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TŁO 

 Uniwersytet Karola w Pradze jest jednym z pięciu ośrodków akademickich w Czechach, 

w których można uczyć się polskiego. Pozostałe znajdują się w Brnie na Uniwersytecie Masaryka, 

w Ołomuńcu na Uniwersytecie Palackiego, na Uniwersytecie Ostrawskim i na Uniwersytecie w 

Pardubicach. Zainteresowanie studiami polonistycznymi na Uniwersytecie Karola utrzymuje się 

na stałym poziomie, zmienia się jednak charakterystyka kandydatów na studia. U progu XX wieku 

zdecydowana większość przyszłych polonistów miała już kontakty z Polską, niejednokrotnie 

rodzinne lub wynikające z ukończenia polskiej szkoły. W następnych latach większość studentów 

deklarowała zerową lub minimalną znajomość języka i polskich realiów. Aktualnie oba typy 

studentów stanowią w przybliżeniu po połowie wszystkich przyjętych na polonistykę, a znajomość 

języka waha się od żadnej do poziomu nawet B2. Jest to także wyzwanie dla lektora języka 

polskiego, który na początku każdego roku akademickiego musi przeorganizować swoją pracę, by 

rozdzielić słuchaczy do poszczególnych grup, nierzadko proponując dodatkowe zajęcia 

odpowiadające aktualnym potrzebom1. 

W Pradze poza kursem proponowanym na uniwersytecie starsza młodzież i dorośli mogą 

uczyć się języka polskiego również w Instytucie Polskim, a także w wielu szkołach językowych, 

na lekcjach indywidualnych i grupowych. W Instytucie Polskim w Pradze kursy odbywają się od 

blisko 30 lat, obecnie na poziomach od A1 do C1 i prowadzone są w grupach liczących od 7 do 

13 studentów. Wśród uczestników znajdują się przede wszystkim osoby hobbystycznie 

                                                 
1 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost / 90 lat praskiej polonistyki – historia i współczesność, red. Benešová 

M., Rusin-Dybalska R., Zakopalová L., Praha 2013, s. 67-68. 
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zainteresowane polską kulturą i historią, podróżujące do Polski na wakacje, mające wieloletnich 

polskich znajomych lub polską rodzinę. Zdarzają się również osoby przygotowujące się do pracy 

w Polsce lub prowadzące działalność gospodarczą, którą planują rozszerzyć na zagraniczny rynek. 

Instytut Polski nie organizuje jednak kursów nastawionych na nauczanie języka specjalistycznego. 

Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie prywatną nauką wśród pracowników 

rozmaitych praskich firm jest jednym ze wskaźników zwiększającego się zapotrzebowania na 

nauczanie języka biznesowego. Spowodowane jest to zarówno pojawianiem się na czeskim rynku 

coraz większej liczby polskich firm, ale także ekspansją czeskich przedsiębiorstw na rynek polski. 

Mimo powszechnej i dość dobrej znajomości języka angielskiego, który mógłby służyć 

międzynarodowej komunikacji, Czesi wskazują na konieczność posługiwania się językiem 

polskim. Jest im on potrzebny głównie podczas wyjazdów służbowych oraz w komunikacji z 

polskimi klientami, ale jedną z równie często podawanych motywacji jest także nawiązanie 

bliższej i bardziej swobodnej relacji z polskimi partnerami, którzy dużo chętniej nawiązują 

współpracę i uczestniczą w spotkaniach prowadzonych w ich języku ojczystym. Podstawowym 

problemem, z którym spotykają się praskie szkoły językowe jest niewystarczająca liczba 

doświadczonych lektorów, którzy mogliby takie kursy poprowadzić, a także brak odpowiednich 

materiałów usprawniających lektorską pracę. 

Publikacje dotyczące historii nauczania języka polskiego w Czechach: 

• Česká polonistika a polská bohemistika. Polonistické studie v České republice a 

bohemistické studie v Polské republice v posledních třiceti letech. Historické a filologické 

obory / Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim 

trzydziestoleciu. Nauki historyczne i filologiczne, red. M. Myška, R. Gładkiewicz, 

Praha/Praga 1995. 

• 80 let české polonistiky (obraz Celostátního fóra polonistů u příležitosti 80 let české 

polonistiky a 50. výročí básníků K.I. Gałczyńského a J. Tuwima), red. L. Štěpán, Brno 

2004.  

• Poláci v Brně a na jižní Moravě. In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. 

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, red. R. Madecki, L. Štěpán, Brno 2006.  
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• Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století/Czeska polonistyka i polska 

bohemistyka na przełomie stuleci, red. M. Borák, R. Gładkiewicz, Praha 2009. 

• 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, red. M. Pančíková, 

Bratislava 2009. 

• Kaleta P., Rusin-Dybalska R., Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów 

Środkowoeuropejskich, w: Polonistyka bez granic, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, 

t. 1, Kraków 2010. 

• 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost / 90 lat praskiej polonistyki – historia i 

współczesność, red., Benešová M., Rusin-Dybalska R., Zakopalová L., Praha 2013. 

• Madecki R., Baron R. a kol., Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – 

historie – politologie – právo) (Inquiries in Czech Polish Studies: Tradition and 

Contemporaneity (Philology - History - Politcal Science – Law)), Series A – Monografia, 

Volumen 56, Praha 2014. 

• Madecki R., Historia, współczesność i przyszłość brneńskiej polonistyki, czyli od filologii 

do studiów polskoznawczych (History, Present and Future of the Polish Department in 

Brno, or from Philology to Polish Studies), w: Proměny polonistiky: tradice a výzvy 

polonistických studií, red. M. Benešová, R. Rusin-Dybalska, L. Zakopalová, wyd. I, Praha 

2014.  

• Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes / Polonistyka w Ołomuńcu dawniej i dziś, red. 

M. Sobotková i inni,  Olomouc 2014. 

• Pospíšil I., Madecki R., Česká polonistika: nové výzvy, nová témata, wyd. I, Brno 2012. 

• Rusin-Dybalska R., Polonistyka na Uniwersytecie Karola w Pradze – historia i 

współczesność, „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1(15). 

• Madecki R., Baron R., Malicki J. et al., Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy 

Środkowej i Wschodniej, Praha 2016. 

• Madecki R., Czeskie badania nad Polską w XX-XXI wieku w kontekście Europy Środkowej 

i Wschodniej (Czech Polish Studies in the 20th and 21st century in the context of Cental 

and Eastern Europe), w: Social and Political Transformations in Central and Eastern 
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Europe (1917-2017): Factors, Achievements, Problems, 28.-29. 6. 2018, Odessa, Ukraine 

2017. 

• Madecki R., Baron R.,  Czeskie studia polonistyczne w kontekście porównawczym (Polish 

Studies in the Czech Republi : A Comparative Approach), w: J. Tambor, A. Achtelik, K. 

Graboń,  W kręgu (glotto)dydaktyki, wyd. I, Katowice 2018.  

• Baron R., Madecki R., Rusin-Dybalska R., History of Polish Studies at Czech Universities 

(Current State of Research). „Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal” 2019,  nr 

11/2. 

• Madecki R., Baron R., Rusin-Dybalska R., K dějinám české polonistiky do roku 1939 (On 

the History of Czech Polish Studies until 1939), w: Kongres českých polonistických studií, 

závěrečná konference (historická sekce), 20.-22. 11. 2019, Praha 2019. 

• Madecki R., Polonistika na Masarykově univerzitě (Polish Studies at Masaryk University), 

w: Ústav slavistiky: východiska a perspektivy, Masarykova univerzita, red. I. Pospíšil, L. 

Paučová, wyd. I, Masarykova univeryita, Brno 2019. 

 

NAUCZANIE JPJO NA UNIWERSYTECIE KAROLA W PRADZE 

Polonistyka w Pradze jest najstarszą polonistyką w Czechach, a w 2023 roku będzie 

obchodzić setną rocznicę powstania. Pierwsze wykłady o języku polskim miały co prawda miejsce 

w Pradze już w 1849 roku, ale samodzielna Katedra Języka Polskiego i Literatury powstała na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola jesienią 1923 roku jako część tzw. Seminarium 

Słowiańskiego. Jej kierownikiem został znany w polonistycznym świecie dr Marian Szyjkowski z 

Krakowa, którego wykład inauguracyjny o czesko-polskich powiazaniach kulturalnych 

wygłoszony 13 października 1923 roku uznaje się za symboliczne rozpoczęcie działalności 

praskiej polonistyki uniwersyteckiej.2 W czasach kierownictwa Szyjkowskiego na polonistyce 

odbywały się przede wszystkim kursy literatury oraz praktyczne zajęcia językowe, które od lat 30. 

prowadziła kolejna znana osobistość – Iza Šaunová. Pod koniec lat 40. dołączył do niej drugi 

nauczyciel, co było możliwe dzięki podpisaniu czechosłowacko-polskiej umowy o współpracy 

kulturalnej, która obejmowała m.in. wzajemną wymianę lektorów uniwersyteckich. W następnym 

                                                 
2 Ibidem, s. 2. 
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dziesięcioleciu kurs języka polskiego prowadziło już trzech lektorów – dwóch zatrudnionych 

bezpośrednio na Uniwersytecie Karola (oprócz Iza Šaunovej, był to wówczas Theodor Bešta) oraz 

jeden na podstawie wspomnianej umowy międzynarodowej (Andrzej Sieczkowski). Ważnym 

osiągnięciem ówczesnej praskiej polonistyki było wydanie podręcznika dla szkół wyższych – 

Jazyk polský (1958) autorstwa Izy Šaunovej, który nie tylko wypełnił olbrzymią lukę na rynku 

tego typu podręczników, ale uznawany jest za „jeden z najlepszych podręczników do nauki języka 

polskiego, jaki powstał na praskiej polonistyce”.3 W latach 60. w wyniku różnych zmian 

personalnych polskiego uczył już tylko Theodor Bešta, ale po 1970 roku do Pragi zaczęli 

regularnie przyjeżdżać lektorzy z Polski w ramach umów trwających zazwyczaj cztery lata.  

Do 1989 roku polonistyka była traktowana przede wszystkim jako kierunek dodatkowy dla 

studentów, który jako swój główny przedmiot wybierali najczęściej bohemistykę. Zmieniło się to 

od roku akademickiego 1990/1991 – od tej pory polonistykę można było studiować jako kierunek 

samodzielny lub w ramach tzw. studiów dwukierunkowych w połączniu z innym wybranym 

przedmiotem. Rozszerzona została liczba godzin praktycznej nauki języka, dodatkowo 

uzupełnionej ćwiczeniami przekładowymi. Pierwszym lektorem po 1989 roku został Mieczysław 

Balowski skierowany do Pragi w ramach umowy międzynarodowej, w wyniku konkursu 

organizowanego przez Departament Współpracy Międzynarodowej przy Ministerstwie Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. W latach 90. powstało też kilka ważnych podręczników do nauki 

polskiego, będących wynikiem współpracy między Uniwersytetem Karola a ośrodkami w Polsce 

i skierowanych głównie do czeskich studentów (Czy Czechów jest trzech?, A. Seretny i K. 

Pösingerovej; Coraz bliżej Polski, również autorstwa A. Seretny i K. Pösingerovej; Mówię po 

polsku. Učebnice polštiny pro Čechy autorstwa byłej lektorki praskiej polonistyki Z. Tarajło-

Lipowskiej). Lata 90. sprzyjały też ożywionej współpracy miedzy praską polonistyką a Instytutem 

Polskim w Pradze. Dzięki temu studenci polonistyki mieli możliwość uczestniczenia w 

wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ten ośrodek oraz polską ambasadę. Liczba 

kandydatów na studia polonistyczne w omawianym okresie wynosiła średnio od 10 do 15.4 

                                                 
3 Ibidem, s. 36-37. 
4 Ibidem, s. 151. 
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Od 2006 roku specjalizacja polonistyczna (obok słowacystyki i sorabistyki zastąpionej 

następnie przez hungarystykę) stała się częścią Zakładu Środkowoeuropejskiego należącego do 

utworzonego kilka lat wcześniej Instytutu Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich. 

Zmieniona struktura organizacyjna, ale również konieczność dostosowania się do nowych realiów 

(system boloński) spowodowały, że od kolejnego roku akademickiego (2007/2008) rozpoczęła się 

realizacja nowego modelu tzw. studiów terytorialnych. W ramach programu Studia 

Środkowoeuropejskie utworzone zostały trzy specjalizacje: polska, słowacka i węgierska. Studia 

miały charakter jedno- i dwukierunkowy, realizowane były początkowo na poziomie licencjackim 

(3 lata), a od roku akademickiego 2011/12 także magisterskim (2 lata). Na pierwszym z nich nauka 

zogniskowana była w trzech blokach – literackim, językowym oraz historyczno-kulturowym. W 

ramach studiów magisterskich studenci mieli do wyboru blok historyczno-literacki i 

językoznawczy. Tak jak w przypadku poprzedniego modelu istniała możliwość kontynuacji 

studiów na poziomie doktoranckim.  

Do kolejnej zmiany organizacyjnej doszło w 2011 roku, w którym Instytut Studiów 

Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich został podzielony na trzy odrębne jednostki, w wyniku 

czego powstała między innymi samodzielna Katedra Studiów Środkowoeuropejskich5 

specjalizująca się w nauczaniu polonistyki, słowacystyki, hungarystyki, a od 2015 roku również 

romistyki, kontynuująca ideę studiów terytorialnych. W 2018 roku uznano, że wspólne nauczanie 

kultury, literatury i historii kilku krajów przestało być atrakcyjne dla potencjalnych słuchaczy i 

zdecydowano o rozdzieleniu ich na odrębne specjalizacje. Wiązało się to także z odmiennym 

podejściem do rozumienia przymiotnika środkowoeuropejski, które dotąd oznaczało – odnoszący 

się jednocześnie do wszystkich kontekstów Europy Środkowej, a od roku akademickiego 2019 – 

2020 jest rozumiane jako – odnoszący się do każdego z tych kontekstów osobno6. Ważną zmianą 

organizacyjną, wynikającą z nowej koncepcji jest to, że w programie poszczególnych specjalizacji 

jako obowiązkowe przewidziane są w tej chwili zajęcia z języka, literatury, historii i kultury tylko 

jednej, wybranej specjalizacji. Oznacza to, że jeśli student zdecyduje się poszerzyć swoją wiedzę 

o inne kraje europejskie, robi to samodzielnie i dobrowolnie w ramach proponowanych modułów 

                                                 
5 https://kses.ff.cuni.cz/cs 
6 https://kses.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/53/2018/12/Januska_koncepce_KSES_2018-2021.pdf 
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(np. modułu germańskiego, węgierskiego, historii czy literatury Europy Środkowo-Wschodniej) 

lub studiów dwukierunkowych. 

Na polonistyce zatrudnieni są obecnie następujący pracownicy: dr Renata Rusin Dybalska 

odpowiedzialna za nauczanie historii i teorii języka polskiego, języka mediów i obrazu świata w 

mediach, dr Michala Bešová wykładająca polską literaturę i wraz z dr Rusin Dybalską prowadząca 

zajęcia z teorii i praktyki polsko-czeskiego przekładu oraz lektor języka polskiego, 

odpowiedzialny za praktyczne ćwiczenia językowe i konwersacje, zatrudniony w ramach 

Programu Lektorzy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)7. Od 2019 roku 

funkcję tę pełni mgr Sylwia Czachór. Ponadto dr Tomáš Pavlíček, eksternista z Instytutu Masaryka 

i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk, prowadzi wykłady z polskiej historii. 

 Polonistyka na Uniwersytecie Karola oferuje zarówno trzyletnie studia licencjackie, jak i 

dwuletnie uzupełniające magisterskie, a także doktoranckie (w zakresie filologii słowiańskiej i 

słowiańskiej literatury). Program studiów licencjackich zawiera zajęcia z literatury XIX i XX 

wieku oraz najnowszej, wykład na temat polskich realiów (jeden semestr) i historii, oraz zajęcia z 

polskiej gramatyki i ortografii. W ramach lektoratu odbywają się praktyczne ćwiczenia językowe 

w wymiarze czterech godzin tygodniowo dla I roku, i dwóch godzin tygodniowo odpowiednio dla 

drugiego i trzeciego roku studiów. Ponadto studenci mają osobne zajęcia z czytania i interpretacji 

tekstów w języku polskim (jeden semestr na drugim roku) oraz pisania po polsku (jeden semestr 

na trzecim roku). W programie dwuletnich studiów magisterskich znajdują się zajęcia pogłębiające 

wiedzę o polskiej literaturze i języku, jednak największy nacisk kładziony jest na umiejętności 

przekładowe, a praktyczne ćwiczenia z tłumaczenia cieszą się dużym zainteresowaniem również 

wśród Polaków przyjeżdżających do Pragi w ramach międzynarodowych wymian studenckich.  

Lektorat języka polskiego obejmuje konwersacje i ćwiczenia rozwijające kompetencje 

komunikacyjne na poziomie C1 i C2 w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 

 Studenci polonistyki mają możliwość realizowania staży zarówno w placówkach praskich 

(np. w Instytucie Polskim lub w ambasadzie), ale również podczas zagranicznych wyjazdów 

realizowanych w ramach programów mobilnościowych (m.in. Erasmus+, CEEPUS, czy pobytów 

                                                 
7 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejęła od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rolę 

organizatora konkursu na pozycje lektorskie w światowych ośrodkach akademickich w 2018 roku 

(https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy). 
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studyjnych organizowanych przez czeską Akademicką Agencję Informacyjną). Regularnie 

wyjeżdżają również na szkołę letnią w Polsce, przede wszystkim dzięki programom NAWA. 

Praska polonistyka utrzymuje również żywe kontakty z uniwersytetami w Polsce, dzięki którym 

co roku na Uniwersytet Karola przyjeżdżają wykładowcy z różnych polskich ośrodków (m.in. z 

Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie), a także prowadzone są rozmaite międzynarodowe projekty naukowe, w tym realizowane 

w ramach Forum Czesko-Polskiego działającego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

Republiki Czeskiej (w poprzednich latach były to między innymi rozmaite wydarzenia związane 

z obchodami 90. rocznicy istnienia polonistyki w Pradze, których rezultatem jest publikacja 90 let 

pražské polonistiky – dějiny a současnost / 90 lat praskiej polonistyki – historia i współczesność, 

red., Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L., Praha 2013). 

 Zgodnie z tradycją Katedra Studiów Środkowoeuropejskich zapewnia również kształcenie 

językowe dla studentów innych kierunków Uniwersytetu Karola. W przypadku języka polskiego 

oferowane są cztery semestry lektoratu cieszącego się olbrzymim zainteresowaniem – co roku na 

zajęcia zapisuje się około 30-40 studentów. Ponadto od 2021 roku odbywają się również specjalne 

kursy polskiego dla studentów Erasmusa nie znających innego języka słowiańskiego. W tej chwili 

uczestniczy w nich siedmioro studentów z różnych części świata. 

 W roku akademickim 2020/2021 na studiach licencjackich było 10 studentów, 4 na 

studiach magisterskich oraz jedna doktorantka. Lektorat dla niepolonistów (na dwóch poziomach 

zaawansowania) ukończyło 24 studentów. Wśród studiujących polonistykę na Uniwersytecie 

Karola w Pradze niewielki procent stanowią osoby deklarujące rodzinne związki z Polską. 

Najczęściej wskazywaną motywacją jest zainteresowanie polską kulturą i literaturą oraz chęć 

pracy w tym sektorze, a także podobieństwo językowe i naukowa fascynacja wszystkimi językami 

słowiańskimi.  

Studenci polonistyki uczą się języka kierunkowego od poziomu A1 do C1/C2 w pięciu 

grupach (analogicznie do roku studiów). Na początku roku akademickiego wśród nowo przyjętych 

osób lektor przeprowadza rozmowę klasyfikującą – na tej podstawie określa stopień znajomości 

języka polskiego i kieruje studentów do poszczególnych grup. Zdarza się, że tworzone są osobne 
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zajęcia odpowiadające poziomowi konkretnych słuchaczy. W każdym semestrze są ponadto 

prowadzone konwersacyjne zajęcia fakultatywne pogłębiające kompetencje komunikacyjne 

zainteresowanych studentów. 

 

PODRĘCZNIKI KURSOWE 

• Hurra!!! Po polsku 1, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz 

• Polski, krok po kroku A1, I. Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A. Szymkiewicz  

• Polski, krok po kroku A2, I. Stempek, A. Stelmach 

• Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego B1/B2 cz.1, R. 

Cisielska-Musameh, B. Guziuk-Świca, G. Przechodzka  

• Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego B1/B2 cz.2, R. 

Cisielska-Musameh, B. Guziuk-Świca, G. Przechodzka 

• Język polski bez granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół 

ukraińskich. Poziom B2, B. Guziuk-Świca, G. Przechodzka, A. Roczniak, M. Zielińska 

• Przejdź na wyższy poziom. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców dla 

poziomu B2/C1, E. Zarych  

• Język kluczem do kraju. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców dla 

poziomu C1/C2, E. Zarych 

• Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na 

poziomie B1+/B2, E. Lipińska, E. G. Dąbska  

 

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY POMOCNICZE  

• seria Testuj swój polski; E. Piotrowska-Rola, M. Porębska 

• Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1, J. Machowska 

• Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2, J. Machowska 

• CZYTAJ krok po kroku 1, A. Stelmach 

• seria Czytaj po polsku, red. R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, J. Tambor 

• Czas na czasownik. Podręcznik do nauki języka polskiego, ćwiczenia gramatyczne. 

Poziom średni ogólny B2, P. Garncarek 
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• Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla 

poziomu B1, A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek 

• Przygoda z gramatyką, J. Pyzik 

• Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców, A. Seretny 

• Liczebnik też się liczy. Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami, S. Mędak 

• Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na 

poziomie C2, A. Butcher, I. Janowska, G. Zarzycka 

• Polski B2 i C1. Megatest, S. Mędak 

• Iść czy jechać. Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu (B2, C1), J. 

Pyzik  

• Polak potrafi. O wielkich Polakach w Polsce i na świecie, U. Majcher-Legawiec, M. 

Czech, P. Dudek, K. Sowa (http://fundacjareja.eu/polak-potrafi/) 

• (Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty, A. Tambor 

• Ekonomia - to nie boli, A. Dunin-Dutkowska, A. Trębska-Kerntopf  

• Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako 

obcego dla poziomów B1 i B2, P. Gębal  

• Studiologia. Podręcznik polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1, 

I. Kugiel-Abuhasna 

• Bliżej Polski Wiedza o Polsce i jej kulturze. Część 2. Podręcznik do nauki języka 

polskiego jako obcego. Poziom zaawansowany (C1, C2), A. Butcher, B. Guziuk-Świca 

• strony internetowe: polskinawynos.com, certyfikatpolski.pl, hellopolish.pl, 

sjikp.us.edu.pl 

 

NAUCZANIE (ELEMENTÓW) JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO 

Bezpośrednio w programie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Karola zajęcia 

specjalistyczne obejmują tłumaczenie ustne i pisemne. Intensywny kurs zawiera zarówno wykłady 

z teorii przekładu, jak i praktyczne ćwiczenia, podczas których studenci tłumaczą różnorodne 

formy wypowiedzi, w tym teksty specjalistyczne, biznesowe, naukowe i literackie. 
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W programie studiów, na lektoracie języka polskiego nie ma osobnych obowiązkowych 

zajęć poświęconych językowi specjalistycznemu. Wybrane tematy realizowane są podczas kursu 

języka ogólnego i stanowią rozszerzenie propozycji zawartych w podręcznikach kursowych. W 

ten sposób studenci zapoznają się z podstawowym słownictwem dotyczącym szukania i 

podejmowania pracy, zakładania własnej firmy, reklamowania produktów czy usług. Na wyższych 

poziomach dochodzą do tego tematy związane z pieniędzmi i bankowością oraz wybrane 

zagadnienia z dziedziny ekonomii. Ponadto dla studentów najwyższych poziomów, dla których 

dobierane są materiały wynikające z ich potrzeb i zainteresowań, organizowane są dodatkowe serie 

zajęć poświęcone różnym dziedzinom nauki. Jest to jednak indywidualna umowa między 

studentami i lektorem. W ramach takich serii odbyły się do tej pory kursy nastawione na naukę 

języka związanego z medycyną (m. in. szczegółowe nazwy części ciała i narządów, choroby i ich 

leczenie, nazwy sprzętów medycznych, transplantologia), gospodarką (m. in. gospodarka 

rynkowa, globalizacja, zarobki w Polsce, problem bezrobocia), technologią (m. in. wynalazki, 

odnawialne źródła energii, broń jądrowa, nowa żywność), prawem (m. in. prawa człowieka, 

traktaty europejskie, sądownictwo, przestępczość) i sztuką (malarstwo, teatr, film, muzyka). 

Jak wspomniano w pierwszej części raportu, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się 

kursy języka polskiego wśród pracowników różnorodnych firm w Pradze i okolicy. Poza kursami 

na poziomie początkującym, podczas których wprowadza się przede wszystkim język ogólny, 

coraz częściej kursanci domagają się zajęć specjalistycznych związanych z rodzajem ich pracy. 

Najczęściej są to terminy związane z organizacją firmy, zarządzaniem, administracją i 

marketingiem – studenci uczą się poprawnej komunikacji z klientem, przygotowywania spotkań i 

prezentacji oraz negocjacji. Na wyższych poziomach pojawia się również potrzeba poznania 

słownictwa dotyczącego poszczególnych dziedzin, którymi się zajmują, czyli głównie finansów i 

księgowości, ubezpieczeń, prawa, transportu i logistyki, handlu oraz technologii i systemów 

używanych w codziennej pracy. Ze względu na brak odpowiednich materiałów do nauki języka 

specjalistycznego w tych zakresach, lektor języka polskiego musi polegać na własnej inwencji 

przy opracowywaniu materiałów autentycznych dostępnych w internecie bądź korzystania z 

wewnętrznych dokumentów danej firmy (co oczywiście nie zawsze jest możliwe). 
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PODSUMOWANIE 

 Nauczanie języka specjalistycznego wydaje się przyszłością nauczania języka polskiego 

na studiach polonistycznych. Dotychczasowe ukierunkowanie polonistyki praskiej na teorię i 

praktykę przekładu, choć cieszy się dużym zainteresowaniem i wielu studentom zapewnia świetne 

przygotowanie do pracy tłumacza, nie jest wystarczająco atrakcyjne dla wszystkich tych, którzy z 

Polską chcieliby związać swoją przyszłość zawodową. Jest to jeden z powodów, dla którego tak 

wielu słuchaczy wybiera język polski i wykłady z polskich realiów jako dodatek do innego 

kierunku, a nie jako samodzielne studia. Aby zapewnić możliwość poznawania języka 

specjalistycznego, niezbędne jest stworzenie odpowiednich materiałów dydaktycznych, ale także 

podjęcie współpracy z placówkami dyplomatycznymi oraz firmami działającymi w Pradze, które 

mogłyby wprowadzić studentów w zagadnienia ich przyszłej możliwej pracy. 


