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Pora odczarować niemiecki
Aby w pełni docenić możliwości europejskiego zjednoczenia oraz konkretne korzyści
płynące z niemieckiego sąsiedztwa, potrzeba perspektywicznego myślenia o kształceniu
językowym, które jest podstawą dobrej komunikacji .
Początek grudnia, wczesne popołudnie. Z poznańskiego dworca kolejowego odjeżdża pociąg
relacji Warszawa – Berlin. Za oknami zimowa aura, w przedziałach przytulnie i bezpiecznie.
Do czasu. W Rzepinie postój dłuższy niż zwykle. Lekki niepokój budzi komunikat o
kilkunastominutowym spóźnieniu. Ruszamy. Po niemieckiej stronie kolejna stacja, to
Frankfurt. Znowu postój, zdenerwowanie rośnie. Po piętnastu minutach rozlega się
komunikat, że z powodu awarii lokomotywy pasażerowie proszeni są o przejście na sąsiedni
peron, z którego za kwadrans odjedzie kolejny pociąg do Berlina. Część pasażerów rusza do
wyjścia. Niepokój, zamieszanie. Kolejny komunikat. Nadal nie wszyscy wysiadają. Ostatnich
pasażerów wyprowadzają niemieccy kolejarze i obsługa pociągu. Dlaczego? Ponieważ
komunikat był w języku niemieckim. Krótki, prosty, ale po niemiecku.
Powyższy obrazek skłania do kilku refleksji. Naturalnie nie ma obowiązku posługiwania się
językiem niemieckim, generalnie nikt nie musi znać żadnego języka obcego, w końcu polski
to też dobry język, wiemy o tym, bo jesteśmy Polakami. Tyle tylko, że ryzykowne jest
wypuszczanie się poza granice kraju, ponieważ, niestety, niewielu reprezentantów innych
miłych nacji posługuje się językiem polskim. Kpina? Nie do końca. W opisanym powyżej
pociągu było bardzo wielu ludzi młodych i w tzw. średnim wieku. Ich dorosłe życie
nierozerwalnie związane jest z otwartymi granicami i na komunę – co nie wypuszcza – nic
już zrzucić się nie da. Swoboda podróżowania, paszporty w szufladzie, tylko z tymi językami
trochę jakby kłopot. Miło jest pojechać na Weihnachtsmarkt do Berlina, można też zrobić
świetne zakupy za zachodnią granicą, no a niemieckie wyprzedaże – to po prostu super
okazja! Ale jak się dogadać? Uczymy się angielskiego – słyszę zewsząd.– Niemiecki się nie
przydaje, to angielski jest łaciną naszych czasów. Prawda, ale nie do końca. A świadczy o
tym parę zebranych przeze mnie faktów.
Po pierwsze niemieckie sąsiedztwo jest dla wielu Polaków atrakcyjne. Wyprawy po
samochody, sprzęt AGD i chemię gospodarczą to źródło utrzymania dla tysięcy polskich
rodzin. Ale z właścicielem małej hurtowni czy placu z używanymi autami nie zawsze da się
pogawędzić po angielsku. Doskonale o tym wiedzą pomysłowi biznesmeni z Wielkopolski,
województwa lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Znane są nawet

przypadki zabierania tłumacza w objazd po złomowiskach. A wystarczy znać podstawy
języka niemieckiego, żeby w prostych sprawach się dogadać.
Po drugie nie można zapomnieć o istotnym zdarzeniu. 30 kwietnia 2011 r. nastąpi oficjalne
otwarcie niemieckiego rynku pracy dla nowych państw UE, w tym dla Polski. Już teraz
wysoko wykwalifikowani Polacy mają szansę na bardzo dobrą pracę za zachodnią granicą.
Dotyczy to lekarzy, informatyków, pielęgniarek, opiekunów osób starszych. Warunkiem jest
dobra znajomość języka niemieckiego. Od 2011 r. na dobrą pracę w Niemczech mają szansę
rzemieślnicy, pracownicy z branży hotelarskiej i gastronomicznej, mechanicy samochodowi,
budowlańcy.
Martin Grohman, właściciel firmy MMC Consulting, uważa, że Polacy przejmą ten sektor
rynku pracy, ponieważ w tych zawodach następuje właśnie wymiana pokoleniowa. Luki tej
nie zastąpi mieszkająca w Niemczech od trzech pokoleń mniejszość turecka, ponieważ są to
osoby często niezainteresowane taką pracą albo nieposiadające wymaganych kwalifikacji¹.
Zatem szansa dla zdolnych i przedsiębiorczych. Tylko ten niemiecki. Z otwarciem rynku
pracy w pewnym stopniu powiązany jest kolejny ruch, który zamierza wykonać Niemiecka
Izba Rzemieślnicza. Oferta kierowana będzie do polskich gimnazjalistów, którzy będą mogli
bezpłatnie uczyć się w wybranych szkołach zawodowych w Brandenburgii, Saksonii,
Meklemburgiii Turyngii. W pakiecie stypendium, kurs języka niemieckiego i gwarancja
zatrudnienia. Czyż nie jest to atrakcyjna oferta? Ewidentnie jest to kamyczek do polskiego,
oświatowego ogródka, bo szkolnictwo zawodowe bardzo powoli wychodzi z wieloletniej
zapaści. Konieczne są reformy, powiązanie systemu kształcenia z firmami działającymi na
lokalnych rynkach, modernizacja programów nauczania. Już słyszę ten podnoszący się krzyk.
Że najlepsi wyjadą, że ich Niemcy wyłowią, podkupią, że u nas nie będzie dobrych
fachowców. A do tego kolejny raz podgrzewanie starych polsko – niemieckich zaszłości.
Trzeba na to spojrzeć inaczej Nie bałabym się drenażu polskiego rynku pracy. Konieczny jest
pragmatyzm. To dobrze, że młodzi ludzie będą mogli zdobywać kwalifikacje zawodowe nie
tylko w Polsce. Nauczą się języka i to w jego specyficznej, zawodowej odmianie, poznają
nowych ludzi i ciekawe miejsca. Konsekwencje zjednoczonej Europy to także swobodny
przepływ pracowników. Szansą dla przedstawicieli wielu branż jest praca poza granicami
Polski. Szansą na utrzymanie rodziny, na wyjście z bezrobocia, na lepsze perspektywy
finansowe. Nie mam nic przeciwko zarabianiu za Odrą, bo jak pokazuje przykład Śląska
Opolskiego – całe wsie od poniedziałku do piątku pracują „w Reichu”, ale„ nazorgowane”
euro wydawane są w Polsce. Po pierwszym zachłyśnięciu się innością, wolnym rynkiem i
relatywnie dużym zarobkiem – wielu wraca do siebie, a zarobione środki inwestuje w nowe
firmy i lokalny rynek pracy. A ich dzieci już wiedzą, że bez języka – jak bez ręki. Może zatem
warto zainteresować się, czy i na jakim poziomie w szkole, do której uczęszcza nasze
dziecko, nauczany jest język niemiecki. Znajomi germaniści już od kilku lat narzekają na
zmniejszającą się systematycznie liczbę klas, w których uczą. Szkoda. Przecież z Poznania do

Berlina, Lwówka Śl. do Goerlitz jest bliżej niż do Warszawy. Warto pochylić się choć przez
chwilę nad tym problemem i odważnie powiedzieć – jeszcze nie stać nas na dwa
obowiązkowe języki od przedszkola do matury.
Zatem wybierajmy mądrze, bo nie wszystko, co modne, jest dla konkretnego ucznia
najlepsze. To, że cały świat mówi po angielsku, jest mitem, podobnym do przekonania, że
najlepsi specjaliści wyjadą, a w Polsce nie będzie miał kto pracować. Przykład z awarią
pociągu pokazuje, że nieznajomość podstaw języka kraju, do którego wybieramy się z
wizytą, bywa czasem dość kłopotliwa, stresująca, a nawet niebezpieczna. Wniosek sam się
nasuwa. Warto dobitnie go sformułować. Po polsku! Mądre rozwiązania, które odczarują
język niemiecki w polskich szkołach zależą od nas samych. A za kilka lat doświadczanie
owoców europejskiego zjednoczenia będzie po prostu bezcenne.
Iwona Wysocka – kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego ODN w Poznaniu
¹ Podaję za artykułem w Gazecie Prawnej z 13.03.2010
² Podaję za artykułem w Gazecie Prawnej z 14.12.2010

