytecie Jagielloń-
skim podjęto w 2002 roku ze względu na studentów obcokra-
jowców przebywających na uczelni w ramach wymian Erasmus 
i bilateralnej. Rosnąca lawinowo w owym okresie liczba umów 

70 Źródło: serwis internetowy MISH UJ, https://mish.uj.edu.pl/en_GB/o-mish (dostęp 
14.11.2018).

71 Przedstawiciel Biura Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Hu-
manistycznych i Społecznych UJ, która na naszą prośbę opracowała i udostępniła 
informacje na temat jego działalności.
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o współpracy Erasmus skłoniła władze uczelni do zwiększe-
nia oferty zajęć w językach obcych, skąd pojawił się pomysł 
na wsparcie umiędzynarodowienia uczeni na szczeblu central-
nym. Program miał mieć charakter interdyscyplinarny, dlatego 
jego organizacja została powierzona jednostce międzywydziało-
wej koordynującej tok studiów MISH, opierający się na ofercie 
zajęć kierunków na wydziałach: Polonistyki, Filologicznym, Hi-
storycznym i Filozoficznym. Koordynatorem programu została 
Dyrektor MISH prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld. W związku z in-
tensywnymi działaniami prointernacjonalizacyjnymi uczelni 
program MISH (IPHSS) jako jeden z nielicznych przyjmuje za-
sadę otwartości dla wszystkich studentów z całej uczelni, tj. dla 
studentów wszystkich kierunków, niezależnie od miejsca ich afi-
liacji w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia te cieszą 
się sporym powodzeniem, co semestr jest oferowanych 11 do 13 
zajęć w wymiarze od 30 do 45 godzin kontaktowych. Uczestniczy 
w nich około 200–300 studentów. Kursy72 obejmują między in-
nymi historię regionu wschodnioeuropejskiego, kulturę polską, 
analizę zmian polityczno-ustrojowych w Polsce, współczesną 
literaturę i filozofię, ze szczególnym uwzględnieniem polskich 
twórców. W programie znalazły się też zajęcia przybliżające 

72 Program miał być odpowiedzią na potrzeby specyficznej, bardzo zróżnicowanej 
grupy studentów przyjeżdzających z zagranicy. Dlatego zajęcia z historii, nauk 
społecznych, literatury opracowane zostały tak, by ujmować polską perspektywę. 
Prowadzenie zajęć akademickich dla studentów pochodzących z różnych obszarów 
kulturowych, o bardzo zróżnicowanym tle edukacyjnym miało wpływ na metody-
kę pracy nauczycieli akademickich. Wieloletnie doświadczenia pokazały, że najle-
piej przyjmowane wykłady połączone z dyskusją, wykłady z konwersatorium. Nie-
zmiennym zainteresowaniem cieszą się też zajęcia terenowe, które w zależności od 
tematu kursu mogą polegać na obligatoryjnym lub fakultatywnym udziale studen-
tów w zwiedzaniu miasta, świątyń, oglądaniu spektakli teatralnych. MISH dba o ak-
tualizowanie swej oferty, tak by spełniała ona oczekiwania tej specyficznej grupy 
studentów. Pod uwagę brane są ankiety ewaluacyjne biorących udział w kursach. 
Coraz częściej wprowadzane są urozmaicone formy dydaktyczne, obejmujące zaję-
cia konwersatoryjne i terenowe oraz warsztaty. Prowadzona jest też ścisła polityka 
antyplagiatowa i projakościowa.
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współczesną polską kinematografię oraz polskie badania nad 
Holocaustem. Poniżej zestawiono listę kursów oferowanych 
w roku akademickim 2017/2018 w ramach czterech modułów:

MODULE 1: JEWISH STUDIES
The Holocaust and Its Cultural Meanings (Part I)
The Holocaust and Its Cultural Meanings (Part II)
Memory of the Holocaust in Europe in Comparative Perspective
Trauma in political Culture, Education and Art.
MODULE 2: HISTORY STUDIES
History of Polish Culture
Poland in Europe in the 20th Century
Cold War
History and Sociology Food and Drinking in Poland.
MODULE 3: MODERN SOCIETY
Poland and the European Union
Religion and Identity in Poland
Modern Philosophy (part I and II)
Psychology of Culture – Culture Shock
Nationalism and Identity
Film and religion
Poland as a Work of Art
Gender and Democracy in Poland – current debates.
MODULE 4: CULTURE STUDIES
Polish Gay Literature and Social Change
Polish Literature in the 20th Century
Media art in Poland
Polish Contemporary Film (part I and II)
Pop Culture: Life as A Play.

C. Kursy specjalistyczne prowadzone w języku obcym na różnych 
kierunkach z wykładowym językiem polskim. Na uczelniach 
w Polsce jest to model najbardziej rozpowszechniony. Nale-
ży założyć, że kształt tego modelu jest specyficzny dla każdej 
z realizujących go placówek. Zagadnienie to zostało opisane 
szczegółowo na przykładzie wybranej uczelni – Akademii Igna-
tianum w Krakowie, w podrozdziale 5. pt. Specjalistyczna edu-
kacja bilingwalna w Polsce na przykładzie Akademii Ignatianum 
w Krakowie.
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3.3.3. Model 4 – kierunki prowadzone w języku polskim z wybranymi 
lektoratami z obcym językiem zawodowym prowadzonymi przez 
specjalistów danych dziedzin

W ostatni model wpisują się kierunki prowadzone w języku polskim, 
oferujące studentom obowiązkowe, wybrane lektoraty z obcym ję-
zykiem zawodowym. Jak określono powyżej, przyjęta w niniejszym 
opracowaniu definicja specjalistycznej edukacji bilingwalnej od-
nosi się do nauczania w języku obcym przez specjalistów danych 
dziedzin. Lektoraty na ogół są prowadzone przez lektorów – filolo-
gów. Wiadomo jednak, że w wybranych przypadkach osoby zatrud-
nione na stanowisku lektora posiadają wykształcenie dwukierun-
kowe lub, przykładowo, są absolwentami studiów podyplomowych 
w dziedzinie dodatkowej. Interesującym przykładem realizacji SEB 
w ramach lektoratu w Akademii Ignatianum w Krakowie są na-
stępujące kursy oferowane w Instytucie Psychologii na kierunku 
Psychologia:

 — Happiness and well-being
 — Literature and mental health
 — Food as medicine
 — Psychology in English (Nowożytny język specjalistyczny).

Zajęcia te prowadzone są przez wykładowczynię będącą jedno-
cześnie psychologiem oraz filologiem.

Lektoraty z obcym językiem specjalistycznym (zawodowym) to 
najpopularniejszy i najczęściej spotykany wymiar specjalistycznej 
edukacji bilingwalnej w szkolnictwie wyższym w Polsce. To tak-
że jak dotąd jedyny wymiar badany pod kątem statystyk. Jak już 
wspomniano, ogólnie pojęta problematyka języków obcych na kie-
runkach niefilologicznych podejmowana jest przez Główny Urząd 
Statystyczny. Wybrane zagadnienia związane z językami obcymi 
w systemie edukacji akademickiej w Polsce są omówione np. w ra-
portach GUS-u pt. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. oraz Szkoły 
wyższe i ich finanse w 2017 r. (2017, 2018). Monitorowana jest w nich 
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kwestia prowadzenia lektoratów, jednakże nie zaznaczono, czy za-
jęcia te poświęcone są nauce języka obcego ogólnego, czy języka ob-
cego zawodowego. Z przedstawionych informacji wynika, iż w roku 
akademickim 2017/2018 w przybliżeniu 590,5 tysiąca studentów, tj. 
ok. 48% studiujących, uczyło się nowożytnego języka obcego w for-
mie obowiązkowego lektoratu (GUS 2017: 120). Najbardziej popu-
larnym był język angielski (87,1% studentów uczących się języków 
obcych) (GUS 2018: 36). Spośród uczęszczających na lektoraty 91,1% 
studentów uczyło się tylko jednego języka obcego, a 3,6% uczyło się 
dwóch języków obcych. Udział studentów uczących się trzech lub 
więcej języków był znikomy (GUS 2018: 12, 36).

Tabela 7. Liczba studentów uczących się języka obcego w ramach obowiązkowego 
lektoratu w latach akademickich 2016/2017 oraz 2017/201873

Język obcy wg kryterium 
popularności

rok akademicki 
2016/2017

rok akademicki 
2016/2017

angielski 505,9 tys. 481,8 tys.

niemiecki 54,5 tys. 48,8 tys.

rosyjski 17,3 tys. 14,4 tys.

hiszpański 15,0 tys. 14,0 tys.

francuski 11,0 tys. 10,2 tys.

włoski 6,6 tys. 5,7 tys.

inne 18,3 tys. 15,7 tys.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-u.

73 Z wyłączeniem cudzoziemców.
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Wykres 4. Liczba studentów uczących się języka obcego w ramach obowiązko-
wego lektoratu (w tysiącach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-u.

Mimo iż dane GUS-u nie dają odpowiedzi na interesujące nas py-
tanie o liczbę lektoratów poświęconych językowi specjalistycznemu 
(zawodowemu) prowadzonych przez specjalistów danych dziedzin, 
to przytoczone powyżej liczby w pewien sposób poszerzają obraz 
edukacji bilingwalnej w szkolnictwie wyższym w Polsce. Poruszone 
powyżej kwestie ukazują istotną lukę badawczą i wytyczają intere-
sujący kierunek przyszłych badań.

4. Specjalistyczna edukacja bilingwalna w Polsce na przy-
kładzie jezuickiego systemu szkolnictwa wyższego

4.1. Rola języków obcych w Towarzystwie Jezusowym

Towarzystwo Jezusowe jest zakonem apostolskim założonym 
w roku 1538 w Rzymie przez św. Ignacego Loyolę. Nakreślił on zarys 
konstytucji zakonu, który zatwierdził papież Paweł II w 1540 roku 

82%

2%

8%

3%1%

język angielski – 481,8 tys. (82%)

język włoski – 5,7 tys. (1%)

inne języki obce – 15,7 tys. (3%)

język francuski – 10,2 tys. (2%)

język hiszpański – 14,0 tys. (2%)

język rosyjski – 14,4 tys. (2%)

język niemiecki – 58,8 tys. (8%)

2%2%
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bullą Regimini militantis Ecclesiae (Grzebień 1999: 5). Jednocześnie 
św. Ignacy Loyola został wybrany przełożonym Towarzystwa, tj. jego 
pierwszym generałem. Obraz szkolnictwa jezuickiego przedstawia 
historyk Stanisław Cieślak SJ (2019: 4), który stwierdza, że „szczy-
ci się [ono] piękną, wielowiekową tradycją, dużymi osiągnięciami, 
bogatym bagażem doświadczeń, gronem wybitnych nauczycieli 
i uczonych oraz świetnymi absolwentami, którzy piastowali waż-
ne i odpowiedzialne funkcje i urzędy w Kościele oraz społeczeń-
stwie”. Dane liczbowe zebrane przez Andrzeja Pawła Biesia SJ (2019: 
291) wskazują, że w roku 1749 piętnaście spośród dwudziestu trzech 
tysięcy jezuitów zajmowało się nauczaniem ponad dwustu tysięcy 
uczniów i studentów w około ośmiuset placówkach. Tym samym au-
tor podkreśla, że w niecałe dwieście lat od założenia zakonu jezu-
itom udało się stworzyć jednolitą, sprawną, ponadnarodową sieć 
nauczania w czasach, gdy szkolnictwo państwowe praktycznie nie 
istniało. Realizacja specjalistycznego nauczania w językach obcych 
była nieodłącznym elementem jezuickiego systemu kształcenia od 
początku działalności zakonu na polu edukacyjnym. Tej kwestii 
poświęcona jest niniejsza część książki. Rozpoczyna ją krótki rys 
historyczny, a zwieńcza prezentacja współczesnego modelu SEB, 
realizowanego w wieku XXI w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Punktem wyjścia do opisania omawianego zagadnienia jest 
geneza powstania i działań Towarzystwa Jezusowego, w tym prac 
prowadzonych w wielu krajach świata, w rozlicznych językach74. Ze 
względu na ograniczenia formalne monografii, poniższy lakonicz-
ny opis zostanie w dużej mierze zawężony do działalności jezuitów 
w pierwszych trzech wiekach istnienia zakonu. Głównym filarem 
Towarzystwa było, i jest po dzień dzisiejszy, wspieranie Kościoła 

74 Kwestii języków w Towarzystwie Jezusowym wiele uwagi poświęcili autorzy Ency-
klopedii wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995 (1996: 251–253). 
W Encyklopedii można znaleźć interesujące fakty na temat używania języków ob-
cych podczas działalności misyjnej oraz przekładów tekstów biblijnych na te języki 
(por. np. s. 88, 228, 266).
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katolickiego, z papieżem na czele, w realizacji najtrudniejszych za-
dań. Ściśle zhierarchizowany zakon od początku swego funkcjono-
wania stanowił również bezpośrednie zaplecze intelektualne głowy 
kościoła. Towarzystwo Jezusowe zyskało status najpotężniejszego 
zakonu katolickiego po soborze w Trydencie, podczas którego zde-
finiowano najważniejszy cel działań zakonu, tj. przeprowadzenie 
reformy Kościoła oraz walkę z reformacją. Sobór zobowiązał rów-
nież biskupów do zakładania wyższych seminariów duchownych 
(Paszenda 2006: 11). Ojciec Ludwik Grzebień SJ (1999: 9) pisze, że od 
wieku XVI do XVIII zakon rozwijał się szybko zarówno w Europie, 
jak i na innych kontynentach, aż do jego kasaty w roku 1773. Dzia-
łalność zakonu oficjalnie wznowiono w roku 1814 i od tego czasu jej 
nie przerwano. Badacz podkreśla, że Towarzystwo na całym świecie 
cenione75 było m.in. za gorliwość apostolską, wysoki poziom szkol-
nictwa, działalność naukową i pisarską. Anna Królikowska (2019: 
26) zaznacza, że model szkolnictwa jezuickiego od samego począt-
ku wpisywał się w nurt renesansowego humanizmu:

W czasach nowożytnych cel edukacji był rozumiany przede wszystkim jako 
proces humanizacji. Powrócono do Cycerona, który dokonał syntezy filozo-
fii edukacji pod hasłem artes et humanitates. Hasło to oznaczało, że studio-
wanie sztuk „wyzwolonych”, jako właściwych dla człowieka wolnego, a nie 
niewolnika, służyło humanizmowi człowieka.

Królikowska stwierdza, że kluczowym komponentem progra-
mu szkolnictwa jezuickiego była teologia, przy czym niezbędną 

75 Grzebień SJ (1999: 9) zaznacza, że zakon miał zawsze zarówno swoich zwolenników, 
jak i swoich wrogów. Atakowano go, szczególnie w okresie odrodzenia i reformacji, 
za zwalczanie protestantyzmu i obronę Kościoła katolickiego oraz w dobie oświe-
cenia, kiedy doszły do głosu idee racjonalistyczne. W XVIII wieku dwory Burbonów 
wymusiły na papieżu Klemensie XIV wydanie (21 lipca 1773 r.) kasacyjnego brewe 
Dominus ac Redemptor, znoszącego zakon na całym świecie. Jezuici mocą brewe 
stawali się księżmi diecezjalnymi i przeszli pod jurysdykcję biskupów. Zakon jed-
nak przetrwał na dawnych ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, gdzie został 
zatwierdzony w 1801 roku przez papieża Piusa VII. Ostateczne wznowienie działal-
ności zakonu nastąpiło 7 VIII 1814 r. bullą Piusa VII.
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podstawę do podjęcia nad nią studiów stanowiły właśnie nauki 
humanistyczne. Badaczka przytacza tekst Konstytucji Towarzystwa 
Jezusowego76, określający „hierarchię wiedzy, na której opiera się 
aktywność intelektualna”:

Zarówno nauka teologii, jak jej zastosowanie wymaga, zwłaszcza w obec-
nych czasach, znajomości nauk humanistycznych, a także języków: łaciń-
skiego, greckiego i hebrajskiego; także do nich się wyznaczy odpowiednich 
profesorów i to w liczbie wystarczającej. Można również ustanowić profe-
sorów do innych języków, na przykład chaldejskiego, arabskiego czy hin-
duskiego tam, gdzie ich znajomość okaże się konieczna czy pożyteczna dla 
osiągnięcia wspomnianego celu, uwzględniając potrzeby różnych krajów 
oraz przyczyny przemawiające za nauczaniem tych języków. Przez nauki 
humanistyczne oprócz gramatyki należy rozumieć retorykę, poezję i histo-
rię (Królikowska 2019: 29–30).

Wykorzystywanie języków obcych w pracy dydaktycznej stało 
się jednym z podstawowych elementów kształtujących międzyna-
rodowy charakter prac jezuitów. Były one prowadzone na różnych 
szerokościach geograficznych. Instytut zakonny zalecał swoim 
członkom dobrą znajomość języków narodowych i języków klasycz-
nych, jak również znajomość języków krajów pobytu i aktywności 
ewangelizacyjnej (Bednarski 1933: 237). W Europie prowadzono 
prace misyjne w krajach objętych reformacją oraz głoszono dobrą 
nowinę wśród katolików (Brodrick 1969, t. I: 164–313). Z językowego 
punktu widzenia niezwykle istotną kwestią było apostolstwo wśród 
pogan w dalekich zakątkach świata (Brodrick 1969, t. II: 89–434). Co 
interesujące, jezuici dotarli do tak odległych terytoriów, jak Ame-
ryka, Indie czy Japonia wcześniej niż do Polski (Paszenda 2006: 11). 
Sięgnęli oni po rozwiązanie nowatorskie, które nie ograniczyło się 
jedynie do nauki języków egzotycznych, ale objęło pionierskie ka-
tolickie przekłady Biblii oraz tekstów teologicznych na te języki. 

76 Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej 
XXXIV oraz normy uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków–Warszawa 2001, s. 168–169.
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Instytut zakonny podkreślał również fundamentalne znaczenie 
apostolstwa słowa, realizowanego głównie poprzez głoszenie ka-
zań. Przygotowanie do posługi kaznodziejskiej miało być solidne, 
poprzedzone praktyką głoszenia kazań w gronie samych zakon-
ników już podczas studiów. Kaznodzieja posiadał swoje reguły (In-
stitutum Societatis Iesu77 III: 16–18), które nakazywały mu prostotę 
wyrażania i piękno języka, przy jednoczesnej znajomości Pisma 
Świętego, prac Ojców Kościoła, pism różnowierczych, ale także na-
strojów społecznych.

Ogólny zarys misji jezuickich znajdujemy w opracowaniu Grze-
bienia (1999: 39–47). Autor zaznacza, że praca misyjna wśród po-
gan stanowiła jeden z głównych celów powołania do życia nowego 
zakonu. Jednocześnie uczony zwraca uwagę na fakt, że jezuickiej 
działalności misyjnej nie da się zamknąć w wąskich ramach posłu-
gi religijnej:

Misje przyczyniały się do rozwoju nauk świeckich. Opisy krajów egzotycz-
nych, pamiętniki wypraw misyjnych, historie plemion i ludów, pierwsze 
gramatyki i słowniki językowe, opisy wierzeń i zwyczajów, mapy granic gór 
i rzek pozostawione przez misjonarzy jezuickich stanowiły do XIX wieku 
główne źródło poznania świata (Grzebień SJ 1999: 42).

Pierwsi misjonarze wyruszyli z Lizbony do Indii już w pół roku 
po zatwierdzeniu zakonu. Wielkie zasługi dla misji indyjskich po-
łożył Robert de Nobili, który stosując się do zwyczajów braminów, 
pozyskał dla wiary tysiące członków kast wyższych w Madurze. We-
dług tradycji nawrócił 100 000 Hindusów. Misje rozwijały się bardzo 
szybko w Japonii, w 1560 roku otwarto pierwszy dom, a w 1593 roku 
istniała już osobna prowincja zakonna licząca 151 członków, którzy 
obsługiwali 207 kościołów i kaplic oraz 217 000 wiernych. Rozwój 

77 Institutum Societatis Iesu sporządzono w całości w języku łacińskim. Komentarz do 
omawianej powyżej treści widnieje w Encyklopedii jezuitów… (1996: 275). Aktualnie 
księga ta dostępna jest w wersji zdigitalizowanej na stronie https://archive.org/
details/Institutum3/page/n23 (dostęp: 4.01.2019).
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misji zahamowały gwałtowne prześladowania, w wyniku których 
80 jezuitów poniosło śmierć. Tamtejszy Kościół przetrwał m.in. 
dzięki własnemu klerowi. Pierwszych księży japońskich wyświęco-
no już w roku 1601. Z kolei w Państwie Środka pierwszą placówkę 
założono w 1562 roku w Macao. Prawdziwy rozkwit misji nastąpił 
z chwilą, gdy Jakub Rho i Jan Adam Schall zdobyli sobie bezpre-
cedensowe uznanie wśród uczonych chińskich dzięki pracom 
matematyczno-astronomicznym. Wskutek tego dostali się na dwór 
cesarski. Schall został mianowany prezesem Cesarskiej Akademii 
Matematycznej i aż do 1781 roku członkowie zakonu bez przerwy 
piastowali tę godność, będąc zarazem dyrektorami obserwatorium 
astronomicznego w Pekinie. W 1633 roku było w Chinach około 150 
000 wiernych, zaś w drugiej połowie XVII wieku wyświęcono na ka-
płanów pierwszych jezuitów pochodzenia chińskiego. Dla kościoła 
chińskiego w sposób szczególny zasłużył się Mateusz Ricci, który, 
dostawszy się w 1601 roku na dwór cesarski, przystosowywał me-
tody misyjne do chińskich zwyczajów i tradycji. Jego śladami szli 
inni jezuici, pozyskując wielu wiernych, choć jednocześnie nara-
żając się na krytykę i spory, zwane „sporami akomodacyjnymi”. Co 
najmniej kilku członków Towarzystwa można powiązać z przekazy-
waniem wiedzy, w tym wiedzy specjalistycznej w przyswojonym ję-
zyku obcym. Wspomniany Mateusz Ricci uchodził za klasyka prozy 
chińskiej, Ludwik Buglio był uznanym tłumaczem na język chiński 
dzieł liturgicznych i teologicznych, Ferdynand Verbiest zapisał się 
na kartach historii jako autor podręczników teologicznych, a Józef 
de Prémare opracował gramatykę języka chińskiego (Grzebień SJ 
1999: 39–40).

Szczególnie szybko rozwijały się misje w Ameryce Południowej 
i Środkowej. W 1549 roku rozpoczęto misje w Brazylii, gdzie jednym 
z najgorliwszych misjonarzy był bł. Józef Anchieta, założyciel kilku 
osad, które współcześnie rozrosły się do rozmiarów wielkich me-
tropolii. Misje prowadzono również w Paragwaju, Chile i Meksyku 
(Grzebień SJ 1999: 40–41). Na kontynencie północnoamerykańskim 
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Towarzystwo Jezusowe prowadziło szczególnie prężną działalność 
w Kalifornii, Nowej Grenadzie (Kolumbii) i w Kanadzie. W wiekach 
kolejnych jezuicka działalność misyjna objęła swym zasięgiem wie-
le innych odległych zakątków świata78.

Jak wykazano powyżej, od początków istnienia Towarzystwa Je-
zusowego w działalność jezuicką wpleciona była mozaika kultur 
i języków, których doskonała znajomość umożliwiła im wykorzy-
stywanie i przekazywanie swej wiedzy specjalistycznej w odległych 
zakątkach świata. Skuteczna realizacja dzieła tak dalekosiężnego 
i zakrojonego na tak potężną skalę nie była kwestią przypadku. 
Fundamentem wszelkich działań zakonu była bowiem solidna spe-
cjalistyczna edukacja akademicka w przyswojonym języku obcym, 
tj. w łacinie, jak również w pozostałych językach nierodzimych. 
Dzięki niej odpowiednio wyszkoleni duchowni byli później w stanie 
nie tylko pogłębiać znajomość nawet najbardziej egzotycznych ję-
zyków, ale również prowadzić w nich badania naukowe, tłumaczyć 
na nie słowo mówione i pisane, nauczać i ewangelizować. Model 
jezuickiej edukacji akademickiej najłatwiej omówić, osadzając go 
w kontekście polskim.

4.2. Międzynarodowe podwaliny szkolnictwa jezuickiego 
w Polsce

Do Polski Towarzystwo Jezusowe zostało sprowadzone przez kar-
dynała Stanisława Hozjusza w 1564 roku, a namacalnym efektem 
działalności edukacyjnej zakonu był dynamiczny rozwój placówek 
oświatowych, będących jednocześnie centrami życia kulturalnego 
i politycznego. Ojciec Bronisław Natoński SJ (1994: 62) zaznacza, 
że szkolnictwo jezuickie zjawiło się w Polsce w początkach kontr-
reformacji jako czynnik nowy, korzystający szeroko z dorobku 

78 Opisy i relacje z działalności misyjnej dawniej i obecnie znajdują się na portalu in-
ternetowym Towarzystwa Jezusowego: http://misje-jezuickie.pl/ (dostęp: 3.01.2019).
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humanizmu. Powszechnie wiadomo, że stworzyło ono ogromnej 
rzeszy młodzieży możliwość kształcenia się we własnym kraju. Po-
nadto „dało ono krajowi własne zasady naukowe”, przygotowało 
kadrę pedagogiczną do pracy w szkołach i na uczelniach wyższych 
oraz wykształciło kler diecezjalny i wielu dostojników kościelnych. 
Innymi słowy, system edukacji na poziomie akademickim w dużej 
mierze obejmował członków zakonu, którzy odbierali staranne 
i wszechstronne wykształcenie humanistyczne, przygotowujące do 
pracy w środowisku międzynarodowym. Ponad 60 kolegiów jezui-
ckich, których koronami były Akademia Wileńska (założona w roku 
1579) i Akademia Lwowska (założona w roku 1661), stanowiło więk-
szość szkolnictwa wyższego i średniego w Polsce na przełomie XVII 
i XVIII stulecia79.

Międzynarodowy charakter wspólnoty zakonnej na ziemiach 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów jasno odzwierciedlają statystyki. 
Wedle obliczeń Natońskiego SJ (1994: 38) w wieku XVI w zakonnej 
prowincji polskiej pracowało 181 jezuitów cudzoziemców z Niemiec 
i Austrii (około 50), z Włoch (24), Niderlandów (22), Hiszpanii (12), 
Anglii (9), Szkocji (4), Czech (4), Węgier, Chorwacji i Szwecji (Na-
toński SJ 1994: 38). Z Encyklopedii wiedzy o jezuitach na ziemiach 
Polski i Litwy 1564–1995 (1996: 252) dowiadujemy się, że w wieku 
XVI Prowincja Polska miała skład międzynarodowy, a w społeczno-
ści jezuickiej znajomość języków obcych była powszechna. Jezuici 
Prowincji Litewskiej zebrani w 1611 roku na Kongregacji Prowin-
cji w Braniewie stwierdzili, iż prowincja potrzebuje kaznodziejów 
w sześciu językach: polskim, niemieckim, litewskim, łotewskim, 
estońskim i ruskim. Przed kasatą zakonu, w roku 1770 na 1110 księ-
ży i kleryków jezuitów asystencji polskiej język niemiecki znało 
w mowie i piśmie 283 członków zakonu, francuski 199, litewski 118, 

79 Historia zakonu na świecie i w Polsce jest przedstawiona w oficjalnym serwisie in-
ternetowym: https://jezuici.pl/historia/ (dostęp: 6.10.2018).
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włoski 65, łotewski 48, hebrajski 4, hiszpański 3, węgierski 3, rosyj-
ski 2, angielski 2, żmudzki 2, flamandzki 1.

4.3. Rola języków obcych w jezuickim systemie szkolnictwa 
wyższego na przykładzie Akademii Wileńskiej (XVI–XVII w.)

Na początku rozdziału przytoczono przykład Akademii Krakow-
skiej, najstarszej i najsłynniejszej uczelni, w której nauczano 
po łacinie. Jeśli chodzi o wyższe szkolnictwo jezuickie w czasach 
dawnych, przykładem najlepiej udokumentowanym w kontekście 
SEB jest Akademia Wileńska, będąca jednym z naczelnych ośrodków 
akademickich w I Rzeczpospolitej. Jej dyplom erekcyjny wydał król 
Stefan Batory w roku 1579, a potwierdził go w bulli erekcyjnej pa-
pież Grzegorz XIII (Bednarski 1936: 289). Na uczelni uruchomiono 
studia humanistyczne, studia na Wydziale Filozoficznym, Wydzia-
le Teologicznym oraz na Wydziale Prawa. Ponadto na krótko przed 
kasatą80 zakonu w roku 1773 utworzono studia medyczne, czyli tzw. 
Collegium medicum. Wśród absolwentów Akademii znalazło się wie-
lu wybitnych jezuitów oraz znamienite osobistości świata nauki, 
literatury, polityki czy działacze społeczni.

W systemie szkolnictwa jezuickiego, w tym edukacji na poziomie 
akademickim, rola języków obcych od zawsze była kluczowa. Za-
gadnieniom nauczania języków obcych oraz nauczania w językach 
obcych w Polsce poświęcono rzetelne opracowania (por. m.in. Wło-
dek 1780; Bednarski 1933). Trzeba także podkreślić, że w większości 
publikacji na temat działalności zakonu kwestia języków pojawia 
się nieustannie, z jednej strony z uwagi na ujednolicony i skody-
fikowany program nauczania (Ratio studiorum), którego trzonem 

80 Wiek XVI i XVII to czas prężnego rozwoju i rozkwitu uczelni. W niniejszym fragmen-
cie, poświęconym szkolnictwu jezuickiemu, odnosimy się jedynie do tego okresu 
funkcjonowania Akademii Wileńskiej. Po kasacie zakonu jezuitów uczelnia zosta-
ła przekształcona przez Komisję Edukacji Narodowej w Szkołę Główną Koronną 
o charakterze świeckim.
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była łacina, z drugiej zaś ze względu na wspomniany wyżej między-
narodowy charakter wspólnoty.

Jezuici kładli silny nacisk na naukę języków obcych w mowie 
i piśmie. Umiejętność samego czytania nie była uważana za zna-
jomość języka, a ogólny poziom kompetencji językowej studentów 
odnotowywany był w tzw. katalogu trzyletnim. Na uwagę zasługu-
je fakt, że znajomości łaciny nie odnotowywano w ogóle, bowiem 
stanowiła ona język wykładowy i każdy musiał ją znać w stopniu 
wystarczającym do przyswajania wiedzy z zakresu nauczanych 
przedmiotów specjalistycznych. Zatem oprócz łaciny, cieszącej się 
statusem przyswojonego języka obcego, jezuici kładli nacisk na na-
ukę dwóch innych języków klasycznych, tj. greckiego i hebrajskie-
go, jak również języków nowożytnych (Bednarski 1933: 236–238). Do 
tych kwestii podchodzono ze szczególną starannością w procesie 
kształcenia duchownych. Wedle zaleceń Instytutu zakonu, łacina 
stanowiła podstawę wykształcenia jezuity:

Znajomość języka łacińskiego przynosili kandydaci do zakonu ze szkół hu-
manistycznych, gdzie w kolejnych klasach: infimie, gramatyce, syntaksie, 
poetyce i retoryce przygotowywali się do płynnego posługiwania się tym 
językiem. W nim prowadzone były wykłady i dysputy szkolne, w nim kle-
rycy mieli rozmawiać, poza okresem wakacji i rekreacji. Korespondencja 
z generałem zakonu i między jezuitami była w nim prowadzona. Tak było 
do połowy XX wieku. Obecnie istnieje jako lektorat (Cytowska 1968: 12).

Dużym stopniem biegłości greki mogli się pochwalić studenci 
jezuickich uczelni wyższych, będący absolwentami jezuickich ko-
legiów. Proces uczenia się tego języka był rozplanowany właśnie 
na etap edukacji średniej, by później na studiach aktywnie wy-
korzystywać grekę do nabywania wiedzy specjalistycznej, przede 
wszystkim teologicznej. Jedynie dobra znajomość greki gwaranto-
wała bowiem właściwą interpretację tekstów biblijnych (Czernia-
towicz 1965: 13).

Wśród nauczanych w Akademii Wileńskiej nowożytnych języ-
ków obcych znalazły się m.in. niemiecki i francuski. W dostępnej 
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literaturze przedmiotu (por. m.in. Encyklopedia wiedzy o jezui-
tach… 1996: 740–742) wspomina się także obecność litewskiego, 
białoruskiego czy łotewskiego. Zarówno w Akademii, jak i w wileń-
skim jezuickim Seminarium Diecezjalnym i Seminarium Papieskim 
kształcono zastępy księży diecezjalnych i zakonnych. W późniejszej 
pracy oddawali się oni duszpasterstwu i nauczaniu oraz wydawa-
niu słowa pisanego, co wiązało się z solidnym przyswojeniem wie-
dzy teologicznej w językach obcych:

Szczególne znaczenie miało kaznodziejstwo (…). Od 1580 [ jezuici] udziela-
li lekcji katechizmu na placach miejskich w języku polskim, niemieckim 
i litewskim. Od końca XVI wieku podejmowali wyprawy misyjne w różne 
strony Litwy, Rusi i Żmudzi. Kładli nacisk na znajomość języka litewskie-
go już podczas studiów teologicznych kleryków, a następnie na wykorzy-
stywanie go w kaznodziejstwie i misjach. Misje polegały przede wszystkim 
na katechizacji. Wielką wagę przywiązywali do spowiadania. (…) Poprzez 
publiczne dysputy podnosili na duchu wyznawców katolickich i ogranicza-
li oddziaływanie zwolenników nowinek religijnych. Dzięki publikowanych 
książkom i broszurom religijnym docierali do szerokich rzesz czytelników 
(Encyklopedia wiedzy o jezuitach… 1996: 740).

Autorzy Encyklopedii wiedzy o jezuitach… (1996: 216, 411, 447, 
740–742) przedstawili obszerne i rzetelne opisy programów naucza-
nia w szkolnictwie średnim i akademickim. Stanowią one precyzyj-
ną informację, jakie dziedziny ówczesnej nauki studenci zgłębiali 
w przyswojonym języku obcym. Studia humanistyczne obejmowały 
cztery klasy gramatyki, syntaksę, poetykę i retorykę. W wieku XVII 
otwarto osobną katedrę muzyki, a w wieku XVIII wprowadzono wy-
kładane również po łacinie historię i geografię. Na Wydziale Filo-
zoficznym prowadzono dwuletnie studia filozoficzne, głównie dla 
studentów świeckich, oraz studia trzyletnie – na ogół dla jezuitów. 
Na tym samym wydziale istniała katedra matematyki i filozofii 
moralnej (nauk społecznych). Matematykę wykładano na drugim 
roku studiów filozoficznych, przy czym od XVI do XVIII wieku uczo-
no arytmetyki, geometrii oraz trygonometrii. W wieku XVII znacz-
ną przewagę nad przedmiotami tradycyjnymi i teoretycznymi, 
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takimi jak logika, fizyka czy metafizyka, zyskały przedmioty prak-
tyczne: fizyka doświadczalna, matematyka, astronomia i architek-
tura. Akademia Wileńska w wieku XVIII posiadała pracownię fizy-
ki doświadczalnej oraz obserwatorium astronomiczne z własnym 
księgozbiorem Bibliotheca Observatorii Regii. Na Wydziale Teolo-
gicznym oferowano skrócone studia dwuletnie, ograniczające się 
przede wszystkim do teologii moralnej, oraz pełne, czteroletnie 
studia teologiczne. Na Wydziale Prawa wykładano prawo cywilne 
i kościelne. Warto również wspomnieć, że jezuici zdecydowali się 
na utworzenie studiów medycznych, jednakże to przedsięwzięcie 
mogli kontynuować jedynie przez dekadę, z uwagi na kasatę zako-
nu (Encyklopedia wiedzy o jezuitach 1996: 742).

Przedstawiony wyżej zarys działalności Akademii Wileńskiej 
w wiekach XVI i XVIII wskazuje na stosunkowo szerokie pole dzia-
łań edukacyjnych jezuitów na ziemiach polskich. Andrzej Paweł 
Bieś SJ (2010: 298) podkreśla, że potrzebę uzupełnienia tradycyj-
nie humanistycznego modelu kształcenia w szkolnictwie jezuickim 
o dziedziny specjalistyczne z zakresu np. nauk medycznych, tech-
nicznych, przemysłowych lub ekonomicznych dostrzeżono zasad-
niczo dopiero pod koniec XIX wieku, w odpowiedzi na rodzące się 
potrzeby edukacyjne społeczeństw.

4.4. Wykładowcy specjaliści realizujący SEB w Akademii 
Wileńskiej (XVI–XVII w.)

W poprzednich częściach tej monografii łacina została przedstawio-
na jako język, który na poziomie kształcenia akademickiego cieszył 
się statusem przyswojonego języka obcego oraz stanowił podsta-
wowe narzędzie do nabywania specjalistycznej wiedzy z zakresu 
wszystkich nauczanych wówczas przedmiotów. W czasach dawnych 
wykładowcami na uczelniach jezuickich byli wyłącznie81 członko-

81 Współcześnie na uczelniach jezuickich wykładają również osoby świeckie.
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wie Towarzystwa Jezusowego, co pomaga stworzyć profil specja-
listy nauczającego w Akademii Wileńskiej. Bieś SJ (2010: 295–296) 
zaznacza, że w tradycyjnym modelu szkolnictwa jezuickiego natu-
ralnym zwieńczeniem edukacji humanistycznej było kształcenie 
filozoficzno-teologiczne, stanowiące istotny etap przygotowania 
do przyjęcia święceń kapłańskich oraz owocnego zaangażowania 
apostolskiego w Kościele. Grzebień SJ (1999: 8) podkreśla, że forma-
cja młodych jezuitów jest długa i rozplanowana w taki sposób, „by 
doprowadzić młodego człowieka do urobienia duchowego i inte-
lektualnego, a tym samym do podjęcia zadań stawianych zakonowi 
przez założyciela, a potem przez Kościół”. Badacz opisuje także dro-
gę kształcenia członków Towarzystwa:

Każdy członek zakonu przechodzi dwuletni nowicjat, po którym składa 
śluby wieczyste proste, potem kandydaci na kapłanów przechodzą studia 
filozoficzne (przeważnie podstawowe, trzyletnie), pełnią praktykę peda-
gogiczną (zazwyczaj dwuletnią), odbywają cztero- lub pięcioletnie studia 
teologiczne, a po otrzymania święceń kapłańskich oddają się studiom spe-
cjalistycznym w zależności od swoich uzdolnień i przewidywanych zajęć, 
w końcu odbywają jeszcze tzw. „trzecią probację”, w czasie której poznają 
prawo i duchowość zakonną (Grzebień SJ 1999: 8–9).

Powyższy opis daje zatem obraz objętego starannym, wszech-
stronnym wykształceniem kleryka, władającego językami obcymi, 
który w procesie dalszego kształcenia staje się jezuickim wykła-
dowcą – znawcą konkretnych dziedzin nauki, przygotowanym do 
pracy na uczelni wyższej i do przekazywania wiedzy specjalistycz-
nej w językach obcych82.

Doborowe grono profesorów z różnych krajów z jednej stro-
ny zapewniło Akademii rozgłos w Europie, z drugiej zaś stworzy-
ło naturalne warunki do komunikowania się w lingua franca. 

82 W dalszej części rozdziału pt. Specjalistyczna edukacja bilingwalna w Akade-
mii Ignatianum w Krakowie wymieniono przedmioty specjalistyczne wykładane 
na uczelni w językach obcych. Wśród prowadzących tego typu zajęcia w językach 
angielskim i niemieckim znajdują się członkowie zakonu.
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Warto zatem przytoczyć, za Natońskim SJ (1994: 58–59), nazwiska 
kilku osobistości świata ówczesnej nauki, tj. jezuitów83 prowadzą-
cych zajęcia specjalistyczne. Przykładowo, w wieku XVI wykładany 
po łacinie kurs filozofii trwał trzy lata i składał się z logiki, fizyki 
i metafizyki. Podstawą wykładu był tekst Arystotelesa. W tamtym 
czasie pomijano zagadnienia teorii poznania, a etykę traktowano 
dość pobieżnie, z kolei wiele uwagi poświęcano zagadnieniom 
logicznym. Znakomitym przedstawicielem tej dziedziny filozofii 
w Akademii Wileńskiej był Marcin Śmiglecki, którego dzieło Logi-
ca... (1618) wysoko ceniono za granicą, zwłaszcza w Anglii (Wąsik 
1959: 71–72). Międzynarodowej sławy specjalistą wykładającym 
w Wilnie był także Anglik Jakub Bosgrave, który w 1577 otworzył ka-
tedrę matematyki. Obraz prowadzonej w języku łacińskim edukacji 
matematycznej rysuje się w listach Bosgrave’a do generała zako-
nu jezuitów Ewerarda Merkuriana, między innymi w poniższym 
fragmencie:

W studiach matematycznych słuchacze czynią takie postępy, jakich ży-
czyłaby sobie Wasza Wielebność. Spodziewamy się, że Akademia Wileńska 
stanie się szkołą matematyki tak bogatą, że będzie mogła dostarczyć mate-
matyków nie tylko własnej prowincji, ale i innym (…). Słuchaczy jest mniej 
więcej 40, w większości wychowankowie kolegium (…). Prawie nie ma wśród 
nich takiego, który by moim zdaniem nie nadawał się później do uczenia 
tego przedmiotu. Po wykładach geometrii, nauki trudnej i – bez praktyki – 
suchej, nastąpiły wykłady sfery. Słuchacze z radością oddają się lekturze 
i starają ją poznać. Dzięki temu nabrali ochoty, by z zapałem opanować 
trudną encyklopedię tych gałęzi wiedzy.

Prowadzony w wieku XVI w Akademii Wileńskiej kierunek teo-
logiczny osiągnął tak wysoki poziom, że zaczęto mówić o schola-
styce wileńskiej jako o polskim kierunku w teologii. Jak zaznacza 

83 Sylwetki czołowych wykładowców Akademii Wileńskiej oraz opis ich działalności 
dydaktycznej zostały zamieszczone w Polskim słowniku biograficznym (1935–2014), 
który obecnie jest dostępny w wersji zdigitalizowanej na stronie www.ipsb.nina.
gov.pl.
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Natoński SJ (1994: 58), profesorami byli w większości cudzoziem-
cy, w tym Hiszpanie (Gracias Alabiano, Benedykt de Soxo, Antoni 
Arias, Michał Ortiz, Jakub Ortiz) oraz Anglicy (Adam Brocus, Ry-
szard Singleton i Wawrzyniec Faunt). Równie znani w międzyna-
rodowym środowisku akademickim byli Polacy, m.in. wspomniany 
wyżej Marcin Śmiglecki, Stanisław Grodzicki czy Leonard Kraker. 
Warto zaznaczyć, że każdy z wymienionych wyżej jezuitów wyka-
zywał gruntowną znajomość wykładanych przez siebie dyscyplin 
oraz posługiwał się kilkoma językami obcymi, przyswajanymi czę-
sto w różnych krajach świata. Równocześnie większość z nich mia-
ła rozliczne możliwości praktycznego doskonalenia tych języków 
podczas prac misyjnych oraz dzięki międzynarodowym kontaktom 
naukowym, kościelnym i dworskim (za Natońskim 1994: 58–59).

4.5. Utwór anglojęzyczny studentów Akademii Wileńskiej jako 
przykład praktycznego zastosowania odebranej edukacji 
specjalistycznej

W przedstawionym powyżej podrozdziale pt. Rola języków obcych 
w jezuickim systemie szkolnictwa wyższego wykazano, że niepod-
ważalny prymat łaciny nie wykluczał nauki w innych językach ob-
cych, a w sferach akademickich wielojęzyczność była zjawiskiem 
naturalnym, następnie opisano kwestie przyswajania języków 
klasycznych i nowożytnych. Na kartach historii Akademii Wileń-
skiej zapisał się unikatowy rozdział losów kontaktów językowych, 
uczelnia była bowiem ośrodkiem, w którym w wiekach XVI i XVII 
nauczano języka angielskiego. Marta Dąbrowska (2013: 148) ocenia, 
że na przełomie kolejnych wieków angielsko-polskie kontakty języ-
kowe „ograniczały się przede wszystkim do pojedynczych spotkań 
między konkretnymi grupami ludzi, co nie mogło wywrzeć znaczą-
cego wpływu na używanie języka”. Najbardziej znaczącą i jedyną 
gruntownie wykształconą tego typu grupą byli wymienieni wy-
żej angielscy wykładowcy Akademii Wileńskiej. W ocenie Clarindy 
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Calmy i Jolanty Rzegockiej (2010: 21–23) Akademia Wileńska była 
ważnym centrum krzewienia kultury brytyjskiej na polskich zie-
miach, a obecność stosunkowo dużej liczby Anglików katolików 
związana była również z ich trudną sytuacją na Wyspach, zaistnia-
łą wskutek reformacji angielskiej. W rezultacie wileńskiej społecz-
ności akademickiej przybliżono nie tylko angielską kulturę, ale 
także język. Świadczy o tym zachowany po dzień dzisiejszy rękopis 
wiersza napisanego w języku angielskim przez polskich studentów 
uczelni. Wacław Borowy (1938: 117) zaznacza, że może on być naj-
starszym tekstem angielskim powstałym w Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów. To the realm and people of poolande to trzystrofowy 
utwór poetycki, stworzony na cześć Zygmunta III Wazy, przybyłego 
do Wilna po zwycięskiej bitwie pod Byczyną (1588). Tekst pierwszej 
strofy utworu brzmi następująco (za Calmą i Rzegocką 2010: 22):

Houee [how] happy nouu [now] the poolishe [Polish] lande,
May every man most iustly [ justly] call.
Synce [since] Sigismunde hath taken in hande,
The realme to loose from many thrall84.

Calma i Rzegocka (2010: 23), analizując proces akwizycji języ-
ka angielskiego, słusznie zauważają, iż skomponowanie wiersza 
wymagało osiągnięcia konkretnego poziomu biegłości w języku 
obcym niebędącym ani wykładową łaciną, ani nauczanym wówczas 
drugim językiem obcym, czyli niemieckim.

84 /Do królestwa i ludu polskiego/ 
Szczęśliwą już polska ziemia, 
Będzie to wszem sprawiedliwie głoszone. 
Odkąd Zygmunt dzierży władzę 
Liczne niewole królestwa oddalone.
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5. Specjalistyczna edukacja bilingwalna w Polsce 
na przykładzie Akademii Ignatianum w Krakowie

5.1. Współczesne jezuickie szkolnictwo wyższe

Akademia Ignatianum w Krakowie jest jedną z około dwustu in-
stytucji jezuickich prowadzących szkolnictwo szczebla wyższego 
na całym świecie. Bieś SJ (2009: 295) wylicza, iż wśród nich naj-
liczniejszą grupę stanowią uczelnie posiadające prawa nadawa-
nia stopni i tytułów naukowych na wielu kierunkach, przy czym 
około 40% tych instytucji ma rangę uniwersytetów. Obraz systemu 
kształcenia Towarzystwa Jezusowego uzupełniają dane na temat 
ich rozmieszczenia:

Najwięcej jezuickich uniwersytetów działa w USA – 28, następnie w Meksy-
ku – 7, na Filipinach – 5, w Japonii – 4, w Brazylii – 3, po 2 w Hiszpanii, Peru 
i Wenezueli, po 1 w Argentynie, Belgii, Chile, Ekwadorze, Kolumbii, Korei, 
Salwadorze, Gwatemali, Indonezji, we Włoszech, Libanie, Nikaragui i Urug-
waju (Bieś 2019: 295).

Badacz zaznacza, że uniwersytety jezuickie są na ogół dużymi 
instytucjami autonomicznymi, oferującymi możliwość zdobywania 
stopni akademickich z różnych dziedzin nauki. Podkreśla także 
brak ujednolicenia nomenklatury w odniesieniu do konkretnych 
uczelni mieszczących się na różnych szerokościach geograficznych:

O ile w Stanach Zjednoczonych nazwy University i College są w zasadzie 
tożsame, to w innych regionach świata określenie College oznacza zwykle 
instytucję mniejszą, skoncentrowaną na naukach humanistycznych (…). 
W krajach, w których system edukacyjny wywodzi się z tradycji brytyj-
skiej, jezuici prowadzą tzw. University College. Są one szkołami oferującymi 
szeroki program studiów, ale z ograniczoną autonomią wewnętrzną (…). 
Na przykład założony w 1896 r. Campion Hall w Oxfordzie jest częścią Uni-
wersytetu Oksfordzkiego, zaś pochodzący z 1971 r. Heytrop College należy 
do Uniwersytetu Londyńskiego. W Indiach działa w sumie 27 podobnych 
instytucji, po 2 w Kanadzie i Zimbabwe, po 1 zaś w Nepalu i na Tajwanie 
(Bieś 2019: 295).
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5.2. Historia Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) jest posiadającą prawa 
państwowe wyższą uczelnią kościelną, która jako jedyna w Polsce 
prowadzona jest przez jezuitów, tj. przez Prowincję Polski Połu-
dniowej Towarzystwa Jezusowego85. Działalność Akademii została 
oparta na wielowiekowym doświadczeniu edukacyjnym jezuitów 
na świecie i w kraju. Krakowski ośrodek dydaktyczno-naukowy 
księży jezuitów prowadzi działalność od końca XIX wieku. W roku 
1867, po uprzedniej zgodzie cesarza Franciszka Józefa na powrót 
jezuitów do Galicji, w Krakowie zorganizowano Seminarium Craco-
viense Societas Jesu, obejmujące trzyletnie studia filozoficzne oraz 
czteroletnie studia teologiczne (Darowski 1989: 7). Studia opierały 
się na wspomnianej wyżej Ratio studiorum86, a więc prawie szkol-
nym jezuitów, a ich zadaniem przez długi okres było przygotowanie 
młodych jezuitów do kapłaństwa. Studia filozoficzne otrzymały sta-
łą siedzibę w kolegium krakowskim, zaś studia teologiczne w roku 
1926 przeniesiono do Collegium Bobolanum w Lublinie, a w roku 
1951 do Warszawy, gdzie aktualnie funkcjonują w ramach Collegium 
Bobolanum, tj. sekcji Papieskiego Wydziału Teologicznego w War-
szawie. Krakowski87 ośrodek jezuitów otrzymał tymczasowo prawa 

85 Historia Akademii Ignatianum w Krakowie została opisana w artykule byłego rek-
tora uczelni, ojca Władysława Kubika SJ (2014) pt. Początki i rozwój Akademii Ig-
natianum w Krakowie, jak również na stronie internetowej uczelni: https://www.
ignatianum.edu.pl/uczelnia/misja-i-historia-uczelni (dostęp: 6.10.2018).

86 Prawo to zostało wydane w roku 1599 przez generała zakonu Klaudiusza Aquavivę. 
Projekt Ratio studiorum został opracowany w roku 1586 przez sześciu najlepszych 
w zakonie pedagogów i rozesłany do poszczególnych prowincji, gdzie utworzone 
komisje po wyczerpujących naradach poczyniły krytyczne uwagi i wysłały je do au-
torów projektu. Dokument był zatem dziełem wszystkich prowincji i stanowił pod-
walinę jednolitego systemu nauczania. Nowa wersja Ratio studiorum została ogło-
szona w roku 1832 przez generała Jana Roothana (Bednarski 1935). Właśnie na niej 
oparto studia w Seminarium Cracoviense Societas Jesu, uwzględniwszy wcześniej 
pewne modyfikacje dostosowujące ją do warunków miejscowych.

87 Władysław Kubik SJ (2014: 19) wyjaśnia, że Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezu-
sowego od samego początku, czyli od roku 1932, miał swoją siedzibę w Krakow-
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kościelne w roku 193288, zaś ostateczne potwierdzenie tych praw 
przez Kongregację do Spraw Seminariów i Uniwersytetów miało 
miejsce dwa lata później. Wtedy stwierdzono, iż opracowane przez 
Zakon Statuta Facultatum Theologiae et Philosophiae in Collegiis 
Societatis Iesu erectarum (1934) są zgodne z zasadami i normami 
ogłoszonej w 1931 roku przez papieża Piusa XI Konstytucji Apostol-
skiej Deus scientiarum Dominus oraz dołączonymi do niej Ordyna-
cjami Kongregacji. W ten sposób Krakowskie Kolegium Filozoficzne 
uzyskało status Wydziału Filozoficznego o charakterze kościelnym, 
z prawem do nadawania akademickiego stopnia licencjata filo-
zofii. Na wydziale uczyli z reguły jezuici i nie był on otwarty dla 
świeckich studentów (Darowski 1989: 6–11). Do prawnych aspek-
tów funkcjonowania wydziału odnosi się były rektor uczelni, ojciec 

skim Kolegium Towarzystwa Jezusowego przy ulicy Mikołaja Kopernika 26. Jedynie 
w czasie II wojny światowej, wskutek zagarnięcia przez okupanta pomieszczeń ko-
legium wydział korzystał okresowo z gościnności kolegium jezuickiego w Nowym 
Sączu.

88 Na podstawie pisma Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowa-
nego do Generała Zakonu Towarzystwa Jezusowego (Acta Romana Societatis Iesu, 
t. VII (1932), s. 62–64).

Zdjęcie 1. Gmach główny Akademii Ignatianum w Krakowie (fot. Piotr Szałański)
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Władysław Kubik SJ (2014: 19). Pismem z dnia 25 lutego 1973 roku (Nr 
924/71/12) Kongregacja Wychowania Katolickiego uznała i zatwier-
dziła na okres próbny nowy statut wydziału, zredagowany według 
Normae quaedam z 1968 roku, i jednocześnie wydział uzyskał pra-
wo nadawania wszystkich stopni akademickich w zakresie filozofii 
(art. 29). Po opublikowaniu w 1979 roku Konstytucji Apostolskiej 
Sapientia Christiana trzeba było opracować nowe statuty, które 
w roku 1984 zostały zatwierdzone przez Kongregację Wychowania 
Katolickiego na okres próbny89. W roku 1989 Wydział Filozoficzny 
został oficjalnie uznany przez polskie władze państwowe za oso-
bę prawną i odtąd podlegał przepisom umowy90 pomiędzy rządem 
polskim a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania 
statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawa-
nia przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez 
te uczelnie. Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego otrzymał 
prawo do nadawania stopni naukowych (Kubik 2014: 16). W tym 
czasie bramy Wydziału zostały otwarte również dla studentów świe-
ckich, co następująco komentuje ojciec Kubik SJ:

jezuici postanowili wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa pol-
skiego, co wyraziło się w dniu 7 października 1989 roku zainaugurowaniem 
na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie działal-
ności Instytutu Kultury Religijnej – dwuletniego studium filozoficzno-te-
ologicznego dla osób świeckich. Celem głównym tej inicjatywy było pogłę-
bienie formacji religijnej i szeroko rozumianej kultury przede wszystkim 
laikatu, choć nie wykluczano udziału w studium sióstr i braci zakonnych. 
Nikt się nie spodziewał, że podjęta inicjatywa spotka się z tak wielkim za-
interesowaniem (Kubik 2014: 16).

Lata dziewięćdziesiąte i dwutysięczne to czas prężnego roz-
woju uczelni, zarówno na polu naukowym, jak i dydaktycznym. 
W związku z tym, że rok 1990/91 był rokiem wielkiego jubileuszu 

89 W roku 1990 zaaprobowano je już definitywnie.

90 „Monitor Polski”, Dz. U. PRL, Warszawa, 15 lipca 1989, nr 22, poz. 174.
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ignacjańskiego: 500 lat od urodzin św. Ignacego Loyoli (1491–1991) 
i 450 lat istnienia zakonu (1540–1990), uczelnia przyjęła skrótową 
nazwę „Ignatianum” dla uczczenia osoby oraz imienia założyciela 
zakonu Towarzystwa Jezusowego św. Ignacego Loyoli (Kubik 2014: 
19). W roku 1999 dotychczasowy Wydział Filozoficzny Towarzystwa 
Jezusowego w Krakowie został przekształcony w Wyższą Szkołę Fi-
lozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum”91 w Krakowie, z kolei w roku 
2012 uczelnia spełniła warunek Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365, z późn. zm, 
art 3 ust. 5) do posługiwania się nazwą akademia. Obecnie Aka-
demię Ignatianum w Krakowie tworzą trzy wydziały: Filozoficzny, 
Pedagogiczny oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych 
i Społecznych w Mysłowicach. Na Wydziale Filozoficznym prowa-
dzone są kierunki: Filozofia, Kulturoznawstwo i Psychologia oraz 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a na Wydziale Pedago-
gicznym: Pedagogika, Politologia, Praca socjalna, Administracja 
i polityka publiczna oraz Filologia angielska. W ofercie kształcenia 
Akademii znajdują się także studia III stopnia, studia podyplomowe 
oraz Uniwersytet III wieku.

5.3. Działalność Akademii Ignatianum w Krakowie

Filarami działalności Akademii Ignatianum w Krakowie są: nauka 
Kościoła katolickiego oraz ugruntowany system kształcenia jezu-
ickiego. Jako uczelnia kościelna AIK czerpie inspirację z chrześ-
cijańskiej wizji życia, służy rodzinie ludzkiej w duchu Ewangelii, 
angażuje się na rzecz służby wierze i promocji sprawiedliwości 
oraz stara się być uprzywilejowanym miejscem dialogu między 

91 Stan prawny „Ignatianum” określa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych 
zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki z dnia 1 VII 1999 (Dziennik 
Ustaw RP, 1999, nr 63, poz. 727) oraz Konstytucja apostolska Sapientia christiana 
i statuty uczelni, zatwierdzone przez watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej.
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Ewangelią a kulturą. Z kolei jako uczelnia jezuicka Akademia Ig-
natianum w Krakowie dzieli się wielowiekowym, światowym do-
świadczeniem edukacyjnym Towarzystwa Jezusowego, którego jest 
częścią, oraz kieruje się zasadą ad maiorem Dei gloriam (na więk-
szą chwałę Bożą), wyrażającą ducha i styl działania jezuitów. Misją 
Akademii92 jest:

Zapewnienie studentom kształcenia na wysokim poziomie umożliwiają-
cym im, poprzez uzyskaną wiedzę i umiejętności, rozwój zawodowy oraz 
samorealizację, a także dzięki pedagogii ignacjańskiej, rozwój duchowy, 
moralny i społeczny.

Misja ta spełniana jest w trzech wymiarach: edukacyjnym, na-
ukowo-badawczym oraz wychowawczym. Jej realizacja na płasz-
czyźnie edukacyjnej odbywa się poprzez kształcenie intelektu-
alistów w zakresie wychowania, kultury i jej dziedzictwa, życia 
społeczno-politycznego, filozofii i etyki, humanistyki, zagadnień 
światopoglądowych oraz problematyki socjalnej. Oferta kształcenia 
obejmuje również nauki społeczne, wnoszące istotny wkład w roz-
wój nauki, szeroko pojętej profilaktyki i prewencji oraz edukacji 
i kultury. Realizacja misji uczelni na płaszczyźnie naukowo-ba-
dawczej odbywa się poprzez rozwój nauk humanistycznych i spo-
łecznych, a w tym poprzez badania relacji kulturowo-religijnych 
między Wschodem a Zachodem, badania procesów społeczno-kul-
turowych w Europie, badania literaturoznawcze i językoznawcze, 
badania w zakresie nauk medycznych (ze szczególnym uwzględnie-
niem geriatrii i gerontologii), jak również badania w zakresie nauk 
o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Niezwykle istotna jest także 
płaszczyzna wychowawcza, która wyróżnia Akademię Ignatianum 

92 Misja Akademii Ignatianum w Krakowie oraz podstawowe założenia działalności 
uczelni opisane są w dokumencie Strategia Rozwoju Akademii Ignatianum w Krako-
wie (AIK) na lata 2015–2020 (tekst jednolity z dnia 27 czerwca 2017 roku, stanowiący 
załącznik do Uchwały nr 87/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum 
w Krakowie).
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w Krakowie na tle licznych szkół wyższych w Polsce. W tym wymia-
rze zadaniem priorytetowym uczelni jest kształtowanie człowieka 
dojrzałego nie tylko intelektualnie, ale także uczuciowo i duchowo, 
otwartego na wyzwania naszych czasów, odpowiedzialnie i krea-
tywnie realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne 
w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka, a tak-
że zdolnego do kierowania się w życiu zasadą „na większą chwałę 
Bożą”.

Zdjęcie 2. Czytelnia główna w bibliotece Akademii Ignatianum w Krakowie (fot. 
Piotr Szałański)

Wyróżnikiem Akademii Ignatianum w Krakowie na rynku szkol-
nictwa wyższego w Polsce oraz poza jej granicami jest nauczanie 
w duchu pedagogiki ignacjańskiej, zakorzenionej w chrześcijań-
skim doświadczeniu i rozumieniu ludzkiej egzystencji. Pedagogi-
ka ignacjańska jest wypracowaną przez jezuitów wieloaspektową 
i aksjologicznie oraz światopoglądowo zdefiniowaną koncepcją wy-
chowania, która proponuje właściwy jej proces rozwoju człowieka 
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w duchu chrześcijańskiego ideału osoby ludzkiej, a także dostarcza 
kryteriów i środków adekwatnych do jego realizacji. W kontekście 
działalności uczelni wyższej pedagogika ignacjańska rozumiana 
jest jako:

a) wielowątkowy proces współpracy pomiędzy wykładowcami 
i studentami, wspierający ich osobiste i wspólne studiowa-
nie, działanie i refleksję, a także promujący ich,

b) trwające całe życie uczenie się i angażowanie w służbę na 
rzecz innych.

Definiowana w taki sposób pedagogika ignacjańska stanowi je-
zuicką propozycję „drogi ku pełni człowieczeństwa”, na której wy-
kładowcy towarzyszą studentom w ich poszukiwaniu prawdy oraz 
intelektualnym i duchowym rozwoju. Ostatecznym celem tego ro-
dzaju pedagogiki jest wychowanie ludzi otwartych i solidarnych, 
kompetentnych i twórczych, odpowiedzialnych i zaangażowanych.

Zdjęcie 3. Studenci Akademii Ignatianum w Krakowie (fot. Piotr Szałański)
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5.4. Międzynarodowe doświadczenia edukacyjne wykładowców 
i studentów Akademii Ignatianum w Krakowie

Od momentu założenia pierwszej jezuickiej uczelni w Polsce, wspo-
mnianej wyżej Akademii Wileńskiej, minęło niemal cztery i pół 
wieku. W tym czasie zmieniały się sposoby uprawiania nauki, two-
rzono podwaliny nowych jej dziedzin, dokonywano licznych od-
kryć naukowych i wprowadzano nowatorskie rozwiązania na polu 
kształcenia. Oblicze nauki i szkolnictwa wyższego XXI wieku wpisa-
ne jest w aktualny obraz świata – zglobalizowanego, dynamicznie 
się rozwijającego, ponowoczesnego. Towarzystwo Jezusowe kładzie 
nacisk na dostosowywanie swych modeli kształcenia do wymogów 
współczesności. Z drugiej strony niekwestionowanym walorem je-
zuickiego systemu edukacji są jej niezmienne od wieków założenia 
i kluczowe cele, nierozerwalnie związane z wyznawanymi wartoś-
ciami. Przyswajanie wiedzy specjalistycznej w językach obcych 
jest zatem standardem obowiązującym od setek lat. Od członków 
zakonu tworzących kadrę akademicką uczelni wyższych wymaga-
ne jest wszechstronne wykształcenie ogólnouniwersyteckie oraz 
solidne wykształcenie specjalistyczne, zdobywane w środowisku 
międzynarodowym, w tym zazwyczaj co najmniej na jednej uczelni 
poza granicami kraju. Takie same wymogi obowiązują wykładow-
ców świeckich. Jak podkreśla Andrzej Sarnacki SJ (2019: 11), właśnie 
międzynarodowe doświadczenie wykładowców powinno pomóc 
w tworzeniu w Polsce uczelni, która nie tylko spełnia kryteria Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale posiada też niepowta-
rzalny charakter nauczania integralnego, łączącego fides et ratio.

Międzynarodowe doświadczenia studentów opierają się, tak 
jak na innych polskich uczelniach, przede wszystkim na uczest-
nictwie w zagranicznych stypendiach i wymianach typu Erasmus 
oraz wolontariatach w odległych krajach. Dodatkowo Akademia 
Ignatianum w Krakowie od kilku lat prowadzi współpracę z Uniwer-
sytetem Notre Dame w USA, polegającą na spotkaniach studentów 
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obu uczelni. Uczestniczą oni w panelach dyskusyjnych, wykładach 
na temat historii i kultury, integrują się w czasie wolnym, zawiązu-
jąc przyjaźnie. Z relacji studentów AIK93 wynika, że tego typu przed-
sięwzięcia otwierają ich na obcy język i kulturę, a przebywanie 
w środowisku międzynarodowym i dyskusje prowadzone w języku 
obcym wyzwalają chęć nabywania wiedzy specjalistycznej w tym 
języku.

93 W kwietniu 2019 roku zadano dwa pytania 23 studentom AIK, którzy wzięli udział 
w spotkaniach z rówieśnikami Uniwersytetu Notre Dame w październiku 2017 roku 
oraz w kwietniu i październiku 2019 roku: „Czy dzięki spotkaniom ze studenta-
mi USA Pan/Pani staje się bardziej otwarty/a na obcy język i kulturę?” oraz „Czy 
uczestniczenie w panelu dyskusyjnym na temat różnic kulturowych zachęciło 
Pana/Panią do nabywania wiedzy na ten temat w języku angielskim?”.

Zdjęcie 4. Studenci Akademii Ignatianum w Krakowie (fot. Piotr Szałański)
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Zdjęcie 5. Wykładowcy i studenci Akademii Igantianum w Krakowie oraz Uni-
wersytetu Notre Dame w USA, uczestniczący w programie współpracy między-
narodowej, październik 2017 roku (fot. A. Cierpich)

Zdjęcie 6. Wykładowcy i studenci Akademii Igantianum w Krakowie oraz Uni-
wersytetu Notre Dame w USA, uczestniczący w programie współpracy między-
narodowej, październik 2018 roku (fot. Judy Hutchinson)
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Zdjęcie 7. Studenci i wykładowca Uniwersytetu Notre Dame w USA, goszczący 
w Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach realizowanej współpracy mię-
dzynarodowej (fot. A. Cierpich)

5.5. Specjalistyczna edukacja bilingwalna w Akademii Ignatia-
num w Krakowie

Kraków od wieków nazywany jest miastem studenckim, a to okre-
ślenie znajduje swe odzwierciedlenie w statystykach, bowiem 
w mieście studiuje około 146 tysięcy osób (raport GUS-u pt. Szkoły 
wyższe i ich finanse w 2016 roku 2017: 25). Akademia Ignatianum 
w Krakowie jest uczelnią niewielką, kształcącą niecałe 4 tysiące 
studentów94. Głównym językiem wykładowym jest język polski. Nie-
mniej obydwa wydziały uczelni od lat oferują szeroką gamę kursów 
prowadzonych wyłącznie w języku angielskim bądź w innych języ-
kach obcych. Poniżej przedstawiamy zestawienie tego typu zajęć, 
realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów. 
Ich uczestnikami są zarówno studenci Ignatianum, jak i studenci 
zagraniczni, przyjeżdżający w ramach międzynarodowych wymian 
i stypendiów.

94 Stan z 31 grudnia 2018 roku to 3644 studentów. Do statystyki nie włączono dokto-
rantów.
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W ofercie Wydziału Pedagogicznego AIK w roku akademickim 
2018/2019 znalazły się 23 przedmioty nauczane w językach angiel-
skim i niemieckim w dwóch instytutach. Instytut Nauk o Wychowa-
niu95 oferuje wymienione niżej zajęcia na kierunkach Pedagogika 
i Praca socjalna:

1. Violence in media – television, news, art, movies, Internet, com-
puter games and their impact on the contemporary society.

2. Comparative educational studies.
3. Kulturpädagogik und pädagogische Anthropologie.
4. Specialist Foreign Language – English for Resocialization and 

Crisis Intervention.
5. Specialist Foreign Language for Preschool and Primary School 

Education.
6. Fachfremdsprache.
7. Organization of Welfare System in Poland and Abroad.
8. Diagnosis of Family Environment.
9. Child and Family Care in Welfare System.

10. Work with a Troubled Family.
11. Zusammenarbeit ohne Grenzen – Kolpingwerk.
Instytut Nauk o Polityce i Administracji na kierunkach Nauki 

o polityce, Administracja i polityka publiczna oraz Zarządzanie 
i nowe technologie w sferze publicznej oferuje następujące zajęcia 
w języku angielskim:

1. English for Politics and Administration.
2. Place of Religion in the Modern Society.
3. Contemporary British Politics.
4. Crisis of Democracy in Public Policies in the EU.

95 Częścią Instytutu Nauk o Wychowaniu jest również Katedra Filologii Angielskiej. 
W roku 2018/2019 Katedra ta oferuje 60 przedmiotów w języku angielskim dla stu-
dentów zagranicznych bądź dla studentów pozostałych kierunków rodzimej uczel-
ni, którzy mają możliwość zapisania się na zajęcia jako wolni słuchacze. Jak jednak 
wspomniano powyżej, w niniejszej monografii kwestię SEB ograniczamy do kierun-
ków niefilologicznych.
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5. Labour Law: Council of Europe.
6. Business English.
7. International Cultural Relations.
8. Pan-europeanism as a philosophy of European Integration.
9. American Foreign Policy in the Twenty-First Century.

10. The New World Order According to H. Kissinger and 
S. Huntington.

11. War and Conflict in the 21st Century.
12. Poland’s foreign policy in the changing world.
W ofercie Wydziału Filozoficznego AIK w roku akademickim 

2018/2019 znalazły się 34 kursy przedmiotów nauczanych w języ-
kach angielskim i niemieckim w trzech instytutach. W Instytucie 
Filozofii na kierunku Filozofia wykłada się następujące przedmioty 
w języku angielskim:

1. English Philosophical Terminology.
2. English Philosophical Terminology II.
3. Polish-to-English Translation.
4. Polish-to-English Translation II.
5. Philosophy of nature.
6. The Logic of Religious Language.
7. The Linguistic Turn in the Philosophy of Language.
8. Introduction to Science, Technology and Society Studies.
9. Introduction to the Philosophy of Wittgenstein.

10. Cross-Cultural Communication.
11. Philosophy and Theology of Icons.
12. Contemporary Theories of Human Nature.
13. Introduction to Comparative Philosophy.
14. Cultural Criticism.
15. Introduction to Science, Technology and Society Studies.
W Instytucie Kulturoznawstwa na kierunkach Kulturoznawstwo, 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Turystyka i rekrea-
cja studenci mają możliwość uczestniczenia w następujących zaję-
ciach prowadzonych w języku angielskim:
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1. The Jesuit role in the history of travelling and intercultural 
communication.

2. The Jesuit influence on culture and education in Central 
Europe.

3. Introduction to the world of video games.
4. Introduction to popular culture: gothic & horror.
5. Introduction to popular culture: crime fiction.
6. European visions of East Asia of the centuries.
7. Cultural role of medieval heresies.
8. Business English for Tourism.
Oferta Instytutu Psychologii na kierunku Psychologia obejmuje 

kursy:
1. The philosophical-anthropological fundaments of the Scien-

ces of Psyche: Psychology, Psychiatry and Psychotherapy.
2. Psychology of couple and family relations.
3. Psychology: Psychology of Culture Shock.
4. Religion and migration: migrating believers, migrating religions.
5. An introduction to criminal psychology.
6. Academic English (psychology).
7. Psychology in English.
8. Moral psychology.
9. Understanding complexities of the world.

10. Moral Psychology.
11. Introduction to Lifestyle Science
W roku akademickim 2018/2018 w Akademii Ignatianum w Krako-

wie zorganizowano w sumie 57 kursów96, prowadzonych przez spe-
cjalistów danych dziedzin w językach angielskim i niemieckim na 
kierunkach niefilologicznych oraz 3 lektoraty ze specjalistycznego 

96 Zgodnie z założeniami przyjętego przez nas modelu SEB ze statystyki wyłączono 
prowadzone na wszystkich kierunkach lektoraty z obcego języka ogólnego oraz 
z obcego języka specjalistycznego, prowadzone przez lektorów niebędących spe-
cjalistami danych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Należy jednak podkre-
ślić, że jest to złożone zagadnienie, stanowiące istotny kierunek dalszych badań.
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kształcenie filologiczne i psychologiczne. Wymienione wyżej zaję-
cia są przykładami realizacji specjalistycznej edukacji bilingwalnej 
w dwóch formach: obowiązkowej bądź opcjonalnej dla studentów 
konkretnych kierunków. Ponadto na uczelni obowiązuje zasada ot-
wartości, która w praktyce oznacza, że każdy student97 może za po-
rozumieniem z wykładowcą dobrowolnie uczestniczyć w zajęciach 
prowadzonych w języku obcym.

97 Z uwagi na przyjęte ramy teoretyczne w opracowaniu pominięto kwestię edukacji 
studentów zagranicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie. Osoby te mają do 
wyboru nie tylko opisane powyżej kursy w językach obcych i lektoraty, ale także 
całą gamę zajęć oferowanych przez Katedrę Filologii Angielskiej AIK.
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Walory i konieczność wdrażania 
specjalistycznej edukacji 

bilingwalnej w Polsce

W związku ze zmianami na rynku pracy, które zachodzą w skali 
globalnej, od absolwentów wyższych uczelni wymaga się niejedno-
krotnie znajomości języka zawodowego związanego z ukończonym 
kierunkiem studiów, przyswojonego nie tylko w języku ojczystym 
L1, ale także obcym L2. Specjalistyczna edukacja bilingwalna (SEB) 
na uczelni wyższej, czyli nauczanie przedmiotów specjalistycznych 
w obcym języku przez naukowców reprezentujących daną dziedzi-
nę nauki i dyscyplinę naukową na kierunkach innych niż filologie, 
jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Jej wdrażanie na kierun-
kach niefilologicznych w Polsce to proponowana strategia rozwoju 
polskiego szkolnictwa wyższego, która oferuje między innymi:

a) doskonalenie ogólnej znajomości języka obcego w życiu do-
rosłym (tzw. proces lifelong learning, tj. uczenia się przez całe 
życie),

b) nabywanie i rozwijanie umiejętności interkulturowych,
c) zdobycie umiejętności komunikowania się w języku obcym 

dla potrzeb zawodowych,
d) efektywne wykorzystanie zagranicznych zasobów nauki przez 

studentów, zwiększenie różnorodności źródeł wiedzy, m.in. 
poprzez korzystanie z obcojęzycznych publikacji naukowych,
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e) możliwość potwierdzenia znajomości języka obcego dla po-
trzeb zawodowych odpowiednimi certyfikatami, np. VEC (Vo-
cational English Certificate)98,

f) większą mobilność studentów w ramach wyjazdów konferen-
cyjnych, stypendiów, praktyk i staży zagranicznych, wynika-
jącą z pokonywania barier językowych na polu komunikacji 
specjalistycznej w obrębie wybranej specjalizacji, skutkującą 
m.in.:

 — nawiązywaniem międzynarodowych kontaktów naukowych 
i zawodowych,

 — podejmowaniem współpracy z zagranicznymi instytucjami 
i ośrodkami badawczymi, w tym włączaniem się w międzyna-
rodowe projekty badawcze,

 — większym przepływem wiedzy,
g) otwartość absolwentów na otoczenie społeczne i gospodar-

cze oraz wyzwania zglobalizowanego rynku pracy, przekłada-
jące się na ich większą konkurencyjność.

Analiza wymienionych wyżej niepodważalnych walorów specja-
listycznej edukacji bilingwalnej prowadzi do wniosku, że jest ona 
rozwiązaniem dydaktycznym spełniającym elementarne wymogi 
stawiane szkolnictwu wyższemu we współczesnej Europie. Wdra-
żanie modeli edukacyjnych obejmujących SEB gwarantuje wyższą 
jakość kształcenia, pozwalającą zarówno na uzyskiwanie wiedzy, 
jak również praktycznych umiejętności i pożądanych kompeten-
cji społecznych i interkulturowych, które mogą być nabywane 

98 Za opracowanie egzaminów Vocational English Certificate oraz administrowanie 
nimi na całym świecie odpowiada wydawnictwo Express Publishing, natomiast 
za zapewnienie ich jakości i ważności odpowiada University of Greenwich. Uczel-
nia zapewnia także kursy języka angielskiego oraz inne formy nauki wszystkim 
studentom, których językiem rodzimym nie jest angielski. W tym celu powołana 
została specjalna Katedra – Centre for Applied Research and Outreach in Lan-
guage Education (CAROLE). Misja CAROLE polega na prowadzeniu badań i rozwija-
niu wiedzy dotyczącej przyswajania drugiego języka oraz na podnoszeniu jakości 
kształcenia językowego. Informacje na temat egzaminu widnieją na stronie http://
interveng.pl/service-certyfikacja (dostęp: 2.05.2019).
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i rozwijane dzięki specjalistycznemu narzędziu, jakim jest język 
obcy dla potrzeb zawodowych.

Celem prowadzenia bilingwalnej edukacji na uczelni wyższej 
jest jak najlepsze przygotowanie przyszłych specjalistów różnych 
dziedzin – sprzyja temu możliwość odbywania przez studentów 
praktyk oraz stażów zawodowych w różnych krajach i czerpanie 
wiedzy także ze źródeł zagranicznych, w tym z publikacji nauko-
wych. Absolwent kierunku, na którym realizowany jest model SEB, 
to osoba wkraczająca na międzynarodowy rynek pracy, posiadająca 
wiedzę teoretyczną poszerzoną o wiadomości nabyte w języku ob-
cym oraz bogatszy wachlarz umiejętności praktycznych i technicz-
nych, jak również kompetencje społeczne i interkulturowe, które 
zostały rozwinięte dzięki poszerzaniu horyzontów poznawczych 
m.in. poprzez kontakt z fachową literaturą obcojęzyczną, zawie-
ranie zagranicznych znajomości na polu akademickim i włączanie 
się w szeroko pojętą współpracę wykraczającą poza granice włas-
nego kraju. Przygotowany w ten sposób do wykonywania zawodu 
absolwent zyskuje większe szanse na zdobycie dobrego miejsca 
pracy – dającego możliwości dalszego rozwoju, umożliwiającego 
wywieranie znaczącego wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa.

Specjalistyczna edukacja bilingwalna na uczelniach wyższych 
wpisuje się we wszystkie strategiczne cele Unii Europejskiej doty-
czące kształcenia, w tym w poprawę jakości i skuteczności kształ-
cenia oraz realizację koncepcji uczenia się przez całe życie. Mo-
dele kształcenia akademickiego obejmujące SEB są bezpośrednią 
odpowiedzią na zalecenia i dyrektywy organów Unii Europejskiej 
podkreślające wagę przebudowy krajowych polityk edukacyjnych 
w obszarze szkolnictwa wyższego, jak również na sygnały wysyła-
ne przez współczesny międzynarodowy rynek pracy, funkcjonujący 
w globalnym środowisku konkurencyjnego społeczeństwa oparte-
go na wiedzy.

Monografia Specjalistyczna edukacja bilingwalna na uczelni 
wyższej jest wprowadzeniem do zagadnienia, które nie stało się 
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jeszcze przedmiotem szerszej debaty naukowej, jakkolwiek ten 
nurt nauczania był obecny w mniejszym lub większym wymiarze 
od początku prowadzenia edukacji wyższej w naszym kraju. Współ-
cześnie, w dobie przemian związanych z obecnością Polski w Unii 
Europejskiej i postępującej integracji naszego kraju z innymi kra-
jami, prowadzenie specjalistycznej edukacji bilingwalnej w szko-
le i na uczelni wyższej staje się wymogiem i koniecznością. W celu 
zrealizowania SEB w wystarczającym stopniu, konieczne jest pro-
wadzenie w naszym kraju systematycznych badań nad poziomem 
znajomości języków obcych, w tym głównie języka angielskiego, 
przez studentów i naukowców, wspieranie ich w osiąganiu wystar-
czającej znajomości języka drugiego L2 oraz podjęcie dyskusji nad 
zakresem edukacji bilingwalnej w naszym kraju w jej wymiarze me-
rytorycznym i czasowym.
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Streszczenie

Specjalistyczna edukacja bilingwalna 
w szkolnictwie wyższym

Słowa klucze:
pedagogika szkoły wyższej, historia edukacji, bilingwizm, specjali-
styczna edukacja bilingwalna,

Monografia Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie 
wyższym jest wprowadzeniem do zagadnienia, które nie stało się 
jeszcze przedmiotem szerszej debaty naukowej, jakkolwiek ten 
nurt nauczania był obecny w mniejszym lub większym wymiarze od 
początku prowadzenia edukacji wyższej w naszym kraju. Dotyczy 
ona specjalistycznej edukacji bilingwalnej (SEB) na uczelni wyż-
szej, czyli nauczania w obcym języku przedmiotów specjalistycz-
nych przez naukowców reprezentujących daną dziedzinę nauki 
i dyscyplinę naukową na kierunkach innych niż filologie. Współ-
cześnie, w dobie przemian związanych z obecnością Polski w Unii 
Europejskiej i postępującej integracji naszego kraju z innymi kra-
jami, prowadzenie specjalistycznej edukacji bilingwalnej w szko-
le i na uczelni wyższej staje się wymogiem i koniecznością. W celu 
zrealizowania SEB w wystarczającym stopniu, konieczne jest pro-
wadzenie w naszym kraju systematycznych badań nad poziomem 
znajomości języków obcych, w tym głównie języka angielskiego, 
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przez studentów oraz naukowców, wspieranie ich w osiąganiu wy-
starczającej znajomości języka drugiego L2 oraz podjęcie dyskusji 
nad zakresem edukacji bilingwalnej w naszym kraju w jej wymiarze 
merytorycznym i czasowym. W części pierwszej monografii zawar-
ta jest terminologia językoznawcza, konieczna do opisu procesów 
lingwistycznych związanych z rozumieniem i opisem specjalistycz-
nej edukacji bilingwalnej. Zdefiniowany w niej został termin język 
oraz zaprezentowane zostały terminy odnoszące się do jego po-
chodzenia, funkcji, zróżnicowania oraz przyswajania. Omówiono 
zagadnienie kontaktów językowych, w tym zróżnicowanie języków 
świata. Obszernie został scharakteryzowany termin bilingwizm, 
a także takie terminy, jak interferencja, transfer pozytywny i ne-
gatywny, przełączanie kodu, zapożyczenia, kalki językowe. W części 
drugiej monografii zaprezentowano kwestię specjalistycznej edu-
kacji bilingwalnej w Polsce w ujęciu historycznym, a także zagad-
nienie nauczania języków obcych w szkolnictwie wyższym po roku 
1989. Obszernie pokazano wymiary specjalistycznej edukacji bilin-
gwalnej w polskim systemie szkolnictwa wyższego (4 zróżnicowa-
ne modele). Specjalistyczna edukacja bilingwalna w Polsce została 
zaprezentowana na przykładzie jezuickiego systemu szkolnictwa 
wyższego. Szczegółowo omówiono specjalistyczną edukację bilin-
gwalną w Polsce na przykładzie Akademii Ignatianum w Krakowie.

Publikacja adresowana jest głównie do pedagogów pracują-
cych na uczelni wyższej, ale także do historyków wychowania, gdyż 
prezentuje zagadnienie nauczania bilingwalnego w ujęciu histo-
rycznym, do językoznawców, w tym glottodydaktyków, studentów 
różnych kierunków – oraz do tych wszystkich, którzy są zainte-
resowani nauczaniem przedmiotów specjalistycznych na uczelni 
wyższej przy wykorzystaniu języka obcego.
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Summary

Specialized Bilingual Education in the 
Higher Education System

Key words:
pedagogy of an academic institution, history of education, bilingu-
alism, specialized bilingual education

The issue of specialized bilingual education was present in the Po-
lish higher education system since its very beginnings, however, 
this kind of education still requires close scholarly attention. The 
monograph serves as an introduction to the specialized bilingual 
education (SBE) in an academic institution, i.e. courses being run 
in a foreign language by scholars specializing in specific scienti-
fic domains and scientific areas, designed for students majoring in 
programmes other than philologies.

Nowadays in Poland, at the time of rapid transitions resulting 
from our membership in the European Union as well as from the 
accelerating integration with other member states, it is both chief 
and required to provide specialized bilingual education at school 
and at an academy.

In order to sufficiently implement SBE in Poland, it is necessary 
that we undertake extensive research on students’ and lecturers’ 
foreign language proficiency levels (mainly English), to reinforce 
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their second language acquisition process as well as to enter into 
a discussion on the substantive and temporal scope of SBE in our 
country.

The first part of the monograph includes some linguistic ter-
minology which is essential to describe certain linguistic proces-
ses connected with understanding and depicting SBE. The notion 
of language is introduced, together with the terms referring to its 
origins, functions, diversity and acquisition. Also, the theory on 
language contact is mentioned. Subsequently, the focus is put on 
bilingualism and such interrelated phenomena as interference, 
negative and positive transfer, code-switching, borrowing and lin-
guistic calques.

The second part of the monograph covers both historical and 
contemporary (after 1989 in Poland) perspectives on SBE. Four di-
versified models of SBE in the Polish higher education system were 
distinguished and comprehensively described. Specialized bilingu-
al education in Poland is presented with reference to the Jesuit 
higher education system, more precisely, on the example of the Je-
suit University Ignatianum in Krakow.

The book is addressed primarily to educationists employed by 
academic institutions, to educational historians – since it explo-
res the historical angle of bilingual education, to linguists, inclu-
ding foreign language teacher training experts, as well as to the 
students of diverse majors and to the ones who are interested in 
teaching specialized courses by means of a foreign language at the 
university level.© Akad
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W monografii Autorki zwracają uwagę na konieczność i pożytki płynące 
z wdrażania specjalistycznej edukacji bilingwalnej w Polsce, związane 
z doskonaleniem znajomości języków obcych, umiejętności interkulturo-
wych, umiejętności komunikowania się, wykorzystaniem języka obcego do 
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nące ze specjalistycznej edukacji bilingwalnej w świecie współczesnym 
i ukazać na przykładzie Akademii Ignatianum w Krakowie jak można rozwią-
zywać problemy związane z tego typu nauczaniem.

Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

W monografii zaprezentowano zagadnienie specjalistycznej edukacji 
bi lingwalnej (SEB) w ujęciu historycznym i współczesnym. Wyróżniono 
i szczegółowo opisano cztery zróżnicowane modele SEB w polskim syste-
mie szkolnictwa wyższego. (…) Książka adresowana jest do szerokiego gro-
na czytelników, co uwidacznia profesjonalizm Autorek i ich głęboki wgląd 
w podejmowaną problematykę. Stanowi wartościową lekturę dla pedago-
gów pracują cych na uczelniach wyższych, dla historyków wychowania, gdyż 
prezentuje zagadnienie nauczania bilingwalnego w ujęciu histo rycznym, dla 
językoznawców, w tym glottodydaktyków, studentów różnych kierunków – 
oraz dla tych wszystkich, którzy są zainte resowani nauczaniem przedmiotów 
specjalistycznych na uczelniach wyższych przy wykorzystaniu języka obcego.
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