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1. WPROWADZENIE 
 

Trudno byłoby znaleźć wykształconego Polaka, który nigdy nie słyszał słów naszego 
wybitnego wieszcza narodowego, Mikołaja Reja: 
 
A niechaj narodowie wŜdy postronni znają, 
IŜ Polacy nie gęsi, iŜ swó j język mają 
 

Łaciny nie uŜywa się na co dzień od setek lat. Zatem czy ten apel, napisany aŜ 500 lat temu, 
moŜe skłonić współczesnego obywatela Polski do refleksji? Owszem, przynajmniej powinien.  

Co dziś kryje się pod „gęsim językiem”? By odpowiedzieć na to pytanie wystarczy rozejrzeć 
się wokół siebie. Wychodzimy na ulicę, a tam – billboardy. Na jednym z nich widzimy niezwykłą 
ofertę – „Coca-cola tylko 0,99gr za puszkę!”. Niezwłocznie udajemy się do supermarketu bądź do 
hipermarketu (w rzeczywistości te dwa sklepy nie róŜnią się za bardzo asortymentem czy jakością 
oferowanych usług, jedynie liczy się nazwa). Po odnalezieniu orzeźwiającego napoju naszą uwagę 
przykuwa kolejna okazja – firmowy notebook tylko za 1999 złotych. Mimo kuszącej ceny wahamy 
się.  Na szczęście mamy kolegę informatyka, do którego zawsze moŜna wysłać e-maila z prośbą o 
poradę. W trakcie zakupów przypomniało nam się, Ŝe przecieŜ jutro organizujemy wielkie party dla 
znajomych! LeŜąca juŜ w koszyku cola nie wystarczy. By reszta była usatysfakcjonowana, potrzebna 
jest jakaś przekąska. Chipsy – to kochają wszyscy imprezowicze! Zadowoleni zmierzamy do kasy – 
wyciągamy kartę Lukas Banku (jakoś nam to obco brzmi, ale ostatecznie nasze sumienie językowe 
uspokaja slogan „Lukas Bank – tak powinno być w kaŜdym banku” i wszystko jest w porządku). Co za 
wyczerpujące zakupy! Chyba czas coś zjeść. Supermarket,  w którym zrobiliśmy zakupy, znajduje się 
w centrum handlowym Blue City, więc nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem barów z fast-
foodem. Jedyne pytanie brzmi: McDonald’s czy KFC? W pierwszym znajdziemy hamburgery i 
cheeseburgery, ewentualnie McNuggetsy czy inne McProdukty. U konkurencji natomiast zjemy 
Longery, Twistery, Zingery i inne bajery. Wybieramy McDonald’s – przemówił do nas slogan „I’m 
lovin’ it!” (cokolwiek by to znaczyło, brzmi zachęcająco i zachodnio…). A do popicia… nie, nie cola! 
Mamy jej juŜ duŜo w naszej ekotorbie. Wybieramy soczek - Cappy mu na imię (równieŜ nie wiemy co 
to znaczy, ale błysnął nam w reklamie telewizyjnej, więc musi być cool, na topie). Najedzeni, 
napojeni wracamy do domu. Tam czeka juŜ na nas włączony pecet. Ale zaraz! Zostało jeszcze 
wypracowanie z polskiego. Bardzo nie lubimy tego typu zadań. Wolimy wyraŜanie się w „swojskiej”, 
„luźnej”, ale niekoniecznie grzecznościowym stylu. Ubóstwiamy slang. Co gorsza, trzeba opisać swój 
dzisiejszy dzień. Po polsku! Hello! (według ostatniego młodzieŜowego krzyku mody ten wyraz 
zastępuje polskie „Ojej!”) śegnamy zatem cool, e-maile, supermarkety i polszczyznę, kolokwialnie i 
dosadnie mówiąc,  „spod budki z piwem”. Tylko czy pośród natłoku masowych określeń i 
niecenzuralnych zwrotów zdołamy przelać swoje myśli pięknym i czystym językiem naszych 
przodków? 

PowyŜsze krótkie opowiadanie jest oczywiście wymysłem fantazji. Jednak zawarte w nim 
przykłady doskonale obrazują, Ŝe wyrazy obce, szczególnie zapoŜyczone z języka angielskiego, 
bardzo często pojawiają się w róŜnych sferach naszego Ŝycia. Inny problem, tu jedynie 
zasygnalizowany (będzie rozwinięty w następnych częściach mojej pracy), to wulgaryzacja języka. 
Oba te procesy nie są czymś nowym – większość języków boryka się z nimi od dawien dawna. 
Oczywiście nie da się temu całkowicie zapobiec, ale celem mojej pracy jest zastanowienie się – gdzie 
leŜy problem i jak go załagodzić lub teŜ uwraŜliwi ć opinię społeczną na jego istnienie. 
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2. ANALIZA ŹRÓDEŁ PISANYCH 

2.1 Podstawa prawna 

 

Prawomocnym dokumentem państwowym dotyczącym uŜywania i ochrony języka polskiego jest 
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 90/1999 z dnia 8 listopada 1999 r. poz. 
999).  

Powody, dla których ustawa została uchwalona: 

• język polski stanowi podstawowy element narodowej toŜsamości i jest dobrem 
narodowej kultury,  

• doświadczenie historii, kiedy walka zaborców i okupantów z językiem polskim była 
narzędziem wynaradawiania,  

• konieczność ochrony toŜsamości narodowej w procesie globalizacji,  
• polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, róŜnorodnej kulturowo Europy, a 

zachowanie tej kultury i jej rozwój jest moŜliwy tylko poprzez ochronę języka 
polskiego,  

• ochrona ta została uznana za obowiązek wszystkich organów i instytucji publicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej i powinność jej obywateli;  

Jak widzimy, parlament Rzeczypospolitej Polskiej połoŜył szczególny nacisk na 
znaczenie języka polskiego jako elementu toŜsamościowego i historycznego Polaków. 
Zwraca teŜ uwagę na konieczność jego ochrony ze względu na przynaleŜność do struktur 
wspólnej Europy jak i nasilenie procesów globalizacyjnych. Wyraźnie podkreślony jest 
obowiązkowy charakter tej ochrony jako powinność kaŜdego obywatela. Wydaje się to 
oczywiste i wynikające z samego faktu bycia obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, jednak 
wielu ludzi o tym zapomina bądź nawet o tym (sic!) nie wie.  

Ponadto, wg art. 3. 1. tej ustawy, ochrona języka polskiego polega w szczególności na:  

• dbaniu o poprawne uŜywanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego 
uŜytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako 
narzędzia międzyludzkiej komunikacji,  

• przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji; 

Istotnym problemem, w mojej ocenie nie do końca respektowanym jest następujący ustęp: 

„Obcojęzyczne opisy towarów i usług oraz obcojęzyczne oferty i reklamy wprowadzane do obrotu 
prawnego, o którym mowa w ust. 1, muszą jednocześnie mieć polską wersję językową.” 

PowyŜsze fragmenty tego dokumentu precyzują, co powinno się robić, by podtrzymać 
dobro kulturowe, jakim jest język. Warto wspomnieć tu o Radzie Języka Polskiego, która 
pełni rolę opiniotwórczą, oceniając coroczny stan poprawności uŜycia polskiego w Ŝyciu 
publicznym.  
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2.2 Problem zapoŜyczania wyrazów obcych 
 

 

Jak pokazało wprowadzenie do mojej pracy, wyrazy obce wciskają się uparcie w kaŜdą 
sferę Ŝycia. Przez silne przenikanie kultury amerykańskiej do naszego kraju, asymilujemy 
bardzo duŜo słów. Jak się okazuje, wcale nie nowych – zdecydowana większość z nich 
zastępuje od dawna funkcjonujące polskie odpowiedniki. Dobrym przykładem jest wyraz 
market, który stopniowo wypiera „sklep”. Dlaczego tak się dzieje? By odpowiedzieć na to 
pytanie, musimy zaznajomić się z tym, jak było kiedyś: 

„Najstarsze,  jak wiadomo,  zapoŜyczenia w  języku polskim  związane  są  z procesem  
przyjmowania  chrześcijaństwa  -  początek  tego  procesu  to  przyjęcie  chrztu  przez 
Mieszka I w 966 roku. Cała zatem ówczesna terminologia religijna oparta jest na łacinie, choć 
widać w niej pośrednictwo czeskie  i niemieckie  (anioł, krzyŜ, ołtarz, pacierz, kapłan). Przy 
kościołach i klasztorach zaczęły pojawiać się pierwsze szkoły, uczono w nich po łacinie, stąd 
przenikanie  do  polszczyzny  słownictwa  łacińskiego.  Powstawanie  miast,  osiedlanie  się 
kolonistów  niemieckich w wieku XIII  spowodowało  z  kolei  nasilenie  się wpływów  
języka niemieckiego,  głównie  w  zakresie  organizacji  Ŝycia  w  miastach  (ratusz,  
burmistrz)  oraz handlu i rzemiosła (ślusarz, waga). W  okresie  Odrodzenia  obserwujemy  
drugi  etap  wpływu  łaciny  na  język  polski. Przejmowane  wówczas  słownictwo  dotyczyło  
nauki,  sztuki,  szkolnictwa  i  sądownictwa. Przybycie królowej Bony  i  jej otoczenia do 
Polski w XVI wieku pozostawiło  trwałe  i  liczne ślady wpływu  języka włoskiego w  
róŜnych dziedzinach  Ŝycia:  pomidor,  kalafior, belweder, opera, kwartet. Pochodzące  z  
końca  XVI  wieku  słownictwo  dotyczące  wojskowości  ma  często rodowód węgierski 
(hajduk, dobosz). WiąŜemy  to z panowaniem Stefana Batorego. Na wiek XVII  przypadają  
zapoŜyczenia  wschodniosłowiańskie  (hultaj,  hołota)  i  turecko-tatarskie (janczar,  jasyr),  
co  związane  jest  z  historycznymi  wydarzeniami  epoki. W  XVII  i  XVIII wieku o Ŝywione 
były  takŜe kontakty z Francją (dwie polskie królowe pochodziły z Francji). Francuszczyzna 
stała się językiem dworu, magnatów i szlachty. Wyrazy francuskie dotyczyły takŜe strojów, 
mody, tańców. W okresie zaborów nasiliły się wpływy rosyjskie i niemieckie. 
Przypomnieliśmy  historię  zapoŜyczeń  w  polszczyźnie,  by  wyraźnie  uświadomić  sobie,  
Ŝe Ŝaden  język,  Ŝadna  kultura  nie  mogą  funkcjonować  w  izolacji,  Ŝe  zapoŜyczanie  
wyrazów towarzyszy po prostu dziejom kaŜdej kultury.”1 
 

Pokazując rys historyczny uświadamiamy sobie, Ŝe nie jest to zjawisko nowe. Pojawia się 
i dziś. JednakŜe tym, co według Aldony Skudrzyk moŜe naprawdę niepokoić   „to   fakt,   Ŝe   
zjawisko   zapoŜyczania   dziś nie sprowadza  się  tylko  do  przyjmowania  licznych  
wyrazów,  ale  dotyczy  takŜe  ich  niezwykle szybkiej    adaptacji,  łatwego    pojawiania     
się  całych   serii  wyrazów  pochodnych     oraz niezwykłego  rozpowszechnienia  i  łatwości  

                                                           
1
Aldona Skudrzyk, Dobry zwyczaj – ZAPOŻYCZAJ?, „Postscriptum” nr 2-3 (42-43), 2002 
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przechodzenia  do  słownictwa  potocznego:  stąd poczucie zagroŜenia dla języka, dla 
kultury.”2 Autorka stwierdza dalej, Ŝe „ten rodzaj zapoŜyczeń jest i podstępny; i groźny dla 
języka. Powodują       bowiem       one    przyśpieszony       rozwój     znaczeń      wyrazów      
juŜ    istniejących,  wprowadzają        wieloznaczność,       szerszą    łączliwość,    co   nie   
jest   korzystne   dla   procesu  porozumiewania się. Spróbujmy przekonać się o tym, patrząc 
na nowe połączenia wyrazowe,  jakŜe  współcześnie  częste:  serwować  wiadomości,  
przyjazny  dla  środowiska,  inteligentny  samochód,  inteligentny  proszek,  generacja  
kosmetyków,  warsztaty  poetyckie,  adresować  spostrzeŜenia,   trening   psychologiczny.   
Zastanówmy   się,   na   czym   polega   nowe   uŜycie  wyróŜnionych wyrazów. W 
połączeniach z jakimi wyrazami były uŜywane dotychczas.  W  typie  zapoŜyczeń  ukrytych  
mieścić  się  będzie  takŜe  zjawisko  naśladowania  obcych  duchowi  języka  polskiego  
struktur  składniowych  typu:  biznes  plan  (zamiast plan  biznesu ,  plan biznesowy ) (…); 
auto-naprawa, auto-części, auto-salon  (zamiast:     naprawa      samochodów,        części    
samochodowe,         salon    samochodowy).        Takie  połączenia,  w  których  człon  
określający  stoi  na  pierwszym  miejscu  i  jest  nieodmienny,  najbardziej naruszają 
strukturę gramatyczną naszego systemu językowego. To tak, jakbyśmy  zaczęli  mówić 
pomidor-zupa  (nie:  zupa  pomidorowa)  lub  skóra-buty  (nie:  buty  skórzane).  Inne  jeszcze  
z  licznych  przykładów: Kredyt  Bank,  mass  media,  sport telegram,  wideo  film,  Grill 
Chata, Stek Gazda, But Hala, spróbujmy sami przełoŜyć na poprawną polszczyznę. 
ZapoŜyczamy  z  innych  języków  nie  tylko  obce wyrazy,  ale  takŜe  obce  zachowania 
pozasłowne. Najnowsze  zapoŜyczenia  w  tym  zakresie  to  coraz  częściej  stosowany  przez 
młodych  ludzi  (np.  dziennikarzy  prowadzących  programy  dla młodzieŜy  i  samą 
młodzieŜ) angielski  okrzyk  wow!  (wymawiany  jako  łoi  lub  łał)  dla  wyraŜenia  
zachwytu,  podziwu, zaskoczenia.  Okrzyk  ten  uŜywany  bywa  zamiast  polskich  
okrzyków:  ojej!,  jejku!,  ach! MłodzieŜ często teŜ uŜywa pochodzącego z kreskówek 
okrzyku upss!.”3  

Znany dziennikarz Andrzej Ibis Wróblewski opowiedział bardzo dosadną anegdotę o 
obecnej polszczyźnie: „Któryś z kolegów dziennikarzy napisał, Ŝe współczesną polszczyznę 
symbolizuje Kaczor Donald z hamburgerem w dziobie. To  trochę  na wyrost  taka metafora. 
UwaŜam,  Ŝe  jeszcze  jest  to  orzeł  biały,  chociaŜ  juŜ  z hamburgerem w dziobie – ale do 
tego Donalda bardzo mu niedaleko”.4 

Podsumowując problem, posłuŜę się słowami samej Aldony Skudrzyk: „Za   
zapoŜyczeniami   przemawia   wiele:  naturalność  rozwoju  kultury  i  języka,  wartościowe  
pozostawanie  w  kontakcie  z  innymi  kulturami,  postęp  cywilizacyjny,  międzynarodowa  
wymiana  naukowa...  Przeciw:  głównie  bezmyślność naśladownictwa”. 5  
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Jw. 

3
 Jw. 

4
 O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Red. J. Miodek. Wrocław 1996, 259. 

5
 Aldona Skudrzyk, Dobry zwyczaj – ZAPOŻYCZAJ?, „Postscriptum” nr 2-3 (42-43), 2002 
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2.3 Wulgaryzacja języka 
 

 

Według Słownika Języka Polskiego wulgaryzacja to „czynienie czegoś wulgarnym, 
ordynarnym, prostackim”6. Natomiast przymiotnik „wulgarny” jest wyrazem bliskoznacznym 
takich wyrazów jak: „ordynarny, nieprzyzwoity, prostacki, trywialny, grubiański”.7 To 
zjawisko językowe jest nieodłącznie związane z codziennością. By lepiej zobrazować ten 
problem, językoznawczyni Antonina Grybosiowa podaje przykład „z Ŝycia wzięty”:  
 

„Wsiadamy  sobie do pociągu woŜącego do pracy na 9.00 — studentów, urzędników  i  
biznesmenów. Wagon wygląda  lepiej  niŜ w  pociągach  porannych, ale przysiada  się dwóch 
męŜczyzn po  trzydziestce. (…)  Panowie  opowiadają  sobie  głośno  wraŜenia  z 
poprzedniego  wieczoru.  Opowieść  jest  dość  monotonna,  bo  zasadniczy  wątek  
przerywają stale wstawki typu ch..., pierd ..., k..., ch..., jeb...y, k...a itd. Panowie nie są ani 
zdenerwowani, ani oburzeni. Opowiadają  sobie  tylko  i  są z  siebie zadowoleni. Wyraźnie 
nie czują Ŝadnego skrępowania, choć w otwartym wagonie jedzie sporo kobiet młodych  i 
babć, które opowieść słyszą”.8  
 

Jak widzimy, duŜo Polaków nie ma najmniejszych zahamowań przed swobodnym 
uŜywaniem wyraŜeń społecznie uznanych za nieprzyzwoite. Co więcej, nie są wyraŜeniem 
negatywnych emocji, ale stają się, co jest ogromnie niepokojące, przerywnikiem, spójnikiem 
wypowiedzi. W innym artykule powyŜsza Autorka wysuwa własną hipotezę, dlaczego tak się 
dzieje:  
 

„Język, któremu towarzyszą obraz i dźwięk (muzyka, inne odgłosy płynące ze świata), 
jest  szczególnie  sugestywny,  zapada  w  pamięć.  Jest  takŜe  nowy  w kulturze. A przecieŜ 
tłumaczy się młodzieŜy, Ŝe to, co nowe, jest atrakcyjne – czytaj dobre. Mamy zresztą polskich 
naśladowców  prawdziwego  kina  brutalności  akcji,  wprowadzanie  bohaterów  z  
marginesu społecznego towarzyszy brutalny język. „Bohater” naszych czasów mówi 
brutalnie, „bluzga”. CzyŜ moŜna się dziwić młodemu chłopcu, Ŝe nie wyczuwa bariery  
językowej, Ŝe nie wie, co to jest tabu? I Ŝe nie wie teŜ tego dziewczyna? A  „wzory”  
nacierają  na  ich  wyobraźnię  nie  tylko  z  ekranów.  Niektórzy  politycy  i dziennikarze  
dzielnie  się  „w  tym  temacie”  spisują.  Janusz Korwin-Mikke  oskarŜa  rząd,  Ŝe „r Ŝnie  
głupa”,  tygodnik  Jerzego  Urbana  „Nie”  pozwala  ułoŜyć  słownik  polskich wulgaryzmów. 
No,  skoro  i  polityk,  i  aktor,  i  dziennikarz  uŜywają wulgaryzmów,  a  dorosły podróŜny  
siedzący  obok  nas,  który  nie  szczędzi  nam  wyrazów  z  k,  p,  ch – tak mówi publicznie i 

                                                           
6
 Słownik języka polskiego PWN, wydanie pierwsze, tom III, s. 779, Warszawa, 1981 

7
 Jw. 

8
 Antonina Grybosiowa, Pieprzone życie… czyli o słowach karczemnych, „Wiarus” 22.01.1997 
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nikt nie reaguje, to dlaczego ja miałbym się ograniczać? (…) Niestety  kryzys  polskiej 
rodziny to główne źródło źle rozumianego luzu w języku najmłodszego i średniego pokolenia.  
Kryzys rodziny to takŜe kryzys takich tradycyjnych wartości jak szacunek dla innego 
człowieka, wstyd,  niewinność myśli,  uczuć,  języka,  łagodność  i  dobroć,  prostota,  
prawość. Kto jeszcze wyznaje taki pogląd na świat, w którym Dobro pociąga bardziej niŜ Zło, 
i pragnie Ŝyć  kultywując  te wartości,  nie  potrafi  „bluzgać”.  Językiem  brutalnym  nie 
moŜna wyraŜać Dobra,  moŜna  nim  tylko  nazywać  zbrodnię,  gwałt,  przemoc,  róŜne  
odchylenia  od  normy  psychicznej.  Język  ten  odsłania  właściwie  bezradność  człowieka  
wobec  Zła  oraz  duchową pustkę.  Co  moŜna  sądzić  o  Ŝyciu  wewnętrznym  kogoś,  dla  
kogo  świat i Ŝycie w nim są zap...one, a wszystkie doznania sprowadzają się tylko do 
biologicznych odruchów? Tego  typu  „luz”  stanowi  najbardziej  Ŝenujący  osobowość  
człowieka  wyznacznik naszych czasów. (…) Czy  moŜna  próbować  powstrzymania  fali  
wulgaryzmów  i  językowego prostactwa? Sądzę, Ŝe  tak, a zacząć  trzeba od  rodziny  i 
młodocianych  i od  rewizji wzorów,  jakie  się  im podsuwa”.9  
 

Analizując powyŜsze materiały mogę, stwierdzić, Ŝe wulgaryzacja to nie tylko 
problem stricte językowy, ale przede wszystkim socjologiczny. Co sprawia, Ŝe tak wiele osób 
nie ma Ŝadnych zahamowań od uŜywania wulgarnych sformułowań? Przykład dany w 
rodzinie? Postawy konformistyczne, czyli naśladowanie osób przynaleŜących do danej grupy? 
Chęć wyraŜenia siebie? Moda na takie zachowanie? A moŜe winowajcą jest muzyka hip-hop, 
w której wyrazy powszechnie uwaŜane za ordynarne stanowią trzon utworów? Ale z drugiej 
strony przekleństwa uŜywane przez raperów teŜ musiały się skądś wziąć. Schemat błędnego 
koła – wracamy do wartości wyniesionych z domu rodzinnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Antonina Grybosiowa, Mówić na luzie, Język wtopiony w rzeczywistość. Katowice 2003, s. 70-74 
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3. WŁASNE BADANIE OPINII 
PUBLICZNEJ 

 

3.1 Ankieta o stosunku Polaków do języka polskiego 
 

 

W 2005 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przypadającego 21 lutego, Centrum 

Badania Opinii Społecznej na zlecenie Rady Języka Polskiego przeprowadziło badanie, mające na celu 

sprawdzenie, jaki jest stosunek Polaków do ich ojczystego języka. Postanowiłem przeprowadzić takie 

same badanie w mojej szkole. Poniżej zestawiam jego wyniki. 

 

3.2      Wyniki przeprowadzonej ankiety 
 

Liczba ankietowanych: 30 

Przedział wiekowy: 13-16 lat 

Dlaczego, Twoim zdaniem, naleŜy dbać o język, którym się posługujemy? 

1) bo polszczyzna jest wartością, która spaja naród i trzeba ją pielęgnować 40% 

2) bo nauczyli mnie w domu, Ŝe naleŜy dbać o język ojczysty 0% 

3) bo ludzie kulturalni powinni mówić poprawnie 43,4% 

4) bo mówienie poprawne pomaga w porozumiewaniu się 3,3% 

5) bo kiedy mówi się niepoprawnie, inni ludzie gorzej traktują takiego człowieka 6,7% 

6) po prostu trzeba, choć nie umiem tego dobrze uzasadnić 3,3% 

7) Trudno powiedzieć 3,3% 

8) bo nasz język jest bardzo ładny  0% 
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Co Ciebie najbardziej razi we współczesnej polszczyźnie uŜywanej publicznie? 
(moŜliwych kilka odpowiedzi – odsetki nie sumują się do 100) 

1) Ubóstwo słownictwa 36,6% 
2) Masowe zapoŜyczenia z języków obcych 20% 
3) Wulgaryzmy 60% 
4) Niechlujność wymowy 66,6% 
5) Za duŜo wyrazów i wyraŜeń potocznych 16,6% 
6) Za duŜo wyrazów „mądrych” 16,6% 
7) Trudno powiedzieć 0% 
8) Nic mnie nie razi  0% 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
3.3       Porównanie wyników – badania krajowe/moje środowisko 
 

Kto, Twoim zdaniem, decyduje o tym, co w języku jest poprawne? 
1) Znani językoznawcy lub instytucje, zajmujące się językiem polskim, np. Rada 
Języka Polskiego 

26,6% 

2) Osoby mające wpływ na polszczyznę publiczną, np. dziennikarze 13,4% 
3) Wszyscy ludzie mówiący po polsku 50% 
4) Wykształcone warstwy społeczeństwa 3,3% 
5) Nikt 0% 
6) Trudno powiedzieć 6,7% 

Czy po sposobie mówienia i pisania moŜna oceniać poziom człowieka 
(jego inteligencję i kultur ę)? 

1) Zdecydowanie tak: język jest podstawowym czynnikiem odzwierciedlającym 
inteligencję i kultur ę człowieka 

20% 

2) Tak, człowiek na poziomie mówi sprawnie i poprawnie 16,6% 
3) Raczej tak: człowiek na poziomie stara się mówić poprawnie 23,4% 
4) Być moŜe tak, choć zdarzają się ludzie, którzy wskutek róŜnych okoliczności 
mówią niepoprawnie, ale nie są nieinteligentni czy niekulturalni 

26,6% 

5) Nie: nie widzę zasadniczego związku między poprawnością mówienia a 
poziomem człowieka 

6,7% 

6) Trudno powiedzieć 6,7% 
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Dlaczego, Twoim zdaniem, naleŜy dbać o język, którym się posługujemy?10 
 

 
 

Warto zwrócić uwagę, Ŝe zarówno dorośli Polacy, jak i młodzieŜ uwaŜają polszczyznę 
za wartość spajającą naród i wymagającą pielęgnacji (odpowiednio 35,4% i 40% 
ankietowanych). JednakŜe, co niepokojące, umiłowania do języka z domu rodzinnego nie 
wyniósł Ŝaden z ankietowanych nastolatków. Mimo to młodzieŜ  w zdecydowanej większości 
uwaŜa poprawne mówienie za powinność kulturalnego człowieka (aŜ 43,4% pytanych). 

                                                           
10

  Badanie CBOS z dnia 21.02.2005 r. źródło: 

http://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=121 

Stan na dzień 27.02.2009r. 
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Co Ciebie najbardziej razi we współczesnej polszczyźnie, uŜywanej 
publicznie?11 
 

 
W tym pytaniu obie grupy wiekowe wskazały najbardziej irytujący je problem: 

Dorośli – wulgaryzmy (86,3% ankietowanych), młodzieŜ – niechlujność wymowy (66,6% 
uczniów) Co ciekawe, młodzieŜ nie dostrzega tak bardzo jak dorośli masowego zapoŜyczania 
wyrazów obcych – trudno się dziwić, skoro roczniki urodzone w wolnej Polsce od małego 
                                                           
11

 Jw. 
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chłonęły te wyrazy jako naturalny element języka. Poza tym korzystanie z nowych 
technologii sprawiło przyswajanie obcej terminologii na równi z ojczystą. 

Kto, Twoim zdaniem, decyduje o tym, co w języku jest poprawne?12 

 

                                                           
12

 Jw. 
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Czy po sposobie mówienia i pisania moŜna oceniać poziom człowieka 
(jego inteligencję i kultur ę)?13 

 

                                                           
13

 Jw. 
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4. OPINIA EKSPERTA 
 

4.1 ZapoŜyczanie wyrazów obcych - sfery językowe  

 

O opinię spytałem Panią mgr Annę Cybulską-Szmalc, nauczycielkę języka polskiego w 
gimnazjum, do którego uczęszczam. Moja rozmówczyni, wypowiadając się na temat 
problemu zapoŜyczeń do języka polskiego, podzieliła język polski na 3 obszary, w których 
występuje to zjawisko: sfera techniczno-informatyczna, publiczna i prywatna. Wskazuje teŜ 
formy ochrony i popularyzacji języka jak równieŜ raŜącą jego wulgaryzację. 

 

4.1.1 Sfera techniczno-informatyczna 

 

„Pierwszą grupę stanowią zapoŜyczenia związane z związane z rozwojem nowych 
technologii, przyjmowane z języka angielskiego. Na takie zapoŜyczenia trudno będzie 
wpłynąć przynajmniej z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, oprogramowanie i inne 
narzędzia komputerowe pojawiają się tak szybko, Ŝe zanim ustali się polską nazwę, wśród 
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uŜytkowników funkcjonuje juŜ angielska i raz przyjęta nie daje się łatwo zastąpić. Natomiast 
sam język nie jest w stanie zareagować błyskawicznie. Po drugie, informatyka dotyczy teraz 
właściwie kaŜdej grupy społecznej. Mamy z nią do czynienia od małego dziecka, poprzez 
osobę pracującą, aŜ do emerytury. Ponadto sformułowania dotyczące nowych technologii 
przestały występować tylko w kręgach specjalistycznych – na dobre zagościły w języku 
powszednim. W związku powszechnością tego słownictwa jest to walka z wiatrakami, która 
prawdopodobnie nie zostanie uwieńczona sukcesem”. 

 

4.1.2  Sfera publiczna 

 

„W sferze publicznej moŜna jeszcze walczyć o poprawność językową. Wyrazy typu 
market  są dla polskiego bezuŜyteczne, poniewaŜ zastępują juŜ występujące nazwy rodzime, z 
powodzeniem funkcjonujące w obiegu masowym (w tym przypadku powinniśmy mówić po 
prostu „sklep”). Inny przykład – mówi się hit, zamiast powiedzieć „przebój” [niechlubny 
przykład daje tu Telewizja Polska – co tydzień moŜemy przecieŜ obejrzeć „Hit na sobotę” – 
czy audycja Radia Eska – Hity na czasie - przyp. Autora]. Warto nagłaśniać i surowo potępiać 
takie zjawisko”. 

 

4.1.3  Sfera prywatna 

 

„Język codzienny bardzo często charakteryzują uproszczenia. Przykład stanowi modny 
frazeologizm „diametralna róŜnica”. Nie szukamy określeń typu „zasadnicza” czy „wyraźna” 
co zubaŜa nas język. Inną sprawą są zniekształcenia polskiego, dokonywane przez 
poszczególne grupy społeczne, np. młodzieŜ. Myślę, Ŝe własna świadomość uŜytkowania, 
praca szkoły i domu dałyby razem znaczące efekty”. 

 

4.2 Jak chronili śmy i jak chronimy własny język? 

 

„W historii języka wyróŜniamy zawsze 2 etapy: renesans – Mikołaj Rej, który próbował 
uświadomić Polakom, Ŝe mamy swój własny język, który naleŜy chronić. Jego apel znalazł 
odzew dopiero po 200 latach. Wtedy to, w XVIII wieku, powstały pierwsze traktaty o 
czystości języka. Nasi rodacy odczuli potrzebę ochrony tego elementu kultury, gdyŜ stanowił 
on o naszej inności w Europie. Kwestia pielęgnowania języka powróciła stosunkowo 
niedawno, przed wejściem Polskim do struktur Unii Europejskiej. Zadawano sobie wtedy 
pytanie: co będzie unijne, a co odrębne? Jeśli chodzi o język to zdecydowanie opowiadano się 
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za drugim wariantem. JednakŜe najwaŜniejsza pozostaje kwestia świadomości narodowej. 
Rozbudza się ją poprzez liczne programy mające na celu popularyzację języka polskiego, np. 
działalność prof. Jerzego Bralczyka w Warszawie czy teŜ prof. Jana Miodka we Wrocławiu. 
Tylko będąc z polszczyzną za pan brat, jesteśmy w stanie przekazywać ją kolejnym 
pokoleniom”. 

 

4.3 Problem wulgaryzacji języka 

„Ćwierć wieku temu język przynaleŜał do pewnych środowisk. Rozmawiając z daną 
osobą moŜna było stwierdzić mniej więcej z jakiego regionu pochodzi, jakie posiada 
wykształcenie oraz z jakiego środowiska się wywodzi. Było wiadomo teŜ, Ŝe jeśli ktoś 
przynaleŜy do elit społecznych, siłą rzeczy nie uŜywa pewnych sformułowań. W dzisiejszych 
czasach ta reguła została drastycznie złamana i warto by się zastanowić dlaczego tak jest, 
dlaczego to przestaje razić ludzi? Zdarzają się sytuacje, gdy ktoś uŜyje słowa wulgarnego. 
Bardzo często spotykam się wtedy z tym, Ŝe osoba, którą upominam by tak nie mówiła, nie 
wie o jaki wyraz chodzi, gdzie w jej wypowiedzi jest problem. W ten sposób mówią coraz 
młodsze dzieci. Na zakończenie warto postawić sobie pytanie: czy to są zmiany językowe, 
czy teŜ zmiany dotyczące elit? Być moŜe to właśnie w tym aspekcie socjologicznym tkwi 
sedno problemu”. 

 

5. ALTERNATYWNE 
ROZWIĄZANIA 

W oparciu o przygotowany przeze mnie materiał, chcę przedstawić cechy jakie w mojej 
ocenie powinno mieć dobre rozwiązanie: 

• Projekt dotyczy jak największej liczby osób bądź jest adresowany do grup 
decydujących o przyszłym kształcie języka; 

• Popularyzuje poprawność języka polskiego, piętnując nadmierne zapoŜyczenia, 
wulgaryzmy i błędy językowe; 

• Ma szansę zyskać aprobatę strategicznego patrona (Ministerstwo Edukacji, Instytut 
Języka Polskiego, Rada Języka Polskiego, uczelnia wyŜsza, jakiekolwiek 
gimnazjum/liceum); 

• Jego wdroŜenie przyniesie długotrwałe, pozytywne skutki; 
• Ma szansę uzyskać akceptację społeczeństwa i zmotywować je do działania; 

Oto moje propozycje: 
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1. Utworzenie wielu publicznych bibliotek internetowych, mających zachęcić 
uŜytkowników Internetu do odkrywania bogactwa polskiej literatury 

PLUSY MINUSY 
Popularyzacja literatury a zarazem 
propagowanie poprawności językowej 
poprzez lekturę polskiej literatury 

Wymagana szeroka kampania reklamowa 
informująca o takiej moŜliwości 

Ogólnodostępność Prawdziwa ksiąŜka jest niezastąpiona 
Szansa na zainteresowanie młodzieŜy 
czytaniem 

Wymaga potęŜnego sztabu stale 
czuwającego nad stanem bibliotek i ich 
utrzymaniem 

 Nie obejmuje swoim zasięgiem wielu grup 
społecznych, chociaŜby osób w wieku 
podeszłym 

 
2. Kampania medialna wyśmiewająca błędy językowe Polaków, stosowanie 

wulgaryzmów i nadmierne zapoŜyczanie wyrazów obcych 
PLUSY MINUSY 

Uświadomienie Polakom ich błędów Akcja prowokacyjna, kontrowersyjna 
Funkcja dydaktyczna By była skuteczna wymaga porozumienia 

mediów i ustalenia strategii działania 

Obejmie swym zasięgiem wiele warstw 
społecznych 

MoŜe przynieść skutki odwrotne do 
zamierzonych – zamiast piętnowania 
przerodzi się w popularyzację złych 
nawyków językowych 

 MoŜe nie uzyskać poparcia społeczeństwa 

 
3. Szeroka popularyzacja wszelkiej poprawności językowej w sektorze edukacji 

PLUSY MINUSY 
Oddziaływanie rozwiązania na dzieci i 
młodzieŜ, od których zaleŜy przyszłość 
języka 

Subiektywnie brak 

Akcja wielorazowa 
Przystępna forma  
Bardzo moŜliwe poparcie Ministerstwa 
Edukacji, przedszkoli, gimnazjów, 
liceum, uczelni wyŜszych, Domów 
Kultury i innych placówek oświaty 
Inwestycja mogąca znacznie ochronić 
język polski 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WNIOSEK: Wybieram rozwiązanie nr 3 ze względu na społeczną przydatność i przewagę 
korzyści wynikających z tego projektu. 
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6. WYBRANE ROZWIĄZANIE 

 
6.1 Prezentacja 

 

 

Szeroka popularyzacja wszelkiej poprawności językowej w sektorze edukacji – to w mojej 
ocenie najbardziej słuszne rozwiązanie. Przyglądając się wielkim akcjom medialnym moŜemy 
stwierdzić, Ŝe poruszają one często istotne problemy lecz jest to inicjatywa jednorazowa, o 
której po pewnym czasie się zapomina. CięŜko jest teŜ zmienić juŜ ukształtowane, złe nawyki 
językowe u dorosłej części społeczeństwa takie jak wulgaryzmy, nadmierne stosowanie 
wyrazów obcojęzycznych. Jednak ucząc nie popełniania błędów, jeszcze za nim się pojawią, 
moŜna uzyskać pozytywne efekty. Dotyczy to dzieci i młodzieŜy, których moŜna przekonać, 
Ŝe dbanie o język ojczysty to nie tylko działanie prawdziwego patrioty i przykładnego 
obywatela, ale teŜ człowieka sukcesu. Inicjatywa ta nie musi być nudna! Przeprowadzenie 
konkursów, zorganizowanie publicznego czytania polskich ksiąŜek, przygotowanie akcji 
informacyjnych wśród młodzieŜy – to tylko przykłady, ale moŜliwości jest o wiele więcej – 
pozostaje tu szerokie pole do popisu dla kreatywności uczniów, którzy sami mogą 
zaproponować jak chcieliby popularyzować mowę ojczystą.  

 

 

6.2 Plan działania i przewidywane skutki 

 

1. Na początek wystarczy inicjatywa jednej osoby – uczeń moŜe zaproponować dyrekcji 
plan obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21.02) w jego szkole 
(Przykładowe pomysły: Konkurs na najlepszego mówcę, Publiczne czytanie, Zabawy 
z językiem – zabawy aktywizujące i zapoznające ucznia z bogactwem j. polskiego, 
Ogólnoszkolne dyktando, „Wyraź to po polsku!” – konkurs polegający na wymyśleniu 
najciekawszego, polskiego zamiennika dla wyrazu obcego; Sztuka teatralna ukazująca 
pułapki językowe i potępiająca wulgaryzmy; wszystko przygotowane przez uczniów 
pod czujnym okiem nauczycieli). 

2. Gdy pomysł spotka się z powszechną akceptacją, moŜna rozszerzyć zakres działania – 
zaproponować podobne konkursy, ale juŜ na szczeblu dzielnicowym. Nie muszą być 
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ściśle powiązane z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Jeśli akcja 
cieszyłaby się duŜym powodzeniem, moŜna by było organizować ją okresowo, a 
nawet stworzyć kalendarium „Rok szkolny z językiem polskim” z planem działania na 
kaŜdy miesiąc. 

3. Z roku na rok comiesięczne inicjatywy zyskują sympatię uczniów, poparcie 
nauczycieli i aprobatę Ministerstwa Edukacji Narodowej, które udostępnia szkołom 
biorącym w nich udział fundusze na nagrody i na pokrycie kosztów technicznych 
akcji. Udział bierze juŜ całe miasto. 

4. Patronat honorowy nad akcją obejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – projekt 
staje się ogólnopolski.  

PowyŜszy plan działania to wersja bardzo optymistyczna, jednak moŜliwa. Nawet 
jeŜeli nie dojdzie do przeprowadzenia akcji w całej Polsce, to inicjatywa ogólno miejska 
teŜ będzie niebywałym sukcesem. Do powodzenia mojego rozwiązania moŜe się 
przyczynić przystępne podejście do tematu opracowane z myślą o uczniach oraz czynnik 
motywujący – nagrody, dodatkowe oceny itp. 

 

 

6.3 Uzasadnienie wyboru takiej drogi 

 

UwaŜam, Ŝe ta akcja jest w stanie uczulić młodzieŜ na problemy zapoŜyczania wyrazów 
obcych i uŜywania wulgaryzmów. Wiadomą rzeczą jest, Ŝe problemy te nie zostaną 
całkowicie rozwiązane, bo ich sedno, jak juŜ było to wspomniane w tej pracy, leŜy o wiele 
głębiej (np. w wartościach wynoszonych z domu rodzinnego). JednakŜe zorganizowanie 
takiego przedsięwzięcia przyniesie duŜe korzyści pomagając kształtować poprawnie i 
kulturalnie mówiących Polaków.  

Niektórzy językowcy bija na alarm – jeśli będziemy tak zapoŜyczać, nasz język moŜe 
całkowicie zniknąć. Wspomniane przeze mnie rozwiązanie pomoŜe przed tym uchronić, a 
przynajmniej stworzyć grupy społeczne, które będą na punkcie języka uwraŜliwione i będą 
podtrzymywały go w czystej formie.  

Jak pokazała ankieta przeprowadzona w moim gimnazjum (patrz: s. 9-14) młodzieŜ uwaŜa 
dbanie o język jako  konieczność dla kulturalnego człowieka. Wulgaryzmy i niechlujność 
wymowy bardzo przeszkadzają młodym, jak wykazały wyniki, stąd taka inicjatywa wychodzi 
naprzeciw takim oczekiwaniom. 

 

 
 
 



Praca konkursowa „Ojczyzna – Polszczyzna” – Jacek Głowacz 

Strona 21 z 22 

 

 
 

6.4   Ocena szans realizacji 

 

UwaŜam, Ŝe pomysł jest jak najbardziej do zrealizowania, ale potrzebne są chęci i 
kreatywność organizatorów. Do pomysłu nie moŜna podejść szablonowo i naukowo, aby nie 
kojarzył się młodzieŜy z czymś niemodnym i skazanym na poraŜkę. Jak juŜ wspominałem, 
jest wiele sposobów przedstawienia problemu, więc moŜliwości są praktycznie 
nieograniczone. Jestem pewien, Ŝe takie działanie znajdzie wielu sojuszników, wymienionych 
w powyŜszej tabelce. 

Jednak pomysł ma własne trudności, z którymi trzeba się zmierzyć – tu mogą pojawić 
się problemy organizacyjne, więc akcja musi być przemyślana i skoordynowana. Niepokoję 
się teŜ o skuteczną kampanię reklamową i szkolną mającą zachęcić uczniów do udziału. By 
efektywnie spełniała rolę musi być wykonana przez rówieśników dla rówieśników.  

Kwestią, z którą musi zmierzyć się kaŜdy pomysł to źródła finansowania – tu mamy w 
zasadzie dwie drogi: 

• Finansowanie z funduszy lokalnych (szkoła, Rada Rodziców); 

• Wystosowanie wniosku o pomoc finansową do Ministerstwa Edukacji Narodowej lub 
do Europejskiego Funduszu Społecznego; 

KaŜdy z tych wariantów ma swoje plusy i minusy, ale sądzę, Ŝe te źródła są w stanie 
wspomóc tak szczytną inicjatywę. 

 

 

 

PRZEWIDYWALNE 
TRUDNOŚCI 

POTENCJALNI 
SOJUSZNICY 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Organizacyjne Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

Zachęcenie uczniów do 
udziału 

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Europejski Fundusz Społeczny 

Kampania reklamowa Instytut Języka Polskiego Składki Rady Rodziców 
Rada Języka Polskiego  
Polska Akademia Nauk 

 
Fundusze szkoły 
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7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
KOŃCOWE 

 

Moja praca ukazała ogólny rys problemów z językiem, opinię publiczną, eksperta oraz 
proponowane rozwiązanie. Myślę, Ŝe jeśli chcemy chronić nasz język, działanie tego typu są 
niezbędne. Jednak by ta inicjatywa była efektywna, musi być stanowcza oraz ciekawie przedstawiona. 
Warto nie zwlekać, ale zacząć od najmłodszych – przedszkola teŜ mogą mieć tu waŜną rolę w 
krzewieniu poprawnego uŜycia języka juŜ od małego dziecka. Warto dbać o polszczyznę, bo jest to 
spuścizna naszych ojców, o której czystość walczono między innymi podczas zaborów, w okresie 
germanizacji i rusyfikacji. Nasz język i naród przetrwał, co zawdzięczamy przodkom, ale ich trudy 
dąŜące do tego byśmy dziś mogli posługiwać się rodzimą mową nie mogą pójść na marne.  

Zapomnijmy o supermarketach, fajnych słowach, cool okrzykach, wyrazach na „k” i zacznijmy 
uŜywać pięknego języka. Dzięki temu nie zostaniemy zamerykanizowani oraz będziemy nieść 
przykład jak naleŜy pielęgnować  to dobro narodowe i kulturalne innym narodom Europy i świata. 

 


