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WSTĘP

Polskie szkolnictwo wyższe stoi w obliczu konieczności diametralnych 
zmian. Jedną z nich jest paląca potrzeba otworzenia się szkół wyższych na 
problemy swego otoczenia. Współpraca pomiędzy uczelnią i rynkiem pra-
cy stanowi niezbędny warunek budowy tak gospodarki, jak i społeczeństwa 
opartego na wiedzy. Współczesna uczelnia ma do wypełnienia trzy misje, 
z których pierwszą jest kształcenie, drugą działalność naukowo-badawcza, 
a trzecią kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma 
być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie, 
w tym komercjalizacja. Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas 
angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na 
różnych poziomach – ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym. 

W dzisiejszych czasach komunikacja zawodowa staje się coraz ważniej-
sza ze względu na szybko rozprzestrzeniające się informacje technologiczne, 
stale rosnące międzynarodowe kontakty, wymianę i współpracę w tej dzie-
dzinie oraz w dziedzinie naukowej, kulturalnej, a przede wszystkim gospo-
darczej. Łączy się to ze zmianą wymagań dotyczących nauczania języków 
w szkołach, na uniwersytetach i w środowisku zawodowym, gdzie komuni-
kacja w językach specjalistycznych ma zasadnicze znaczenie dla dostępu do 
fachowych informacji i transferu wiedzy.

W dniach 3–4 listopada 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwer-
sytetu Łódzkiego zorganizowana została kolejna edycja międzynarodowej 
interdyscyplinarnej konferencji naukowo-edukacyjnej SPECLANG. Języki 
specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera, która doskonale wpisuje 
się w potrzeby współczesnego rynku. Wydarzenie zgromadziło renomowa-
nych przedstawicieli świata nauki i biznesu. Ci drudzy pojawili się na sesjach 
nie tylko w roli obserwatorów, ale również sami występowali jako prelegen-
ci. Zakres tematyczny wystąpień obejmował m.in. nauczanie języków obcych 
na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, 
kształcenie nauczycieli, współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczo- 
-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neo-
filologicznych, propedeutykę języków fachowych na studiach neofilologicz-
nych i języki specjalistyczne w przekładzie.

Pierwszego dnia,  równolegle do sesji naukowych, odbywały się skie-
rowane do studentów targi kompetencji z udziałem przedstawicieli sektora 
społeczno-gospodarczego: ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów 

http://dx.doi.org/10.18778/8142-391-5.01

http://dx.doi.org/10.18778/8142-391-5.01
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oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje stoiska przygoto-
wały firmy CERI i CAPITA oraz Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego 
w Łodzi. Zainteresowani mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, po-
rozmawiać bezpośrednio z rekruterami czy poznać łódzki rynek.

Niniejsza monografia w języku polskim, tom drugi serii Speclang 
(zob. tom 1 Makowski 2016), jako podsumowanie wydarzeń Speclang 2017 
przybliża badania dotyczące języków obcych w środowisku zawodowym. 
Równolegle ukazuje się również monografia w języku niemieckim, Speclang 2. 
Fachsprachen. Ausbildung – Perspektiven – Karriere. Różnorodność tematyczna 
obydwu tomów obejmuje m.in. języki specjalistyczne, dydaktykę języków spe-
cjalistycznych oraz refleksję na temat wymagań współczesnego rynku pracy. 
Mamy nadzieję, że omówione kwestie staną się zalążkiem do dalszej meryto-
rycznej multidyscyplinarnej dyskusji na poziomie akademickim.

Stworzenie tomu nie byłoby możliwe bez zaangażowania Autorów, któ-
rym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

Nasze specjalne podziękowanie kierujemy do prof. dr hab. Joanny 
Jabłkowskiej, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, 
za wsparcie finansowe aktualnej edycji.

Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska
Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska
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ROZDZIAŁ 1

Jarosław Bogacki*1

Język niemiecki jako czynnik rozwoju gospodarczego 
na przykładzie Opola

1. Wprowadzenie

Czy sprawne posługiwanie się językiem ojczystym i/lub obcym może być czyn-
nikiem rozwoju gospodarczego regionu lub miasta? Odpowiedź na to pytanie 
wydaje się jednoznacznie twierdząca z oczywistych względów: nie ma dobrze 
funkcjonującej gospodarki bez sprawnie funkcjonującej komunikacji, której 
podstawą jest język. Stwierdzenie to nie jest niczym odkrywczym, co unaocz-
nia jeden z najstarszych przykładów na problemy związane z komunikacją 
w procesie tworzenia dzieła przez zbiorowość – biblijna przypowieść o budo-
wie wieży Babel (por. BT, I. Księga Mojżeszowa 11, 9). Odnosząc się do powyż-
szego stwierdzenia, chciałbym jednak przedstawić złożoność uwarunkowań 
tej implikacji w odniesieniu do języka niemieckiego na przykładzie miasta 
Opola, chociaż zbliżone uwarunkowania dotyczą dużej części województwa 
opolskiego. W tekście zostanie omówione pokrótce miejsce, które posłuży tu 
jako punkt odniesienia – miasto Opole, oraz jego warunki społeczno-gospo-
darcze – przede wszystkim w okresie po zmianach politycznych 1989 roku. 
Następnie przedstawię uwarunkowania kulturowo-etniczne miasta i regio-
nu oraz rys historyczny nauczania języka niemieckiego na Opolszczyźnie po 
drugiej wojnie światowej. Zależne od wspomnianych powyżej uwarunkowań 
ścieżki nauczania tego języka w systemie oświaty na różnych poziomach oraz 

1* Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Germańskiej.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-391-5.02
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w systemie szkolnictwa wyższego, a także poza nimi, pozwolą zrozumieć ce-
chę wyróżniającą miasto Opole (i domyślnie region) na tle kraju pod wzglę-
dem znaczenia i jakości języka niemieckiego. Kolejnym aspektem poddanym 
refleksji będzie rola tej cechy wyróżniającej w kontekście atrakcyjności Opo-
la dla sektora nowoczesnych usług biznesowych.

2. Uwarunkowania społeczne, demograficzne i gospodarcze Opola i regionu

Opole liczące 128 tysięcy mieszkańców (stan na 2018 r.) jest najmniejszą 
spośród stolic województw Polski, jest jednak stolicą regionu, który charak-
teryzuje się szczególną i niemającą odzwierciedlenia w innych wojewódz-
twach strukturą etniczną ludności. Według Narodowego Spisu Powszechne-
go z 2011 r. Opolszczyznę zamieszkuje ponad połowa (53,2%) wszystkich 
osób, które podczas spisu zadeklarowały jako jedyną lub jako jedną z dwóch 
tożsamość niemiecką. Łączna liczba ww. osób w Polsce wynosiła w 2011 r. 
147,8 tys. (por. Gudaszewski GUS 2015: 30–31), w województwie opolskim 
78 595 osób (por. Kuźmicka et al. USwO 2013: 128, tab. 21). Według Na-
rodowego Spisu Powszechnego w roku 2002 odsetek ten stanowił w woje-
wództwie opolskim blisko 70% (wszystkich Niemców w Polsce), co wska-
zuje częściowo na odpływ osób uznających się za Niemców z województwa 
w okresie pomiędzy spisami (2002–2011) – zazwyczaj za granicę. Różnica 
ta ma jednak także inną genezę – spowodowana jest między innymi zmianą 
metodologii spisu. Podczas spisu w 2002 r. można było zadeklarować wy-
łącznie jedną przynależność narodową/etniczną, w roku 2011 natomiast 
– jedną lub dwie. Skorzystało z tej możliwości wielu mieszkańców Śląska, 
podając jako pierwszą, drugą lub jedyną narodowość – narodowość śląską. 
Z całą pewnością uszczupliło to ogólną liczbę deklaracji na rzecz niemiecko-
ści, a dodatkowo spowodowało powstanie społecznego ruchu na rzecz uzna-
nia narodowości śląskiej (Ruch Autonomii Śląska) oraz dialektu śląskiego 
jako języka narodowego. Spadek liczby mieszkańców Opolszczyzny deklaru-
jących narodowość inną niż polska przypada na okres pogłębiania się niżu 
demograficznego, światowego kryzysu i wzrostu problemów z zatrudnie-
niem. Osobom posiadającym podwójne obywatelstwo – polskie i niemieckie, 
co nie jest w województwie opolskim rzadkością (zob. rys. 1), łatwiej było 
znaleźć pracę w Niemczech, Austrii lub w Królestwie Niderlandów. Osoby te 
były jeszcze przed 1 maja 2004 r. obywatelami Unii Europejskiej, a w związ-
ku z tym miały do pokonania mniej problemów administracyjnych, aby pod-
jąć pracę na jej terenie, przede wszystkim w Niemczech. Dzięki istniejącym 
od lat relacjom rodzinnym, kontaktom i często znajomości języka niemiec-
kiego łatwiejsza była również ich aklimatyzacja za granicą, a czas potrzebny 
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na znalezienie pracy i mieszkania był krótszy. Emigracja ekonomiczna stała 
się istotnym czynnikiem procesu depopulacji w województwie opolskim, 
niosąc ze sobą negatywne skutki zarówno w wymiarze gospodarczym, jak 
i społecznym1. Ówczesny arcybiskup diecezji opolskiej Alfons Nossol użył 
w odniesieniu do tej części generacji dzieci i młodzieży na Opolszczyźnie, 
której rodzice wyjeżdżali do krajów Unii Europejskiej w celu pracy zarob-
kowej i które wychowywały się pod opieką dziadków lub starszego rodzeń-
stwa, pojęcia „eurosieroty”, tworząc nazwę odzwierciedlającą to negatywne 
zjawisko dysfunkcji rodziny. Stało się to tematem wielu dyskusji. Pozyskiwa-
nie środków finansowych przez mieszkańców regionu, którzy w dłuższych 
okresach przebywali i pracowali w Niemczech lub innych krajach Unii Euro-
pejskiej, zaczęło jednak wpływać na wzrost zamożności mieszkańców Opol-
szczyzny i wzrost środków finansowych wydawanych na konsumpcję w wo-
jewództwie – w myśl zasady „tam zarabiam – tu wydaję” (zob. Jończy 2005).

Rys. 1. Ludność z obywatelstwem polskim i innym według województwa zamieszka-
nia w 2011 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu (Kuźmicka et al. 2013: 57)

1 Szeroką analizę tego zjawiska, a także polemikę z metodologią badawczą stosowaną przez 
Główny Urząd Statystyczny przedstawia Romuald Jończy w swoich pracach zatytułowanych Mi-
gracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego: studium ekonomicznych 
determinant i konsekwencji (2003) oraz Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa 
opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne 
(2010). Interesujące studium przestrzennego zróżnicowania ludności województwa opolskie-
go pod względem etnicznym jako uwarunkowania rozwoju regionalnego na rok przed spisem 
z 2011 r. przygotował Kazimierz Szczygielski: Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa 
opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego (2010).
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Światowy kryzys minął wkrótce i gospodarka, wspierana przez 
fundusze europejskie, zaczęła po roku 2011 nabierać rozpędu. Działa-
jąca w Opolu od 2007 r. podstrefa Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekono-
micznej po latach stagnacji zaczęła się rozwijać, a władze miasta dzięki 
nowoczesnemu spojrzeniu na jego potrzeby i problemy zaczęły spraw-
nie modernizować i rozbudowywać infrastrukturę, pozyskiwać kolej-
nych inwestorów, którzy tworzyli atrakcyjne miejsca pracy, oraz sty-
mulować rynek budownictwa nowoczesnych powierzchni biurowych 
i budownictwa mieszkaniowego – czynniki, które działają hamująco na 
proces depopulacji.

Wróćmy jednak do wyników Narodowego Spisu Powszechnego 
z 2011 r. i odnieśmy je do struktury językowej ludności regionu (w ro-
zumieniu statystycznym). Poddając refleksji zebrane dane, należy za-
znaczyć, że podczas spisu operowano określeniami „język domowy” lub 
„język kontaktów domowych”, czyli używany w kontaktach z osobami bli-
skimi, z domownikami, określeniem „język ojczysty”, rozumianym jako 
ten, „którego osoba nauczyła się jako pierwszego – w którym nauczyła się 
mówić” (Gudaszewski GUS 2015: 81), oraz określeniem „język rodzimy”, 
rozumianym jako właściwy danej społeczności etnolekt – „język narodo-
wy lub język (dialekt) regionalny” (Gudaszewski GUS 2015: 80). Podczas 
analizy wyników tej kategorii należy zwrócić uwagę na linię podziału po-
między językiem polskim i językami niepolskimi. Do tych drugich zaliczo-
no dialekt śląski i inne dialekty polskie, co z perspektywy lingwistycznej 
jest trudne do zaakceptowania. Należy jednak pamiętać, że mamy tu do 
czynienia z określeniami stosowanymi w statystyce, w trakcie przepro-
wadzania wywiadów z respondentami, i takie uproszczenie posłużyło 
odróżnieniu standardowego języka polskiego od jego etnolektów, języ-
ków regionalnych i języków narodowych, np. niemieckiego, ukraińskiego 
czy białoruskiego.

Na ogólną liczbę osób, które posługiwały się w Polsce w kontak-
tach domowych językiem niepolskim w sensie powyższego, wyno-
szącą 948,5 tys., na województwo opolskie przypada 150 642 osób, 
przy czym w zdecydowanej części liczba ta mieści w sobie osoby po-
sługujące się dialektem śląskim (116 374 os.) i/lub językiem niemiec-
kim (42 211 os.) (dane liczbowe nie sumują się). Warto zaznaczyć, że 
7357 osób posługuje się wyłącznie językiem niemieckim, 34 854 osoby 
posługują się w domu językiem niemieckim i innym językiem, w tym 
30 108 – językiem polskim. W przypadku niemal 22 tys. osób odno-
towano stan „nieustalony”, czego przyczyną mogło być nieudzielenie 
odpowiedzi na pytanie o język używany w domu (por. Kuźmicka et al. 
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USwO 2013: 128, tab. 22). Język niemiecki jako język ojczysty zadekla-
rowało 34 212 mieszkańców Opolszczyzny, także w tej kategorii nie 
udało się uzyskać informacji od ponad 23 tys. osób (tamże 128, tab. 23). 
Należy pamiętać, że pytania zadawane podczas spisu dotyczące przyna-
leżności etniczno-narodowej oraz języka kontaktów domowych i języ-
ka ojczystego, które to na taką przynależność mogłyby wskazywać, są 
pytaniami o dane subiektywne, subiektywne odczucia respondentów, 
i tym samym odnoszą się do ich sfery prywatnej. Brak odpowiedzi na nie 
może być interpretowane jako próba ochrony tej prywatności, co wydaje 
się być bardziej prawdopodobne u członków mniejszości etnicznej/naro-
dowej niż u większości polskiej. 

Miasto Opole na prawach powiatu leży w centrum województwa, 
które pod względem liczebności mieszkańców o korzeniach niemieckich 
nie jest jednorodne. Powiaty, w których osoby deklarujące tożsamość nie-
miecką stanowią minimum 10% mieszkańców (stan 2011 r.), znajdują się 
w centralnej i wschodniej części regionu. Są to powiaty opolski, oleski, 
strzelecki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski i prudnicki. Mniejszy 
odsetek mieszkańców deklarujących tożsamość niemiecką zamieszkuje 
powiat kluczborski. Mniejszość niemiecka działa w nim jednak bardzo 
aktywnie, o czym świadczyć może m.in. zarejestrowanie przez nią ko-
mitetów wyborczych w latach 2010 i 2014 (zob. rys. 2). W samym Opo-
lu odnotowano według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego 
2048 osób deklarujących jako pierwszą lub drugą tożsamość tożsamość 
niemiecką. Przytoczone w tym rozdziale dane, uzupełnione o specyficz-
ne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, budują ilościowy obraz po-
tencjału, jaki może i stanowi język niemiecki dla rozwoju gospodarczego 
Opola. Potencjał ten uwarunkowany jest zamieszkiwaniem na stosunko-
wo niewielkiej powierzchni oraz wokół stolicy województwa dużej ilości 
osób, które znają język niemiecki i używają go na co dzień oraz utożsa-
miają się z kulturą niemiecką. Potencjał ten wzmacniany i uzupełniany 
jest jednak przez kolejny czynnik – poznawanie języka niemieckiego 
w środowisku rodzinnym oraz nauczanie go na wysokim poziomie w in-
stytucjach oświatowych i poza nimi. Nie bez znaczenia dla określenia ja-
kości tego potencjału są zatem uwarunkowania historyczne oraz rozwój 
nauczania języka niemieckiego na Opolszczyźnie.
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Rys. 2. Powiaty, w których mniejszość niemiecka zarejestrowała swoje komitety 
wyborcze w 2010 i 2014 r. Źródło: opracowanie Marka Mazurkiewicza (2015: 94) 
na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

3. Uwarunkowania historyczne i nauczanie języka niemieckiego

Po zakończeniu II wojny światowej na skutek postanowień zwycięskich 
mocarstw z Jałty i Poczdamu większa część Dolnego i Górnego Śląska znaj-
dującego się dotychczas w granicach III Rzeszy stała się częścią państwa 
polskiego. W przededniu zakończenia wojny oraz w kolejnych dwóch la-
tach po jej zakończeniu zdecydowana większość dotychczasowych miesz-
kańców opuściła Śląsk na zawsze w wyniku ucieczki lub ewakuacji przed 
frontem, na skutek przymusowych wysiedleń, a w okresie późniejszym 
także w wyniku dobrowolnej emigracji. Podczas gdy Niemcy z Dolnego Ślą-
ska prawie w całości zostali wysiedleni do 1947 r.2, ludność autochtonicz-
na Górnego Śląska, w tym mieszkańcy terenów dzisiejszego województwa 
opolskiego, podlegała innym uwarunkowaniom. Ze względu na ich niejed-
nolitość etniczną niełatwo było władzom polskim dokonać wyboru, kto 

2 Wyjątki stanowiły te osoby, które jako wykwalifikowana kadra były niezbędne do 
utrzymania infrastruktury w regionie (sieci gazowe, wodociągi, utylizacja śmieci itp.), były 
pracownikami w istotnych gałęziach przemysłu (np. górnictwo w rejonie Wałbrzycha i Jele-
niej Góry) lub połączyły się więzami rodzinnymi z Polakami.
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musi zostać wysiedlony za nową linię graniczną na Nysie Łużyckiej i Od-
rze, a kto powinien pozostać. Na tym terenie mieszkali bowiem Ślązacy 
o korzeniach niemieckich i Ślązacy o korzeniach polskich, Niemcy oraz Po-
lacy, a śląskie rodziny były często wymieszane pod względem etnicznym. 
Ślązacy tu mieszkający byli dotychczas obywatelami państwa niemiec-
kiego bez względu na swoją tożsamość. Dlatego władze podjęły działania 
mające na celu weryfikację narodowo-etniczną, która trwała do roku 
1950, a jednym z istotnych jej kryteriów była znajomość języka polskiego 
(por. Pfaff 2017: 55–56). Kryterium to było jednak problematyczne, ponie-
waż wielu Niemców wykazywało dwujęzyczność, a część Górnoślązaków 
o polskim pochodzeniu na skutek silnych procesów germanizacyjnych nie 
znało języka polskiego w ogóle (por. Kneip 1999: 164)3.

Naturalnym skutkiem doświadczeń wojennych była niechęć Polaków do 
wszystkiego, co niemieckie, także do języka niemieckiego. Na terenach, na 
których ludność autochtoniczna pozostała – tak jak w województwie opol-
skim – nie nauczano tego języka, nie można go było używać w komunika-
cji oficjalnej, niemieckojęzyczni rodzice obawiali się używać go w domach, 
aby nie narażać dzieci na problemy w szkole, lub używano go potajemnie. 
Władze wdrożyły szereg działań repolonizacyjnych, chcąc odwrócić u części 
Ślązaków o polskich korzeniach ich poczucie przynależności tożsamościo-
wej (m.in. poprzez kursy repolonizacyjne) (por. Pfaff 2018: 56–59). System 
oświaty wpływał także na powolne polonizowanie się Ślązaków o pocho-
dzeniu niemieckim, którzy przeszli pozytywnie proces weryfikacji lub ze 
względu na przydatność w istotnych gałęziach gospodarki otrzymali status 
„Niemców uznanych”. Proces ten trwał dwie, trzy generacje. W tym czasie 
z różnych powodów Śląsk opuściło dalszych 400 tys. osób w latach 1955–
1974 oraz ok. 500 tys. w latach 1976–1988 – osób zarówno pochodzenia 
niemieckiego, jak i Ślązaków o korzeniach polskich (por. Piskorski 1994: 18).

Zmiany społeczno-polityczne w Polsce w roku 1989 oraz podpisanie 
w 1991 r. Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej i rządem Republiki Federalnej Niemiec stworzyły 
nowe ramy dla funkcjonowania mniejszości niemieckiej w Polsce, w szczegól-
ności na Śląsku Opolskim. Jako oficjalną datę powstania organizacji skupiają-
cej osoby o pochodzeniu niemieckim – Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim – uznaje się 16 lutego 1990 r. 

3 Zob. także Misztal J. (1984), Weryfikacja narodowościowa na Śląsku Opolskim 1945–
1950, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole; Łempiński Z. (1979), Przesiedlenie 
ludności niemieckiej z województwa śląsko-dąbrowskiego w latach 1945–1950, Śląski Instytut 
Naukowy, Katowice; oraz Lis M. (1993), Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po II wojnie świa-
towej (1945–1993), Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole.
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Traktat gwarantował osobom czującym się Niemcami prawo do pielęgno-
wania tożsamości, kultury i języka niemieckiego. W województwie opolskim 
istniały przed 1990 r. tylko nieliczne szkoły, w których nauczano tego języ-
ka – szkoły o profilu zawodowym. W większości placówek oświatowych na-
uczanym językiem obcym był dotychczas język rosyjski, jednak to zaczęło się 
szybko zmieniać na korzyść języków zachodnich, w tym języka niemieckiego. 
Dyrekcje szkół borykały się jednak z ogromnym deficytem nauczycieli języka 
niemieckiego, którzy do tej pory nie byli kształceni w regionie, a pochodzący 
z Opolszczyzny germaniści kształceni przed 1990 r. w Uniwersytecie Wro-
cławskim lub w Uniwersytecie Śląskim pozostawali często po studiach w są-
siednich województwach, ponieważ w ich macierzystym brak było placówek 
oświatowych, w których mogliby podjąć pracę. Naprzeciw temu zapotrzebo-
waniu wyszła ówczesna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu (od 1994 r. 
Uniwersytet Opolski), która wiosną 1990 r. ogłosiła po raz pierwszy nabór 
na kierunek filologia germańska. Powstanie germanistyki w tej lokalizacji 
nie było jednak oczywistością i budziło wiele kontrowersji w tamtym okre-
sie. Należy pamiętać, że był to czas, kiedy trwały już zaawansowane prace 
nad zjednoczeniem obu państw niemieckich, co u wielu Polaków budziło 
obawę zaostrzenia roszczeń sąsiada w odniesieniu do zachodnich terenów 
Polski. Ujawnienie się na Śląsku Opolskim mniejszości niemieckiej, tworzenie 
się jej formalnych struktur oraz umożliwienie młodzieży o pochodzeniu 
niemieckim kształcenia w jej ojczystym języku w uczelni wyższej w stolicy 
województwa wpisywało się w te obawy (zob. także Nicieja 2015: 7–10). 
Ze strony uczelni projektem powołania opolskiej germanistyki kierował 
ówczesny jej rektor, prof. Stanisław Kochmann, wielki wpływ na jej powo-
łanie do życia mieli również prof. Marian Adamus z Uniwersytetu Wrocław-
skiego – założyciel opolskiej anglistyki, prof. Grażyna Szewczyk z Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach – pierwsza dyrektor opolskiego Instytutu 
Filologii Germańskiej, oraz ówczesny biskup diecezji opolskiej, prof. Alfons 
Nossol – osoba współkształtująca na wielu płaszczyznach polsko-niemiecki 
dialog pojednania. 

Pierwszy rok studiów rozpoczęło w październiku 1990 r. 32 studentów 
filologii germańskiej, z których około połowa pochodziła z województwa opol-
skiego, gdzie język niemiecki nie był nauczany dotychczas w szkołach. Znali 
go najczęściej dzięki generacji swoich dziadków, którzy w czasach młodości 
uczęszczali jeszcze do szkół niemieckich. Druga połowa studentów pochodziła 
z bliższych i dalszych województw, w których doświadczyli nauki tego języka 
w systemie oświaty publicznej. Wśród studentów tego rocznika znalazły się oso-
by, które posiadały już wyższe wykształcenie filologiczno-pedagogiczne, jednak 
w zakresie nauczania języka rosyjskiego. W kolejnych latach język niemiecki 
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stał się w regionie najbardziej pożądanym językiem, dlatego też rosła licz-
ba studentów. Aby umożliwić czynnym zawodowo nauczycielom przekwali-
fikowanie się na nauczycieli języka niemieckiego, instytut uruchomił studia 
wieczorowe, a następnie zaoczne (niestacjonarne). Z formy kształcenia wie-
czorowego i weekendowego korzystały również osoby czynne zawodowo 
w różnych branżach gospodarki, ponieważ język niemiecki stawał się w wa-
runkach wolnego rynku lat 90. środkiem komunikacji podmiotów gospodar-
czych Śląska Opolskiego z partnerami z krajów niemieckojęzycznych. Ponadto 
uczestniczący w procesach prywatyzacyjnych niemieccy inwestorzy zatrud-
niali chętnie asystentów, którzy sprawnie władali tym językiem.

Prof. Maria Katarzyna Lasatowicz, wieloletnia dyrektor Instytutu Fi-
lologii Germańskiej, kształtowała i kształtuje jego priorytety dydaktyczne 
w sposób, który umożliwia absolwentom bezproblemowe odnajdywanie się 
na rynku pracy, kierując się przede wszystkim potrzebami Opola i regionu. 
Absolwenci tego instytutu, w tym wiele osób bilingualnych, stanowią trzon 
kadry nauczycielskiej w zakresie nauczania języka niemieckiego w wo-
jewództwie opolskim, pracują w instytucjach oświatowych i doradczych, 
w strukturach i instytucjach mniejszości niemieckiej. Wielu z nich swoje ży-
cie zawodowe związało z gospodarką, od roku 2012 w szczególności z bran-
żą nowoczesnych usług dla biznesu.

Nauczanie języka niemieckiego bazujące w przeważającej części na ab-
solwentach ww. instytutu, ale także na absolwentach do niedawna istnieją-
cego w Opolu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych prowadzone jest 
we wszystkich typach szkół oraz w niektórych placówkach przedszkolnych. 
Z inicjatywy mniejszości niemieckiej prowadzona jest w Opolu i w woje-
wództwie nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 
(zob. rys. 3 i 4). W roku szkolnym 2016/2017 w samym Opolu tę formę kształ-
cenia językowego realizowano w czterech placówkach przedszkolnych, dzie-
więtnastu szkołach podstawowych, w czterech gimnazjach oraz w dwóch 
ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Łącznie w stolicy województwa 
objęto nią ok. 3100 uczniów i przedszkolaków. Nauczanie języka niemieckie-
go jako języka mniejszości narodowej odbywa się zazwyczaj w formie przed-
miotu dodatkowego (2–3 godziny tygodniowo), który ma status przedmiotu 
obowiązkowego. Program finansowany jest z budżetu państwa polskiego 
w postaci odrębnych środków finansowych w ramach subwencji oświatowej. 
Trafiają one do jednostek samorządu terytorialnego i służą podtrzymywaniu 
tożsamości kulturowej i językowej mniejszości niemieckiej, w tym organi-
zacji nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. W roku 2016 
na ten cel przeznaczono w mieście Opolu ok. 1 mln złotych (por. Wydział 
Oświaty Urzędu Miasta Opole 2017: 1–3). 
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Rys. 3. Placówki oświatowe w Polsce, w których prowadzone jest nauczanie języka 
niemieckiego jako języka mniejszości narodowej (dane na rok szkolny 2016/2017). 
Źródło: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, opra-
cowanie Ryszard Karolkiewicz (2017: URL) na bazie Google My Maps

Rys. 4. Placówki dydaktyczne na Górnym Śląsku, w których prowadzone jest naucza-
nie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej (dane na rok szkolny 
2016/2017). Źródło: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce, opracowanie Ryszard Karolkiewicz (2017: URL) na bazie Google My Maps
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Wśród wielu działań Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-
-Kulturalnych w Polsce, których głównym celem jest dbałość o zachowanie 
tożsamości, kultury i języka niemieckiego, należy wymienić m.in. „Program 
Niwki” funkcjonujący od lat 90. Program ten miał na celu w początkowej 
fazie przede wszystkim podnoszenie kompetencji językowych nauczycie-
li szkół i wychowawców przedszkolnych do poziomu pozwalającego im na 
prowadzenie zajęć w języku niemieckim, w tym nauczanie przedmiotów nie-
językowych. W ostatnich latach program wspiera czynnych nauczycieli ję-
zyka niemieckiego przede wszystkim metodycznie, umożliwia wymianę do-
świadczeń w zakresie nauczania języka niemieckiego, edukacji regionalnej 
i wielokulturowej. Jest on realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju 
Edukacji w Opolu i finansowany ze środków województwa opolskiego, wo-
jewództwa śląskiego oraz Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Dbałość o rozwijanie kompetencji językowych wśród najmłodszej gene-
racji Niemców odzwierciedla program „Kurs sobotni” (niem. „Samstagskurs”), 
który realizowany jest od 2010 r. i ma na celu nauczanie dzieci języka niemiec-
kiego poprzez zabawę, umożliwienie im sytuacyjnego wykorzystania tego 
języka w środowisku niemieckojęzycznym, poznawanie kultury, tradycji i hi-
storii społeczności niemieckiej. W każdej edycji bierze udział ok. 1000 dzieci 
w całym kraju, z czego przeważająca większość w województwie opolskim 
i śląskim. Za realizację programu odpowiedzialne są terenowe struktury 
mniejszości niemieckiej, tzw. Deutsche Freundschaftskreise (koła DFK), 
a program finansowany jest przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych, Budownictwa i Ojczyzny RFN oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji RP (por. Karolkiewicz 2018: URL).

Przytoczone tu uwarunkowania historyczne istnienia mniejszości nie-
mieckiej na Śląsku Opolskim oraz historia i rozwój nauczania języka niemiec- 
kiego w tym interkulturowym regionie wskazują na cechę wyróżniającą go na 
tle całego kraju oraz są wskaźnikiem jakości potencjału możliwego do wyko-
rzystania w dalszym rozwoju gospodarczym Opola. Podkreślić jednak należy 
z całą stanowczością, że potencjał ten nie musi pozostać stały i niezmienny. 
Nie zawsze pozytywne zmiany w systemie oświaty i szkolnictwie wyższym, 
niedofinansowanie programów i projektów, brak świadomości uczniów oraz 
ich rodziców, jaką wartością dla pracodawców jest dobra znajomość języ-
ka niemieckiego, negatywne zmiany demograficzne czy zmiany w sposobie 
pojmowania przynależności tożsamościowej w kolejnych generacjach to 
tylko niektóre z ewentualnych zagrożeń. Dlatego tak ważna jest współpraca 
wszystkich osób uczestniczących w procesie zachowania i wykorzystania tej 
cechy wyróżniającej Opole i województwo opolskie oraz dbałość o jakość 
tego potencjału. 
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4. Język niemiecki jako katalizator rozwoju gospodarczego Opola

Według raportu ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, opu-
blikowanego w 2018 r., sektor ten zatrudniał w Polsce w I kwartale 2018 r. 
279 tys. osób, natomiast prognozowane zatrudnienie w I kwartale 
2020 r. ma wynieść 340 tys. osób (według optymalnego scenariusza) (ABSL 
2018: 7, ryc. 1). Oznacza to ogromny wzrost zapotrzebowania na pracowni-
ków posiadających określone kompetencje, dające się wykorzystać w dzia-
łalności firm sektora usług biznesowych. Ze względu na globalny sposób 
funkcjonowania centrów usług biznesowych jedną z podstawowych kompe-
tencji są kompetencje językowe. Jak stwierdza raport, centra znajdujące się 
w Polsce wykorzystują łącznie 35 języków. Niemal we wszystkich językiem 
komunikacji jest język angielski (blisko 99%), na drugim miejscu znajduje 
się język polski wykorzystywany w prawie 80% firm poddanych badaniu. 
Wykorzystywanie języka niemieckiego deklaruje ponad 70% firm, co sta-
wia ten język na trzecim miejscu (tamże: 41, ryc. 25). Powyższe dane dają 
ogólny obraz zapotrzebowania na znajomość języka niemieckiego w naj-
bliższych latach jako jednej z kompetencji kluczowych. Zapotrzebowanie to 
wynika z atrakcyjności rynku niemieckojęzycznego dla centrów usług bizne-
sowych, które mogą i przenoszą procesy realizowane w tym języku do Pol-
ski, a przede wszystkim z tendencji panującej na outsourcingowym rynku 
niemieckim. Wiktor Doktór, prezes fundacji Pro Progressio zajmującej się 
rozwojem branży outsourcingowej w Polsce, definiuje tę tendencję zwaną 
nearshoringiem w następujący sposób:

Najszybciej rosnącym trendem na outsourcingowym rynku niemieckim jest 
obecnie wykorzystywanie rozwiązań nearshoringowych, czyli zlecanie usług 
firmie zewnętrznej, która znajduje się poza granicami kraju, ale w tym samym 
regionie. Jakie są ich główne zalety? Bliskość lokalizacji partnera, ta sama stre-
fa czasowa, niewielkie różnice kulturowe, możliwość szybkiego reagowania na 
pojawiające się wyzwania. Niemcy decydują się najczęściej na outsourcowanie 
procesów do Polski, Rumunii, Bułgarii, i innych krajów regionu CEE. Jest to po-
dyktowane przede wszystkim lepszą znajomością języka niemieckiego przez 
firmy działające w Europie.

Trend ten jest dużą szansą dla polskich firm świadczących zaawansowane 
usługi dla biznesu. Fundacja Pro Progressio, wnikliwie analizując potrzeby inwe-
storów zza Odry, już od roku 2014 komunikowała rosnące zapotrzebowanie na 
pracowników płynnie komunikujących się w języku niemieckim. Niestety mimo 
wielu kierunków filologicznych na rynku wciąż odnotowuje się deficyt kadr ope-
rujących językiem niemieckim. Co więcej, według ekspertów deklaratywna 



ROZDZIAŁ 1. JĘZYK NIEMIECKI JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO…

21

znajomość tego języka w Polsce jest znacznie wyższa niż rzeczywiste umiejętno-
ści lingwistyczne polskich pracowników […] (Doktór 2017: URL).

Odnosząc się do powyższego oraz do przedstawionych uwarunkowań ja-
kościowych potencjału języka niemieckiego w Opolu oraz regionie, pozwalam 
sobie na stwierdzenie, że najlepszą lokalizacją do realizacji wielu procesów 
w języku niemieckim w wymienionych krajach nearshoringowych jest loka-
lizacja biznesowa Opole. Lokalizacja ta ma oczywiście ograniczenie kwanty-
tatywne4 i nie może się równać pod tym względem z wielkimi lokalizacjami 
centrów biznesowych w największych miastach Polski, jednak lokowanie 
projektów niemieckojęzycznych w Opolu od 2012 r. przez firmy świadczące 
usługi outsourcingowe zdaje się potwierdzać tę tezę (zob. tab. 1). Potwier-
dzają to również wypowiedzi medialne kadry zarządzającej firm branży BPO, 
ITO i SSC5 działających już na terenie Opola oraz firm, które decyzję o rozpo-
częciu działalności w tej lokalizacji podjęły w ostatnim czasie.

Nazwa firmy Rok powstania 
lokalizacji w Opolu Język/-i

ATOS (Software Development) 2016 angielski, niemiecki

Axxiome (Software Development) 2016 polski, angielski, 
niemiecki

Bright Coder’s Factory (Software 
Development) 2016 angielski, niemiecki

Capgemini (IT helpdesk/Application 
Administration, Software Development, 
Data Centre/Infrastructure 
Management, Customer Service)

2012
angielski, niemiecki, 
niderlandzki

ifm Ecolink (Software Development, 
Data Centre/Infrastructure Manage-
ment, Research & Analysis, R&D)

2016 polski, angielski, 
niemiecki

ista SSC (IT helpdesk/Application 
Administration, Software Development) 2014 niemiecki

opta data (Customer Service, Financial 
Services, Finance & Accounting 2012 niemiecki

4 Opole posiada jeden z najwyższych w Polsce stosunków liczby studentów do liczby 
mieszkańców miasta. Według Rokity-Poskart w Opolu studiuje 25 tys. studentów, z czego 90% 
stanowią migranci edukacyjni. 70% z nich podejmowało w trakcie trwania studiów jakąkolwiek 
pracę, a w grupie tej 27,5% podejmowało pracę w Opolu. Pozwala to na oszacowanie liczby 
migrantów edukacyjnych podejmujących pracę w Opolu na 5,6 tys. (Rokita-Poskart 2016: 217). 
Zdecydowana większość tych migrantów pochodzi z powiatów województwa opolskiego.

5 BPO – ang. Business Process Outsourcing: outsourcing procesów biznesowych; ITO – ang. In-
formation Technology Outsourcing: outsourcing procesów informatycznych; SSC – ang. Shared Ser-
vices Center: centra usług wspólnych.
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Tab. 1 (cd.)

Nazwa firmy Rok powstania 
lokalizacji w Opolu Język/-i

PwC SDC (Other services – a) 
support for assurance line of service 
for PwC network entities, b) 
back-office services for PwC entities)

2016 angielski, niemiecki 

Weegree (Software Development, 
HR, Payroll) 2016

polski, angielski, 
niemiecki, niderlandzki, 
francuski

Stefanini (Customer Service) 2017 niemiecki, czeski

Tab. 1. Firmy branży BPO, ITO i SSC działające na terenie Opola (2017). Źródło: Biuro 
Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Opole

Od czasu pojawienia się w Opolu firm sektora nowoczesnych usług biz-
nesowych w 2012 r. w mieście powstało ok. 1500 miejsc pracy w tym sekto-
rze, co stanowi wartość nie do przecenienia – tym bardziej że są to miejsca 
pracy przede wszystkim dla ludzi młodych, dające im stabilność zatrudnie-
nia, oferujące wysoką kulturę pracy oraz zarobki i dodatkowe świadczenia 
na porównywalnym lub zbliżonym poziomie do tych w dużych lokalizacjach 
biznesowych. Firmy te deklarują zatrudnienie kolejnych setek osób i two-
rzenie nowych projektów w Opolu lub rozwijanie już istniejących, pod wa-
runkiem dostępności kadr o określonym koszyku kompetencji. Kompetencje 
językowe, w tym omawiana w niniejszym tekście znajomość języka niemiec-
kiego, odgrywają przy tym bardzo istotną rolę. Oczekiwana jest zazwyczaj 
znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz drugiego języka europej-
skiego – w Opolu najchętniej niemieckiego – na poziomie przynajmniej C1. 
Oczywiście oprócz kompetencji językowych sektor nowoczesnych usług dla 
biznesu oczekuje jeszcze innych umiejętności i cech od kandydatów. Pominę 
tu kompetencje twarde, takie jak umiejętność programowania w określo-
nych językach programistycznych czy znajomość księgowości, które są nie-
zbędne przede wszystkim w firmach oferujących procesy programistyczne 
lub księgowe. Leżą one w domenie kształcenia na kierunkach informatyka 
czy ekonomia. Skupię się natomiast na tych, których zaimplementowanie 
do curriculów kształcenia filologicznego jest możliwe, także we współpracy 
z przedstawicielami firm z sektora usług biznesowych. Zaprezentowany po-
niżej zestaw kompetencji i cech zebrany został przez członków grupy robo-
czej ABSL Silesia na platformie Trello (2017), która służy przedstawicielom 
firm omawianego sektora, przedstawicielom samorządów i szkół wyższych 
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na Śląsku do sprawnej wymiany informacji i doświadczeń. Zestaw tych kom-
petencji należy postrzegać jako minimalny profil kandydata z perspektywy 
pracodawcy oraz punkt odniesienia dla instytucji kształcących, w tym dla 
uczelni wyższych:

−− język angielski na poziomie min. B2,
−− inny język europejski na poziomie min. C1,
−− techniki i umiejętności pracy w grupie (fizyczne i wirtualne),
−− techniki i umiejętności rozwiązywania problemów,
−− umiejętność autoprezentacji i prezentacji publicznej,
−− obsługa komputera (pakiet Office),
−− chęć podnoszenia kwalifikacji,
−− samodzielność,
−− umiejętność priorytetyzacji zadań,
−− zorientowanie na cele i chęć do podejmowania wyzwań w pracy,
−− chęć poznawania nowych technologii,
−− dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność, dokładność, odpo-
wiedzialność,
−− umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania trafnych wniosków,
−− wysokie kompetencje komunikacyjne,
−− gotowość do podejmowania własnej inicjatywy i skutecznego działania,
−− dobra znajomość konkretnych technologii w odniesieniu do stanowi-
ska, na które się aplikuje,
−− zaangażowanie, szczerość, odwaga,
−− elastyczność, umiejętność dostosowywania się do zmieniających się 
warunków,
−− kreatywność, ambicja, odporność na stres,
−− gotowość do odbywania okazjonalnych podróży służbowych,
−− chęć do dzielenia się wiedzą i pomagania innym osiągać sukces,
−− entuzjazm oraz pozytywne myślenie.

Godnym podkreślenia jest fakt, że wiele z omawianych firm wspiera 
swoich pracowników szkoleniami, które podnoszą ich kwalifikacje i uzu-
pełniają ewentualne braki kompetencyjne. Czynią to również w odniesie-
niu do kompetencji językowych, przeznaczając np. część czasu pracy w sie-
dzibie firmy na naukę języka lub oferując pracownikom dostęp do platform 
e-learningowych z kursami językowymi. Część z nich stosuje także finanso-
we dodatki językowe jako element motywujący.

Miejsca pracy w firmach branży BPO/ITO/SSC to nie tylko podatki dla 
miasta, to również stabilne miejsca pracy, za którymi idą kolejne – w bu-
downictwie mieszkaniowym i budownictwie nowoczesnych powierzchni 
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biurowych, usługach, żłobkach, przedszkolach, w oświacie, szkolnictwie 
wyższym, instytucjach kultury, w handlu i w firmach produkcyjnych. Są one 
z całą pewnością elementem hamującym depopulację i istotnym argumen-
tem dla młodych mieszkańców Opolszczyzny przemawiającym za pozo-
staniem w Opolu lub w regionie. Kolejnym istotnym społecznie skutkiem 
rozwoju branży nowoczesnych usług dla biznesu w Opolu może być – przy-
najmniej częściowe – przywrócenie naturalnej struktury populacji regionu 
– bez „eurosierot” i bez dużej części generacji w początkowej fazie wieku 
produkcyjnego poza granicami kraju lub w ościennych aglomeracjach. Po-
trzeba bliskości wszystkich generacji rodziny jest przecież elementem kul-
tury śląskiej, podobnie jak etos pracy. 

5. Podsumowanie

W wielu wypowiedziach i pracach badawczych przedstawiających tendencje 
rozwoju gospodarczego województwa opolskiego podkreślano wielokrotnie 
znaczenie potencjału kulturowo-etnicznego mniejszości niemieckiej i języka 
niemieckiego (patrz m.in. Jończy, Łukaniszyn-Domaszewska 2014, Bar-
tek 2015). Miasto Opole w mojej opinii wpisuje się w ten trend i w ostat-
nich 6 latach w bardzo konsekwentny i profesjonalny sposób wspiera firmy 
sektora nowoczesnych usług biznesowych, które potencjał ten wysoko ce-
nią i wykorzystują. W portfolio danych mających wpływ na decyzję o in-
westycji w lokalizacji biznesowej Opole potencjał ten musi być poważnie 
brany pod uwagę, tym bardziej że Opole należy do grupy mniejszych miast 
z funkcjonującymi w nich centrami usług branży BPO, ITO i SSC, a mimo 
to w tak krótkim czasie zdążyło wyrobić sobie dobrą markę. Wiadomym 
jest, że przy tak poważnych decyzjach inwestycyjnych i wielości możliwych 
alternatywnych lokalizacji w Polsce i na świecie, decyduje często pewna 
wyjątkowość danej lokalizacji. Dla Opola, wśród wielu innych zalet w tym 
względzie, cechą wyróżniającą jest jego położenie w regionie interkul-
turowym, którego część mieszkańców identyfikuje się z kulturą będącą 
jednocześnie kulturą klientów firm tej branży. Istotna jest także wysoka 
jakość języka niemieckiego wykorzystywanego w komunikacji z klienta-
mi. U podstaw tej jakości leży zarówno wspomniana obecność mniejszo-
ści niemieckiej w regionie, jak i wysoki poziom kształcenia językowego. 
W tym kontekście należy dostrzegać w języku niemieckim jeden z istot-
nych czynników rozwoju gospodarczego Opola. Konsekwencją tego jest 
fakt, że język niemiecki w Opolu i w regionie nie może i nie powinien być 
już postrzegany wyłącznie jako nośnik i element tożsamości niemieckiej, 
ale również jako niezwykle istotna umiejętność zawodowa, dzięki której 
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Opole jest lokalizacją biznesową z językową cechą wyróżniającą. Uświada-
mianie tego uczniom, ich rodzicom, doradcom zawodowym i nauczycielom 
jest ważnym zadaniem, które powinno być w sposób ciągły realizowane 
przede wszystkim przez instytucje oświaty, uczelnie, władze samorządowe 
oraz przez samych pracodawców.
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German language as a factor of economic development on the example of Opole

Language competence is one of the most important factors affecting effective 
communication in business. In the companies of the modern business services 
sector (BPO and ITO) with a global reach, these are key competences. The city 
of Opole has become in recent years, among others, due to the availability of 
employees with a very good knowledge of the German language, the location 
of business projects directed to the German-speaking market by these compa-
nies. Cultural proximity and German language are the features that distinguish 
this location in the processes carried out under the so-called nearshoring. In this 
text the factors influencing this significant competence potential of Opole are 
presented. The economic and historical conditions that had and still have an in-
fluence on the high quality of the German language used here and the number 
of people who speak the language are discussed in it. The history of teaching 
this language in the Opolskie Voivodeship after World War II and the role of 
the German minority in maintaining the German identity, culture and language 
in the Opole Silesia are also outlined. Then, the companies from the BPO/ITO 
industry operating in Opole are presented, which use this language as well as 
their expectations regarding optimal competences and features of employees. 
Their collection can be used as an inspiration for shaping curriculum programs 
in the philological faculties in such a way as to enable combining these compe-
tencies with philological competences. Outlining the relationship between the 
“German language” as a feature that distinguishes the city of Opole on the map 
of the BPO/ITO business locations and the resulting thanks to it places of work 
is a summary of the reflections on the role of this language in the economic de-
velopment of Opole. 

Keywords: German language, economy, Opole, German minority, nearshoring, 
BPO, ITO, modern business services industry, German language teaching
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ROZDZIAŁ 2

Izabela Prokop*, Joanna Kic-Drgas**6

Kierunki badań nad językami specjalistycznymi 
w Instytucie Lingwistyki Stosowanej

Obserwowane dziś u studentów lingwistyki stosowanej żywe zainteresowa-
nie językami specjalistycznymi jest wynikiem wielu czynników, wśród któ-
rych można wymienić specjalizację oraz rozwój wszystkich dziedzin nauki, 
globalizację czy umiędzynarodowienie usług oraz procesów produkcyjnych. 
Przemiany te przekładają się na rosnące zapotrzebowanie na znajomość języ-
ków specjalistycznych w przestrzeni zawodowej, po pierwsze – języków spe-
cjalistycznych rozmaitych branż w języku polskim, których znajomość jest na 
każdym stanowisku pracy niezbędna, a po wtóre – języków specjalistycznych, 
takich jak język prawa czy język gospodarczy – w ramach systemu języka nie-
mieckiego czy angielskiego, bądź też w obu tych językach równocześnie. 
Z jednej strony znajomość ta ma ułatwić funkcjonowanie w wielojęzycznym 
i wielokulturowym zespole specjalistów, a z drugiej – umożliwi dostęp do naj-
nowszych informacji ze stale rozwijających się obszarów różnorodnej wiedzy. 
Wzrost znaczenia języków specjalistycznych można zaobserwować także w od-
niesieniu do uczelni wyższych w Polsce, na kierunkach studiów innych niż filo-
logiczne, na podstawie szerokiego spektrum tematów podejmowanych w ba-
daniach prowadzonych w jednostkach badawczych na terenie kraju.

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie kierunków badań nad ję-
zykami specjalistycznymi w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

6* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
** Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-391-5.03
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Koncepcja artykułu jest dwudzielna i z jednej strony rozważania kon-
centrują się wokół badań na płaszczyźnie translatorycznej, z drugiej nato-
miast – na płaszczyźnie glottodydaktycznej. Podstawę do prowadzonych 
rozważań stanowi opis programów studiów ze wskazaniem na przedmioty 
dotyczące języków specjalistycznych oraz profile absolwentów kierunku lin-
gwistyka stosowana. Artykuł zakończony jest wnioskami oraz dezyderatami, 
wskazującymi kierunki dalszych badań.

1. Instytut Lingwistyki Stosowanej w Poznaniu – rys historyczny i ogólna 
charakterystyka 

Instytut Lingwistyki Stosowanej (ILS) w Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu przekształcił się z Katedry Glottodydaktyki i Translatory-
ki, która powstała w roku 1964 na Wydziale Filologicznym UAM jako Zakład 
Językoznawstwa Stosowanego, a jego założycielem i pierwszym kierowni-
kiem był profesor Ludwik Zabrocki. Główne zadania Zakładu koncentrowa-
ły się przede wszystkim na prowadzeniu badań naukowych w kontekście 
nauczania języków obcych i wypracowania nowych metod nauczania, ade-
kwatnych do potrzeb coraz bardziej otwierającego się na świat społeczeń-
stwa. W roku 1966 profesor Zabrocki założył czasopismo „Glottodidactica. 
An Journal of Applied Linguistics” (rocznik) i jako redaktor naczelny nadał 
mu rangę międzynarodowego forum wymiany myśli naukowej w dziedzi-
nie nauczania i uczenia się języków obcych. W roku 1987 profesor Walde-
mar Pfeiffer utworzył Katedrę Glottodydaktyki i kierował nią do stycznia 
1996 roku. W roku 1992 katedra rozpoczęła nabór na I rok studiów na spe-
cjalności lingwistyka stosowana. Dyscyplinę tę określił Franciszek Grucza, 
definiując jej przedmiot badania, zakres oraz metody badawcze (Gru-
cza 2007, 2017). Ośrodek poznański przejął tę koncepcję, to jest dwutoro-
wość badań lingwistyki stosowanej – w zakresie glottodydaktyki oraz w za-
kresie translatoryki. Pierwszy plan studiów uwzględniał tę dwudzielność, 
a więc studentom obu specjalizacji oferowano zajęcia, sytuujące się w dru-
gim członie dyscypliny: adepci zawodu nauczycielskiego przyswajali tema-
tykę przekładoznawczą, bardzo przydatną w nauczaniu, a wiele prac magi-
sterskich traktowało o technikach translatorskich w nauczaniu języków ob-
cych. Studenci specjalności translatorycznej natomiast mogli zapoznać się 
z tematyką glottodydaktyczną, wielu tłumaczy w firmach bowiem prowadzi 
kursy językowe dla współpracowników. Wychodząc naprzeciw zapotrze-
bowaniu rynku pracy, stopniowo zwiększano udział zajęć przekładoznaw-
czych w programach kształcenia, aż w rezultacie poszczególne specjalizacje 
uzyskały większą autonomię wraz ze zwiększaniem się oferty dydaktycznej 
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– również w zakresie zajęć fakultatywnych. Usankcjonowaniem tego stanu 
rzeczy była zmiana nazwy katedry – w roku 1997 Katedra Glottodydaktyki 
przekształciła się w Katedrę Glottodydaktyki i Translatoryki (KGiT) i pod tą 
nazwą funkcjonowała do końca sierpnia 2005 roku. W związku z dynamicz-
nym rozwojem w 2005 roku Katedrę przekształcono w działający do dziś 
Instytut Lingwistyki Stosowanej (Prokop 2013: 49–61).

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej (ILS) realizowane są następujące 
programy studiów:

−− lingwistyka stosowana (specjalność glottodydaktyczna, translatorycz-
na, interkulturowa) – studia I stopnia,
−− asystent językowy – studia I stopnia,
−− lingwistyka stosowana (specjalność glottodydaktyczna, translatorycz-
no-biznesowa) – studia II stopnia,
−− asystent językowy – wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna 
– studia II stopnia.

Różnorodność zaprezentowanych specjalności i specjalizacji przekłada 
się na wielostronny rozwój absolwentów lingwistyki, nie tylko pod wzglę-
dem umiejętności językowych, ale także pod kątem kompetencji potrzebnych 
na rynku pracy. Punkt ciężkości wprowadzanych programów położony jest 
na współpracę ze środowiskiem zawodowym oraz rozwijanie specjalistycz-
nych kompetencji komunikacyjnych. Absolwenci specjalności zorientowanych 
translatorycznie mogą po ukończeniu studiów znaleźć zatrudnienie w:

 − przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym,
 − biurach tłumaczeń specjalizujących się w tłumaczeniu tekstów ekono-
micznych,

 − firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw 
z kapitałem zagranicznym,

 − bankach – w obsłudze klienta zagranicznego jako tłumacz w struktu-
rach UE związanych z ekonomią,

 − w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych – na stanowiskach 
tłumaczy-dokumentalistów. 

Języki specjalistyczne stanowią ważny element oferty programowej do-
stępnej dla studentów i jednocześnie znajdują się w kręgu zainteresowań 
badawczych pracowników Instytutu. Można rozróżnić dwa główne kierunki 
badań nad językami specjalistycznymi: badania glottodydaktyczne i trans-
latoryczne. Plan studiów na specjalności lingwistyka stosowana zawiera 
m.in. takie przedmioty, jak:
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Nazwa przedmiotu Liczba godzin

tłumaczenie tekstów użytkowych w parze j. polski–j. niemiecki 30 h

tłumaczenie tekstów użytkowych w parze j. polski–j. angielski 30 h

tłumaczenie tekstów użytkowych w parze j. niemiecki–j. polski 30 h

tłumaczenie tekstów użytkowych w parze j. angielski–j. polski 30 h

komunikacja dwujęzyczna – tłumaczenie ustne 60h

metodologia badań w lingwistyce stosowanej 30 h

teksty użytkowe i naukowe w języku niemieckim 30 h

tłumaczenie tekstów specjalistycznych j. polski–j. angielski, 
j. angielski–j. polski 30 h

tłumaczenie tekstów specjalistycznych j. polski–j. niemiecki, 
j. niemiecki–j. polski 30 h

teorie komunikacji specjalistycznej 30 h

dydaktyka języków specjalistycznych 30 h

Tab. 1. Plan studiów na specjalności lingwistyka stosowana. Źródło: opracowanie własne

2. Translatoryka w ujęciu specjalistycznym

Tematyka języków specjalistycznych zajmuje poczesne miejsce wśród tema-
tów prac licencjackich i magisterskich, zarówno na studiach stacjonarnych, 
jak i niestacjonarnych. Pewne trendy w doborze dziedziny są widoczne już od 
wielu lat. Niesłabnącą popularnością cieszą się analizy języka branży moto-
ryzacyjnej, informatycznej, sprzętu AGD oraz telefonii cyfrowej. Jako materiał 
empiryczny często wybierane są różnorodne teksty użytkowe, takie jak umowy 
kupna-sprzedaży immobiliów, umowy najmu lokali, umowy o pracę, tworzenie 
i przekształcanie spółek, a także teksty z zakresu ekonomii politycznej, ekono-
miki przedsiębiorstw, funkcjonowania giełdy papierów wartościowych, czerpa-
ne z akademickich podręczników ekonomii oraz z czasopism ekonomicznych. 

Odrębną grupę tematyczną stanowią prace, pisane przez studentów 
bądź absolwentów innych niż filologia kierunków studiów, studiujących 
równolegle na dwóch uczelniach. Stąd wśród tematów prac można odnaleźć 
analizy języka muzyki, wykonawstwa wokalnego, architektury, kształtowa-
nia terenów zielonych, hotelarstwa, gastronomii, usług rehabilitacyjnych 
w sanatoriach, pracy socjalnej w ośrodkach pomocy rodzinie i inne.

Rzeczą naturalną jest, że studenci kierunków filologicznych dysponują 
wyższą niż przeciętna wrażliwością na estetykę tekstów, dostrzegają więc ich 
niedoskonałości w zakresie przewodników turystycznych, wydawanych przez 
samorządy lokalne dla zagranicznych turystów w językach obcych; teksty te 
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dostępne są w hotelach i biurach podróży; nierzadko niestety teksty te zawie-
rają jeszcze wiele niedoskonałości, żeby nie rzec – błędów językowych w za-
kresie składni, czasem morfologii, często – użycia leksyki, a przede wszystkim 
stylistyki. Nasi studenci, kierowani lokalnym patriotyzmem, często podejmu-
ją się analizy i korekty takich tekstów, traktujących o ich rodzinnym regionie. 

Wśród stosowanych w pracach metodologii dominują dwa typy analiz: 
1) Analiza oryginału i jego tłumaczenia w poszukiwaniu ekwiwalencji tłu-

maczeniowej. Punktem wyjścia rozważań bywa tu na ogół wyróżnienie 
trzech aspektów znaku językowego – jego semantyki, formy i funkcji, 
odpowiadających trzem subdyscyplinom semiotyki. Często wybiera-
ne są też modele ekwiwalencji Kathariny Reiss, Wernera Kollera, Otto 
Kade’go, Eugena Nidy, Christiane Nord oraz inne modele, stworzone do 
analizy konkretnych tekstów, jak na przykład tekstów reklamowych. 
Magistranci starają się dociec, z czego wynikają zauważone niedosko-
nałości tłumaczenia – przypadki niepełnej ekwiwalencji tłumaczenio-
wej, luki, pozostawione przez tłumacza lub przypadki ekwiwalencji 
częściowej. Często pomocne bywa wyodrębnienie strategii translator-
skich lub wnikliwe badanie leksykograficzne, chociaż wiele powsta-
łych w ostatnim czasie terminów specjalistycznych nie zostało jeszcze 
skodyfikowanych. Analizy tłumaczeniowe dotyczą całych tekstów lub 
ich fragmentów, mogą dotyczyć też jedynie terminów specjalistycz-
nych, wyodrębnionych w drodze ekscerpcji. Wśród prac terminolo-
gicznych występują często badania anglicyzmów, stanowiących dużą 
część terminologii w niektórych dziedzinach, takich jak informatyka, 
telefonia cyfrowa czy logistyka. 

2) Analiza porównawcza tekstów paralelnych, takich jak na przykład opi-
sy wzorców ras psów i kotów, z których korzystają jurorzy na między-
narodowych wystawach zwierząt, opisy wzorca rasy koni na potrzeby 
hodowców i użytkowników, teksty towarzyszące towarom i usługom, 
zwłaszcza wszelkie instrukcje obsługi, często ulotki informacyjne, dołą-
czane do leków. W tej grupie analiz trzeba brać pod uwagę w większym 
stopniu uwarunkowania kulturowe kraju, w którym tekst funkcjonuje. 
Na przykład sposób użycia farby do włosów firmy L’Oreal w języku pol-
skim zawiera ostrzeżenie, że produkt pozostawia trudne do usunięcia 
plamy na tekstyliach. Tekst niemiecki zawiera dodatkowo zalecenie, aby 
ramiona okryć starym ręcznikiem. Czytelnik od razu zauważa stereotyp 
oszczędnej Niemki. Systemy form adresatywnych języka angielskie-
go, niemieckiego i polskiego są na tyle rozbieżne, że wpływają nieraz 
na całą strukturę tekstu. Teksty polskie, w których występuje rzeczow-
nikowy system form adresatywnych, jednoznacznie wskazujący na płeć, 
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często odbiegają bardzo znacznie od tekstów w języku angielskim lub 
języku niemieckim, gdzie pronominalny system form adresatywnych 
jest w dużym stopniu uniwersalny, niwelujący różnice rodzaju i liczby 
przy zachowaniu należnego dystansu w formach zwracania się. W języ-
ku polskim dystans ten ulega zwiększeniu poprzez używanie form bez-
osobowych lub też zmniejsza się, gdy stosowana jest forma ty. 

Trzeba wspomnieć również o pracach z zakresu niemiecko-polskiej gra-
matyki kontrastywnej, których bazę empiryczną stanowią często teksty spe-
cjalistyczne z różnych branż. Studenci analizują struktury syntaktyczne oraz 
morfosyntaktyczne. Zjawiska takie, jak strona bierna, złożone formy orze-
czeń, zaimki man i es w języku niemieckim, Funktionsverbgefüge, struktura 
zdań wielokrotnie złożonych, Aktionsarten, to częste trudności w przekła-
dzie. Osobnym problemem, z którym musi się zmierzyć tłumacz, są wyrazy 
złożone w języku niemieckim, co powoduje, że często studenci wybierają 
rozważania słowotwórcze jako temat prac licencjackich lub magisterskich. 

W wyborze tematów prac dyplomowych studenci biorą pod uwagę nie 
tylko własne zainteresowania, ale też i wymagania rynku pracy. W minio-
nych latach studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia wybierali 
tematy blisko związane z ich działalnością zawodową. Czasem były to za-
dania przydzielone im do wykonania przez przełożonych, jak na przykład 
sporządzenie słowniczka terminów specjalistycznych z zakresu biotechno-
logii, produkcji pasz dla zwierząt domowych, produkcji opakowań plastiko-
wych dla przemysłu kosmetycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, tech-
nologii drewna, produkcji okuć dla przemysłu budowlanego, okuć meblo-
wych, produkcji rur i armatury sanitarnej, produkcji narzędzi ogrodniczych 
czy procedur medycznych. 

3. Glottodydaktyka specjalistyczna

Znaczenie glottodydaktyki specjalistycznej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej 
wzrosło wraz z wprowadzeniem przedmiotu o tej samej nazwie i zorientowa-
niem kształcenia nauczycieli właśnie na przygotowanie do kształcenia w zakre-
sie języków specjalistycznych, w szczególności w zakresie języka gospodarczego.

W Instytucie powstają prace dyplomowe poświęcone zarówno specyfice 
różnych grup uczących się w kontekście zawodowym (motoryzacja, opieka 
nad osobami starszymi, księgowość, branża turystyczna etc.), jak i technikom 
efektywnej komunikacji w środowisku zawodowym, czy też ewaluacji pod-
ręczników stosowanych w nauczaniu języka specjalistycznego, jak i rozwija-
niu technik efektywnego uczenia się i nauczania terminologii specjalistycznej. 
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Bardzo ciekawym aspektem badań jest wykorzystanie korpusów w na-
uczaniu. Ponadto, w zakresie dydaktyki języków specjalistycznych są pro-
wadzone w Instytucie badania dotyczące rozwijania umiejętności miękkich, 
które dotyczą zarówno struktury i technik przygotowania i wygłaszania pre-
zentacji ustnych, ale także rozwijania współpracy w sektorze zawodowym, 
głównie branża IT i motoryzacyjna. Obszarem pogłębionych analiz jest tak-
że obserwacja zmiany struktury szkolnictwa wyższego oraz jej wpływu na 
nowe trendy i koncepcje w nauczaniu. Metodologia prowadzonych badań 
w zakresie dydaktyki języka specjalistycznego to:

−− Analiza porównawcza programów i systemów edukacyjnych pod kątem 
kształcenia języków specjalistycznych w Polsce, Niemczech, krajach an-
glojęzycznych, Japonii, zwłaszcza – rozwijania umiejętności miękkich, 
oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy.
−− Badania ankietowe prowadzone wśród osób czynnych zawodowo w celu 
stworzenia opisów profili zawodowych w kontekście specjalistycznych 
kompetencji językowych, jak i pogłębiona analiza potrzeb uczących się 
języka specjalistycznego w poszczególnych obszarach zawodowych.
−− Analiza dokumentacji tworzonej w autentycznych warunkach zawodo-
wych służącej po uprzedniej dydaktyzacji jako materiał dydaktyczny, ale 
także źródło informacji o zagadnieniach poruszanych w danym obsza-
rze, stanowiący impuls do budowania właściwych programów kursów 
języka specjalistycznego.
−− Wywiady z nauczycielami języków specjalistycznych służące badaniu 
ich potrzeb zawodowych w kontekście ewentualnych szkoleń z zakresu 
nauczania języków specjalistycznych, ale także badanie zastosowania 
rożnych metod i technik służących optymalizacji procesu edukacyjnego.
−− Analiza w skali makro i mikro struktury podręczników służących do na-
uki różnych języków specjalistycznych.
−− Analiza porównawcza podręczników służących do nauki różnych języ-
ków specjalistycznych wydawanych w różnych krajach.
−− Badanie wpływu zastosowania e-learningu na efektywność procesu na-
uczania języków specjalistycznych poprzez obserwację i eksperymenty 
naukowe.
−− Analiza potrzeb studentów i absolwentów Instytutu Lingwistyki Stoso-
wanej w kontekście przygotowywania i wygłaszania specjalistycznych 
prezentacji w kontekście zawodowym.
−− Analiza makro i mikro struktury poradników prasowych w celu zapre-
zentowania technik popularyzacji treści specjalistycznych oraz możli-
wości dydaktyzacji wyników przeprowadzonych analiz.
−− Analiza zmiany w postrzeganiu i roli nauczyciela języka specjalistycznego.
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Rozwój badań w omówionym zakresie charakteryzuje duży dynamizm, 
który niewątpliwie związany jest z wzrastającą potrzebą kształcenia języko-
wego stosowanego do potrzeb rynku pracy. 

Nowy wymiar badań nad dydaktyką języków specjalistycznych wyzna-
czany jest z jednej strony przez wzrost znaczenia zastosowania mediów 
w procesie dydaktycznym, z drugiej – przez potrzebę stałego odnoszenia się 
do kontekstu zawodowego, a poprzez to wzrost użyteczności przekazywa-
nych treści w odniesieniu do profili zawodowych.

Zarówno w pierwszym (nowe media), jak i w drugim (użyteczność) 
z wymienionych obszarów prowadzone są badania pilotażowe dotyczące in-
tegracji elementów programów graficznych (Adobe Ilustrator, Adobe Photo-
shop), edytorskich (QuarkXpress, Scribus), czy narzędzi do lokalizacji stron 
internetowych i aplikacji mobilnych (Alchemy Catalyst) z nauczaniem języ-
ków specjalistycznych. Wyposażenie absolwentów filologii w nowe kompe-
tencje wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Wspomnia-
ne narzędzia (zwłaszcza Alchemy Catalyst) mogą być wykorzystane do ana-
liz podręczników, lokalizacji wybranych fragmentów tekstów, a także do 
tworzenia baz terminologicznych.

Istotnym dezyderatem w kontekście kształcenia nauczycieli języków 
specjalistycznych jest zapewnienie absolwentom lepszego przygotowa-
nia do pracy zawodowej poprzez zaoferowanie obserwacji i zajęć z języka 
specjalistycznego, w tym zakresie prowadzone są rozmowy ze szkołami ko-
mercyjnymi oraz firmami działającymi na terenie Poznania i okolic, dodat-
kowo Instytut Lingwistyki Stosowanej objął patronatem klasę bilingwalną, 
w której programie znajdują się takie przedmioty, jak matematyka czy fizy-
ka, wykładane w języku niemieckim. Obserwacja i prowadzenie wymienio-
nych zajęć w ramach umowy patronackiej oraz warsztaty z zakresu języków 
specjalistycznych będą dobrym przygotowaniem absolwentów specjalności 
nauczycielskiej do pracy zawodowej.

4. Perspektywy

W ostatnich latach w Instytucie Lingwistyki Stosowanej prowadzone są 
badania z zakresu języków specjalistycznych, które nazwać by można „ni-
szowymi”, choć ich znaczenie dla rozwoju językoznawstwa jest olbrzymie. 
Od roku 2005 Alicja Sakaguchi prowadzi wszechstronne badania nad ję-
zykiem specjalistycznym chrześcijańskim, w ramach których badaczka 
dokonała opisu mistyki i proroctwa – zjawiska dziś bardzo zaniedbane-
go i współczesnym mało znanego, jak pisze (Sacaguchi 2011: 15). Autor-
ka ukazuje, „po pierwsze, w jaki sposób wyraża się w języku świadomość 
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transcendencji, po drugie – jakie treści kryją się w języku mistycznym. Ję-
zyk powinien się tutaj wyłonić jako forma odzwierciedlenia jednostkowe-
go przeżycia, duchowego blasku, natchnienia, poznania i powołania, a nie 
jako forma konceptualizacji i profilowania świata czy jako forma wpły-
wu na postrzeganie świata” (Sakaguchi 2011: 18). Drobiazgowa anali-
za obszernego korpusu tekstów, zaczerpniętych m.in. ze Starego i Nowego 
Testamentu oraz pism mistyków chrześcijańskich, pozwoliła na wyczerpu-
jący opis środków retorycznych (tropów i figur stylistycznych) występują-
cych w tych tekstach, znacznie wzbogacając naszą wiedzę w tym zakresie. 
Problemy relatywizmu językowego czy pytania o granice języka i problem 
niewyrażalności dotyczą nie tylko języka mistyki, lecz również innych ję-
zyków specjalistycznych i nadal znajdują się w centrum zainteresowania 
licznych językoznawców. 

Jedną z barier porozumienia w komunikacji interkulturowej/egzolin-
gwalnej są różnice w nazewnictwie różnych struktur społecznych, instytu-
cji, organizacji, w tym struktur szkolnictwa w różnych krajach. Zespół auto-
rów w Instytucie Lingwistyki Stosowanej podjął udaną próbę zniwelowania 
tych barier w zakresie szkolnictwa wyższego, której efektem jest powstanie 
i przetłumaczenie słownika Unilex (2010), który jest nieocenioną pomocą 
dla czynnych zawodowo tłumaczy oraz studentów. 

Tematyka szkolnictwa wyższego pojawia się również w rozprawie habi-
litacyjnej Agnieszki Błażek Einheit in Vielfalt: der Bologna-Prozess. Fachlexi-
kologische und fachkommunikative Aspekte (2018), w której autorka zastoso-
wała interdyscyplinarne instrumentarium z zakresu badań nad komunikacją 
specjalistyczną, ukazując granice możliwości ujednolicenia językowego wy-
stępujących w różnych krajach form kształcenia. 

Niszowy charakter mają badania nad idiolektem pszczelarza, prowa-
dzone obecnie przez Izabelę Prokop. Język pszczelarstwa jest dotąd mało 
zbadany, jeśli chodzi o opracowania encyklopedyczne lub słownikowe. Brak 
jest również rozważań nad rzeczywistym językiem pszczelarstwa, to jest po-
szczególnymi idiolektami osób zajmujących się gospodarką pasieczną, w myśl 
postulatów antropocentrycznej teorii języków specjalistycznych. Obecnie pro-
jekt znajduje się w fazie podsumowania badań pilotażowych, a wstępne wyni-
ki są bardzo obiecujące. 

W ostatnim czasie powstała koncepcja stworzenia bazy materiałowej 
tekstów specjalistycznych, analizowanych w pracach dyplomowych i ma-
gisterskich – równolegle w Instytucie Lingwistyki Stosowanej oraz w In-
stytucie Filologii Germańskiej – autorstwa prof. Janusza Taborka, który 
z sukcesem ukończył już prace przygotowawcze i udostępnia bazę na po-
trzeby badań naukowych pracowników uczelni oraz studentów. Wynikiem 
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wspólnych działań jest stworzenie bazy danych, która będzie służyć dydak-
tyce – do ćwiczeń z translatoryki oraz do sporządzania glosariuszy specja-
listycznych w celu dalszego badania języków specjalistycznych.
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Germanista na rynku nowoczesnych usług biznesowych 
Wyniki projektu „Trendy na rynku pracy 

a znajomość języków obcych”

1. Wprowadzenie

W ostatnich latach w Polsce niezwykle dynamicznie rozwija się sektor nowo- 
czesnych usług biznesowych. Dotyczy to również Łodzi, która znajduje się 
w czołówce miast chętnie wybieranych przez inwestorów zagranicznych. 
Centra te, ze względu na rodzaj i zasięg wykonywanych usług, stały się jed-
nym z najważniejszych pracodawców na łódzkim rynku pracy. Zatrudnienie 
w nich znajduje m.in. wielu absolwentów kierunków filologicznych. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszą się studenci filologii germańskiej, którzy 
często już podczas studiów znajdują zatrudnienie w firmach poszukujących 
osób z dobrą i bardzo dobrą znajomością języka. Poniższy artykuł stanowi 
podsumowanie wyników studenckiego projektu badawczego, przeprowa-
dzonego we współpracy z jednym z centrów z sektora BPO (Business Process 
Outsourcing) i jednocześnie partnerem Wydziału Filologicznego Uniwersyte-
tu Łódzkiego1. W pierwszej części zostanie krótko omówiony rozwój sektora 
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i w Łodzi na podstawie najnow-
szego raportu ABSL2. Następnie zostanie przedstawione zapotrzebowanie na 

* Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiej.
1 Nazwa firmy została pominięta z uwagi na poufne informacje. 
2 Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – wiodąca organizacja reprezentu-

jąca nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce, która cyklicznie publikuje szczegółowe raporty dla 
swoich członków i firm związanych z tym sektorem. Źródło: www.absl.pl [dostęp: 01.03.2018].

http://dx.doi.org/10.18778/8142-391-5.04

http://dx.doi.org/10.18778/8142-391-5.04
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języki obce, ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego. Na końcu 
natomiast zaprezentowane zostaną wybrane wyniki ankiety przeprowadzo-
nej na grupie pracowników działu niemieckojęzycznego firmy. 

2. Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

Systematyczny wzrost zatrudnienia, jak również poszerzenie i zróż- 
nicowanie zakresu działalności firm z sektora BPO, SSC, IT oraz R&D po-
zwalają na zaliczenie Polski do grona krajów wiodących w Europie, związa-
nych z usługami dla biznesu. Za wyborem Polski przemawiają stosunkowo 
niskie płace oraz wysoki poziom edukacji obcojęzycznej (Kiefer, Szerszeń 
2015: 133–134). Według danych z raportu ABSL (2017) tylko pomiędzy 
I kwartałem 2016 roku a I kwartałem 2017 roku liczba pracowników 
w tym sektorze wzrosła o 32 tys. osób, z czego aż 75% miejsc pracy stwo-
rzyły firmy z kapitałem zagranicznym. Całkowite zatrudnienie w tych cen-
trach wynosi 244 tys. osób, w tym zaledwie 46 tys. w polskich i aż 198 tys. 
w zagranicznych. Pod względem liczby pracowników w sektorze dominują 
centra usług wspólnych (SSC – 35%), IT (30%), jak również centra outso-
urcingowe (BPO – 21%) i R&D (14%) (ABSL 2017: 6–9). 

Centra usług dla biznesu wybierają na swoje siedziby różne miasta 
w Polsce. I chociaż pod względem liczby zatrudnionych pracowników domi-
nują takie ośrodki, jak: Kraków (ok. 56 tys. osób), Warszawa (ok. 43 tys. osób) 
i Wrocław (ok. 40 tys. osób), to dalej w zestawieniu znalazły się również: Trój-
miasto i Aglomeracja Katowicka (po ok. 19 tys. osób), Łódź (ok. 18 tys. osób) 
oraz Poznań (ok. 13,5 tys. osób). W Łodzi sektor nowoczesnych usług dla 
biznesu stał się jednym z największych i najważniejszych pracodawców. 
W I kwartale 2017 roku liczba centrów wynosiła tutaj 70. O niezwykle dyna-
micznym rozwoju sektora ww. usług w Łodzi świadczy również 16% wzrost 
zatrudnienia, co plasuje miasto na trzecim miejscu, zaraz po Poznaniu (19%) 
i Wrocławiu (17%) (ABSL 2017: 10–14).

Ze względu na duże zapotrzebowanie i dogodne warunki sektor nowo-
czesnych usług biznesowych w Polsce coraz bardziej rozszerza zasięg swo-
ich świadczeń na podmioty zagraniczne. Największy odsetek centrów spe-
cjalizuje się w obsłudze klientów z Europy Zachodniej (88%) i Polski (81%). 
67% usługobiorców stanowią podmioty z Europy Środkowo-Wschodniej, 
60% – z krajów nordyckich, i aż 55% – z USA. Warto dodać, że zasięg geo-
graficzny usług obejmuje również takie kierunki, jak Bliski Wschód i Afryka 
(41%) czy Azja wraz z Australią i Oceanią (33%) (ABSL 2017: 30). 

Szeroki wachlarz świadczeń dla tak odległych miejsc na świecie 
sprawia, że kluczową umiejętnością potrzebną nie tylko do komunikacji 
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zawodowej, ale również przeprowadzenia większości procesów jest zna-
jomość języków obcych. Pracodawcom zależy na pozyskaniu możliwie jak 
najlepiej wykwalifikowanej kadry, co oznacza stopniowy wzrost konkuren-
cji o talenty, szczególnie w kontekście posługiwania się dodatkowymi języ-
kami obcymi (ABSL 2016: 32). W centrach usług w Polsce wykorzystuje się 
ich w sumie aż 38. Do najpopularniejszych zaliczają się odpowiednio: an-
gielski, polski, niemiecki, francuski, hiszpański oraz włoski. Należy zwrócić 
uwagę, iż w zestawieniu, obok popularnych języków europejskich, pojawi-
ła się także niewielka, bo licząca sobie zaledwie kilka procent, kategoria 
„inne”, w której znalazły się tak niszowe języki, jak hindi, urdu czy suahili. 
Najbardziej pożądana na rynku pracy okazała się jednak znajomość języ-
ka niemieckiego (68%). Kolejne miejsca zajęły język francuski (34%) oraz 
języki nordyckie (31%) (ABSL 2017: 32–33). 

3. Zapotrzebowanie na język niemiecki

Ze względu na położenie geograficznie, jak również intensywne kontakty go-
spodarcze (Niemcy są dla Polski kluczowym partnerem handlowym) zapo-
trzebowanie na język niemiecki staje się niemal oczywiste. Polska uzyskała 
również dobre opinie obserwatorów zagranicznych. Doceniony został wyso-
ki poziom kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji obcojęzycznej. Oprócz 
tego pozytywnie oceniono wykwalifikowaną kadrę oraz rozbudowaną sieć 
dostawców dla najważniejszych branż gospodarki niemieckiej (Kiefer, Szer-
szeń 2015: 132). Według Ammona (2010: 96 w: Kiefer, Szerszeń 2015: 130), 
choć to angielski jako „język międzynarodowych kontaktów i negocjacji” 
nadal panuje w niemieckim przemyśle, to od niedawna zauważa się jednak 
tendencję do zachowania języka niemieckiego w multinarodowych firmach 
wywodzących się z Niemiec. 

Zakres działalności, w których wykorzystuje się język niemiecki, roz-
szerza się na coraz więcej branż. Wachlarz usług operacyjnych istotnych 
dla działań na rynku polsko-niemieckim jest bardzo szeroki, począwszy 
od nabywania i kupowania, poprzez produkcję i  wytwarzanie, a skoń-
czywszy na sprzedaży i zbycie wraz z usługami doradczymi i serwisowymi 
(Kiefer, Szerszeń 2015: 133). Na polskim rynku pracy można wyodrębnić 
konkretne branże i obszary zawodowe, w których znajomość języka nie-
mieckiego jest szczególnie ważna, a nawet konieczna do wykonywania 
poszczególnych zadań. Do najbardziej popularnych Kiefer i Szerszeń 
(2015: 133) zaliczyli branżę IT (to m.in. programiści, agenci helpdesku, 
testerzy oprogramowania), rachunkowość finansową (np. księgowy) oraz 
marketing i logistykę. 
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Tak dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych 
w Polsce zaczyna wyznaczać pewne trendy i kształtuje sylwetkę potencjal-
nego pracownika. W związku z tym stopniowo zmienia się również rola 
uczelni, a tym samym sposób przygotowania studentów do wejścia na rynek 
pracy. Coraz ważniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego staje się 
budowanie relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Zadania uni-
wersytetu nie ograniczają się już do tradycyjnego kształcenia i przeprowa- 
dzania badań naukowych. W odpowiedzi na aktualny rynek pracy pojawiła 
się tzw. trzecia misja uczelni wyższych, która obejmuje relacje z sektorem 
przedsiębiorstw i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Nawiązanie współ-
pracy uczelni z pracodawcami ma na celu wymianę doświadczeń, na któ-
rą składają się m.in. warsztaty, szkolenia oraz staże przeprowadzane dla 
studentów pod czujnym okiem praktyków (Goźdź-Roszkowski, Makowski 
2015: 67–68). W analogiczny sposób w 2013 roku na Uniwersytecie Łódz-
kim powstała „lingwistyka dla biznesu”, innowacyjny i odpowiadający wy-
maganiom obecnego rynku pracy kierunek studiów prowadzony przez dwa 
wydziały – Wydział Filologiczny oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego we współpracy z firmami regionu łódzkiego3. 

4. Projekt studencki „Trendy na rynku pracy a znajomość języków obcych”

Ze względu na tak prężnie rozwijający się sektor nowoczesnych usług dla 
biznesu w Łodzi oraz duże zainteresowanie rolą języka obcego w środowisku biz- 
nesowym w ramach zajęć uczelnianych „praca projektowa: tłumaczeniowa lub 
biznesowa”, prowadzonych na filologii germańskiej na II roku studiów magister-
skich, powstał pomysł przeprowadzenia projektu studenckiego we współpracy 
z jedną z firm regionu łódzkiego. Celem projektu zatytułowanego „Trendy na 
rynku pracy a znajomość języków obcych” było sprawdzenie wpływu znajo-
mości języka obcego (innego niż język angielski) na otrzymanie miejsca pracy 
w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Łodzi. Ze względu na ograni-
czenia czasowe, wynikające z długości trwania semestru, projekt realizowany 
był od marca do czerwca 2017 roku. Praca nie otrzymała żadnego wsparcia 
finansowego. Wszelkie koszty wynikające z przygotowania i opracowania ma-
teriału badawczego zostały pokryte przez inicjatorki projektu, trzy studentki 
ostatniego semestru studiów magisterskich na kierunku filologia germańska.

Najważniejszą kwestią w pierwszej fazie prac nad projektem było wy-
szukanie i nawiązanie kontaktu z jedną z łódzkich firm. Do współpracy 

3 Szczegółowe informacje na temat powstania, założeń oraz struktury programowej kie-
runku „lingwistyka dla biznesu” w: Goźdź-Roszkowski, Makowski 2015. 
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zaproszona została firma, która w tym czasie stała się oficjalnym partnerem 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Przy wyborze kierowano 
się również tym, że w firmie znajduje się rozbudowany dział niemieckoję-
zyczny, w którym możliwe było przeprowadzenie badania. Wybrany respon-
dent to centrum outsourcingowe (BPO), które istnieje na rynku łódzkim od 
około 15 lat. Do głównych zadań pracowników firmy należy m.in. obsługa 
procesów biznesowych, optymalizacja i automatyzacja procesów opera-
cyjnych, jak również tworzenie oprogramowania. W Łodzi firma zapewnia 
ok. 800 miejsc pracy.

Po wstępnym wyrażeniu chęci współpracy oraz otrzymaniu oficjalnej 
zgody ze strony respondenta kolejnym punktem było opracowanie koncepcji 
pracy. Założono, że projekt studencki będzie składał się z dwóch części. Jedną 
część miało stanowić badanie ankietowe przeprowadzone na 50-osobowej 
grupie pracowników działu niemieckojęzycznego. Kwestionariusz skła-
dał się z 13 pytań, w tym: jednego otwartego, pięciu wielokrotnego wybo-
ru oraz siedmiu jednokrotnego wyboru4. Drugą z nich miała być rozmowa 
z rekruterką firmy na temat procesu rekrutacji oraz wymagań stawianych 
przyszłym pracownikom. Ta część pracy została potraktowana jako uzupeł-
nienie informacji zebranych w badaniu ankietowym. Projekt nie obejmował 
sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego, który nie został okre-
ślony jako język obcy, o czym poinformowano także ankietowanych. Podczas 
formułowania pytań pod uwagę wzięto konkretne czynniki, takie jak: ocena 
poziomu języka pracownika oraz poziom wymagany podczas rekrutacji, czas 
trwania nauki, częstotliwość oraz forma posługiwania się językiem w miej-
scu pracy, profity wynikające z dobrej znajomości języka, jak również proble-
my związane z wykorzystaniem języka obcego w pracy oraz propozycje ich 
rozwiązania. Przeprowadzone badanie było badaniem ilościowym. Rozmo-
wa z rekruterką została potraktowana jako uzupełnienie informacji uzyska-
nych po wypełnieniu kwestionariuszy. 

Podczas realizacji projektu napotkano na pewne przeszkody związa-
ne z jego wykonaniem. Ze względu na rozbudowane procedury biurokra-
tyczne, wynikające m.in. z ochrony danych firmy, otrzymanie pozwolenia 
na wstęp do korporacji było utrudnione, co znacznie przesunęło w czasie 
opracowanie projektu i przejście do ostatniego etapu, czyli analizy wyni-
ków. Oprócz tego, po otrzymaniu ostatecznej zgody zarządu, okazało się, że 
maksymalna grupa ankietowanych wynosi 30 osób, a nie – jak wcześniej 
założono w pracy – 50. Zmniejszenie grupy badanych o prawie połowę mo-
gło mieć znaczący wpływ na przebieg projektu oraz zaburzyć ostateczny 

4 Cały kwestionariusz został zamieszczony w załączniku do niniejszej publikacji. 
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kształt wyników badań. Wspólnie z opiekunem naukowym pracy ustalono 
jednak, że przebadanie 30-osobowej grupy jest wystarczające i może sta-
nowić dobry wstęp do prowadzenia dalszych, długofalowych prac badaw-
czych nad znajomością języka obcego w środowisku biznesowym. 

5. Analiza wyników badań

Jak już wspomniano, grupa ankietowanych liczyła ostatecznie 30 osób. 
Badanie na tym wycinku wykazało początkowo standardowe informacje, 
jak stanowisko oraz staż pracy. W zespole znalazło się 10 asystentów, 9 kon-
sultantów oraz 11 specjalistów. Najkrótszy okres zatrudnienia wynosił je-
den miesiąc, najdłuższy natomiast 3,5 roku. Przebadana grupa zajmowała 
się na co dzień obsługą procesów niemieckojęzycznych, dlatego też podczas 
analizy wyników skupiono się na znajomości języka niemieckiego wśród 
pracowników firmy. W niniejszej sekcji zostaną przedstawione najbardziej 
reprezentatywne i korespondujące ze sobą wyniki badania, które dotyczą 
wpływu znajomości języka obcego (w tym przypadku języka niemieckiego) 
na zatrudnienie w środowisku biznesowym. 

Podstawową kwestią oraz jednocześnie punktem wyjścia było określe-
nie poziomu języka niemieckiego w przebadanej grupie. Wykres 1 stanowi 
podsumowanie wszystkich odpowiedzi z podziałem na konkretne stanowi-
ska pracy.

Wykres 1. Znajomość języka niemieckiego w przebadanym zespole firmy, stan 
na 17.05.2017. Źródło: opracowanie własne
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Z badań wynika, że grupą najlepiej władającą językiem niemieckim 
są specjaliści, co w obrazowy sposób oddaje wykres 1. Żadna z osób na 
tym stanowisku nie zaznaczyła najniższego poziomu A1–A2, co może suge-
rować, że ewentualny awans w firmie zależy od stopnia biegłości językowej. 
Należy dodać, że każdy ankietowany zaznaczył jeden z trzech podanych pozio-
mów językowych, co wskazuje na to, że wszyscy pracownicy mogą pochwalić 
się co najmniej podstawową znajomością języka niemieckiego. Wniosek ten 
koresponduje z kolejnymi punktami kwestionariusza. Badani byli jednogłośni 
co do tego, że znajomość języka była warunkiem koniecznym do zdobycia da-
nego stanowiska (pyt. nr 6, 100% pozytywnych odpowiedzi). Oznacza to, że 
firma nie zatrudnia pracowników bez jakichkolwiek umiejętności językowych. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub już na etapie tworzenia ogłosze-
nia o pracę firma określa również, jaki poziom językowy wymagany jest od 
kandydatów. Według rekruterki, sprecyzowanie oczekiwanego poziomu ję-
zyka obcego znacznie ułatwia i przyspiesza wstępną selekcję ubiegających 
się o stanowisko w firmie5. Na to pytanie odpowiedzieli również ankietowa-
ni, co obrazuje wykres 2.

Wykres 2. Poziom języka wymagany podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Źródło: 
opracowanie własne

Jak wynika z wykresu 2, większość osób przyjmowanych do pracy mu-
siało wykazać się choćby minimalną znajomością języka. Zdecydowanie 
najbardziej preferowany okazał się poziom średniozaawansowany B1–B2 

5 Informacja otrzymana podczas rozmowy z rekruterką firmy.
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(według skali poziomów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opi-
su Kształcenia Językowego)6, czyli poziom tzw. samodzielności językowej. 
6 osób podało również, że na etapie ubiegania się etat w firmie wymagana 
była biegła znajomość języka (C1–C2).

Powyższe informacje są niezwykle cenne w kontekście analizy kolejne-
go z zadanych pytań. W pytaniu dotyczącym częstotliwości posługiwania się 
językiem w miejscu pracy aż 28 (94%) z 30 ankietowanych zaznaczyło, że 
codziennie wykorzystuje swoje umiejętności językowe (por. wykres 3). Tak 
wysoki wynik podkreśla, jak istotna jest znajomości języka obcego. Jej brak 
byłby zapewne kłopotliwy lub nawet uniemożliwił wykonywanie przydzie-
lonych zadań.

Wykres 3. Częstotliwość posługiwania się językiem obcym w miejscu pracy. Źródło: 
opracowanie własne

Ankietowani zostali również zapytani o to, czy firma inwestuje w do-
datkowe kursy językowe. W tej kwestii badani byli jednogłośni i udzielili po-
zytywnych odpowiedzi (pyt. nr 12, 100% na tak). W rozmowie z rekruterką 
ustalono, że firma dofinansowuje pracownikom szkolenia z języka niemiec-
kiego oraz angielskiego. Świadczy to m.in. o potrzebie zachowania wysokiej 
jakości usług, które dzięki bardzo dobrej znajomości języka mogą być wyko-
nywane sprawniej i dokładniej. 

Podczas wywiadu z rekruterką okazało się także, że firma dużo chętniej 
zatrudnia osoby posługujące się językiem obcym niż wykwalifikowanych 
w konkretnej dziedzinie specjalistów. Manifestuje się to m.in. w dużej licz-
bie zatrudnianych absolwentów filologii obcych (w przypadku respondenta 
dotyczy to głównie absolwentów filologii germańskiej). Wynika to z faktu, 

6 Źródło: https://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.html [dostęp: 01.03.2018].

codziennie / bardzo często czasami / kilka razy w tygodniu
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że dużo szybciej i taniej przebiega szkolenie z określonego wycinka procesu 
pracownika z wykształceniem filologicznym niż nauczenie specjalisty języka 
obcego od podstaw. Warto po raz kolejny podkreślić, że perspektywa ta jest 
szczególnie atrakcyjna dla filologów, ponieważ dzięki takiej polityce firmy 
na rynku utrzymuje się stałe zapotrzebowanie na pracowników z dobrymi 
i bardzo dobrymi umiejętnościami językowymi. Obala to również powszech-
nie panujący w społeczeństwie mit, odnoszący się do braku miejsc pracy dla 
absolwentów kierunków humanistycznych7. 

6. Podsumowanie

Analiza wyników badania ankietowego wykazała, że poziom znajomości ję-
zyka ma bezpośredni wpływ na zajmowane stanowisko w firmie oraz wy-
sokość otrzymywanej pensji. Ze względu na częstotliwość posługiwania się 
językiem obcym w pracy jego nieznajomość uniemożliwiłaby wykonywanie 
poszczególnych zadań. W tym kontekście firmy preferują na swoich pracow-
ników absolwentów neofilologii, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrą 
znajomością języka obcego i elastycznością w przyswajaniu wiedzy spe-
cjalistycznej. Podczas analizy wyników zwrócono także uwagę na kwestie 
związane z tworzeniem pytań i ich interpretacją przez ankietowanych. Za-
uważono, że nie wszystkie pytania zostały poprawnie zrozumiane, co mogło 
być spowodowane ich błędnym skonstruowaniem. Taka informacja zwrotna 
stanowi cenną wskazówkę w odniesieniu do dalszych, długofalowych badań 
nad językiem obcym w środowisku biznesowym. 
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A graduate of German studies in the sector of modern business services. 
The results of the project „Labour market trends and foreign language proficiency”

According to a report of the Association of Business Service Leaders in Po-
land, Łódź is one of the biggest BPO centres in Poland. Consequently, there is 
a increasing demand on the Łódź labour market for multilingual speakers and 
in particular for German speakers. This article includes the analysis of the proj-
ect, which was conducend in 2017 at the University of Lódź in cooperation with 
a company from the same region. The aim of this paper is to present the role 
of the Germanist on the labour market. 

Keywords: German studies, labour market, analysis of language and communi-
cation needs, work for a philologist
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ROZDZIAŁ 48

Jacek Makowski*

Planowanie kursu języka specjalistycznego 
na poziomie akademickim z uwzględnieniem specyfiki 

branży nowoczesnych usług dla biznesu 
Przykładowa dydaktyzacja autentycznych 

tekstów fachowych w zadaniach typu case study

1. Wprowadzenie

Kształcenie językowe oraz nauczanie języka specjalistycznego na poziomie 
akademickim warunkuje szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych, 
takich jak obowiązujące regulacje prawne (ustawa o szkolnictwie wyż-
szym, ramy kwalifikacji, statut uczelni etc.), profil, forma i program kształ-
cenia, otoczenie pracy czy doświadczenia i motywacja uczących się (por. Kic-
-Drgas 2016: 135). Oczywistym zdaje się fakt, iż pośród licznych czynników 
mających wpływ na kształt kursu języka specjalistycznego na uczelni wyż-
szej znaczny wpływ, obok wspomnianych uwarunkowań instytucjonalnych, 
mają także rola uczestnika kursu – uczącego się jako partnera procesu dydak-
tycznego – oraz profil nauczyciela języka specjalistycznego (por. Gajewska, 
Sowa 2014: 83–111). Jednocześnie równolegle do uwarunkowań instytucjo-
nalnych i personalnych istotna jest rola refleksji nad cechami właściwymi dla 
komunikacji między przedstawicielami danej dziedziny wiedzy – specja-
listami – oraz możliwością zrekonstruowania jej komponentów w insty-
tucjonalnych realiach jednostki edukacyjnej (por. Szerszeń 2014: 253). 

8* Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiej.
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Do komponentów, które niewątpliwie powinny zostać uwzględnione w pro-
cesie planowania kursu języka specjalistycznego, należą między innymi „te-
matyka i treści typowych zdarzeń komunikacyjnych, komponenty językowe, 
gatunki tekstów, charakterystyki pragmatyczne, socjokulturowe itd.” (Szer-
szeń 2014: 253). Znaczącą rolę zatem powinno odgrywać konfrontowanie 
uczących się z autentycznymi lub zbliżonymi do realnych wyzwaniami języ-
kowymi występującymi w środowisku pracy, w szczególności w aspekcie: 

−−występujących sytuacji komunikacyjnych jako interakcji komunikacyj-
nej o tematyce zawodowej oraz jej

−−uczestników – specjalistów, lub w szerszym znaczeniu wszystkich użyt-
kowników poruszających się w danej dziedzinie wiedzy, a także 

−−użycia specyficznych środków językowych na płaszczyźnie morfolo-
gicznej (szczególnie w aspekcie specyfiki procesów nazwotwórczych 
oraz charakterystycznych modeli słowotwórczych), leksykalnej (spe-
cjalistyczne słownictwo, zarządzanie terminologią), składniowej 
i tekstowej1.

Niniejsze rozważania poświęcone są zagadnieniu planowania kursu 
języka specjalistycznego na poziomie akademickim z uwzględnieniem spe-
cyfiki branży nowoczesnych usług dla biznesu. Wychodząc od omówienia 
cech charakterystycznych sektora usług dla biznesu w Polsce zaprezen-
towane zostaną w oparciu o zrealizowane badania ankietowe z udziałem 
przedstawicieli centr usług biznesowych szczegółowe trendy w ww. branży 
na płaszczyźnie lokalnej. Na przykładzie zadania typu case study w ramach 
podręcznika do komunikacji specjalistycznej w zakresie dziedziny technolo-
gie informacyjne i komunikacyjne w języku niemieckim Fachkommunikation 
Deutsch: Informationstechnologie (IT) zaprezentowane zostaną również me-
tody implementacji aktualnych realiów sektora usług biznesowych w treści 
kształcenia kursu języka specjalistycznego na poziomie zaawansowanym. 

2. Sektor usług biznesowych w Polsce – czynniki istotne dla dydaktyki 
języków obcych i specjalistycznych 

W niniejszej sekcji omawiam kluczowe definicje, pojęcia, charakterystyki 
oraz trendy rozwoju dotyczące sektora usług biznesowych (Business Servi-
ces) w Polsce dla okresu 2009–2017. Na tym tle przedstawione zostaną naj-
bardziej istotne czynniki w kontekście dydaktyki języków specjalistycznych. 

1 Odwołuję się w tym miejscu do wielopłaszczyznowej definicji języka fachowego za Mi-
kołajczyk (por. 2004: 28).
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Sektor nowoczesnych usług biznesowych to jeden z priorytetowych 
sektorów polskiej polityki gospodarczej, do którego kierowana jest „rozbu-
dowana polityka zachęt inwestycyjnych” (Marcinkowska 2015: 130). Raport 
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL, Association of Business 
Service Leaders)2, wielokrotnie cytowany w publikacjach lingwistycznych 
i glottodydaktycznych poświęconych zagadnieniu (nauczania) języków ob-
cych i specjalistycznych w kontekście zawodowym3, w ten sposób odnosi się 
do charakterystyki branży usług biznesowych w Polsce: 

Skala i systematyczny wzrost zatrudnienia oraz poszerzanie zakresu działalności 
firm posiadających w Polsce centra BPO, SSC, IT, R&D4 pozwalają na wyszczegól-
nienie kraju w gronie najważniejszych miejsc na globalnej mapie usług dla bizne-
su. Liczne historie sukcesów inwestycyjnych pozwalają sądzić, że umiejscowienie 

2 Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) definiuje się jako organizację re-
prezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Członkami ABSL są zarów-
no centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), jak również centra outsourcingu 
procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information 
Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) 
jak również podmioty wspierające rozwój sektora (por. absl.pl/pl/o-absl/o-nas [dostęp: 
10.04.2018]). Respondentami badania realizowanego przez ABSL z 2017 r. było łącznie 
220 firm, zaś liczba pracowników zatrudnianych przez respondentów badania ABSL w cen-
trach usług BPO, SSC, IT, R&D w Polsce wyniosła 142 tys. (por. ABSL 2017: 8). 

3 Dla odniesień do danych zawartych w poszczególnych wydaniach raportów ABSL (2014, 
2015, 2016 i 2017) por. między innymi Grucza (2014), Sowa, Mocarz-Kleindienst, Czyżewska 
(2015), Stawikowska-Marcinkowska (2016), Kic-Drgas (2017), Makowski (2016, 2018).

4 Przyjęta w raporcie ABSL (2017: 6–8) szeroko pojęta definicja sektora nowoczesnych 
usług dla biznesu uwzględniająca działalność zarówno centrów outsourcingu procesów biz-
nesowych (Business Process Outsourcing, BPO), jak i centrów usług wspólnych (Shared Service 
Centers, SSC), centrów outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO) oraz cen-
trów badawczo-rozwojowych (Research & Development, R&D) wymaga w tym miejscu do-
precyzowania terminologicznego. Literatura przedmiotu z zakresu zarządzania i organizacji 
prezentuje różnorodne definicje pojęcia outsourcingu, podkreślając, że jest to metoda, „która 
prowadzi do zawężenia zakresu zadań przedsiębiorstwa i powierzenia ich wykonania part-
nerowi zewnętrznemu” (Matejun 2006: 19). Outsourcing polega na wydzieleniu „ze struktury 
organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekaza-
nie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym” (Trocki 2001: 13, por. także Mate-
jun 2006, Dressler 2007, Rybiński 2007, Bertschek et al. 2008, Korzeniowska 2009, Power, 
Desouza, Bonifazi 2010, Marcinkowska 2015). Centra outsourcingu procesów biznesowych 
(BPO) prowadzą działalność jako wyspecjalizowane firmy zewnętrzne lub jednostki organi-
zacyjne korporacji, a ich klientami są firmy zewnętrzne przekazujące im do realizacji wybrane 
procesy biznesowe. Centra usług wspólnych (SSC) działają najczęściej „jako odrębne jednost-
ki usługowe w ramach działalności danego przedsiębiorstwa lub jako samodzielne podmioty 
świadczące usługi na rzecz powiązanego kapitałowo przedsiębiorstwa macierzystego i jego 
licznych oddziałów”. Funkcje z obszaru outsourcingu procesów biznesowych klasyfikuje się 
często z podziałem na tzw. funkcje back-office, jak finanse i księgowość, zarządzanie łańcu-
chem dostaw, konsulting, zakupy czy zaopatrzenie, oraz front-office obejmujące całość funkcji 
usługowych związanych z obsługą klienta (por. Marcinkowska 2015: 133–134).
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działalności w Polsce jest dla firm źródłem przewagi konkurencyjnej oraz pozy-
tywnie wpływa na ich możliwości rozwojowe (ABSL 2017: 6).

Istotnym czynnikiem potwierdzającym powyższe twierdzenie są wskaźni-
ki dotyczące zatrudnienia w branży nowoczesnych usług dla biznesu. W pierw-
szym kwartale 2017 r. całkowite zatrudnienie w centrach usług dla biznesu we-
dług raportu ABSL (2017) wyniosło 244 tys., z czego 198 tys. stanowiły osoby 
zatrudnione w centrach zagranicznych (81%) w stosunku do 46 tys. osób pra-
cujących w centrach polskich (19%). Na przestrzeni 12 miesięcy, w okresie mię-
dzy pierwszym kwartałem 2016 r. a pierwszym kwartałem 2017 r. zatrudnienie 
w branży usług biznesowych w Polsce zwiększyło się o 32 tys. osób (15%), ry-
nek ten pozostaje nadal dalece nienasycony, prognozowane w raporcie zatrud-
nienie w 2020 r. przekracza 300 tys. osób (por. ABSL 2017: 6–7). Jednocześnie 
w pierwszym kwartale 2017 r. w Polsce łącznie funkcjonowało 1078 polskich 
i zagranicznych centrów usług biznesowych, w okresie między pierwszym 
kwartałem 2016 r. a pierwszym kwartałem 2017 r. działalność rozpoczęły 
92 nowe centra usług (ABSL 2017: 6–7, por. ryc. 1 i 2). W ciągu ostatniego roku 
w skali kraju 88% firm zwiększyło zakres realizowanych usług, 84% firm planu-
je w ciągu najbliższego roku poszerzyć zakres swojej działalności, a 87% ośrod-
ków w okresie między pierwszym kwartałem 2017 r. a pierwszym kwartałem 
2018 r. ma w planach zwiększenie zatrudnienia (por. ABSL 2017: 31). 

Ryc. 1. Całkowite zatrudnienie w centrach usług biznesowych w Polsce w okresie 
2009–2017. Źródło: opracowanie własne w oparciu o ABSL (2014: 8), ABSL (2015: 8), 
ABSL (2016: 7) i ABSL (2017: 6)
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Ryc. 2. Całkowita liczba centrów usług biznesowych w Polsce w okresie 2004–2017. 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o ABSL (2014: 8), ABSL (2015: 8), ABSL 
(2016: 7) i ABSL (2017: 6)

Do największych ośrodków usług biznesowych w Polsce zatrudniają-
cych powyżej 10 tys. pracowników należą Kraków (w pierwszym kwartale 
2017 r. zatrudnienie wynosiło 55 800 pracowników), Warszawa (analogicz-
nie 42 600 zatrudnionych), Wrocław (40 000), Trójmiasto (19 300), Katowice 
(19 000), Łódź (18 100) oraz Poznań (13 500). Także analiza wzrostu zatrud-
nienia w poszczególnych ośrodkach w ostatnim okresie dowodzi niebywałej 
dynamiki rozwoju sektora usług dla biznesu, przykładowo dla Łodzi tylko 
w okresie 2014–2017 zanotowano przyrost zatrudnienia rzędu 7300 osób 
(por. tab. 1). Jednocześnie poziom rotacji dobrowolnej pracowników w cen-
trach usług w Polsce ogółem w przypadku 9% podmiotów przekracza 25%, 
a w przypadku 7% centr oscyluje w granicach 21–25%. W przypadku jednej 
czwartej podmiotów wartość rotacji dobrowolnej waha się w granicach 16–
20%, zaś w przypadku 22% ośrodków wynosi 11–15%. W blisko jednej trze-
ciej podmiotów (32%) wartość rotacji dobrowolnej to 1–10%, zaś w przypad-
ku 5% centr oscyluje ona poniżej 1% (por. ABSL 2017: 38). 

Ośrodek 2014 2015 2016 2017 Przyrost

Kraków 30 600 35 700 50 300 55 800 25 200

Warszawa 22 300 27 000 36 700 42 600 20 300
Wrocław 20 600 23 700 34 200 40 000 19 400
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Ośrodek 2014 2015 2016 2017 Przyrost
Trójmiasto 11 600 13 700 16 900 19 300 7 700
Katowice 10 000 11 200 16 500 19 000 9 000
Łódź 10 800 13 100 15 600 18 100 7 300
Poznań 7 000 9 000 11 400 13 500 6 500

Tab. 1. Całkowite zatrudnienie w centrach usług w największych ośrodkach w Pol-
sce w okresie 2014–2017. Źródło: ppracowanie własne w oparciu o ABSL (2014: 9), 
ABSL (2015: 9), ABSL (2016: 12) i ABSL (2017: 11)

Kolejnym czynnikiem cechującym sektor nowoczesnych usług bizneso-
wych w Polsce jest jego znaczne zróżnicowanie pod względem oferowane-
go wachlarza usług, na który składa się kilkadziesiąt kategorii i subkatego-
rii obsługiwanych procesów. Analizując strukturę zatrudnienia w podziale na 
obsługiwane kategorie procesów można zauważyć, iż na przestrzeni ostat-
nich lat znacząco dominujące zdają się cztery kategorie procesów, w ze-
stawieniu ABSL z 2017 r. generują one łącznie trzy czwarte zatrudnienia 
w branży. Są to: działalność IT (łącznie 30% miejsc pracy w sektorze) oraz 
usługi finansowo-księgowe (analogicznie 20% miejsc pracy), które razem 
generują 50% zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu, oraz usługi ban-
kowe, finansowe i inwestycyjne (14%) i szeroko rozumiane usługi kontaktu 
z klientem (12%) (por. ABSL 2017: 24–25, ryc. 3 i tab. 2). 

Ryc. 3. Zatrudnienie w centrach usług w podziale na obsługiwane kategorie proce-
sów w Polsce w 2017 r. Źródło: ABSL (2017: 24–25), objaśnienie skrótów i tłuma-
czenie pojęć J.M. za ABSL (2017: 24–29)
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Kategoria procesów
%

2014 2015 2016 2017
IT – Information Technology (usługi IT) 29 33 37 30
F&A – Finance & Accounting (usługi finansowo-księgowe) 22 22 19 20
BFSI – Banking, Financial and Insurance Specific Services 
(usługi bankowe, finansowe i inwestycyjne) 14 13 11 14

CO – Customer Operations (usługi kontaktu z klientem) 8 15 10 12

Tab. 2. Zatrudnienie w centrach usług w podziale na obsługiwane procesy w Polsce 
w okresie 2014–2017. Źródło: opracowanie własne w oparciu o ABSL (2014: 18), 
ABSL (2015: 20), ABSL (2016: 28) i ABSL (2017: 24–25), objaśnienie skrótów i tłu-
maczenie pojęć J.M. za ABSL (2017: 24–29)

Większość analizowanych w raporcie ABSL w 2017 r. centrów usług 
dla biznesu (64%) jako najważniejszy kraj, do którego świadczone są usłu-
gi, wskazuje Niemcy, blisko połowa (46%) Wielką Brytanię, a jedna trzecia 
(33%) Stany Zjednoczone, do popularnych klientów należą także podmioty 
z Francji, Polski, Szwajcarii oraz Holandii (por. ABSL 2017: 27). Analizując 
dane dotyczące języków wykorzystywanych w centrach usług dla biznesu 
w Polsce z ostatnich lat (okres od 2014 do 2017, por. tab. 3), zauważalna 
jest bezsprzeczna dominacja języka angielskiego, w blisko trzech czwartych 
centrów usług używane są ponadto język polski i język niemiecki (zawsze 
powyżej 70%). Do bardzo popularnych języków należy zaliczyć także język 
francuski (oscylujący w okolicy 60%), hiszpański oraz włoski (około 50%) 
(por. tab. 3). Usługi wykonywane w centrach usług dla biznesu w Polsce 
świadczone były w 2017 r. w blisko 40 językach, średnia liczba języków wy-
korzystywanych w centrach usług to 8, a największa liczba języków wyko-
rzystywana w pojedynczym centrum to 30 (por. ABSL 2017: 32). Najbardziej 
popularnym językiem używanym w 96% centrów usług biznesowych jest 
język angielski, niezwykle popularne języki to także język polski (używany 
w 76% centrów), niemiecki (74%), francuski (61%), w blisko połowie cen-
trów usług używane są także języki hiszpański oraz włoski (49%). Do popu-
larnych języków należą także język niderlandzki oraz rosyjski (ponad 30%), 
a także portugalski, czeski, szwedzki, duński, norweski, węgierski oraz fiński 
(powyżej 20%) (por. ABSL 2017: 32). Jako języki, których znajomość jest naj-
bardziej pożądana przez centra usług, a jej poszukiwanie stanowi wyzwanie 
na rynku pracy, aż 68% respondentów raportu ABSL wskazuje język nie-
miecki, blisko jedna trzecia respondentów wymienia w tym miejscu także 
język francuski (34%) oraz języki nordyckie (31%), niemal jedna czwarta 
firm – także język niderlandzki (22%) (por. ABSL 2017: 33). Respondenci 
badania wymieniają także szeroko rozumiane umiejętności językowe oraz 
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konkretnie znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 jako „TOP 1” 
najczęściej poszukiwanych przez centra usług umiejętności pracowników 
na polskim rynku pracy. W rubryce „TOP 2” znalazły się język francuski i ję-
zyk angielski, a w „TOP 3” – także język czeski (por. ABSL 2017: 36).

Języki, w których centra 
świadczą usługi

%
2014 2015 2016 2017

angielski 100 100 98 96
polski 70 75 78 76
niemiecki 74 74 75 74
francuski 58 60 59 61
hiszpański 50 50 49 49
włoski 49 53 48 49
niderlandzki 36 33 38 36
rosyjski 41 43 39 32
portugalski 25 24 28 29
czeski 33 31 29 29
szwedzki 29 27 33 28
duński 28 23 26 24
norweski 22 22 22 23
węgierski 22 21 24 20
fiński 27 22 23 20

Tab. 3. Najbardziej popularne języki, w których centra świadczą usługi w Polsce 
w okresie 2014–2017. Źródło: opracowanie własne w oparciu o ABSL (2014: 24), 
ABSL (2015: 27), ABSL (2016: 36) i ABSL (2017: 32)

Z perspektyw dydaktyki języków specjalistycznych oraz problematyki 
planowania kursu języka specjalistycznego powyżej opisany gargantuiczny 
wymiar dynamiki rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu ma nie-
wątpliwie przełożenie na stale rosnące zapotrzebowane ze strony centrów 
usług na absolwentów kierunków językowych (np. filologia obca, lingwisty-
ka stosowana, lingwistyka dla biznesu5) odpowiadających wyznaczonemu przez 

5 Lingwistykę dla biznesu (L4B, stosowany akronim pochodzi od anglojęzycznej na-
zwy Linguistics for Business) jako kierunek studiów licencjackich o profilu praktycznym jako 
pierwszy w Polsce zainicjował w 2013 r. Uniwersytet Łódzki z inicjatywy i we współpracy 
z firmami partnerskimi w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Program studiów 
ma charakter interdyscyplinarny i łączy przedmioty lingwistyczne z przedmiotami z obszaru 
zarządzania (por. Goźdź-Roszkowski, Makowski 2015, zobacz także Makowski 2018).
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rynek ogólnemu oraz sprecyzowanemu przez każdego pracodawcę profilowi 
kwalifikacyjnemu stanowiska. Na tym tle znajomość języka niemieckiego na 
poziomie zaawansowanym należy aktualnie do jednej z najbardziej poszuki-
wanych kompetencji w tym sektorze. Zróżnicowany wachlarz oferowanych 
przez centra usług i przetwarzanych procesów przekłada się na dziedziny 
wiedzy (IT, finanse, księgowość, bankowość, inwestycje, zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi), w których muszą poruszać się użytkownicy języka, specyfika 
branży oraz danego przedsiębiorstwa narzuca też pewną stałą paletę powta-
rzających się sytuacji komunikacyjnych jako interakcji komunikacyjnej o te-
matyce zawodowej oraz użycia specyficznych środków językowych (kontakt 
z klientem, korespondencja handlowa, tworzenie prezentacji etc.). Zwraca-
jąc uwagę na dynamikę wzrostu zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu 
oraz prognozy wskazujące na planowane rozszerzenie prowadzonej działal-
ności przez centra usług w zakresie oferowania nowych procesów, pozyski-
wania nowych klientów oraz zwiększenia zatrudnienia, należy jednocześnie 
mieć na względzie dość wysoki, sięgający niekiedy ponad 25% poziom rota-
cji pracowników. Oznacza to, iż planowanie kursu języka specjalistycznego 
powinno uwzględniać częstą fluktuację pracowników, a więc potencjalnie 
częste przemieszczanie się pracowników w kierunku poziomym (w ramach 
struktur przedsiębiorstwa, np. między poszczególnymi działami czy zespo-
łami), pionowym (w obrębie hierarchii organizacyjnej, np. awans) oraz na 
zewnątrz organizacji (rotacja dobrowolna)6, a co za tym idzie – zmienność 
sytuacji komunikacyjnych, otoczenia, sprawności językowych oraz dziedzin 
wiedzy, w których operować musi uczący się. 

3. Monitoring i analiza czynników istotnych dla dydaktyki języka obcego 
i specjalistycznego na poziomie uczelni wyższej na płaszczyźnie lokalnej 
– wyniki badania ankietowego w ramach projektu „Językowy barometr Łodzi” 

Dla potrzeb planowania kursu języka specjalistycznego w odniesieniu 
do aktualnego trendu na rynku pracy w obrębie danej branży wyizolowa-
ne powyżej ogólne tendencje i czynniki wynikające ze specyfiki sektora 
nowoczesnych usług dla biznesu wymagają bardziej pogłębionej analizy 
zorientowanej na płaszczyźnie lokalnej. W poniższej sekcji zaprezentowa-
ne zostaną wyniki zrealizowanego w 2017 r. badania ankietowego „Języ-
ki obce i specjalistyczne w komunikacji zawodowej”7, które było częścią 
projektu badawczego „Językowy barometr Łodzi”, realizowanego od 2014 r. 

6 Szczegółowo kwestie związane z przemieszczaniem się pracowników por. Listwan 2002.
7 Wyniki badania „Języki obce i specjalistyczne w komunikacji zawodowej” szczegółowo 

omówione zostały w publikacji Makowski 2018. 
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na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego8. Punktem ciężko-
ści powyższego badania ankietowego były języki obce i specjalistyczne 
w komunikacji zawodowej. Na kwestionariusz ankiety składało się sześć czę-
ści poświęconych następującym obszarom zagadnień: 1) języki obce w ko-
rzystywane do świadczenia usług i znajomość języków obcych pracowni- 
ków, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej wymaganych i używanych 
sprawności językowych oraz zadań realizowanych z użyciem języka obcego 
w przedsiębiorstwie, 2) aktualne zapotrzebowanie firmy na pracowników 
ze znajomością języków obcych w przedsiębiorstwie, 3) szkolenia językowe 
dla pracowników, 4) znajomość i wykorzystanie języków specjalistycznych 
przez pracowników, 5) ocena zasobów rynku pracy i plany firmy w zakresie 
rozszerzenia działalności, 6) współpraca z uczelniami wyższymi (por. Ma-
kowski 2018). Kandydaci wypełniali także analogicznie zbudowany doda-
tek specjalny poświęcony znajomości języka niemieckiego.

Respondentami badania byli przedstawiciele sektora nowoczesnych 
usług dla biznesu działający w Łodzi i regionie. Dane gromadzone 
były w okresie od 15 sierpnia do 15 października 2017 r. Według danych 
ABSL w roku 2017 Łódź zajmowała siódme miejsce w Polsce, w I kw. 2017 r. 
działało tu 70 centrów BPO, SSC, IT i R&D, zatrudnienie w tych jednostkach 
we wskazanym okresie wynosiło 18 100 pracowników (por. ABSL 2017: 
11–14). Zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu przesłane zostały do 
41 firm, w badaniu zdecydowały się wziąć udział 4 podmioty, a więc 5,7% 
rynku wg danych ABSL. Łączne liczba pracowników respondentów biorą-
cych udział w badaniu to 5506 osób, w momencie realizacji badania sta-
nowiło to wg danych ABSL 30,4% pracowników zatrudnionych w sektorze 
usług biznesowych w Łodzi (por. Makowski 2018).

Respondenci to firmy działające na łódzkim rynku usług dla biznesu 
od minimum ośmiu lat, cechujące się znaczną różnorodnością w łącznej liczbie 
pracowników (230, 676, 1900 i 2700), z czego zatrudnienie absolwentów kie-
runków językowych waha się między poniżej 10% a 30%. Żaden z responden-
tów nie deklaruje konieczności znajomości języków specjalistycznych przez 

8 Podstawowym założeniem projektu „Językowy barometr Łodzi” jest gromadzenie danych 
w celu wyizolowania i analizy subiektywnych i obiektywnych czynników mających przełożenie 
na proces nauczania języków obcych i specjalistycznych w kontekstach zawodowych w dydak-
tyce uniwersyteckiej. Pobór i analiza danych dokonuje się na trzech płaszczyznach: 1) otoczenia 
społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług dla biz-
nesu, 2) uczelni wyższej oraz 3) uczących się – kandydatów na studia wyższe, studentów i absol-
wentów. Celem powyższych działań jest próba określenia roli i zadań uczelni wyższej w nawią-
zywaniu dialogu oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kontekście trzeciej 
misji uniwersytetu oraz dostarczenie rozwiązań i impulsów na płaszczyźnie badawczej, progra-
mowej i dydaktycznej, por. www.l4bma.uni.lodz.pl/jezykowy-barometr [dostęp: 17.04.2018], 
zobacz także Makowski 2014, 2018 oraz Goźdź-Roszkowski, Makowski 2015.
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pracowników, jednak troje respondentów podkreśla fakt, iż taka kompetencja 
będzie dodatkowym atutem. W zakresie kategorii procesów obsługiwanych 
przez centra usług uczestniczące w badaniu zauważalna jest znaczna różno-
rodność, w przypadku jednego respondenta widoczna jest wąska specjalizacja 
na trzy wybrane procesy, podczas gdy pozostali respondenci deklarowali ob-
sługę większej liczby kategorii procesów (7, 8 i 14). Do obsługiwanych przez 
wszystkich uczestników badania kategorii procesów należą usługi finansowo-
-księgowe (F&A), zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) oraz usługi związane 
z obsługą i kontaktem z klientem (CO). Trzech z czterech uczestników badania 
deklaruje obsługę takich kategorii procesów, jak usługi bankowe, finansowe 
i inwestycyjne (BFSI), zarządzanie dokumentami (DM) i zarządzanie projek-
tami (PM). W odniesieniu do planów uczestników badania w zakresie prowa-
dzonej działalności w najbliższym roku, wszystkie centra deklarują zamiar 
rozszerzenia prowadzonej działalności oraz zwiększenia zatrudnienia. Jedno-
cześnie deklarowany średni roczny poziom rotacji dobrowolnej pracowników 
w przypadku jednej z firm przekracza 25%, jeden z uczestników badania de-
klaruje wartości wahające się od 16 do 20%, w przypadku dwóch podmiotów 
współczynnik ten oscyluje między 11 a 15% (por. Makowski 2018). 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia pracowników ze znajomo-
ścią języków obcych udostępniło trzech uczestników badania o łącznej licz-
bie 3606 zatrudnionych. Wśród pracowników, dla których język angielski to 
wymóg konieczny, jako drugi język obcy dominują język niemiecki (łącznie 
371 użytkowników) oraz język francuski (295 osób). Dane te pokrywają się 
z tendencjami ogólnokrajowymi. Popularne są także język hiszpański (132), 
włoski (90), rosyjski (70), niderlandzki (36), portugalski (30) oraz rumuń-
ski (21). Dwudziestu i mniej pracowników wykorzystuje język węgierski, 
arabski, turecki, grecki, szwedzki, fiński, czeski, norweski lub inny (por. ryc. 4, 
zob. także Makowski 2018). Jako najbardziej poszukiwane języki respon-
denci wskazywali język angielski (85 wakatów w okresie realizacji badania) 
oraz niemiecki (68 otwartych etatów na stanowiskach z językiem niemiec-
kim oraz językiem angielskim jako warunkiem koniecznym), tak więc także 
w tym przypadku badanie potwierdziło trend ogólnokrajowy – bardzo dużą 
popularność oraz zapotrzebowanie na kandydatów ze znajomością języka 
niemieckiego. Bardzo pożądane i poszukiwane wśród respondentów są tak-
że język francuski (32 wakaty), hiszpański i włoski (po 17) oraz rosyjski (10) 
(por. ryc. 5, zob. także Makowski 2018).
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Ryc. 4. Wyniki badania w odpowiedzi na pytanie dotyczące języków obcych używa-
nych w przedsiębiorstwie. Źródło: opracowanie własne 

Ryc. 5. Wyniki badania w odpowiedzi na pytania dotyczące zapotrzebowania na kan-
dydatów ze znajomością języków obcych. Źródło: opracowanie własne

W odniesieniu do najczęściej wymaganych i używanych sprawności ję-
zykowych oraz zadań realizowanych przy użyciu języka niemieckiego do rea- 
lizacji powierzonych zadań w przedsiębiorstwie rezultat badania jest hete-
rogenny. O ile w przypadku sprawności receptywnych (słuchanie, czytanie) 
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wynik badania można uznać za względnie jednolity – niemal wszystkie ob-
szary zastosowań występują stale lub często, tak w przypadku sprawności 
produktywnych – produkcji tekstu i mówienia – odnotować można znaczne 
rozbieżności (por. Makowski 2018). Szczegółowo wskazać można na nastę-
pujące tendencje:

−−główne obszary zastosowań języka obcego w centrach biorących udział 
w badaniu to komunikacja ustna bezpośrednia oraz telefoniczna o te-
matyce ogólnej i specjalistycznej, ponadto instrukcje o tematyce ogól-
nej, tradycyjna i elektroniczna korespondencji o tematyce ogólnej i spe-
cjalistycznej oraz tworzenie dokumentacji o tematyce ogólnej,

−−niewielkie zastosowanie znajdują sprawności takie jak tworzenie in-
formacji w prasie i materiałach informacyjnych o tematyce ogólnej 
i specjalistycznej,

−−znaczącą heterogenność (nierzadko oznaczane odpowiedzi skraj-
ne od „stale” do „nie występuje”) można zaobserwować praktycznie 
we wszystkich rodzajach tłumaczeń, dokumentacji o tematyce prawni-
czej, przygotowywaniu prezentacji, sporządzaniu notatek i streszczeń, 
wypełnianie formularzy, tworzeniu glosariuszy terminologii i artyku-
łów do baz wiedzy (por. tab. 4, zob. także Makowski 2018).

Rozumienie ze słuchu STALE CZĘSTO RZADKO BRAK 
* rozumienie rozmowy codziennej o tematyce 
ogólnej  x xxx   

* rozumienie rozmowy o tematyce 
specjalistycznej  x xx x  

* rozumienie rozmowy telefonicznej o tematyce 
ogólnej xx xx   

* rozumienie rozmowy telefonicznej o tematyce 
specjalistycznej x xx x  

* rozumienie instrukcji/poleceń/objaśnień/
opisów o tematyce ogólnej xx xx   

* rozumienie instrukcji/poleceń/objaśnień/
opisów o tematyce specjalistycznej xx xx   

* rozumienie prezentacji o tematyce ogólnej xx xx   
* rozumienie prezentacji o tematyce 
specjalistycznej xx xx   

* rozumienie dyskusji/negocjacji o tematyce 
ogólnej x xxx   

* rozumienie dyskusji/negocjacji o tematyce 
specjalistycznej x xxx   

* inne
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Rozumienie tekstu (czytanie) STALE CZĘSTO RZADKO BRAK 
* rozumienie tradycyjnej korespondencji 
o tematyce ogólnej xxx x  

* rozumienie tradycyjnej korespondencji 
o tematyce specjalistycznej xx xx

* rozumienie korespondencji e-mail o tematyce 
ogólnej xxx x  

* rozumienie korespondencji e-mail o tematyce 
specjalistycznej xx  xx

* rozumienie informacji w prasie xx  xx
* rozumienie informacji w prasie branżowej x x  xx
* rozumienie dokumentacji o tematyce ogólnej xx xx  
* rozumienie dokumentacji o tematyce 
specjalistycznej xx x  x

* rozumienie dokumentacji o tematyce prawniczej  x  xxx
* inne

Wypowiedź ustna i interakcja STALE CZĘSTO RZADKO BRAK 
* udział w rozmowie codziennej o tematyce ogólnej x xxx   
* udział w rozmowie o tematyce specjalistycznej xxx x  
* udział w rozmowie telefonicznej o tematyce 
ogólnej xx xx   

* udział w rozmowie telefonicznej o tematyce 
specjalistycznej x xx x  

* wydawanie instrukcji/poleceń/objaśnień/
opisów o tematyce ogólnej xxxx   

* wydawanie instrukcji/poleceń/objaśnień/
opisów o tematyce specjalistycznej xx xx  

* prowadzenie prezentacji o tematyce ogólnej xx x  x
* prowadzenie prezentacji o tematyce 
specjalistycznej x xx  x

* udział w dyskusji/negocjacjach o tematyce 
ogólnej  xx xx  

* udział w dyskusji/negocjacjach o tematyce 
specjalistycznej x xxx

* podejmowanie gości obcojęzycznych xxx x
* tłumaczenie ustne konsekutywne o tematyce 
ogólnej x xx x

* tłumaczenie ustne konsekutywne o tematyce 
specjalistycznej x xx x

* tłumaczenie ustne kabinowe o tematyce ogólnej x xx x
* tłumaczenie ustne kabinowe o tematyce 
specjalistycznej x xx x

* inne
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Tab. 4 (cd.)

Wypowiedź pisemna (produkcja tekstu) STALE CZĘSTO RZADKO BRAK 
* tworzenie tradycyjnej korespondencji 
o tematyce ogólnej xx x x  

* tworzenie tradycyjnej korespondencji 
o tematyce specjalistycznej x x xx

* tworzenie wiadomości e-mail o tematyce 
ogólnej xxx x

* tworzenie wiadomości e-mail o tematyce 
specjalistycznej xxx x

* tworzenie informacji w prasie/materiałach 
informacyjnych o tematyce ogólnej x xxx

* tworzenie informacji w prasie/materiałach 
informacyjnych o tematyce specjalistycznej xxxx

* tworzenie dokumentacji o tematyce ogólnej x xxx
* tworzenie dokumentacji o tematyce 
specjalistycznej xx xx

* tworzenie dokumentacji o tematyce prawniczej x xx x
* tworzenie prezentacji x x x x
* tłumaczenie pisemne o tematyce ogólnej x x xx
* tłumaczenie pisemne o tematyce 
specjalistycznej x x x x

* sporządzanie notatek z zebrań x x xx
* sporządzanie streszczenia tekstów o tematyce 
ogólnej x xxx

* sporządzanie streszczenia tekstów o tematyce 
specjalistycznej x xx x

* wypełnianie formularzy x xx x
* tworzenie glosariuszy terminologii x xx x
* tworzenie artykułów do wewnętrznych 
baz wiedzy x xxx

* tworzenie instrukcji dla użytkowników xx x x
* tworzenie instrukcji dla pracowników xx xx
* inne

Tab. 4. Wyniki badania w odpowiedzi na pytanie dotyczące najczęściej używanych 
sprawności językowych Źródło: opracowanie własne w oparciu o formularz oceny 
potrzeb uczącego Velásquez-Bellot (2004), por. Gajewska i Sowa (2014: 128–130), 
zobacz także Makowski (2018)

Zaprezentowane powyżej wyniki badania ankietowego zrealizowa-
nego w grupie przedstawicieli sektora nowoczesnych usług dla biznesu 
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działających w regionie łódzkim potwierdzają w znacznym stopniu omówio-
ne we wcześniejszej sekcji tendencje charakterystyczne dla branży sektora 
nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Badanie pozwoliło wyizolować 
trendy i czynniki, które mogą, czy nawet powinny, być brane pod uwagę 
w planowania kursu języka specjalistycznego na poziomie uczelni wyższej 
ukierunkowanego na sektor usług dla biznesu (por. Makowski 2018). Do ta-
kich czynników należą:

−−znaczna dynamika wzrostu zatrudnienia w połączeniu z prognozami 
dotyczącymi planowanego poszerzenie prowadzonej działalności przez 
centra usług w zakresie rozszerzenia wachlarza oferowanych usług (ob-
sługiwanych procesów), pozyskiwania nowych klientów oraz zwiększe-
nia zatrudnienia, w opozycji do sięgającego niekiedy ponad 25% pozio-
mu dowolnej rotacji pracowników,

−−bardzo szerokie spektrum obszarów wiedzy w postaci oferowanych 
usług i obsługiwanych procesów przez centra usług,

−−znacznie zróżnicowane oczekiwania w stosunku do wykorzystywanych 
sprawności językowych oraz obszarów zastosowania języków,

−−respondenci nie określają jednoznacznych wymagań w zakresie znajo-
mości konkretnego języka specjalistycznego w ramach danego obszaru 
wiedzy, choć większość z nich wskazuje taką kompetencję jako dodatko-
wy atut (por. Makowski 2018).

4. Przykładowa dydaktyzacja autentycznych tekstów fachowych 
w zadaniach typu case study (studium przypadku)

Prezentowana w poniższej sekcji przykładowa dydaktyzacja autentycz-
nych materiałów na potrzeby zajęć w obrębie kursu języka specjalistycznego 
omówiona została w oparciu o podręcznik Fachkommunikation Deutsch: 
Informationstechnologie (IT), który jest przeznaczony do treningu komu-
nikacji specjalistycznej w języku niemieckim w zakresie dyscypliny tech-
nologie informacyjne i komunikacyjne na poziomie kompetencji C19. We 
wszystkich podręcznikach z serii Fachkommunikation Deutsch każdy roz-
dział podsumowuje zadanie typu case study (studium przypadku) przygo-
towane w oparciu o autentyczne materiały oraz informacje uzyskane od 
przedstawicieli sektora biznesowego. Zadania te nawiązują do tematyki 
rozdziału i mają na celu utrwalenie wprowadzonej i poznanej wcześniej 

9 Seria podręczników Fachkommunikation Deutsch została opracowana w ramach projek-
tu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu” realizowanego przez Wydział Filologiczny 
Uniwersytetu Łódzkiego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2016, por. www.L4Bma.uni.
lodz.pl [dostęp: 20.04.2018], por. Makowski, Rapacka-Wojtala 2016a, 2016b.
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wiedzy fachowej, terminologii, środków językowych i struktur grama-
tycznych czy rodzajów tekstów charakterystycznych dla danej tematyki 
i branży w konfrontacji z autentycznymi lub możliwie zbliżonymi do ory-
ginalnych wyzwaniami językowymi i sytuacjami komunikacyjnymi, przy 
jednoczesnym nacisku na trening kompetencji uniwersalnych i kompe-
tencji miękkich. W ćwiczeniach typu case study przed uczącymi się sta-
wiane są takie zadania, jak samodzielne bądź zespołowe przygotowanie 
i realizacja procesu rekrutacyjnego, tłumaczenie pisemne tekstu specjali-
stycznego, przeprowadzenie rozmowy z klientem w ramach wsparcia tech-
nicznego dla produktu, przygotowanie stoiska czy standu promocyjnego 
w ramach targów lub konferencji, assessment center (AC) czy opracowanie 
i prezentacja możliwości wprowadzenia na rynek innowacyjnej technolo-
gii, usługi lub produktu.

Prezentowane poniżej zadanie jest elementem komunikacji ustnej, sce-
nariusz ćwiczenia zakłada przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z klientem 
w ramach wsparcia technicznego dla produktu. W strukturze podręcznika 
zadanie umieszczono jako podsumowanie rozdziału trzeciego pt. Smart-
-Welt (pl. Świat smart) (por. ryc. 6 i 7) poświęconego inteligentnym techno-
logiom. Punktem wyjścia jest przeczytanie przez uczących się tekstu specja-
listycznego, który zawiera objaśnienia dotyczące pobierania i instalowania 
głosów na urządzeniu nawigacyjnym TomTom. Uczący się mają za zadanie 
określić i wyizolować kluczowe segmenty dla przeczytanego rodzaju tekstu 
– instrukcji w ramach sekcji najczęściej zadawane pytania (FAQ)10 – oraz naj-
istotniejsze informacje dla opisanej operacji. Kolejnym krokiem jest podział 
na role Użytkownik/Doradca klienta oraz przygotowanie się do wybranej 
roli. Do zadań Użytkownika należy uzyskanie ogólnych oraz szczegółowych 
technicznych informacji w zakresie możliwości pobierania i instalowania 
głosów w urządzeniach TomTom, a rolą Doradcy klienta jest udzielenie wy-
czerpujących merytorycznie i technicznie odpowiedzi. Uczący się w czasie 
przygotowywania się do realizacji zadania mogą korzystać także ze wskaza-
nych w treści ćwiczenia podpowiedzi w formie pytań wprowadzających, np. 
Jaka jest różnica pomiędzy głosami standardowymi a komputerowymi?, Czym 
są głosy premium? etc. 

Aby ćwiczenie mogło odbywać się w warunkach możliwie najbardziej 
zbliżonych do autentycznej sytuacji komunikacyjnej rozmowy z klientem 
na odległość, przewidzianą formą socjalną w ćwiczeniu powinna być praca 

10 Źródło dla przytaczanego tekstu stanowi strona wsparcia produktowego TomTom 
z sekwencją najczęściej zadawanych pytań (FAQ) http://de.support.tomtom.com/app/re-
sults/locale/de_DE. Polskojęzyczny tekst komplementarny znajduje się pod adresem http://
pl.support.tomtom.com/app/results/locale/pl_PL [dostęp: 20.04.2018]. 
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w parach. Uczący się, który wciela się w rolę Doradcy klienta, powinien po-
siadać dostęp do komputera z uruchomioną stroną wsparcia produktowe-
go TomTom (de.support.tomtom.com) z możliwością uzyskania informacji 
na dodatkowe pytania ze strony Użytkownika. Optymalne warunki dla naj-
bardziej autentycznego zrealizowania zadania zapewnia w tym przypadku 
wykorzystanie laboratorium językowego umożliwiającego prowadzenie roz-
mowy na odległość bez kontaktu wzrokowego uczących się z możliwością 
prowadzenia nasłuchu przez prowadzącego zajęcia, rejestracji rozmowy 
oraz ponownego jej odsłuchu. 

Omówione zadanie odnosi się więc bezpośrednio do tematyki rozdziału 
– inteligentnych technologii – i ma na celu utrwalenie wprowadzonej wcze-
śniej wiedzy i terminologii, środków językowych i struktur gramatycznych 
(wydawanie instrukcji przy użyciu strony biernej i form konkurencyjnych, 
por. ryc. 8) czy charakterystycznych rodzajów tekstów fachowych (instruk-
cja, FAQ). Poprzez zastosowanie laboratorium językowego z możliwością 
rejestracji i analizy przeprowadzonych rozmów ćwiczenie znacznie zbliża 
uczących się do autentycznych sytuacji komunikacyjnych, jakimi są rozmo-
wy z klientem, przy jednoczesnym nacisku na trening kompetencji uniwer-
salnych i kompetencji miękkich. Wymienione funkcje nasłuchu i ewaluacji 
rozmowy mają realne odniesienie do sytuacji biurowej, prowadzone przez 
doradców rozmowy wsparcia technicznego z klientami są zazwyczaj reje-
strowane i nierzadko nadzorowane przez przełożonych, menadżerów czy 
superwizorów pracownika. Czynnik te mogą mieć jako elementy stresogen-
ne wpływ na przebieg rozmowy, tak w warunkach realnych, jak i w trakcie 
realizacji ćwiczenia.
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Ryc. 6. Spis treści z wyróżnionym omawianym zadaniem typu case study w formie sce-
nariusza rozmowy z klientem w ramach wsparcia technicznego dla produktu. Źródło: 
Fachkommunikation Deutsch: Informationstechnologie (IT) (2016), Łódź, s. 3
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Ryc. 7. Omawiane zadanie typu case study w formie scenariusza rozmowy z klientem 
w ramach wsparcia technicznego dla produktu. Źródło: Fachkommunikation Deut-
sch: Informationstechnologie (IT) (2016), Łódź, s. 41–42

Ryc. 8. Zadanie gramatyczne do treningu wydawania instrukcji przy użyciu strony 
biernej i form konkurencyjnych w oparciu o dokumentację techniczną urządzenia 
TomTom. Źródło: Fachkommunikation Deutsch: Informationstechnologie (IT) (2016), 
Łódź, s. 38
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5. Podsumowanie

Gospodarka oparta na wiedzy oraz implementowaniu innowacji stawia przed 
uczelniami wyższymi wyzwanie w postaci konieczności zacieśniania współ-
pracy z otoczeniem gospodarczym oraz zorientowania się na aktualnie pożą-
dane na rynku pracy kompetencje i umiejętności11. Formuła, wymiar, korzyści 
i ryzyka takiej współpracy są od lat przedmiotem szerokiej dyskusji, w któ-
rej nie brak głosów skrajnie odmiennych. Całkowite zorientowanie uczelni 
na kształcenie umiejętności zawodowych – a więc, jak dowodzi Sławek (2002), 
rezygnacja z uczenia (education) na rzecz instruowania (training) – oznacza 
„utratę niezależności uczelni na rzecz korporacyjnych struktur kształtują-
cych rynek oraz pozbawienie społeczeństwa siły krytycznej refleksji przy- 
szłych obywateli” (Sławek 2002: 27). Z drugiej strony, by w pełni sprostać 
pozaszkolnej rzeczywistości zawodowej, ścisła współpraca placówek oświa-
towych z różnymi partnerami, tak przyszłymi pracodawcami, jak i samymi 
uczącymi się, może przynieść „oryginalne, innowacyjne i/lub «szyte na miarę» 
czasów rozwiązania dydaktyczne w postaci programów, metod, narzędzi czy 
technik nauczania” (Sowa, Mocarz-Kleindienst, Czyżewska 2015: 9–10).

Analiza specyfiki sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, jak 
również omówione powyżej wyniki badań ankietowych w grupie przedstawi-
cieli branży usług dla biznesu na płaszczyźnie lokalnej pozwalają wyciągnąć 
wnioski, iż w planowaniu kursu języka specjalistycznego na poziomie uniwer-
syteckim z perspektywy uczącego się niekorzystne wydaje się kształcenie kom-
petencji językowych w wąskim wymiarze i pod konkretnie określone aktualnie 
istniejące zapotrzebowanie ze strony rynku pracy. Korzystniejsze wydaje się wy-
kształcenie umiejętności pozwalających absolwentom kierunków filologicznych 
być przygotowanym na stale zmieniające się warunki rynku oraz wspomnianą 
już możliwość (a czasem konieczność) częstego przemieszczanie się oraz rotacji 
pracowników. W planowaniu kursu języka specjalistycznego stałemu monito-
rowaniu czynników zewnętrznych (i wewnętrznych) oraz identyfikacji potrzeb 
uczących się towarzyszyć powinno zatem uwzględnienie kształcenia w zakresie 
kompetencji uniwersalnych12 oraz lingwistycznych, jak chociażby kompetencja 
tekstowa uwzględniająca uwrażliwienie na cechy charakterystyczne poszcze-
gólnych rodzajów tekstów specjalistycznych, umiejętność korzystania z narzę-
dzi do zarządzania terminologią czy narzędzi słownikowych i korpusowych, jak 
również szeroko rozumiane kompetencje komunikacyjne, retoryczne i miękkie.

11 Porównaj Bryła, Jurczyk, Domański (2013: 1) i EYBA/IBGR (2009: 3–6), zobacz także 
Kurantowicz (2010: 2).

12 W tym kontekście Gajewska (por. 2016) pisze o kompetencjach transwersalnych. 
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Planning an LSP teaching course on academic level including 
the specifics of the market for modern business services. 

Exemplary didactisation of authentic special texts in case study exercises

The key aim of this article is to presents some exemplary LSP (languages for spe-
cific purpose) teaching techniques and exercises on the academic level. Firstly, 
the paper gives an overview of the challenges of the present-day job market situ-
ation and corporate environment on the market for modern business services in 
Poland and Łódź. Secondly, it presents examples of specialised languages teach-
ing techniques, which are especially focused on the didactisation of authentic 
special texts in case study exercises. 

Keywords: specialized languages, languages for specific purpose, LSP, foreign 
languages, German language, case study
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Tomasz Maras*

Typy ekwiwalencji i ich relewancja dla relacji pomiędzy 
językiem wyjściowym a językiem docelowym 

w kontekście tłumaczenia tekstów (fachowych)

Ekwiwalencja wydaje się jednym z najważniejszych problemów dotyczących 
translacji. Termin ten pojawia się w różnych koncepcjach i definicjach do-
tyczących tłumaczenia, zarówno w postaci przymiotnikowej („ekwiwalent-
ny”), jak i rzeczownikowej („ekwiwalent”, „ekwiwalencja”). Można by rzec, 
iż istotą tłumaczenia jest znalezienie w języku docelowym prawidłowego 
ekwiwalentu dla jakiegoś wyrazu bądź wyrażenia pochodzącego z języka 
źródłowego. Konieczne wydaje się zatem, aby przyjrzeć się bliżej termi-
nowi „ekwiwalencja” w odniesieniu do tłumaczenia. Niniejszy artykuł ma 
charakter deskryptywno-analityczny, a jego celem jest prezentacja typów 
ekwiwalencji wraz z przykładami z różnych języków, jak również spojrzenie 
na zjawisko ekwiwalencji przez pryzmat tłumaczenia tekstów (fachowych). 
Dyskusja na temat ekwiwalencji zostanie oparta m.in. o jej definicje pocho-
dzące z literatury przedmiotu. 

Reiss i Vermeer postrzegają ekwiwalencję jako relację między tekstem 
wyjściowym a tekstem docelowym i definiują ten termin następująco: „Ekwi-
walencja określa relację pomiędzy tekstem wyjściowym a tekstem docelowym, 
które w danej kulturze spełniają (lub mogą spełniać) tę samą funkcję komu-
nikacyjną na tej samej płaszczyźnie” (Reiss, Vermeer 1991: 140, tłum. – T.M.). 

13* Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiej.
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Spojrzenie na funkcję komunikacyjną w danej kulturze przez pryzmat relacji 
między dwoma tekstami w różnych językach wydaje się ujęciem istoty zjawi-
ska ekwiwalencji. W ten sposób Reiss/Vermeer są bliscy rozumieniu tego ter-
minu przez Wernera Kollera (1992), o którym będzie jeszcze mowa w dalszej 
części. Inne spojrzenie na zjawisko ekwiwalencji prezentuje Bondzio:

Pod pojęciem ekwiwalencji rozumie się ogólnie zgodność w znaczeniu znaków 
językowych lub kombinacji znaków w dwóch lub większej liczbie języków. Ponie-
waż chodzi tutaj ciągle o ustosunkowywanie zjawisk językowych, dopuszczalne 
jest, aby mówić o relacjach ekwiwalencji (Bondzio 1980: 217, tłum. – T.M.).

Wilhelm Bondzio (1980) definiuje ekwiwalencję w sposób bardziej ogól-
ny, mianowicie – na poziomie znaczenia kombinacji znaków językowych mię-
dzy dwoma lub więcej językami. Zjawiska językowe są według niego ustosun-
kowywane do siebie, dlatego też najistotniejszym elementem jego definicji 
wydają się być relacje ekwiwalencji, które stanowią wspólną oś powyższych 
definicji i o których będzie mowa w dalszej części niniejszego artykułu.

1. Typy ekwiwalencji

Użytkownik języka, używając terminu „ekwiwalencja”, winien założyć ist-
nienie określonych punktów odniesienia, dzięki którym możliwe będzie 
skonkretyzowanie rodzaju relacji ekwiwalencji. Oznacza to, iż ekwiwalen-
cja pomiędzy tekstem źródłowym a tekstem docelowym istnieje wtedy, gdy 
spełnione zostaną określone wymagania w odniesieniu do tekstu docelo-
wego, odnoszące się do tychże warunków ramowych. Mowa tutaj o różne-
go rodzaju stylistycznych, estetycznych lub merytorycznych cechach, które 
powinny zostać zachowane w procesie tłumaczenia – zarówno tekstów zwy-
kłych, jak i fachowych. Do zadań tłumacza należy również uwzględnienie 
wymagań i życzeń ze strony odbiorców, odnoszących się do pragmatycznych 
i stylistycznych wartości, jakie ma nieść ze sobą tekst źródłowy.

Kade (1968) wyróżnia cztery poziomy ekwiwalencji, wyrażające się 
w odpowiednikach dotyczących płaszczyzny treści w dwóch językach:

a) jeden do jednego (ekwiwalencja całkowita),
b) jeden do wielu (ekwiwalencja fakultatywna),
c) jeden do części (ekwiwalencja aproksymatywna),
d) jeden do zera (ekwiwalencja zerowa) (Kade 1968: 79 i nast., tłum. – T.M.).

Koller (1992: 228–266) rozwinął koncepcję Kadego (1968) i dokonał 
podziału na pięć typów ekwiwalencji, które zostaną omówione poniżej.
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2. Ekwiwalencja denotatywna

W przypadku ekwiwalencji denotatywnej kluczową rolę odgrywa leksyka, 
tj. słowa i syntagmy występujące w danym języku. Na poziomie leksyki mamy 
do czynienia z największą produktywnością w języku, który wykorzystuje ist-
niejące dotychczas bądź nowe wzorce słowotwórcze. Ma to również duże zna-
czenie w przypadku tekstów fachowych, których fachowość wyraża się przede 
wszystkim na poziomie leksykalnym, znajdując swój wyraz w słownictwie fa-
chowym. Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż potrzeby komunikacyjne 
również podlegają przemianom i jest to główną przyczyną zmian językowych. 

Zdaniem Kollera (1992) należy tutaj wychodzić w założenia, iż „ekwiwa-
lencja denotatywna zasadniczo może zostać osiągnięta za pomocą komenta-
rzy ze strony tłumacza […], jednakże istnieje ewentualność, że zostanie ona 
osiągnięta w sposób nieekonomiczny z punktu widzenia nakładu językowego” 
(Koller 1992: 228, tłum. – T.M.). Używając słowa „zasadniczo”, Koller abstrahu-
je tutaj od innych istotnych z punktu widzenia tłumacza kategorii, takich jak 
zrozumiałość, czytelność, odniesienie do odbiorcy tłumaczenia czy też warto-
ści formalno-estetyczne i konotatywne tekstu (por. Koller 1992: 228). Jeżeli 
chodzi o płaszczyznę leksyki, to Koller (1992) wyróżnia pięć niżej wymienio-
nych typów odpowiedników.

a) Odpowiednik jeden do jednego

Z odpowiednikiem 1:1 mamy do czynienia wówczas, gdy wyrażenie z języ-
ka wyjściowego ma taką samą wartość pod względem denotatywnym jak 
wyrażenie w języku docelowym. Ten typ odpowiedniości oznacza ułatwione 
zadanie dla tłumacza (w tym również tłumacza tekstu fachowego), gdyż wy-
rażenia z dwóch różnych języków, które znajdują się w stosunku 1:1, z regu-
ły nie sprawiają większych kłopotów w procesie translacji. Jako przykłady 
w parze języków polski–niemiecki można podać:

pol. pięć – niem. fünf,
niem. Dezember – pol. grudzień,
pol. Rosja – niem. Russland.

b) Odpowiednik jeden do wielu

Innym typem odpowiednika jest odpowiednik jeden do wielu. W tym wy-
padku jednemu wyrażeniu z języka źródłowego odpowiada wiele wyra-
żeń w języku docelowym, co skutkować może wyborem niewłaściwego 
ekwiwalentu w tłumaczeniu, zarówno tekstu zwykłego, jak i fachowego. 
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Ten typ odpowiednika wydaje się szczególnie narażony na interferen-
cję i jest nazywany również dywergencją, o której Bondzio (1980) pisze 
w następujący sposób: „Dywergencja (odpowiednik jeden do wielu) ist-
nieje wtedy, gdy w języku docelowym mamy do czynienia z systemowym 
zróżnicowaniem, którego nie ma w języku wyjściowym lub nie jest ono 
obligatoryjne […]” (Bondzio 1980: 212 i nast., tłum. – T.M.). Jako przykła-
dy można tu przytoczyć:

niem. heiraten – pol. wyjść za mąż / ożenić się,
niem. die Wende – pol. zmiana, zwrot / upadek komunizmu.

c) Odpowiednik wiele do jednego

W przypadku odpowiednika wiele do jednego mamy do czynienia z sytuacją 
odwrotną do poprzedniego punktu. Tutaj język wyjściowy oferuje wiele wy-
rażeń, którym w języku docelowym odpowiada tylko jedno wyrażenie. W ten 
sposób niebezpieczeństwo interferencji lub nieprawidłowej translacji jest 
praktycznie zerowe. Ten typ odpowiednika określa się również jako konwer- 
gencję, którą Bondzio (1980) rozumie w sposób następujący: „Konwergencja 
(odpowiednik wiele do jednego) zachodzi wtedy, gdy systemowe zróżnico-
wanie, z którym mamy do czynienia w języku wyjściowym, nie występuje 
w języku docelowym” (Bondzio 1980: 213, tłum. – T.M.). 

Koller (1992) nazywa ten typ odpowiednika również neutralizacją 
i zwraca uwagę na potencjalny problem natury tłumaczeniowej, przytacza-
jąc przykład w parze języków szwedzki–niemiecki. Język szwedzki posiada 
bowiem dwa słowa na określenie dziadka: farfar (dziadek ze strony ojca) 
oraz morfar (dziadek ze strony matki). W języku niemieckim istnieje nato-
miast jedynie słowo Großvater. W rozumieniu Kollera jeden z tych atrybutów 
ulega neutralizacji w przypadku słowa Großvater. Jeżeli zatem wymaga tego 
kontekst, należałoby przy tłumaczeniu ze szwedzkiego na niemiecki dodat-
kowo zaznaczyć, czy chodzi o dziadka ze strony ojca czy też ze strony matki. 
Jako inny przykład mogłoby tutaj posłużyć następujące słowo:

ang. control – control unit – regulator – governor – niem. Regler 
(Koller 1992: 231).

Kolejny przykład na konwergencję można znaleźć w parze języków 
niemiecki–polski, a mianowicie – w przypadku tworzenia strony biernej:

niem. Das Buch wurde gekauft. / Das Buch ist gekauft worden. – pol. Książ-
ka została (za)kupiona.
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d) Odpowiednik jeden do części

O odpowiedniku jeden do części można mówić wtedy, gdy wyrażenie w języ-
ku docelowym ma szersze znaczenie niż odpowiadające mu wyrażenie w ję-
zyku wyjściowym. Tego typu relacja może skutkować problemami w trans-
lacji, na co zwraca uwagę Koller (1992): „[…] częściowy odpowiednik może 
w określonym kontekście jak najbardziej być adekwatnym tłumaczeniem. 
Możliwe jest również, że częściowy odpowiednik, który jako taki nie pokry-
wa całego zakresu treści wyrażenia w języku wyjściowym, w kontekście zo-
stanie zdefiniowany w znaczeniu języka wyjściowego (tzn. wyrażenie w ję-
zyku docelowym uzyska nowe znaczenie)” (Koller 1992: 238, tłum. – T.M.). 
W tym miejscu można przytoczyć następujące przykłady:

niem. Stimmung – franc. ambiance (Koller 1992: 236),
niem. Geist – ang. mind (Koller 1992: 236).

Jako inny przykład mogą posłużyć tutaj słowa Präsident w języku nie-
mieckim i prezydent w języku polski, które są częściowymi odpowiednikami. 
Niemiecki rzeczownik Präsident posiada – w przeciwieństwie do swojego 
polskiego (częściowego) odpowiednika – wiele znaczeń. Polski rzeczownik 
prezydent oznacza mianowicie jedynie głowę państwa, podczas gdy Präsi-
dent obok polskiego znaczenia oznacza również ‘kierownika, przewodni-
czącego jakiegoś stowarzyszenia lub organizacji’ i ‘wybranego na określo- 
ny czas reprezentanta i pełniącego funkcję kierowniczą urzędnika admini-
stracyjnego w szkole wyższej’ (Duden 2003: 1235 – tłum. T.M.). 

e) Odpowiednik jeden do zera

W tłumaczeniu może się zdarzyć również taka sytuacja, że nie można zna-
leźć odpowiedniego ekwiwalentu w języku docelowym. Można mówić wte-
dy o swego rodzaju luce, której zapełnienie jest jednym z najtrudniejszych 
zadań tłumacza. Pomimo jego najlepszych starań i kompetencji zapełnie-
nie tej luki może być w pewnych przypadkach możliwe jedynie częściowo 
i w sposób nie do końca zadowalający. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim 
różnych określeń realiów (zob. Koller 1992: 232), czyli pojęć charakterysty- 
cznych dla danego kraju lub kultury, niewystępujących w innych krajach. Mogą 
to być przeróżne fakty natury geograficznej, politycznej lub instytucjonalnej. 
Jako przykład można tu wymienić słowo w parze języków niemiecki–polski: 
niemiecki rzeczownik Mauerspecht, który nie ma zadowalającego ekwiwa-
lentu w języku polskim. Innym przykładem może być angielskie słowo smart- 
phone, które nie ma odpowiednika w języku polskim i jest używane w swej 
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fonetycznej adaptacji smartfon. W przypadku tekstów fachowych odpowied-
niość jeden do zera może stanowić ogromną przeszkodę komunikacyjną, 
a jej przyczyną może być różnica w rozwoju technologicznym pomiędzy spo-
łeczeństwem posługującym się językiem źródłowym a społeczeństwem ję-
zyka docelowego. Trudno sobie na przykład wyobrazić, aby w języku Indian 
żyjących w rezerwatach w Ameryce Północnej albo w języku prymitywnych 
plemion afrykańskich funkcjonowały ekwiwalenty słów, takich jak pendrive, 
procesor lub drukarka.

Odpowiednik jeden do zera jest potencjalnym źródłem problemów tłu-
maczeniowych o podłożu interferencyjnym, należałoby zatem odpowiedzieć 
na pytanie, czy i jakimi metodami powinno się zamykać istniejące luki tego 
typu, zarówno w tekstach zwykłych, jak i fachowych. Koller (1992) pisze o pię-
ciu metodach translacyjnych, którymi można się w takim wypadku posłużyć:

1. Przejęcie wyrażenia z języka źródłowego do języka docelowego:
a) w formie niezmienionej jako cytat (wyraz obcy), np. ang. joint venture 

– dt. Joint Venture.
b) całkowite lub częściowe dopasowanie do norm fonetycznych, grafe-

matycznych i/lub morfologicznych, funkcjonujących w języku docelo-
wym (zapożyczenie), np. ang. download – dt. downloaden.

2. Kalka językowa – w tym wypadku wyrażenie z języka docelowego 
jest tłumaczone dosłownie (słowo w słowo lub człon za członem), 
np. ang. bomb carpet – niem. Bombenteppich, niem. Korkenzieher 
– pol. korkociąg, niem. Briefträger – pol. listonosz.

3. Użycie w języku docelowym wyrażenia, którego znaczenie jest podobne 
do znaczenia wyrażenia w języku wyjściowym, np. ang. public relations 
– niem. Öffentlichkeitsarbeit / Werbung / Propaganda.

4. Peryfraza, skomentowanie lub zdefiniowanie wyrażenia z języka wyj-
ściowego, np. ang. non-foods – niem. produkty, które nie należą do żyw-
ności (Koller 1992: 234 – tłum. T.M.). Koller podkreśla, że tę metodę 
można stosować jedynie w ograniczonym zakresie, gdyż ciągłe określa-
nie jakiegoś stanu faktycznego bądź stanu rzeczy w tekście docelowym 
nie wchodzi w rachubę. W tym miejscu należałoby się raczej posłużyć 
metodami z punktów od 1 do 3. Nie zmienia to faktu, iż eksplikacja wy-
rażenia z języka wyjściowego (rozumiana jako definicja bądź peryfraza) 
w połączeniu z trzema wcześniejszymi metodami często jest najlepszym 
rozwiązaniem problemu przeniesienia nowego wyrażenia na grunt da-
nego języka docelowego w sposób dokładny i zrozumiały dla odbiorcy. 

5. Adaptacja – w tym przypadku wyrażenie z języka wyjściowego jest 
zastępowane wyrażeniem w języku docelowym, które „w aspekcie ko-
munikacyjnym języka docelowego pełni porównywalną funkcję lub 
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posiada porównywalne znaczenie” (Koller 1992: 234 – tłum. T.M.). Me-
toda adaptacyjna jest ściśle związana z tzw. tłumaczeniem adaptacyj-
nym, w którym tekst z języka źródłowego jest asymilowany kultural-
nie pod względem komunikacyjnym. W wypadku tej metody translacji 
w ekstremalnym przypadku chodzi o zupełnie nowy tekst, gdyż tekst 
źródłowy jest już nie tylko reprodukowany w języku docelowym, lecz 
jest w zasadzie produkowany na nowo. Rezultat takiej metody ze zro-
zumiałych względów może zawierać również elementy przetłumaczo-
ne, ale summa summarum należy tutaj mówić o nowym tekście, a nie 
tylko o tłumaczeniu zawierającym elementy opracowane. W tym kon-
tekście Koller (1992) pisze o tzw. adaptacjach punktowych, że „należy 
je postrzegać w tłumaczeniu jako elementy pomocne w opracowaniu, 
tzn. produkowaniu tekstu” (Koller 1992: 235 – tłum. T.M.). Dalej dodaje 
on, iż „[…] mogą one jak najbardziej być odpowiednie, wręcz nieodzow-
ne, jeżeli tłumaczenie chce trafić do swych czytelników, tzn. pod wzglę-
dem ekwiwalencji pragmatycznej” (Koller 1992: 235 – tłum. T.M.). 
Punktowe adaptacje mogą stanowić nieodzowną metodę, mającą 
na celu zapełnianie luk translacyjnych i np. stworzenie ekwiwalencji 
pragmatycznej pomiędzy wyrażeniem z języka źródłowego a wyra- 
żeniem w języku docelowym (ekwiwalencja pragmatyczna, która zo-
stanie omówiona poniżej).

3. Ekwiwalencja konotatywna

W każdej analizie zwrotów językowych należy uwzględnić nie tylko znacze-
nie denotatywne, ale również konotatywne. W tym miejscu wypada podkre-
ślić, że wyżej wymienione typy odpowiedników zostały przeanalizowane 
jedynie pod względem swojego znaczenia denotatywnego. Gdyby wziąć pod 
uwagę również znaczenie konotatywne, należałoby mówić tutaj wyłącznie 
o odpowiednikach jeden do części. W ekwiwalencji konotatywnej chodzi 
mianowicie o dodatkowe, emocjonalne znaczenie poboczne danego wyraże-
nia z języka źródłowego, które powinno w języku docelowym zostać zacho-
wane bądź oddane w odpowiedni sposób za pomocą odpowiednich środków 
językowych. Różne wyrażenia językowe mogą mieć zróżnicowane zabarwie-
nie stylistyczne, mogą charakteryzować się odmienną częstotliwością uży-
cia i/lub zakresem stosowania. Zapewnienie ekwiwalencji konotatywnej 
między językiem źródłowym a docelowym należy zatem do wymagających 
zadań, przed którymi stoi tłumacz. Koller (1992) zwraca uwagę, że „na po-
ziomie tekstu należy rozróżniać między wartościami konotatywnymi, które 
są istotne z punktu widzenia tekstu/tłumaczenia, oraz tymi, które nie mają 



84

TOMASZ MARAS

znaczenia. W określonym kontekście niemieckiego tekstu może przykłado-
wo nie mieć znaczenia, czy użyjemy słowa Metzger, Fleischer czy Fleischhauer” 
(Koller 1992: 242 – tłum. T.M.). Tłumacz musi zatem nie tylko zapewnić 
ekwiwalencję konotatywną pomiędzy tekstem wyjściowym a docelowym, 
lecz również dokonać analizy i hierarchizacji wartości konotatywnych pod 
kątem ich konieczności lub redundancji. Jego zadanie dodatkowo utrudnia 
fakt, iż wartości konotatywne w różnych językach są od siebie różne i mogą 
być realizowane w odmienny sposób, co jednakże nie powinno mieć nega-
tywnego wpływu na tłumaczenie. Tłumacz musi mieć również na uwadze, 
że wartości konotatywne odgrywają kluczową rolę w przypadku pewnych 
tłumaczeń, takich jak np. tłumaczenia literackie, gdzie niezachowanie kono-
tacji może w sposób istotny zniekształcić dany tekst lub pozbawić go jego 
wartości stylistycznej. 

4. Ekwiwalencja norm tekstowych

Innym rodzajem ekwiwalencji jest ekwiwalencja norm tekstowych, która 
odnosi się do określonych norm składniowych i leksykalnych (dotyczących 
również stylu), których należy się trzymać, używając i tłumacząc określone 
rodzaje tekstów. Tego typu konwencje tekstowe mają swoje szczególne od-
niesienie do tekstów fachowych, których odbiorcy oczekują nie tylko odpo-
wiedniej leksyki, ale również zachowania określonych norm dotyczących 
struktury takiego tekstu. Wills (1974) nazywa je normami użytkowymi, „po-
nieważ na obszarze języka źródłowego i docelowego istnieją zakorzenione 
wcześniej schematy wyrażeń językowych, wyuczone zachowania językowe 
i restrykcyjne reguły, gdzie efekt komunikacyjny tłumaczenia leży w aktu-
alizacji w języku docelowym ściśle określonych prawideł dotyczących per-
formancji, które w swej strukturze są intralingualne i tym samym również 
do pewnego stopnia skonwencjonalizowane interlingualnie oraz które mu-
szą być korelowalne” (Wills 1974: 37, cyt. za: Koller 1992: 247 – tłum. T.M.). 

Specjalne ramy tworzenia ekwiwalencji norm tekstowych dotyczą se-
lektywnego wyboru odpowiednich środków językowych, jak również okre-
ślonej budowy tekstu, specyficznej dla jego rodzaju. Przez budowę tekstu 
rozumiemy tutaj jego strukturę, kształtowaną przykładowo przez nagłówki, 
informacje dotyczące daty lub miejsca, znajdujące się w określonych miej-
scach. Zdaniem R. van den Broecka (1986) konwencje tekstowe i właściwo-
ści funkcjonalno-stylistyczne są modyfikowane przez tłumaczy, co nie znie-
kształca jednakże funkcji i pragmatyki tłumaczenia (por. Koller 1992: 247). 
Zadanie tłumacza polega na przeniesieniu tekstu z języka źródłowego do 
języka docelowego z zachowaniem obowiązujących w języku docelowym 
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konwencji. Najważniejszymi zadaniami, które dotychczas nie zostały wyko-
nane w sposób zadowalający, wydają się tutaj być badanie tychże konwencji, 
jak również zorientowana na pary języków analiza gatunków tekstu. Koller 
pisze o tym w sposób następujący: „Opisanie i skorelowanie takich wzorców 
użycia języka w poszczególnych gatunkach tekstów są centralnym, dotych-
czas traktowanym raczej po macoszemu zadaniem przekładoznawstwa zo-
rientowanego na pary języków oraz tekst” (Koller 1992: 248 – tłum. T.M.). 
Aby opisać wyżej wymienione konwencje tekstowe, należy przede wszyst-
kim szczegółowo zbadać określone teksty paralelne, co umożliwiłoby tłuma- 
czowi utworzenie ekwiwalencji norm tekstowych pomiędzy dwoma tłu- 
maczonymi przezeń tekstami.

5. Ekwiwalencja pragmatyczna 

Następny rodzaj ekwiwalencji jest ściśle związany z pragmatyką. Wspólnym 
mianownikiem jest tutaj relacja między znakiem (czyli tłumaczeniem) a jego 
użytkownikiem (rozumianym jako odbiorca tłumaczenia). Osobą odpowie-
dzialną za stworzenie tej relacji jest tłumacz, który musi tak skonstruować 
przekład, żeby spełniał on warunki recepcyjne w języku docelowym. Koller 
(1992) pisze, że stworzenie ekwiwalencji pragmatycznej oznacza „nasta-
wienie” tłumaczenia na czytelnika w języku docelowym (Koller 1992: 248 
– tłum. T.M.). Warunkiem takiego „nastawienia” jest zbadanie warunków ko-
munikacyjnych dotyczących danej pary językowej oraz odbiorców. Następnie 
muszą zostać zastosowane odpowiednie metody stworzenia ekwiwalencji 
pragmatycznej, które oznaczają ingerencję tłumacza w tekst źródłowy. Na-
suwa się tutaj ważne pytanie: jak dalece tłumacz może ingerować w tekst 
tłumaczenia, chcąc „nastawić” je na określonych odbiorców? Interwencja ta 
może mieć mniej lub bardziej inwazyjny charakter. Mniejszy zakres takiej 
interwencji mają z pewnością dodatkowe komentarze ze strony tłumacza, 
których zadaniem jest kompensacja określonych deficytów wiedzy po stro-
nie odbiorców tłumaczenia. Komentarze te niosą ze sobą jednakże pewnego 
rodzaju niebezpieczeństwo, gdyż tłumacz może podczas ich dodawania albo 
nie docenić albo przecenić wiedzę potencjalnych odbiorców tekstu. W pierw-
szym przypadku może on dodać komentarze w miejscach, gdzie są one redun-
dantne, tzn. wiedza odbiorców jest całkowicie wystarczająca do prawidłowej 
recepcji tłumaczenia. Komentarze takie nie sprawiają dobrego wrażenia na 
odbiorcach (zwłaszcza tekstów fachowych), niepotrzebnie powiększają tekst 
i mogą odwracać uwagę odbiorców od ważniejszych jego aspektów. Nida 
(1964) zwraca w tym momencie uwagę na „niebezpieczeństwo paternali-
stycznej postawy tłumacza” (por. Nida 1964: 155, cyt. za: Koller 1992: 249 
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– tłum. T.M.). Z kolei w wypadku, gdy tłumacz przeceni swoich odbiorców, 
istnieje realne niebezpieczeństwo, że jego tłumaczenie nie zostanie (w odpo-
wiedni sposób) zrozumiane. Casus przecenienia odbiorców wydaje się mieć 
potencjalnie gorsze skutki, ponieważ w tym przypadku nie zostaje zrealizo-
wany podstawowy cel każdego tłumaczenia, jakim jest pośrednictwo pomię-
dzy językiem źródłowym i docelowym, jak również umożliwienie komunika-
cji językowej w układzie nadawca–odbiorca. 

W przypadku ekwiwalencji pragmatycznej zacierają się granice pomię-
dzy reprodukcją a produkcją tekstu. Jeżeli tekst docelowy jest przygotowy-
wany dla grupy odbiorców, której cechy w sposób istotny różnią się od cech 
pierwotnej grupy odbiorców tego tekstu w języku źródłowym, nie można 
mówić o utworzeniu ekwiwalencji pragmatycznej. Przykładem może być tu-
taj artykuł fachowy na temat związany z nauką lub techniką, który kierowa-
ny jest do wąskiej grupy specjalistów i ma zostać przetłumaczony dla laika. 
Koller (1992) słusznie zauważa, że nie jest to już w tym momencie tłuma-
czenie, lecz opracowanie (por. Koller 1992: 249 i nast. – tłum. T.M.). Również 
w odwrotnej sytuacji, tzn. gdy tekst popularnonaukowy ma zostać unauko-
wiony, nie jest to już tłumaczenie. W obu wymienionych wyżej przypadkach 
tekst może oczywiście zawierać elementy tłumaczenia. Zdaniem Kollera 
istnieje tutaj konieczność rozróżnienia pomiędzy „tłumaczeniami, które za-
wierają elementy opracowane”, i „opracowaniami, które zawierają elemen-
ty/części przetłumaczone” (por. Koller 1992: 250 – tłum. T.M.). Jak pokazuje 
praktyka, granice między tymi dwoma typami bywają płynne. 

6. Ekwiwalencja formalno-estetyczna

Jak wskazuje sama nazwa tego typu ekwiwalencji, jest ona związana z for-
malną płaszczyzną języka i jego wartościami estetycznymi, które w przypad-
ku określonych gatunków tekstów odgrywają kluczową rolę. Koller (1992) 
zauważa: „Stworzenie ekwiwalencji formalno-estetycznej w tekście docelo-
wym oznacza – w przypadku wykorzystania istniejących w języku docelo-
wym możliwości formalnych lub też stworzenia nowych form – «analogię 
formy» w tłumaczeniu” (Koller 1992: 252 – tłum. T.M.). Jest to jedno z naj-
trudniejszych zadań tłumacza, które w niektórych przypadkach może zostać 
przezeń wykonane jedynie w ograniczonym zakresie. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o tłumaczenie tekstów literackich, przy czym nadmienić nale-
ży, iż wartości formalno-estetyczne mogą występować również w tekstach 
nieliterackich, gdzie ich relewancja jest jednakże odpowiednio mniejsza. 
Koller pisze o znaczeniu wartości formalno-estetycznych następującymi słowy: 
„Wartości formalno-estetyczne mają charakter konstytutywny w przypadku 
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tekstów literackich, tzn. tekst literacki, który jest ich pozbawiony, traci rów-
nież swoją literackość” (Koller 1992: 253 – tłum. T.M.). 

Jeżeli tłumacz przekłada tekst literacki w sposób ekwiwalentny z języ-
ka źródłowego na język docelowy, oznacza to, iż jego zadaniem jest rekon-
strukcja walorów artystycznych tekstu źródłowego, nadanych mu przez jego 
twórcę. Tym samym tworzy on inny tekst za pomocą innych środków wyrazu. 
Oczekiwanym rezultatem procesu translacji jest w tym momencie stworze-
nie tekstu literackiego, który byłby ekwiwalentny pod wieloma względami 
w stosunku do swojego pierwowzoru w języku źródłowym. Tłumacz dzie-
ła literackiego musi posiadać umiejętność nadania walorów artystycznych 
swojemu dziełu, czyli przekładowi. W przeciwnym wypadku istnieje niebez-
pieczeństwo, że stworzy on tekst docelowy, który wprawdzie będzie tłuma-
czeniem sensu largo, lecz nie będzie odzwierciedlał w odpowiednim stopniu 
wartości estetycznych i literackich tekstu źródłowego. Z tego też względu 
nieprzypadkowo przy tłumaczeniu tekstów literackich często pracują tłu-
macze, którzy sami są aktywni literacko. Dzięki temu z reguły dysponują oni 
lepszymi kwalifikacjami, aby zrekonstruować wartości formalno-estetyczne 
tekstu źródłowego w tekście docelowym. 

Ekwiwalencja jest fenomenem, który jest ściśle związany z procesem 
translacji, odgrywając w nim zasadniczą rolę. Wszystkie wymienione wy-
żej typy ekwiwalencji – denotatywna, konotatywna, norm tekstowych, 
pragmatyczna i formalno-estetyczna – warunkują jakość produktu proce-
su tłumaczeniowego i są wartościami, które zasadniczo powinny zostać 
w jak największym stopniu zachowane w tłumaczeniu określonych gatun-
ków tekstu. W przypadku tekstów specjalistycznych największe znaczenie 
wydają się mieć te typy ekwiwalencji, które nie są bezpośrednio związane 
z emocjami/konotacjami ani też z wartościami estetycznymi, tj. ekwiwa-
lencja na poziomie denotatów oraz norm tekstowych i relacji pragmatycz-
nych. Zwrócenie szczególnej uwagi właśnie na te typy ekwiwalencji po-
zwala tłumaczowi tekstów specjalistycznych na wierne oddanie w tekście 
docelowym ich specyficznej struktury i/lub właściwości, takich jak cho-
ciażby słownictwo specjalistyczne. 
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The typification of equivalence and its relevance for the relation between 
source and target language in the context of specialized text translation

In the article there are introduced several types of lingual equivalence and their 
relevance for the relations between source language and target language. Dif-
ferent types of equivalence, e.g. denotative, connotative, text-normative, prag-
matic and formal equivalence, are demonstrated and analysed. There are also 
provided examples in various languages for each of the aforementioned equiva-
lence types. Furthermore, the text contains the review and explication of select-
ed methods used by translators to cover the lack of (appropriate) equivalents 
between two languages, like adaptation, paraphrase, using an expression with 
similar meaning, loan translation etc. 

Keywords: equivalence, source language, target language, translation, spe-
cialized text
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Krzysztof Sakowski*

Zajęcia projektowe jako walidacja kompetencji zdobytych 
w trakcie studiów neofilologicznych drugiego stopnia

1. Wprowadzenie

Istotą kształcenia neofilologicznego na uczelniach wyższych w Polsce są 
trzy filary rozwoju ujęte w dokumencie stanowiącym podstawę dla pro-
gramów kształcenia, sylabusów etc., to jest w opisie kształcenia. Te trzy 
filary to wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne i personalne. 
Zrównoważony rozwój we wszystkich wymienionych zakresach ma za-
pewniać studentom odpowiednie przygotowanie, zarówno teoretyczne, 
jak i praktyczne, umożliwiające udane rozpoczęcie kariery zawodowej. 
Tyle można powiedzieć o założeniach teoretycznych. W praktyce jednak 
okazuje się, że mimo nieustannej pogoni za zmieniającym się krajobra-
zem gospodarczym oraz społecznym i wynikającymi z tego staraniami ze 
strony władz Instytutu Filologii Germańskiej oraz Wydziału Filologicz-
nego UŁ, aby dostosować programy kształcenia i ofertę przedmiotów do 
wymogów rynku pracy i zmieniającego się świata, świadomość własnych 
kompetencji oraz próba kreatywnego, nieodtwórczego podejścia do po-
siadanej wiedzy stanowi dla wielu przyszłych adeptów germanistyki 
drugiego stopnia nie lada wyzwanie. Stało się to szczególnie dobitnie wi-
doczne na prowadzonych przeze mnie zajęciach „projekt translatoryczny 
lub biznesowy”.

14* Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiej.
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Niniejszy artykuł stawia sobie dlatego za cel retrospektywne przyjrze-
nie się przebiegowi opisywanych zajęć oraz refleksję nad sensem prowadze-
nia takich właśnie dydaktycznych projektów. Aby dać miejsce takim prze-
myśleniom, nieodzowne jest jednak zapoznanie się z warunkami ramowymi 
i organizacyjnymi, jakie legły u podstaw stworzenia takiego przedmiotu.

2. Geneza zajęć

Pamiętając dawną charakterystykę ścieżek zawodowych dla kierunków 
neofilologicznych, można było właściwie mówić o szerokim udziale ich 
absolwentów w trzech podstawowych branżach usług, tj. w sektorze edu-
kacyjnym, sektorze tłumaczeniowym i turystycznym. Procentowy udział 
osób trafiających do wymienionych sektorów odpowiadał przy tym ko-
lejności ich wymieniania. Sytuacja rynkowa zaczęła ulegać diametralnej 
zmianie około 10–15 lat temu, wraz z pojawieniem się na polskim (i co 
za tym idzie – również na łódzkim) rynku pracy centrów usług wspólnych 
(SSC) i podmiotów zewnętrznych zajmujących się wykonywaniem usług 
biznesowych dla klientów korporacyjnych (BPO). Wskutek tego znacząco 
wzrosło zapotrzebowanie na pracowników operujących z wysoką biegło-
ścią językami europejskimi oraz językiem angielskim rozumianym jako 
business-pidgin. Doświadczenie firm ww. sektora rekrutujących na swych 
przyszłych pracowników absolwentów różnych kierunków wskazywało 
przy tym na przewagę kompetencyjną i komunikacyjną studentów neo-
filologii. Łatwiej było bowiem przeszkolić do obsługi i rozumienia istoty 
prostych procesów z zakresu księgowości, logistyki czy też HR osoby do-
brze znające wymagany do tego procesu język, niż nauczyć języka osoby 
posiadające szeroką wiedzę i umiejętności odpowiednie do pracy w tych 
działach, czyli chociażby absolwentów kierunków ekonomicznych lub 
tych związanych z marketingiem i zarządzaniem.

Na drugim biegunie zmian należy odnotować stopniowo narastające na-
sycenie sektora edukacyjnego, tłumaczeniowego i turystycznego przez ab-
solwentów z lat największego boomu edukacyjnego, 1995–2005, co wzma-
gało problemy ze znalezieniem zatrudnienia w dziedzinach, w których neofi-
lologie kształciły przez ostatnie dziesięciolecia i w dalszym ciągu traktowały 
ten teren działań edukacyjnych jako domyślny i jednocześnie spójny z pro-
wadzonymi przez siebie badaniami naukowymi. 

Ostatnim czynnikiem katalizującym zmiany na uczelniach wyższych 
w Polsce stała się reforma oświaty z roku 1999, wprowadzająca nowy kształt 
matury i znosząca egzaminy wstępne. Spowodowała ona dysonans między 
potrzebami kierunków neofilologicznych w sprawdzaniu zakresu kompetencji 
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językowej a formułą egzaminacyjną proponowaną przez CKE1. Dysonans 
ten polegał w dużej mierze na położeniu punktu ciężkości na komunikację, 
a nie na doskonałość językową, nawet w przypadku matury na poziomie roz-
szerzonym. Stało się to przyczynkiem do pojawienia się na I stopniu studiów 
neofilologicznych osób niedysponujących odpowiednimi umiejętnościami 
do rozumienia treści zajęć w języku niemieckim i ostatecznie niemogących 
lub z trudem radzących sobie w toku studiów z osiągnięciem poziomu języ-
kowego C2 według ESOKJ po ukończeniu studiów magisterskich.

Wszystkie te czynniki miały wpływ na zmianę sposobu postrzegania ce-
lów kształcenia w ramach studiów I i II stopnia wśród gremiów Wydziału 
Filologicznego UŁ decydujących o kształcie programów studiów dla kolej-
nych pokoleń germanistów. Otwarto bowiem możliwość dosyć swobodnego 
decydowania o nachyleniu własnej ścieżki kształcenia w ramach tzw. spe-
cjalności, czyli pakietu zajęć niezależnych od specjalizacji będącej dziedziną, 
z zakresu której magistrant pisze pracę. Wprowadzenie specjalności umożli-
wiło oddzielenie zajęć, które stanowią podstawę kompetencji każdego neo-
filologa i są nieodzownym szkieletem programu kształcenia, od zajęć posze-
rzających perspektywę poznawczą studentów i pozwalających jednocześnie 
na elastyczne dopasowywanie treści do aktualnych potrzeb edukacyjnych. 
Jednak ze względu na niski poziom językowy abiturientów, którego przy-
czyny zostały wyjaśnione pokrótce powyżej, wybór specjalności, będących 
uzupełnieniem kształcenia podstawowego, możliwy jest dopiero na drugim 
stopniu, na studiach magisterskich. 

Specjalizacje, w przeciwieństwie do specjalności, opierają się na trady-
cyjnej dychotomii, czyli na podziale na literaturoznawstwo (w postaci kano-
nicznej lub z elemenatmi kultury krajów niemieckiego obszaru językowego) 
i językoznawstwo (analogicznie ew. z elementami glottodydaktyki lub trans-
latoryki). Specjalności za to są skomponowane tematycznie i mogą być z cza-
sem zastępowane nowocześniejszymi rozwiązaniami, które podyktowane 
będą sytuacją na rynku pracy. Przykładowo dla rekrutacji w roku akademic-
kim 2017/18 przewidziano następujący podział tematyczny specjalności: 
lingwistyka dla biznesu, tłumaczenia i przekład, specjalność nauczycielska 
oraz specjalność filologia germańska z drugim językiem obcym2.

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna – instytucja mająca na celu przygotowywanie i or-
ganizowanie zewnętrznego systemu oceniania (egzamin gimnazjalny, egzamin matural-
ny oraz egzamin zawodowy), we współpracy z ośmioma Okręgowymi Komisjami Egzamina-
cyjnymi. Jej główne zadania określa ustawa o systemie oświaty (wg informacji znalezionych 
na stronie: https://cke.gov.pl [dostęp: 06.11.2018]).

2 Zgodnie z oficjalnymi dokumentami dostępnymi na stronie www. germanistyka.uni.lodz.
pl. Szczegółowy podział najlepiej obrazuje siatka godzin: http://germanistyka.uni.lodz.pl/germ/
wp-content/uploads/2017/09/siatki-FG-II-stopnia-2017-2018.xls) [dostęp: 02.03.2018]. 
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W kręgu naszych zainteresowań dla dalszych rozważań w ramach ni-
niejszej publikacji pozostaje specjalność lingwistyka dla biznesu, dla której 
dobór przedmiotów w latach poprzednich oraz aktualnie przedstawia się 
w sposób następujący:

Semestr 
Specjalność: 
lingwistyka 
dla biznesu

Szczegóły przedmiotu

KOD
Liczba godzin Forma 

zaliczenia 
(oc./e)

ECTS
ck1 w2 p1 war pr. 

zaw. razem

2 język specjalistyczny 
(FINANSE) 28 28 oc. 2

2 język specjalistyczny 
(IT) 28 28 oc. 3

2
język niemiecki 
w środowisku 
biznesowym

28 28 oc. 2

2
tłumaczenia 
pisemne biznesowe 
i prawnicze 1

28 28 oc. 3

2
zarządzanie 
w odpowiedzialnym 
biznesie (PL) 

28 28 e 3

3, 4 tekst i dyskurs (PL) 28 28 oc. 3

3 język specjalistyczny 
(BIZNES/CSR) 28 28 oc. 2

3, 4 zarządzanie 
terminologią (PL) 28 28 oc. 3

3
tłumaczenia 
pisemne biznesowe 
i prawnicze 2

28 28 oc. 3

3, 4
kompetencja 
komunikacyjna 
w życiu zawodowym

28 28 oc. 2

4 tłumaczenia ustne 
w negocjacjach 1 28 28 oc. 3

3, 4
praca projektowa 
(tłumaczeniowa/
biznesowa) (PL)

28 28 oc. 3

3, 4 Praktyki zawodowe 30 0 oc. 1

336 33

Tabela 1. Siatka godzin dla specjalności „lingwistyka dla biznesu”. Źródło: http://
germanistyka.uni.lodz.pl/germ/wp-content/uploads/2017/09/siatki-FG-II-stop-
nia-2017-2018.xls [dostęp: 2.03.2018]
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Już pobieżna analiza siatki pozwala na rozróżnienie zajęć wprowadza-
jących terminologię fachową z dziedzin szeroko pojętego biznesu (język 
specjalistyczny: finasów, IT lub CSR) i zajęć pozwalających na zdobycie pod-
staw teoretycznych do pracy z tekstem i terminologią. Zajęcia zatytułowane 
„praca projektowa”, będące przedmiotem niniejszych rozważań, stanowią 
zatem zwieńczenie tego procesu dydaktycznego i mają umożliwić aplikację 
podstaw teoretycznych zdobytych na tychże zajęciach. Odwołują się również 
bezpośrednio do terminologii, z jaką studenci zetknęli się na zajęciach typu 
„język specjalistyczny” lub „”język niemiecki w środowisku biznesowym”.

3. Założenia wstępne

Przyjmując model zajęć, w czasie których główny punkt ciężkości musi być 
położony na procesy walidacyjne, czyli zakładający prowadzenie działań do-
kumentujących i sprawdzających poprawność dotychczasowych procesów 
kształcenia i dochodzenia do założonych poziomów kompetencyjnych3, na-
leżało podzielić działania projektowe na te o charakterze dotyczącym pracy 
z terminologią per se i te badające otoczenie biznesowe w kontekście pro-
wadzonych badań i dydaktyki języków specjalistycznych. Stąd też wynika 
rozróżnienie widoczne w podtytule nazwy zajęć w przedstawionej powyżej 
tabeli z siatką godzin. 

Każdy z typów projektów oprócz celu nadrzędnego, czyli integracji 
nabytych kompetencji z zakresu danej specjalności, zakłada również cele 
poboczne. W przypadku projektów tłumaczeniowych ma on uzmysłowić 
przyszłym absolwentom, a w pierwszej mierze – przyszłym pracownikom 
sektora biznesowego, zalety dobrych praktyk porządkujących i sortujących, 
a następnie prezentujących terminologię danej dziedziny. W przypadku pro-
jektów badających otoczenie biznesowe celem pobocznym jest uświado-
mienie konieczności elastycznego i kreatywnego operowania posiadanymi 
kompetencjami (m.in. z zakresu zarządzania, tłumaczeń negocjacyjnych lub 
ogólnie komunikacji), nabytymi w trakcie studiów. 

Istotny z punktu widzenia rozwoju kompetencji społecznych jest rów-
nież sposób realizacji projektów od strony socjalnej. Zarówno w przypadku 
pierwszego, jak i drugiego podtypu projektów studenci są zobligowani do 

3 Celowo używam dla określenia tego procesu pojęcia WALIDACJI, wskazując na potrze-
bę dokumentacji, nieobecnej w zjawisku ewaluacji. Zapożyczając ten termin z nauk ścisłych 
i technicznych, mam świadomość kontrowersji, do jakich może taki krok się przyczynić, czy-
nię to jednak z rozmysłem, różnicując ponadto ewaluację jako proces wymagający większej 
systematyczności próbkowania. W przypadku opisywanych zajęć mówimy o sprawdzaniu 
opartym na kanonie dokumentującym kolejne kroki pracy i będącym jednorazowym epizo-
dem następującym po około 3 semestrach kształcenia. 
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pracy w minigrupach liczących od 2 do 4 osób. Wymóg ten podyktowany jest 
sytuacją panującą obecnie powszechnie na rynku pracy, kiedy to dany pra-
cownik jest angażowany w działania wymagające intensywnej współpracy 
z innymi zatrudnionymi i musi pertraktować swoją pozycję, zakres działania 
wewnątrz zespołu oraz przejmować role konieczne w dzisiejszej rzeczywi-
stości biznesowej (lider, ekspert, pracownik procesowy).

Zajęcia obejmują 28 godzin spotkań z wykładowcą. Jednak czas spędzony 
w sposób klasycznie akademicki, kiedy to wykładowca frontalnie steruje pra-
cą studentów, oscyluje jedynie wokół 4 do 6 godzin. W takiej formie odbywa-
ją się zazwyczaj tylko pierwsze i ostatnie zajęcia. Pozostałe spotkania polegają 
na konsultacjach z poszczególnymi zespołami lub spotkaniach warsztatowych, 
podczas których uczestnicy rozwiązują zadania problemowe, typowe dla danej 
fazy projektu. Na spotkaniu początkowym określany jest terminarz wykonania 
i oddania poszczególnych etapów projektów, studenci tworzą grupy i definiują 
obszary swoich zainteresowań projektowych. Ostatnie spotkanie przewidziane 
jest natomiast na prezentację wykonanej pracy i omówienie wyników na forum 
całej grupy. Prowadzący dokonuje na nich również oceny oraz poddaje projekt 
pod dyskusję. Zajęcia typu warsztatowego mają na celu uwrażliwienie zespołów 
na trudne momenty pracy i ewentualne pułapki, które mogą być czasochłonne. 

4. Fazy projektu a walidacja nabytych kompetencji

Już na wstępie niniejszego opisu należy podkreślić, że zdecydowana więk-
szość projektów przeprowadzonych i oddanych w latach akademickich 
2016/17 i 2017/18 polegała na pracy tłumaczeniowej. Ich stosunek wzglę-
dem projektów biznesowych wynosił 12:3. Dysproporcja ta wynika w głów-
nej mierze z mniejszego uzależnienia terminowego od podmiotów zewnętrz-
nych, z którymi współpraca była wymagana przy projektach typu bizne-
sowego, jak również z obaw o jakość otrzymywanego od tych podmiotów 
materiału ankietowego, stanowiącego podstawę badania. Nie bez znaczenia 
dla studentów wybierających kierunek tłumaczeniowy był też brak umiejęt-
ności pracy z narzędziami statystycznymi, koniecznymi do przedstawienia 
wyników końcowych w opracowaniach ankiet. 

Mimo dopasowania rytmu pracy do możliwości poszczególnych zespo-
łów, każdy z nich musiał wykazać się terminowym oddaniem części projek-
tu i przejść tym samym przez przewidziane harmonogramem pracy kroki. 
Poniżej zaprezentuję zatem fazy projektów osobno dla kierunku tłumacze-
niowego oraz biznesowego i omówię pokrótce, w jaki sposób następowała 
walidacja kompetencji nabytych na wcześniejszych etapach nauki w ramach 
specjalności lingwistyka dla biznesu.



95

ROZDZIAŁ 6. ZAJĘCIA PROJEKTOWE JAKO WALIDACJA KOMPETENCJI…

4.1. Projekty tłumaczeniowe

Po przedstawieniu na pierwszych zajęciach terminarza oraz spektrum moż-
liwych działań projektowych studenci prezentują na najbliższym spotkaniu:

 − temat i rodzaj projektu – jest to pierwsze sprawdzenie się minigrup jako 
zespołów i weryfikacja umiejętności negocjacyjnych ich członków. Za-
zwyczaj wyłania się już w tej fazie naturalny lider bądź liderzy. Na tym 
etapie nie mamy jeszcze do czynienia z rzeczywistym sprawdzeniem 
umiejętności translatorycznych lub językowych, tylko z pewnego rodza-
ju wysondowaniem i znalezieniem tematu odpowiadającego ambicjom 
i z drugiej strony możliwościom czasowym członków zespołu i wyobra-
żeniom o własnych kompetencjach. Skutkiem tego zdarza się, że zespo-
ły, w których znajdują się osoby posiadające wysokie umiejętności, ale 
niebędące liderami, wybierają tematy mało ambitne i odtwórcze. Zada-
niem prowadzącego zajęcia jest w takim przypadku wskazanie rozwi-
nięcia zaproponowanego tematu i możliwości aplikacji projektu w rze-
czywistej pracy. 

Najczęstsze propozycje studenckie oscylują wokół tworzenia glo-
sariusza. Symptomatyczne jest jednak, że pojęcie glosariusza rozu-
miane jest przy tym dosyć jednostronnie. Najczęściej bowiem jako cel 
jego stworzenia studenci podają, jak najbardziej prawidłowo z punktu 
widzenia pracy tłumacza korzystającego z translation memories w ra-
mach CAT czy też w zespołach tłumaczeniowych, konieczność zesta-
wienia terminologii danej poddziedziny, co ma pozwolić na zwiększe-
nie precyzji tłumaczenia i przekłada się na wzrost jakości usługi. Rzad-
ko kiedy uświadamiają sobie jednak, że glosariusz może być również, 
w takim samym stopniu jak w świecie tłumaczeniowym, podstawą 
pracy w świecie korporacyjnym. Nie będzie on wtedy stanowił takiej 
samej wartości dla każdego pracownika, lecz stanie się narzędziem 
wprowadzającym dla nowo zatrudnionych członków zespołu, którzy 
nie zetknęli się z daną dziedziną w ogóle lub w stopniu wystarczają-
cym do samodzielnego wykorzystywania danej terminologii. Glosa-
riusz taki musi jednak spełniać inne założenia wstępne niż glosariusz 
do celów tłumaczeniowych i oprócz funkcji łączącej terminy w dwóch 
lub więcej językach będzie on nierzadko uzupełniony o funkcję instru-
ującą lub wyjaśniającą dany termin. 

 − zebranie materiałów lub akquiza – po wybraniu tematu minigrupy za-
bierają się do zbierania materiału stanowiącego korpus do dalszej pra-
cy ekscerpcyjnej. Niektóre z grup, przy wsparciu prowadzącego oraz 
przedstawiciela dziekana do współpracy z otoczeniem biznesowym, 
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kontaktują się z firmami współpracującymi z Wydziałem Filologicz-
nym UŁ i poszukują obszarów, w których glosariusz stałby się przydat-
nym narzędziem dla osób nowo zatrudnionych lub zmieniających dział. 
Na korpusy dla glosariuszy pierwszego typu składa się od kilku do kil-
kunastu tekstów w języku wyjściowym oraz odpowiednio tyle samo 
tekstów równoległych w języku lub językach (w niektórych przypad- 
kach projekty obejmowały też język angielski) docelowych. W przy- 
padku glosariuszy do użytku biznesowego grupy muszą przeprowadzić 
wywiad i określić: grupę docelową, obszar roboczy oraz zakres integra-
cji terminologii w odniesieniu do zakresu działań dla danego stanowi-
ska. Na koniec opisywanej fazy grupy zajmujące się tworzeniem glosa-
riuszy z terminologii korpusowej przedstawiają zebrany materiał ter-
minologiczny w języku wyjściowym na konsultacjach. Grupy tworzące 
rozwiązania dla biznesu przedstawiają zebrany materiał temrinologicz-
ny i odnoszą go do kontekstu pracy na danym stanowisku. Ze względów 
praktycznych glosariusze wykonywane są w programie Excel. Zapewnia 
to minimalizację kosztów i wysoką dostępność narzędzia w każdych 
warunkach biurowych. 

 − zrozumienie terminologii i szukanie ekwiwalencji – w nastepnym kro-
ku, po zebraniu materiału będącego podstawą dalszej pracy, studenci 
przechodzą do pracy nad aspektem semantycznym terminologii. Pod-
stawowym warunkiem sukcesu w doborze właściwego odpowiednika 
w języku/jezykach docelowych, niezależnie od typu przygotowywane-
go glosariusza, jest bowiem właściwe zrozumienie określonego terminu 
w kontekście danej dyscypliny, w ramach której się poruszają. Znajdy-
wanie ekwiwalencji staje się dzięki temu dużo łatwiejsze i obarczone 
mniejszym ryzykiem błędu. Na konsultacjach przewidzianych w tym 
kroku przygotowywane są listy z wyróżnieniem poszczególnych typów 
ekwiwalencji. Wspólnie z prowadzącym studenci zastanawiają się nad 
konsekwencjami wyboru danego typu ekwiwalencji.

 − sprawdzenie poprawności i funkcjonalności, wnioski i prezentacja 
– glosariusze poddawane są kontroli przez prowadzącego pod kątem 
poprawności formalnej i semantycznej. Zgłoszone błędy muszą być po-
prawione przez studentów we własnym zakresie. W przypadku glosa-
riuszy skierowanych do wykorzystania w biznesie projekty są następ-
nie wysyłane do partnerów. Minigrupy kontaktują się po kilku-, kilku-
nastu dniach z przedstawicielami firm i zbierają informacje zwrotne 
dotyczące funkcjonalności glosariuszy, które następnie uwzględniane 
są we wprowadzanych poprawkach. W przypadku niektórych glosa-
riuszy tego typu użytkownicy otrzymują dodatkowo zestaw ćwiczeń 
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językowych i tekstów wprowadzających do terminologii, ułatwiający 
pracę z przekazanym glosariuszem. 

W ostatniej fazie projektu minigrupy przedstawiają poszczególne 
kroki wykonania projektu na plenum podczas ostatnich zajęć w seme-
strze, omawiają wspólnie wnioski, jakie mogli wyciągnąć z aplikacji swojej 
wiedzy w praktyce, i wskazują problemy, które napotkali podczas pracy.

Przykłady glosariuszy

Glosariusz dla działu Travel and Expences w CERI International Sp. z o.o. zo-
stał wykonany przez dwoje studentów, panią Paulinę Kucińską i pana An-
drzeja Kuczkowskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18. 
Glosariusz skierowano do nowo rekrutowanych pracowników działu i został 
on uzupełniony o dodatkowe ćwiczenia i polskojęzyczny słownik podstawo-
wych terminów zawartych w glosariuszu. Opracowany materiał odnosi się 
do pojęć widocznych w programie do wykonywania rozliczeń podróży opar-
tym na systemie SAP i ma pomagać w mailowej komunikacji niemiecko-, pol-
sko- i anglojęzycznej między pracownikami działu a pracownikami, których 
podróże są rozliczane. Glosariusz ten jest bardzo ciekawym przykładem pra-
cy, która po wdrożeniu polepszyła jakość komunikacji w zespole i przyczy-
niła się do stworzenia nakładki systemowej w języku polskim. Okazało się 
bowiem, że nawet dla pracowników działu z dłuższym stażem typowe było 
mieszanie kodów w komunikacji mailowej, co powodowało obniżenie stan-
dardów jakościowych.

Zupełnie inne cele przyświecały za to twórczyniom glosariusza termi-
nologii położniczej, stworzonego w roku akademickim 2016/17 przez pa-
nie: Martę Grzegory i Martę Andrzejewską. Zarówno wybór tematyki glo-
sariusza, jak i zapewnienie materiału wejściowego w postaci dokumentów 
koniecznych do wypełnienia przed porodem w polskich szpitalach, kiero-
wane były przypadkami, z jakimi zetknęła się pani Grzegory w trakcie swo-
ich praktyk studenckich. Została poproszona przez bliską osobę z rodziny, 
pracującą w szpitalu jako położna, o pomoc w tłumaczeniu dokumentów dla 
osoby niemieckojęzycznej, przebywającej aktualnie na oddziale szpitalnym. 
Doświadczenie to zostało potem powtórzone z inną niemieckojęzyczną pa-
cjentką i stało się przyczynkiem do wyboru takiego właśnie tematu projek-
towego. Celem glosariusza stało się zatem nie stworzenie materiału dla pra-
cowników, służącego do kontaktu na płaszczyźnie specjalista–specjalista, 
lecz umożliwienie sprawnej komunikacji z pacjentem w momencie, kiedy 
zapewnienie obecności tłumacza jest czasowo niewykonalne. Dlatego też 
w glosariuszu znalazły się gotowe frazy i syntagmy.
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Tabela 2. Fragment glosariusza dla działu Travel and Expences w CERI International 
Sp. z o.o.  Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Fragment glosariusza terminologii położniczej. Źródło: opracowanie własne
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Z informacji udzielonych przez panią Grzegory po oddaniu i zaliczeniu 
projektu wynika, że glosariusz stał się podstawą do wdrożenia minirozmó-
wek w językach niemieckim i angielskim w jednym z łódzkich szpitali.

4.2. Projekty biznesowe

W przypadku projektów biznesowych mamy do czynienia z zupełnie inną 
metodologią i rozmieszczeniem akcentów weryfikujących nabyte umiejęt-
ności, wiedzę i  kompetencje społeczne. Projekty te skupiają się na badaniu 
kompetencji językowych we współpracujących z Wydziałem Filologicznym 
firmach w obrębie języków specjalistycznych w odniesieniu do ogólnego po-
ziomu językowego, jakim pracownicy firm dysponują. Ujawnia się przy tym 
szereg cennych aspektów i korelacji tworzących obraz kształcenia i wyko-
rzystania zawodowego języków obcych na rynku polskim. Analiza wyników 
przeprowadzonych badań pozwala na wyciągnięcie wniosków będących 
podstawą do dalszych kroków, zarówno dydaktyczno-naukowych, leżą- 
cych w dalszej kompetencji m.in. IFG UŁ, jak i projektowych, kiedy to pro-
jekty biznesowe stają się podwaliną projektów translatorskich dla kolejnych 
grup studenckich w następnym roku akademickim. Poszczególne kroki 
pracy zespołów studenckich dla projektów biznesowych przedstawiam 
analogicznie poniżej.

6. Wybór zakresu badania i grupy zawodowej – kluczowym w tym przy-
padku jest wybór podmiotu zewnętrznego, z którym dana minigrupa 
chce współpracować. Ze względu na ożywione kontakty Wydziału Fi-
lologicznego z łódzkim otoczeniem gospodarczym, które są pielęgno-
wane przez koordynatora ds. współpracy z biznesem, istnieje duża ła-
twość nawiązywania współpracy w zakresie takich projektów. Niejed-
nokrotnie porozumienie między instytucjami jest również zawierane 
z inicjatywy studentów będących jednocześnie pracownikami danych 
firm. Po wyborze partnera biznesowego studenci są zobowiązani do 
zapoznania się z jego portfolio i zastanowienia się, jakie działy posłu-
gują się jakim językiem specjalistycznym, jak wygląda konstelacja ko-
munikacy na tych działów, jaki profil językowy jest pożądany u osób za-
trudnianych w tych działach, jakie problemy językowe mogą napotkać 
pracownicy określonych działów. Posiadając podstawowe założenia 
badawcze wynikające z tychże przemyśleń, zespół studencki kontaktu-
je się z podmiotem zewnętrznym.

7. Nawiązanie współpracy z podmiotem zewnętrznym – podczas pierw-
szych kontaktów z wybraną firmą ustalane są zarówno szczegóły for-
malne, jak i zakres badania oraz późniejszego wykorzystania danych. 
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W większości przypadków konieczne jest podpisanie stosownych umów 
i klauzul dotyczących bezpieczeństwa i poufności. Następnie grupy są 
zobowiązane do nawiązania kontaktu z badanym działem i na pod-
stawie krótkiej rozmowy z pracownikami określenia, czy poczynione 
wstępnie założenia badawcze są zgodne z rzeczywistością, czy też wy-
magają dalszej weryfikacji i konsultacji z prowadzącym zajęcia. 

8. Stworzenie ankiety i przeprowadzenie badania – na podstawie zweryfi-
kowanych danych tworzona jest pierwsza wersja ankiety, która podlega 
konsultacji z prowadzącym zajęcia oraz z pracownikiem działu HR da-
nej firmy. Po akceptacji ustalany jest termin przeprowadzenia badania 
i ilość osób, które zostaną temu badaniu poddane. Podczas przeprowa-
dzania badania obecny być musi przedstawiciel grupy studenckiej i pra-
cownik działu HR.

9. Analiza wyników – następnie nadchodzi najbardziej żmudna część 
pracy, czyli analiza statystyczna. Mimo zachęt ze strony prowadzącego 
żadna z grup nie zdecydowała się na użycie darmowego narzędzia do 
sporządzania statystyk (R-statistics). Jedna grupa opierała się na pro-
gramie Excel, a dwie – na własnych obliczeniach, co znacznie wydłużyło 
pracę i naraziło badanie na ryzyko błędów. Było to tym samym wyzwa-
nie dla prowadzącego przy weryfikacji danych. Stanowi to również ko-
ronny dowód na braki w umiejętności korzystania ze współczesnych 
narzędzi statystyczno-matematycznych wśród absolwentów germani-
styki UŁ. Uwagę na ten problem zwracali też przedstawiciele INFOSYS 
Polska oraz CERI International Sp. z o.o. podczas spotkań rady bizne-
su, dla których umiejętności te stanowią podstawę do dalszego wdro-
żenia do pracy zawodowej. 

10. Prezentacja i wnioski – na koniec, podobnie jak w przypadku projektów 
tłumaczeniowych, grupa przygotowuje i przeprowadza prezentację, 
w której zawarte są informacje o celu i sposobie przeprowadzonego ba-
dania, statystki udzielonych odpowiedzi oraz wnioski. W wyniku wszyst-
kich przeprowadzonych dotychczas badań ankietowych ewidentna jest 
potrzeba dodatkowego wsparcia w postaci szkoleń, warsztatów lub pre-
zentacji dla akwizycji słownictwa specjalistycznego używanego w typo-
wych dla danego stanowiska sytuacjach komunikacyjnych. Co ciekawe, 
u osób z większym stażem na danym stanowisku można odnotować 
potrzebę dalszej nauki ogólnej i specjalistycznej danego języka obcego, 
co wskazywałoby na chęć wyjścia poza schematyczny obszar komuni-
kacji i potrzebę swobodnego porozumiewania się z osobami niemiecko-
języcznymi (w tym przypadku).
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5. Feedback ze strony otoczenia biznesowego

Zarówno w przypadku projektów tłumaczeniowych, jak i biznesowych 
mieliśmy do czynienia w dwóch poprzednich latach z licznymi aplikacjami 
wypracowanych glosariuszy lub z wykorzystaniem danych pochodzących 
z ankiet w firmach, z którymi Wydział Filologiczny UŁ oraz IFG współpra-
cują. Jest to niezwykle istotny element całego założenia zajęć projektowych, 
wskazuje on bowiem na bezpośrednie zastosowanie wypracowanych umie-
jętności, wiedzy i kompetencji społecznych w realnym, współczesnym oto-
czeniu gospodarczym. Z pewnością przedmiot ten stanowi realny pomost 
między teoretycznymi zajęciami, nawet o zabarwieniu praktycznym, a póź-
niejszą pracą zawodową. 

Należy odnotować również, że informacje zwrotne od naszych partnerów 
biznesowych służą nie tylko bezpośrednio studentom do poprawy własnych 
prac, ale również prowadzącemu do zrewidowania założeń ogólnych. I tak 
chociażby, po pierwszej edycji przedmiotu, zdecydowałem się na kilka zmian 
formalnych oraz zwróciłem uwagę na pewne aspekty, które wcześniej uzna-
wałem za nieistotne. Po pierwsze, pracodawcy zwracali uwagę na możliwości 
grupowania słownictwa na różnych arkuszach programu Excel, tak aby dany 
arkusz był dostosowany do pracy na jednym stanowisku. Po drugie, pomoc-
ne wydaje się wykorzystanie pól powiązanych do uwidaczniania, np. fraz 
synonimicznych. Jest to możliwe dzięki stosowaniu formuł odsyłających, 
tak aby w razie konieczności powtórzenia danego zwrotu, chociażby w ko-
respondencji, skrócić czas wyszukiwania synonimu. Po trzecie, zawsze mile 
widziane są materiały uzupełniające, np. tutoriale, które mogą być wykorzy-
stane bezpośrednio w zaprezentowanej formie lub wewnętrznie rozwija-
ne do szkoleń czy prezentacji. Stanowią one niewątpliwą pomoc dla nowo 
przyjmowanych pracowników, często będących jeszcze studentami neofilo-
logii i nieposiadających właściwej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia 
z danej dziedziny. 

6. Podsumowanie 

W obecnych czasach dalece posunięta specjalizacja, również językowa, jest 
oczywistym wymogiem stawianym coraz liczniejszej grupie pracowników 
w tzw. zawodach nowoczesnych. Jednak ze względu na dynamikę rynku sta-
wia ona przed pracownikiem potrzebę ustawicznego kształcenia, przekwali-
fikowania się, elastycznego dopasowania do nowych warunków zatrudnienia. 
Kształcenie filologiczne, będące w tym przypadku podstawą dla dalszej spe-
cjalizacji językowej, ma umożliwiać nie tylko zdobycie ogólnych kompetencji 
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językowych na poziomie C1+/C2, lecz również dać narzędzia do dalszego sku-
tecznego kształcenia autonomicznego, korzystające ze zdobyczy lingwistyki 
stosowanej. Wskazując w ramach zajęć projektowych na autentyczne potrzeby 
otoczenia gospodarczego, jesteśmy w stanie wypracować podstawy dalszych 
dobrych praktyk w opracowywaniu słownictwa i w zrozumieniu potrzeb edu-
kacyjnych, zarówno własnych, jak i zespołów pracowników. Dzięki takim do-
świadczeniom, zebranym jeszcze na etapie studiów, absolwenci powinni lepiej 
odnaleźć się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i móc łatwiej 
dzięki temu odnieść w przyszłości sukces.
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Summary

In this paper, the author attempts to describe and originate classes: project of-
fered in the field of Linguistics for Business as part of second-cycle studies in 
german studies at the Faculty of Philology of the University of Lodz. The aim 
of these classes is a practical and conscious application and checking of the 
knowledge, skills and social competences acquired during the master’s studies. 
The project activities go beyond the purely theoretical area, showing partici-
pants the current needs of the business environment thanks to the cooperation 
with numerous external entities.

Keywords: linguistics for bussines, applied linguistics, glossary
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Ewa Tabaczyńska*

Ramowanie glottodydaktyczne na przykładzie zagadnień 
z zakresu polityki i historii występujących 

w podręcznikach do nauki języka niemieckiego

1. Wprowadzenie

Tematem niniejszego artykułu jest zjawisko, które autorka określa jako 
ramowanie glottodydaktyczne na przykładzie zagadnień z zakresu polity-
ki i historii występujących w podręcznikach do nauki języka niemieckiego 
dla młodzieży i dorosłych. Celem analizy opartej na komparatywnym bada-
niu empirycznym było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób są 
opracowywane i prezentowane zagadnienia związane z polityką i historią 
w podręcznikach do nauki języka niemieckiego? Głównym zadaniem było 
zbadanie między innymi stopnia powszechności wspomnianych tematów 
w podręcznikach do nauki języka niemieckiego dostępnych w Polsce i prze-
znaczonych dla grup na różnych poziomach językowych oraz łączliwości 
zagadnień gramatycznych i leksykalnych z poszczególnymi sprawnościami 
językowymi. Finalne pytanie badawcze brzmiało: czy tematyka polityki i hi-
storii zawarta w podręcznikach do nauki języka niemieckiego prezentowana 
jest z uwzględnieniem charakterystycznych schematów tworzących w na-
stępstwie ogólną ramę1 glottodydaktyczną dla tych zagadnień?

* Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, Zakład Językoznawstwa Germańskiego.
1 W literaturze przedmiotu istnieje wiele pojęć ramy. Autorka rozumie je za Gitlinem 

jako „[…] trwałe wzorce poznania, interpretacji i prezentacji, selekcji, akcentowania i wy-
kluczenia” […], za pomocą których twórcy podręczników do nauki języka obcego organizują

http://dx.doi.org/10.18778/8142-391-5.08

http://dx.doi.org/10.18778/8142-391-5.08


105

ROZDZIAŁ 7. RAMOWANIE GLOTTODYDAKTYCZNE NA PRZYKŁADZIE ZAGADNIEŃ…

2. Zdefiniowanie korpusu badawczego

Analizie poddano podręczniki przewidziane do nauczania języka niemiec-
kiego przede wszystkim w ramach kursów językowych. Są to materiały 
glottodydaktyczne tworzone głównie przez wydawnictwa niemieckie. Nie 
są one przeznaczone do nauczania w szkołach w Polsce, ponieważ nie speł-
niają wymogów naszej aktualnej podstawy programowej w zakresie języ-
ka obcego nowożytnego. Wspomniana podstawa programowa na III etapie 
edukacji językowej zawiera w punktach 14 i 15 zagadnienia będące przed-
miotem badania: „14. Państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, 
urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne 
i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka). 15. Ele-
menty wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, 
z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji 
europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku róż-
nych kultur i społeczności”2. Wybór powyższej grupy podręczników wiązał 
się również z celem analizy. Intencją autorki było zbadanie frekwencyjno-
ści będących przedmiotem badania treści występujących w materiałach do 
nauki języka niemieckiego, które to materiały tworzone są wprawdzie in-
tencjonalnie na potrzeby danego poziomu językowego, lecz z pominięciem 
określonych wytycznych programowych. 

Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu wybranego podręczni-
ka do analizy była wspomniana we wstępie tematyka polityki lub historii 
zawarta zarówno w odrębnym rozdziale, jak też stanowiąca istotny ele- 
ment wybranych rozdziałów. Włączenie danej pozycji do korpusu 
badawczego warunkowała analiza spisów treści. W większości przypad-
ków tytuły rozdziałów były istotną informacją o ich treści związanej z po-
lityką i historią. Występowało w nich słowo polityka (np. „Wiadomości, 
polityka i historia”, „Polityka i ja”, „Polityka i technika”, „Polityka, histo- 
ria i przyszłość”, „Z polityki i historii”, „Czy interesują się Państwo polity-
ką?”, „Polityka i społeczeństwo”, „Polityka w Europie i Niemczech”, „Histo-
ria i polityka”, „Polityczne i urzędowe”), historia (np. „Wiadomości, polity- 
ka i historia”, „Polityka, historia i przyszłość”, „Z polityki i historii”, „Histo-
ria”, „Historia i historie”, „Historia. W RFN realizowana jest demokracja”, 
„To tworzy historię”, „Ulice i historia/e”, „Historia i polityka”) oraz słowa, 
na podstawie których można założyć, że omawiana tematyka obejmuje 

strategie glottodydaktyczne (przemyślany plan działań związanych z wyborem treści, zagad-
nień, metod nauczania itd.) w przypadku określonych obszarów tematycznych (Gitlin 1980: 7). 

2 Źródło: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/men_tom_3.pdf, s. 34 [do-
stęp: 07.11.2018].

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/men_tom_3.pdf
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zagadnienia dotyczące polityki lub historii (np. „Otwarto mur”, „Muszę się 
udać do urzędu”, „Państwo i demokracja. Dokładnie, tak sądzę”, „Przeszłość 
i przyszłość”, „Koniec muru”, „Europa”, „Niemcy i Europa”, „Europejska inte-
gracja ekonomiczna”). W nielicznych przypadkach dopiero dokładniejsza 
analiza spisu treści pozwoliła wytypować dany podręcznik do analizy, po-
nieważ na podstawie takich tematów, jak np. „Zostaję tutaj”, „Pomyślałbyś 
inaczej?”, „Napięcie i odprężenie”, nie było możliwe określenie tematyki za-
wartej w danych rozdziałach. 

Na etapie gromadzenia korpusu z uwzględnieniem powyższego kryte-
rium wyodrębniono 28 podręczników przeznaczonych do nauczania języka 
niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Wśród zbadanych materiałów bra-
kuje podręczników na poziomie początkującym A1.

Poniżej zaprezentowano listę eksplicytnych podręczników z uwzględ-
nieniem poziomu językowego wraz z informacją dotyczącą numeru i ty-
tułu rozdziału.
Podręczniki na poziomie A2:

−− Themen neu aktuell A2, rozdział 8. Nachrichten, Politik und Geschichte, 
Wyd. Hueber 2010.
−− Aussichten A2 , rozdział 20. Aus vergangenen Zeiten Teil A: Meins, deins, 
seins. Teil B: Auf dem Flohmarkt!, Teil C: Die Mauer ist auf, Wyd. Klett 2015.
−− Linie 1 A2, rozdział 15. Ich muss zum Amt, Wyd. Klett 2016.
−− Berliner Platz 2 neu A2, rozdział 23. Die Politik und ich, Wyd. Klett 2017.
−− Menschen A2/2, rozdział 27. Staat und Verwaltung. Ja genau, den meine ich,  
Wyd. Hueber 2013.
−− Begegnungen A2+, rozdział 8. Politik und Technik, Wyd. Schubert Ver-
lag 2013.
−− Spektrum Deutsch A2+, rozdział 8. Medien und Politik, Wyd. Schubert 
Verlag 2017.

Podręczniki na poziomie B1:
−− Delfin A-B1, rozdział 18. Politik, Geschichte und Zukunft, Wyd. Hueber 2005.
−− Lagune 3 B1, Themenkreis Vergangenheit und Zukunft, Wyd. Hue-
ber 2007.
−− Pluspunkt Deutsch B1, rozdział 11. Aus Politik und Geschichte, Wyd. Cor-
nelsen 2009. 
−− Berliner Platz 3 neu B1, rozdział 28. Geschichte, Wyd. Klett 2013.
−− Linie 1 B1, rozdział 16. Hier bleibe ich, Wyd. Klett 2016.
−− Motive B1, rozdział 28. Hättest du anders gedacht?, Wyd. Hueber 2016.
−− Daf kompakt B1, rozdział 29. Interessieren Sie sich für Politik, Wyd. 
Klett 2015.
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−− Daf kompakt neu B1, rozdział 29. Interessieren Sie sich für Politik, 
Wyd. Klett 2016.
−− DaF leicht B1.1, rozdział 22. Geschichte und Geschichten, Wyd. Klett 2016.
−− Ja genau B1.2, rozdział 12. Das Ende der Mauer, Wyd. Cornelsen 2013.
−− Menschen B1/2, rozdział 22. Geschichte. In der BRD wurde die Demokra-
tie eingeführt, Wyd. Hueber 2014.
−− Studio 21 B1.2, rozdział 10. Europa, Wyd. Cornelsen 2015.
−− Menschen B1/2, rozdział 18. Politik und Gesellschaft. Davon halte ich 
nicht viel, Wyd. Hueber 2016.

Podręczniki na poziomie B2:
−− Aspekte neu B2, rozdział 8. Das macht Geschichte, Wyd. Klett 2015.
−− Erkundungen B2, rozdział 6. Spannung und Entspannung, Wyd. Schu-
bert Verlag 2016.
−− Studio d B2/2, rozdział 8. Straßen und Geschichte(n), Wyd. Cornel-
sen 2017. 

Podręczniki na poziomie C1:
−− AusBlick 3 C1, rozdział 5. Politik in Europa und Deutschland, Wyd. Hue-
ber 2011.
−− Erkundungen C1, rozdział 6. Geschichte und Politik, Wyd. Schubert Ver-
lag 2016.

Podręczniki na poziomie C2:
−− Erkundungen C2, rozdział 8. Politisches und Amtliches, Wyd. Schubert 
Verlag 2014.

W ramach analizy oferty dostępnej na rynku uwagę zwróciły dwie pozy-
cje do nauczania języka niemieckiego do celów biznesowych. Obie obejmują 
zagadnienia powiązane z polityką w kontekście ekonomicznym i finansowym, 
takim jak historia, instytucja i gospodarka Unii Europejskiej i Niemiec. Są to:

−− Blickpunkt Wirtschaft 2, rozdział IX. Europejska integracja gospodarcza, 
Wyd. Poltext 2010.
−− Exportwege neu 3 Wirtschaftsdeutsch B, rozdział 10. Deutschland und 
Europa, Wyd. Schubert Verlag 2010.

Graficzny podział podręczników na poszczególne poziomy językowe 
przedstawia poniższa tabela.
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Poziom językowy A2 B1 B2 C1 C2 Wirtschaftsdeutsch B/C
Liczba podręczników 7 13 3 2 1 2

Tabela 1. Wykaz korpusowych podręczników do nauki języka niemieckiego z podziałem 
na poziomy językowe zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Opisu_Kszta%C5%82c
enia_J%C4%99zykowego [dostęp: 31.01.2018]

Powyższy wynik skłonił do postawienia pytania: dlaczego tematyka 
polityki i historii została zawarta przede wszystkim w materiałach na po-
ziomie B1? Do poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytanie może skła-
niać aktualna sytuacja na rynku wydawniczym. Większość serii przeznaczo-
nych do nauki języka niemieckiego kończy się na poziomie B1. W wyniku 
badania wyszczególniono wprawdzie podręczniki na poziomie A2, lecz 
należy mieć na uwadze, że uczniowie na tym poziomie „dysponują [zale-
dwie] podstawowym zasobem środków językowych, pozwalającym na ra-
dzenie sobie z komunikacją w przewidywalnych sytuacjach życia codzien-
nego” (Coste et al. 2003: 100). Jak wskazuje powyższy wykres, możliwe jest 
uwzględnienie już na tym poziomie umiejętności nieskomplikowanych tre-
ści o tematyce politycznej lub historycznej, lecz należy pamiętać, że z uwagi 
na deficyty leksykalno-gramatyczne nie jest możliwy szeroki zakres reali-
zacji tematu.

3. Analiza

W większości podręczników historia i polityka Niemiec umieszczona jest 
w formie osobnych rozdziałów. Wynik analizy skłonił do kolejnych pytań 
badawczych, a mianowicie: z jakimi obszarami leksykalnymi autorzy pod-
ręczników łączą tematy z zakresu polityki i historii? W przypadku, gdy za-
gadnienia z zakresu historii i polityki stanowią jedynie jedną ze składowych 
badanych rozdziałów, wykazano tendencję do łączenia ich z zagadnieniami 
poruszającymi przede wszystkim kwestię mediów, a w szczególności aktual-
ności. Wśród dodatkowych tematów znalazła się ochrona środowiska, tech-
nika i leksyka z obszaru prawa karnego, taka jak korupcja i przestępczość 
kryminalna. Powyższa tendencja, wskazująca na ścisłą korelację polityki i hi-
storii z mediami, istnieje analogicznie również w rzeczywistości. To za spra-
wą mediów (tradycyjnych lub elektronicznych), najczęściej w formie wiado-
mości, obywatele otrzymują informację o wydarzeniach ze świata polityki 
i historii. Zdarzenia prezentowane w mediach nierzadko są zdarzeniami po-
litycznymi, a w rezultacie również historycznymi, i tym samym zakresy obu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Opisu_Kszta%C5%82cenia_J%C4%99zykowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Opisu_Kszta%C5%82cenia_J%C4%99zykowego
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pojęć wzajemnie na siebie oddziałują. Ponadto, jak wskazuje Wojtkowski, 
„media masowe i polityka to swoiste zbiory, które możemy analizować jako 
wzajemnie powiązane, ale odrębne od siebie systemy. Choć z drugiej strony 
nie będzie błędem traktowanie ich jako subsystemów wchodzących w skład 
ogólnego systemu społecznego” (Wojtkowski 2008: 177).

Specyfika spisów treści będących podstawowym kryterium wyboru 
skłoniła do szczegółowego zbadania ich części składowych. Zauważono za-
leżności w sposobie tworzenia rozdziałów w poszczególnych podręcznikach 
tworzące swoistą hybrydę m.in. aspektów merytorycznych, gramatycznych 
i metod dydaktycznych. Zdecydowana większość spisów treści podzielona 
jest na trzy równorzędne płaszczyzny, które poddano dalszemu badaniu. Są 
to: obszary tematyczne, gramatyka i działania językowe. Inne kategorie obej-
mują słownictwo, fonetykę, komunikację, przydatne zwroty i film.

Wnikliwa analiza pierwszej z powyższych kategorii – obszary tematycz-
ne – wykazała następujące typowe zagadnienia leksykalne:

 − system polityczny Niemiec,
 − partie polityczne Niemiec,
 − system wyborczy w Niemczech,
 − administracja publiczna Niemiec,
 − historia Niemiec po 1945 roku,
 − życie w Republice Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demo-
kratycznej,

 − wydarzenia związane z upadkiem muru berlińskiego i zjednoczeniem 
Niemiec,

 − wydarzenia z historii najnowszej (powodzie, demonstracje),
 − migracja w Niemczech i UE,
 − Unia Europejska (historia, struktury, rynek wewnętrzny, cele, życie w UE),
 − kraje członkowskie Unii Europejskiej,
 − dane statystyczne związane z UE,
 − historia i polityka Austrii i Szwajcarii (w skrócie).

Wyniki wskazują przede wszystkim na dominację zagadnień krajoznaw-
czych dotyczących Niemiec. Powodem tego może być fakt, że większość wy-
dawnictw analizowanych pozycji pochodzi z Niemiec i prezentuje w związku 
z tym treści rodzime. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na podobne badanie autorki, które 
obejmuje analizę podręczników do nauki specjalistycznego języka niemieckie-
go w administracji i polityce (Tabaczyńska 2016: 223). Oba badania wskazują 
na analogiczne ramy tematyczne. Tym samym można przyjąć, że zestawienie 
zbieżnych tematów w określonym kontekście glottodydaktycznym związane 
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jest z procesami poznawczymi językoznawstwa kognitywnego odpowiedzial-
nymi za postrzeganie rzeczywistości na poziomie konceptualnym. Procesy te 
bazują na rozumowaniu, myśli, wiedzy i skojarzeniach (Grygiel 2017: 157).

Podejmując się dalszego badania wertykalnego, określono tendencje 
gramatyczne zawarte w podręcznikach na wybranych poziomach języko-
wych występujących tylko w badanym obszarze leksykalnym, czyli tylko 
w rozdziałach dotyczących polityki i historii. Uzyskane wyniki ujęto w po-
niższej tabeli.

A2 B1 B2 C1 C2

Czas przeszły 
Präteritum

Czasy przeszłe: 
Präteritum und 
Perfekt, 
Plusquamperfekt

Czas przyszły 
Futur I

– – –

Strona bierna 
w czasie 
teraźniejszym

Strona bierna 
w czasie 
przeszłym Perfekt 
i Präteritum

– – –

– –
Mowa zależna 
+ czasownik 
modalny sollen

Mowa zależna –

–

Zdania 
ze spójnikami: als, 
seit, nach, nachdem, 
während

–
Zdania 
z wyrażeniami 
przyimkowymi

Rekcja 
czasownika

Rekcja 
czasownika

Zaimki pytające: 
wofür, woran, 
worüber, wovon, 
womit

Rekcja 
rzeczownika, 
czasownika 
i przymiotnika

– –

–
Zdania względne 
ze spójnikami was 
i wo(r)…

Zaimek 
względny 
w dopełniaczu

– –

Przyimki 
z celownikiem 

+ przyimek 
wegen

–
Przyimki 
z dopełniaczem 
i celownikiem

–

Przyimki 
występujące 
w pismach 
(dopełniacz 
+ celownik)

Struktury 
nominalne

Urzeczownikowione 
imiesłowy – – Styl 

nominalny
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A2 B1 B2 C1 C2

–

Imiesłowy: 
Partizip I 
i Partizip II

Imiesłowy 
w zdaniach 
przydawkowych

Imiesłowy 
przymiotni-
kowe

Imiesłowy: 
Partizip I 
i Partizip II 
urzeczowniko-
wione 
przymiotniki

–

– –
Wyrażenia 
rzeczownikowo- 
czasownikowe

Wyrażenia 
rzeczownikowo- 
czasownikowe 

–

Tabela 2. Tendencje gramatyczne zawarte w podręcznikach na poziomach języko-
wych A2, B1, B2, C1, C2. Źródło: opracowanie własne

W podręcznikach na poszczególnych poziomach językowych uwzględ-
niono ponadto:

−− poziom A2
 − zaimek dzierżawczy meiner, meins, meine…,
 − zdania pytające zależne,
 − partykuły języka mówionego denn, je, doch…,
 − zdania okolicznikowe celu (um… zu…).

−− poziom B1
 − spójniki entweder…, oder…, weder…, noch…, sowohl…, als auch…, 
zwar…, aber…, je…, desto…,

 − rodzajnik/zaimek nieokreślony manch-/einig-,
 − odmiana przymiotnika we wszystkich przypadkach,
 − stopień najwyższy przymiotników,
 − tryb przypuszczający w czasie przeszłym,
 − zdanie podrzędne ze spójnikiem als ob,
 − rzeczowniki zakończone na -keit lub -heit,
 − konstrukcja brauchen + zu + bezokolicznik.

−− poziom B2
 − spójniki indem i sofern,
 − zaimek zwrotny.

−− poziom C1
 − tryb rozkazujący,
 − ćwiczenia utrwalające wszystkie rodzaje zdań podrzędnie złożonych,
 − transformacja wyrażeń przyimkowych w zdania z dass / konstrukcje 
bezokolicznikowe.

−− poziom C2
 − apozycje.
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Dane gramatyczne zawarte w powyższej tabeli wskazują, że istotnymi ele-
mentami kształcenia kompetencji gramatycznej w kontekście tematycznym, 
będącym przedmiotem badania, są ćwiczenia kładące akcent na czas prze-
szły Imperfekt, wszelkiego rodzaju transformacje nominalne, ćwiczenia obej-
mujące rekcje czasownika, rzeczownika i przymiotnika, stronę bierną, prze-
kształcenia imiesłowowe oraz zadania dotyczące przyimków. Na wyższych 
poziomach językowych znalazły się zagadnienia uwzględniające wyrażenia 
rzeczownikowo-czasownikowe. Na uwagę zasługuje również wprowadzenie 
mowy zależnej charakterystycznej dla języka mediów (prasy, telewizji), który 
jest ściśle powiązany z tematyką polityki i historii (Smevik 2013: 12).

Trzecią dominującą kategorią pojawiającą się w szkielecie spisów treści 
są działania językowe rozumiane za „europejskim systemem opisu kształce-
nia językowego” (Coste et al. 2003: 24) jako działania receptywne i produk-
tywne, interakcyjne i mediacyjne.

Działania receptywne i produktywne, bazujące na koncepcji wskaza-
nej w wyżej wspomnianym systemie opisu kształcenia językowego, należy 
postrzegać jako procesy rozumienia i tworzenia tekstów. W tym obszarze 
rezultaty wskazują na dominację ćwiczeń skłaniających ucznia do analizy 
wszelkiego gatunku tekstów pisanych, tworzenia prezentacji, relacjonowa-
nia faktycznego stanu rzeczy. Teksty zamieszczone w analizowanych pod-
ręcznikach charakteryzują się obszerną formą, natomiast powiązane z nimi 
ćwiczenia wymagają często uaktywnienia procesów szczegółowego rozu-
mienia. Opierając się na szczegółowej analizie ćwiczeń, można stwierdzić, 
że twórcy podręczników największy nacisk kładą na produktywną stronę 
działań, jak wspomniane w opisie tworzenie prezentacji.

Kolejną grupą działań językowych są działania interakcyjne określone 
jako pisemna lub ustna wymiana informacji między przynajmniej dwoma 
uczestnikami aktu komunikacji. Jak wynika z przeprowadzonego badania, 
autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na ćwiczeniach rozwijających 
sprawność dyskursu (por. Pędzisz 2016: 119–136) o tematyce politycznej, 
historycznej lub społecznej. Wiele zadań obejmuje tworzenie przez uczniów 
wypowiedzi ustnej lub pisemnej poprzez odwołanie się do nabytych zaso-
bów leksykalno-gramatycznych. W tym przypadku działania interakcyjne są 
ściśle powiązane z działaniami produktywnymi. 

Działania mediacyjne odnoszące się do przetwarzania informacji w ana-
lizowanych podręcznikach w znacznej mierze polegają na tworzeniu stresz-
czeń zaprezentowanych tekstów. 

Wyszczególnione wyżej działania komunikacyjne znajdują odzwiercie-
dlenie w zbiorach przydatnych zwrotów, które stanowią integralną część 
ramy programowej analizowanych podręczników. Poniżej wyszczególniono 
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dominujące narzędzia komunikacyjne wspierające działania dyskursywne, 
które, zdaniem autorów analizowanych podręczników, zasługują na naj-
większą uwagę.

−− Dyskusja (wyrażenie własnej opinii, wątpliwości, przerywanie wypo-
wiedzi innej osoby, wyjaśnianie czegoś, wyrażanie zgody, sprzeciwu, 
odnoszenie się do wypowiedzi innych, niedopuszczanie do słowa, mo-
derowanie dyskusji).
−− Dyskusja o polityce – postulaty i komentarz.
−− System polityczny w… i co jest dla mnie ważne (prezentacja systemu, 
podkreślenie znaczenia, porównanie).
−− Dyskusja o wadach i zaletach przynależności do Unii Europejskiej.
−− Relacjonowanie wyborów.
−− Przedstawienie wybranego tematu w formie prezentacji, wykładu, 
przemowy, referatu.
−− Prezentacja ogólna i wyrażenie własnej opinii.
−− Prezentacja badań.
−− Prezentacja danych historycznych.
−− Relacjonowanie wydarzeń historycznych. 
−− Komentowanie wydarzenia.
−− Opis nurtów, tendencji.
−− Porównanie wydarzeń z przeszłości z wydarzeniami z teraźniejszości.

Powyższe przydatne obszary komunikacyjne mogą być wykorzystane 
zarówno w formie pisemnej, jak również ustnej. Uzupełniając to, co zostało 
powyżej napisane, należy uwzględnić również dane dotyczące sprawności 
językowych. Analiza wspomnianych na wstępie pozycji wykazała w pierw-
szej kolejności ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia (pytania otwarte, 
pytania do tekstów). Można sformułować wniosek, że współczesna glottody-
daktyka, a co za tym idzie – większość wydawanych podręczników, opiera się 
głównie na metodzie komunikacyjnej. Jako kolejna znalazła się sprawność 
rozumienia tekstu czytanego w powiązaniu z licznymi ćwiczeniami rozwija-
jącymi słownictwo specjalistyczne. Mniej uwagi poświęcono wypowiedziom 
pisemnym (tutaj uwzględniono je głównie w formie prezentacji) oraz kom-
petencji słuchania ze zrozumieniem.

4. Podsumowanie

Analiza zebranego materiału empirycznego pozwala na sformułowanie kil-
ku wniosków i spostrzeżeń. Mając powyższe na względzie, można przyjąć, 
że tendencje w opracowywaniu i prezentacji wybranych zagadnień oraz 
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wzajemna łączliwość określonych płaszczyzn językowych mogą stanowić 
przykład tzw. ramy glottodydaktycznej wyznaczającej schematy zarówno 
tworzenia poszczególnych programów dydaktycznych, jak również wypro-
mowania np. cech leksykalno-gramatycznych typowych dla danej tematyki 
i stosowanych w materiałach glottodydaktycznych. Określona rama glottody-
daktyczna ma wpływ na wybór poszczególnych aspektów danego zagadnie-
nia w trakcie tworzenia rozdziałów o tematyce politycznej lub historycznej 
i jednocześnie wpływa na sposób przedstawienia poszczególnych tematów 
na wybranym poziomie. 

Opierając się na powyższych wynikach w przypadku nauczania tre-
ści o tematyce historycznej, można stwierdzić, że największa liczba pod-
ręczników zawierających tematykę polityczną i historyczną przeznaczona 
jest dla grupy docelowej na poziomie B1. Ponadto należy zwrócić uwagę 
na pewną tendencję lokowania tej tematyki w końcowych etapach kursów 
podręcznikowych. Dalsza analiza wykazała, że typowymi wydarzeniami 
prezentowanymi w podręcznikach do nauki języka niemieckiego są przede 
wszystkim te związane z upadkiem muru berlińskiego i zjednoczeniem 
Niemiec, natomiast obszar polityki reprezentują informacje dotyczące 
systemu politycznego Niemiec, opis partii politycznych oraz podstawo-
we dane dotyczące struktury Unii Europejskiej, kompetencji jej poszcze-
gólnych instytucji oraz wpływu na życie obywateli. Szczegółowa analiza 
zagadnień gramatycznych wskazuje na zwiększoną frekwencję czasu 
przeszłego Imperfekt (stosowanego m.in. przy opisach wydarzeń zarów-
no historycznych, jak i politycznych), spotykanej w mediach mowy zależ-
nej (relacjonującej pośrednio wypowiedzi osób trzecich) i strony biernej 
(będącej popularnym narzędziem działań komunikacyjnych instytucji ad-
ministracyjnych). Cechami rozpoznawczymi dla gramatyki występującej 
w pozycjach na wyższych poziomach językowych są zwroty czasowniko-
wo-rzeczownikowe oraz strategie nominalizacyjne. Działania językowe 
oparto przede wszystkim na zaleceniach ESOK, natomiast dominującymi 
sprawnościami jest mówienie i czytanie.

Autorka pragnie zaznaczyć, że rozważania podjęte w tym artykule nie 
wyczerpują tematyki przedmiotu badań, lecz stanowią zaledwie punkt wyj-
ścia dla dalszych analiz.
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