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Książkę tę dedykuję Krzysiowi, naszemu synowi Jasiowi
oraz wszystkim wielojęzycznym dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom
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„Język jest mapą drogową kultury.
Mówi Ci skąd ludzie pochodzą i dokąd zmierzają.”
Rita Mae Brown

Wstęp
Wyjechałam z Polski za granicę jako świeżo upieczona magister filologii polskiej. Wakacje połączone z pracą miały trwać dwa miesiące, jednak przedłużyły się o blisko 20 lat. Od ponad dwóch
dekad mam stały kontakt z osobami, które od najmłodszych lat życia, potrafiły mówić więcej, niż
jednym językiem i wychowały się, mając kontakt z kilkoma kulturami. Są to ludzie wyjątkowi, gdyż
mimo, iż posiadają zwyczajne uzdolnienia, osiągają nadzwyczajne sukcesy w życiu i to praktycznie
we wszystkich jego dziedzinach. Nawet jeśli zdarza się, że nauka czegoś nie przychodzi im z łatwością, to rzadko kiedyoblewają jakikolwiek egzamin. W pracy często są liderami.W życiu prywatnym,
w relacjach międzyludzkich są mistrzami tworzenia związków, opartych na empatii i szacunku. Ich
biografie są bardzo zróżnicowane, wszystkie jednak dowodzą tego, że na rozpoczęcie wychowania
dziecka dwujęzycznego NIGDY nie jest za późno oraz ZAWSZE jest to najlepszy dar, jaki możemyofiarowaćmłodemu człowiekowi.
Przez kilka lat byłam nauczycielką języka polskiego dzieci i młodzieży wychowującej się we Włoszech. Od kilkunastu pracuję jako dziennikarka w międzynarodowych redakcjach, pośród ludzi
pochodzących z kilkudziesięciu różnych krajów. Na co dzień jestem mamą dwujęzycznego Jasia.
Wiem z autopsji, ale także od moich uczniów i znajomych, że wychowanie dziecka dwujęzycznegoczęsto wydaje się trudne.
Stąd ta książeczka o wychowaniu dwujęzyczniaków, którą dedykuję wszystkim parom mieszanym
(różnojęzycznym), rodzinom emigrantów, ich krewnym, a także nauczycielom dzieci o migranckich korzeniach. Przed jej napisaniem przeczytałam wiele opracowań naukowych na temat dwujęzyczności, rozumianej jako naturalna umiejętność porozumiewania się w więcej, niż w jednym
języku. Odkryłam jednak, że najwięcej na temat fenomenu bycia osobą dwujęzyczną dowiedziałam
się z obserwacji życia ludzi dwujęzycznych – dzieci, młodzieży i dorosłych.
W jaki sposób ta książka pomoże Ci wychować dziecko dwujęzyczne?
Zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że w naszych coraz bardziej wieloetnicznych społeczeństwach istnieje stosunkowo niewielu poliglotów? Jak to się dzieje, że chociaż wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci znały przynajmniej jeden język obcy i wydajemy niemałe pieniądze na różnego
rodzaju lekcje oraz kursy, bywa, że mamy poważne trudności z przekazaniem im naszego własnego
języka ojczystego.
Powód okazuje się nad wyraz banalny – to strach. Strach, że „namieszamy” dziecku, w głowie.
Strach, że nasz partner, który nie zna naszego rodzimego języka, będzie czuł się wykluczony z rozmowy. Strach, że nasze dziecko nie nauczy się wystarczająco dobrze języka kraju pobytu, przez co
będzie mieć później problemy w szkole. Strach, że jest już za późno, aby zmienić metody wychowania, bo nasze dzieci są już duże. Strach przed stosowaniem przymusu wobec naszego syna czy
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córki, którzy nie chcą mówić w naszym języku ojczystym.
Wszystkie te obawy są bardzo podobne do strachu przed ciemnością: A przecież wystarczy jeden
pstryk, aby oświetlić pomieszczenie w naszym umyśle i zobaczyć, że nigdzie nie ma żadnego potwora czy ducha.
Wychowanie dziecka dwujęzycznego jest o wiele łatwiejsze, niż myślisz
W tej książce poznasz rozmaite historie wielojęzycznych dzieci, nastolatków i dorosłych. Wszystkie
te osoby poznałam osobiście. Wszystkie są żywymi przykładami na to, w jaki sposób kontakt zdwoma językami i dwiema kulturami od dzieciństwa pomaga mieć udane życie. Widzieliście kiedyś
dzieci, które zakrywają sobie uszy rękami i tupią nogami na znak, że nie chcą mówić w obcym języku? Niektóre z osób, które poznasz, również przejawiały takie zachowania, co jednak ostatecznie
nie przeszkodziło im w przyswojeniu sobie tego „niechcianego” języka ojczystego.
Nigdy nie jest za późno
Badania naukowe dowodzą, że dzieci uczą się kilku języków z tą samą łatwością, co jednego. Nawet starsze dzieci mogą stać się dwujęzyczne i nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć wychowanie
w tym kierunku. W kolejnych rozdziałach poznasz jakimi strategiami edukacyjnymi posługują się
ludzie w różnych częściach świata, aby nauczyć dzieci języka kraju swojego pochodzenia.
Naturalnie dwujęzyczni
Jednym z pierwszych miejsc w jakich podjęłam zatrudnieniewe Włoszech była jedna z redakcji RAI
(publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego we Włoszech). Doświadczenie to znacząco umocniło
moje curriculum vitae, jednak nie było tym, cozmieniło moje życie. Prawdziwym przełomem okazała się dla mnie praca z dwujęzycznymi dziećmi i młodzieżą – uczniami szkoły polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie. Jako nauczycielka języka i literatury miałam możliwość zebrania empirycznych dowodów na to, że dwujęzyczność to potęga umysłu i prawdziwy as w rękawie w codziennym
życiu. Poznajcie kilka inspirujących historii, których bohaterami są moi byli uczniowie.

Czym jest dwujęzyczność
W niniejszym opracowaniu skupiam się dwujęzyczności w ujęciu
funkcjonalnym, rozumianej jako umiejętność swobodnego posługiwania się w mowie dwoma lub więcej językami, przy czym
stopień znajomości tych języków nie musi być jednakowy.
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1.

Siła dwujęzycznego umysłu

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.

Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”
Frank Smith
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Klasa B, gimnazjumSzkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie1 nie była klasą jednolitą. Uczęszczający do niej uczniowie byli w zbliżonym do siebie wieku, jednak ich kompetencje w zakresie
znajomości języka polskiego zależały od wielu faktorów. Niektórzy z nich byli potomkami polskich
imigrantów urodzonymi we Włoszech lub wychowywali się w Italii od najmłodszych lat życia. Inni
byli dziećmi par mieszanych. Najmniejszy odsetek stanowiły dzieci polskich dyplomatów, których
pobyt we Włoszech miał charakter krótkoterminowy (np. kilkuletni).
Szkoła przy Ambasadzie powstała jako „szkoła polska dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą”. Realizując uzupełniające programy nauczania, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, miała za zadanie ułatwić młodym ludziom powrót do Polski w dowolnym momencie trwania cyklu edukacyjnego. Lekcje odbywały się raz w tygodniu i obejmowały te
przedmioty, które były różne w stosunku do szkoły włoskiej. Na poziomie gimnazjum były to:język
polski, historia Polski i geografia Polski. (Szkoła Polska przy Ambasadzie w Rzymie istnieje po dziś
dzień, jest jedną z wielu polskich placówek edukacyjnych podlegających pod Ośrodek Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą - www.orpeg.pl).
Nasze zajęcia języka polskiego nie były kursem językowym, ale prawdziwymi lekcjami języka i literatury, takimi, jakie prowadzone są w typowej szkole publicznej w Polsce. Jednak, dla większości
moich uczniów język polski był językiem dziedziczonym, poznawanym głównie w domu, tak więc
edukacja w szkole była prawdziwym wyzwaniem i dla uczniów, i dla mnie jako nauczycielki.

Czym jest język dziedziczony?
Językiem dziedziczonym jest język mniejszościowy (nie urzędowy w kraju pobytu), który dziecko poznaje w domu.

Historia Patryka
Patryk przybył do Włoch, gdy miał zaledwie 4 lata, wraz z rodzicami i młodszą siostrą Iwoną, która
nota bene uczęszczała razem z bratem do tej samej klasy w Szkole Polskiej.Patrykowi, podobnie
wielu innym dzieciakom z tak zwanego drugiego pokolenia imigrantów, łatwiej przychodziło mówienie w języku kraju zamieszkania, którego uczyli się i używali każdego dnia. Znajomość języka
polskiego wyniesiona z domu umożliwiała mu swobodne komunikowanie się, jednak popełniał sporobłędów. Zdarzało się, że liczba pomyłek gramatycznych i ortograficznych w jego wypracowaniach
przekraczała liczbę użytych słów, ale wierzcie mi, na poziomie metalingwistycznym kompetencje
Patryka były nadzwyczajne! Ten zaledwie nastoletni chłopiec ze zdumiewającą swobodą dokony1
Szkoła ma długoletnią historię. Jej struktura i nazwa kilkakrotnie ulegały zmianie. W czasach, kiedy byłam zatrudniona w tej placówce nosiła nazwę Zespołu Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie. Obejmował on sześcioletnią szkołę podstawową,
trzyletnie gimnazjum oraz trzyletnie liceum.
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wał analizy tekstów literackich pod kątem kognitywnym z uwzględnieniem aspektów językowych
i kulturowych, bezbłędnie rozpoznając cechy intertekstualności w danym dziele. Patrząc na mojego ucznia intuicyjnie przeczuwałam,że dzięki tym nietuzinkowymmetalingwistycznym kompetencjom, będzie osiągał w życiu duże sukcesy. Nie pomyliłam się.
W wieku 14 lat mój uczeń zaczął pasjonować się językiem programowania i rozpoczął tworzenie
stron internetowych. W 2006 roku, gdy Patryk miał zaledwie 16 lat, tworzony przez niego blog
z przewodnikami MSN uplasował się na trzecim miejscu na liście najbardziej poczytnych blogów
we Włoszech (na pierwszym miejscu znajdował się wówczas blog słynnego BeppeGrillo). Patryk
(alias: @ptkdev) stał się nie tylko doskonałym programistą, ale także autorem wartościowych opracowań, wyróżniających się spośród innych merytorycznością i znakomitąformą językową. Oprócz
poradników Patryk zaczął publikować w mediach społecznościowych także dowcipne komentarze
i aforyzmy, które natychmiast stawały się wiralne, a sam ich autor został okrzyknięty przez użytkowników włoskiego internetu królem memów. Młodego wirtuoza słowa szybko dostrzegła też firma Comix, będąca liderem rynku komiksów oraz zbiorów dowcipów.
Udowodniono naukowo, że dzieci znające co najmniej dwa języki bardzo wcześnie rozwijają świadomość metalingwistyczną. Barbara Zurer Pearson, ekspertka w zakresie badań nad dwujęzycznością wyjaśnia, że „jest ona jedną z fundamentalnych umiejętności potrzebnych do nauki pisania
i czytania. Świadomość metajęzykowa pomaga również dzieciom w opanowaniu kolejnych języków.
Dwujęzyczne dziecko wykształca w sobie bardziej wszechstronny sposób postrzegania świata i rozumienia kwestii społecznych2”. Historia Patryka potwierdza, że znajomość języka dziedziczonego
pomaga rozwijać inne talenty.
Potęga dwujęzycznego umysłu
Praca w charakterze nauczyciela z dwujęzyczną młodzieżą i dziećmi pozwoliła mi zrozumieć, fenomenalną potęgę dwujęzycznego umysłu.

Czy wiesz, że...
...ArrigoBoito – pisarz, librecista i kompozytor,znany ze swoich librett operowych dla A. Ponchielliego i G. Verdiego, uważanych za
jedne z największych dzieł tego gatunku, był osobą dwujęzyczną?
Syn włoskiego malarza i polskiej hrabiny Józefiny Radolińskiejznakomicie znał język polski. Niewiele osób jednakwie, że to jemu
przypisuje się pierwsze anonimowe tłumaczenie na język włoski
„Pana Tadeusza” i „Dziadów” Adama Mickiewicza.

2

B. Zurer Pearson, Jak wychować dziecko dwujęzyczne, s. 42.
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Jak dwujęzyczność pomaga odnaleźć szczęście w życiu
Niektóre pary mieszane i osoby osiedlające się za granicą decydują się na komunikowanie ze swoimi dziećmi wyłącznie w języku kraju pobytu, gdyż wydaje im się, że tak będzie najlepiej dla ich
pociech. Sądzą, że najważniejsze jest, aby dzieci w pierwszej kolejności nauczyły się dobrze czytać
i pisać w języku, który jest dominujący w ich otoczeniu.Następnym etapem jest pragnienie, aby
nauczyły się języka angielskiego lub innego języka obcego, który mógłby być przydatny im w dorosłym życiu. Nauczenie dziecka języka, który jest językiem dziedziczonym, schodzi na ostatni plan,
bowiem najczęściej język mniejszościowy jawi się rodzicomjako mało przydatny.
Osoby dwujęzyczne, które znam, a jest ich naprawdę bardzo wiele, przekonały mnie, że znajomość
języka przodków jest w życiu wielce przydatna i potrafi być prawdziwym asem w rękawiei życiowym kołem ratunkowym.
Wiadomo, że okres dorastania nie jest łatwym okresem w życiu. Nastolatkowie dokonują wyborów,
które mogą zaważyć na ich dorosłym życiu – jeśli nie całym, to na jego sporej części. Jako rodzic
chcesz dać swojemu dziecku to, co najlepsze. Jeśli mieszkasz poza swoim krajem rodzinnym, tym
największym skarbem może być Twój język ojczysty.
Inspirująca historia Damiana
W momencie, kiedy piszę te słowa, chłopak o imieniu Damian, o którym chcę Wam opowiedzieć,
uśmiecha się ze zdjęcia na swoim profilu na Facebooku. Właśnie wykonał skok ze spadochronem.
Z wcześniejszych wpisów dowiadujemy się, że spędził bardzo udane wakacje, podróżując po świecie
ze swoją dziewczyną. Uśmiech z fotografii to uśmiech kogoś, kto jest bardzo szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia. Damian obecnie ma 27 lat i mieszka w Anglii.Urodził się w Polsce, jednakwychował sięwe Włoszech. Jego rodzina przybyła do Italii w poszukiwaniu pracy, kiedy był malutkim
dzieckiem. Damian ukończył cały cykl edukacyjny w szkole włoskiej, dodatkowo też uczęszczał na
cotygodniowe zajęcia wSzkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie. Był zdolnym, sumiennym
i kulturalnym uczniem, jednak w okresie dojrzewania, jak to często bywa, pojawiło się w jego życiu
trochę problemów i spadekmotywacji do nauki.
Przeprowadzone w ostatnich latach badania naukowe dowodzą, że dwujęzyczność ma właściwości
prozdrowotne. Mózg osób wielojęzycznych wolniej się starzeje. Osoby znające kilka języków rzadziej również zapadają na chorobę Alzheimera oraz lepiejradzą sobie z negatywnymi emocjami
i stanami depresyjnymi. Młodzi ludzie posługujący się biegle dwoma językami łatwiej odnajdują się
w różnych sytuacjach społecznych, lepiej potrafiąteżanalizować rzeczywistość z różnych perspektyw kulturowych i swobodniejprzychodzi im poszukiwanie kreatywnych rozwiązań. Obserwując
moich uczniów mogłam zauważyć, że lepiej od swoich jednojęzycznych rówieśników radzili sobie
z różnego rodzaju problemami w szkole oraz relacjami z kolegami i rodziną, gdyż wychowując się
od maleńkości na pograniczu dwóch kultur stali się osobami tolerancyjnymi, potrafiącymi z dystansem i większym obiektywizmem odnieść się do różnych sytuacji. Dodatkowym atutem dzieci
dwujęzycznych jest to, że z łatwością uczą się kolejnych języków.
Damian, pomimo, że momentami przyszłość nie jawiła mu się zbyt optymistycznie, doskonale
wszedł w dorosłe życie –wykorzystał swoją doskonałą znajomość języka włoskiego i polskiego, do
tego, aby znaleźć pracę za granicą oraz realizować swoją pasję, jaką jest zwiedzanie świata. Obecnie
mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii.
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Historia Pauliny
Również Paulina wykorzystała fakt bycia osobą dwujęzyczną do zwiększenia swoich szans na rynku
pracy. Poprawiająca się z każdym rokiem kondycja polskiej gospodarki i niskie bezrobocie powodują, że coraz częściej potomkowie polskich emigrantów lat 90-tych postanawiają przeprowadzić się
nad Wisłę. Paulina była uczennicą wzorową, osiągającą celujące wyniki w nauce zarówno w szkole
włoskiej, do której uczęszczała na co dzień oraz w nieobowiązkowej Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie. Mimo, że wychowała się we Włoszech, na studia postanowiła pójść w Polsce.
Po ukończeniu informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim założyła własną działalność. Mieszka
trochę w Polsce, trochę we Włoszech. Tworzy grafiki i strony internetowe, ale jednocześnie pracuje
jako lektorka języka włoskiego. Prowadzi również ciekawego bloga, skierowanego do osób uczących się tego języka.
Przykład Patryka, Damiana i Pauliny to zaledwie trzy historie. Jednakrównież wszyscy pozostali
uczniowie z ich klasy – Weronika, Iwona, Alexander, Maciej, Krystian, Patryk, Mateusz oraz Debora, Piotr i Damian S. – każdy bez wyjątku zyskał lepsze życie dzięki temu, że ich rodzice zadbali,
o to, aby biegle władali zarówno językiem kraju pochodzenia, jak i kraju pobytu.
Na poziomie trzeciej klasy gimnazjum moi uczniowie, którzy wychowali się we Włoszech dysponowali znajomością języka polskiego na poziomie C1 lub C2 (według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego).
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (ang. CommonEuropean Framework of
Reference for Languages, CEFR) to stopień znajomości języka obcego.Klasyfikację przyjęła Rada
Europy, wprowadzając sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1 – początkowy/początkujący, A2 – podstawowy/przed średniozaawansowanym, B1 – niższy średniozaawansowany, B2 – wyższy średniozaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – biegły/profesjonalny. Poziom
A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.
Według ESOKJ poziom C1 oznacza osobę, rozumiejącą szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów,
dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio, potrafiącą wypowiadać spontanicznie
i swobodnie posługującą się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych
bądź zawodowych.
Poziom C2 reprezentuje osoba, która z łatwością rozumie wszystko, co usłyszy lub przeczyta, potrafiąca streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając
zawarte w nich tezy i wyjaśnienia, wyrażająca swoje myśli precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie
znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. (Opis klasyfikacji ESOKJ za: Wikipedia)
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2.

Naturalnie dwujęzyczni,
czyli jak młody umysł chłonie język

„Iloma językami mówisz, tyle razy jesteś człowiekiem”.
Johann Wolfgang von Goethe
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Równoczesne uczenie się dwóch języków w dzieciństwie znacznie różni się od nauki języka w wieku dorosłym. Jest to bowiem proces spontaniczny, który ma miejsce, jeśli dziecko ma możliwość
częstego słuchania i obcowania z językiem oraz jest motywowane do posługiwania się nim. „Dzieci
uczą się mówić, zanim jeszcze będą potrafiły zawiązać sobie buty. Rozumieją i stosują skomplikowane konstrukcje gramatyczne, zanim poznają proste zasady zabawy w ciuciubabkę. Bez instrukcji
uczą się tego, czego nie są w stanie opanować najpotężniejsze komputery na świecie, wygrywające
z arcymistrzami szachowymi” – zauważa Barbara Zurer Person w swojej obszernej monografii poświęconej dwujęzyczności (B. Zurer Person, Jak wychować dziecko dwujęzyczne, Media Rodzina
2013).
Dzieci dwujęzyczne rozróżniają dwa języki od pierwszych tygodni życia. Rozwój dziecka dwujęzycznego w każdym z języków obejmuje te same etapy, jakie są typowe dla rozwoju jednojęzycznego.
Badania naukowe przeprowadzone na dwujęzycznych dzieciach wykazały, że już w wieku niemowlęcym, bezbłędnie rozróżniają języki i co ciekawe, rozpoznania tego dokonują nie tylko na podstawie usłyszanych dźwięków. Podczas przeprowadzonego eksperymentu udowodniono, że ośmiomiesięczny maluch, obserwując ruch ust osoby mówiącej, przy całkowicie wyłączonym dźwięku
w telewizorze, bezbłędnie rozpoznawał, w jakim języku się ona wypowiada. (Antonella Sorace, Uncervello, duelingue, tantivantaggi: perchébisognaincoraggiareilbilinguismonella prima infanzia,
Venezia, Università Ca’ Foscari, 6 maggio 2011).
Wychowanie w dwujęzyczności i w dwukulturowości jest łatwe
Pisząc o dwujęzyczności dziecięcej mam na myśli dwa typy sytuacji rodzinnych, w których dziecko
może nabywać równocześnie dwa języka:
- dwujęzyczność dziecka wychowanego przez parę mieszaną, tj. rodziców różnojęzycznych i o różnej narodowości
- dwujęzyczności dziecka wychowywanego za granicą przez parę emigrantów
W obu sytuacjach rodzinnych jeden z języków jest dla dziecka językiem dominującym, a drugi językiem mniejszościowym (dziedziczonym), przekazywanym w domu.
W obu sytuacjach często zdarza się, że rodzice, rezygnują z przekazywania dziecku języka dziedziczonego, gdyż:
• obawiają się, że wychowanie dwujęzyczne naruszy harmonię komunikacji w rodzinie, gdyż jeden
z rodziców czy inni domownicy (np. babcia, która mieszka z rodziną), będą czuli się wykluczeni
z rozmowy.
• obawiają się, że dziecko będzie mieszać dwa języki
• obawiają się, że dziecko będzie miało problemy w szkole
• odczuwają brak wsparcia ze strony otoczenia do wychowania w dwujęzyczności i dwukulturowości
lub wręcz poddawani są presji, aby zrezygnowali z mówienia do dziecka w języku dziedziczonym
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3.

Zmień swój sposób myślenia
na temat nauki języków

“Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy,
ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach.”
Flora Lewis
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Od kilkunastu lat pracuję w środowisku międzynarodowym. Wielu z moich kolegów i koleżanek
włada biegle kilkoma językami. Niektórzy z nich są wielojęzyczni od urodzenia.
Federica jest kobietą wielu ojczyzn, tożsamości, kultur i języków. Mówi po włosku i angielsku jako
językami ojczystymi, atakże po francusku, portugalsku, hiszpańsku i niemiecku. Uczy się arabskiego, rozumie trochę zwrotów po chorwacku, po polsku i rumuńsku. Przeszła wszystkie szczeble
kariery w wydawnictwie specjalizującym się w prasie obcojęzycznej od redaktorki, po dyrektora
wydawniczego i właścicielkę gazet i serwisów informacyjnych w kilkunastu językach. Urodziła się
w Stanach Zjednoczonych, ale lata szkolne i większość dorosłego życia spędziła we Włoszech. Jest
mamą dwójki dwujęzycznych dzieci.
Stephen jest Kenijczykiem, biegle włada kilkoma językami. Rodzimymi są dla niego aż trzy z nich:
dwa dialekty afrykańskie, którymi mówi się w jego domu i język angielski, będącym językiem jego
szkolnej edukacji oraz językiem urzędowym jego kraju. Języka włoskiego nauczył się po przyjeździe
na studia do Włoch. Stephen jest dziennikarzem, dyrektorem mediów, a także wykładowcą akademickim. Ma dwie dwujęzyczne córki.
Pia natomiastjest Filipinką i jej rodzimymi językami są angielski i tagalog. Do Włoch przybyła wraz
z rodziną, kiedy miała lat kilkanaście. Język włoski zna biegle. Dziennikarka, działaczka społeczna,
mediator kulturowa, były doradca ds. imigracji przy Radzie Miasta. Jest mamą dwóch dwujęzycznych córek.
Na potrzeby tego poradnika postanowiłam zapytać ich w jaki sposób wychowują swoje dzieci oraz
w jakim języku rozmawiają w domu. O stosowanych przez nich strategiach wychowania dowiecie
się w kolejnych rozdziałach, w pierwszej kolejności pragnę się z Wami podzielić ważnym spostrzeżeniem, które poczyniłam rozmawiając na temat dwujęzycznego wychowania z osobami, które są
dwujęzyczne od urodzenia. Otóż zaobserwowałam, iż pewien rodzaj pytań jest dla nich kompletną
abstrakcją. W przeciwieństwie do osób jednojęzycznych ludzie dwujęzyczni od maleńkości kompletnie nie mają poczucia, że uczyli się czegokolwiek “podwójnie”. Posługiwanie się dwoma językami jest dla nich tak oczywiste i naturalne jak chodzenie czy oddychanie. Jest też dla nich zupełnie
normalne, że na różnych etapach życia dzieci, choć doskonale znają oba języki, preferują wypowiadać się tylko w jednym języku.
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4

Nigdy nie jest za późno.

Prawdziwe historie dwujęzycznych
dzieci, których przygoda z językiem
dziedziczonym zaczęła się późno

“Granice mojego języka są granicami mojego świata.”
Ludwig Wittgenstein
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Plany, planami, ale życie pisze własne scenariusze. Ewa i Antonio mieszkają w Rzymie. Zawsze
chcieli, aby ich córka Vittoria znała w przyszłości także język polski, ale z różnych względów postanowili, że Ewa zacznie mówić do dziecka po polsku, kiedy będzie ona w wieku przedszkolnym.
W rzeczywistości jednak pierwszy kontakt z językiem matki dziewczynka zaczęła mieć, kiedy skończyła 8 lat. Dziś Vittoria ma 11 lat i nie tylko mówi, ale też czyta i pisze biegle po polsku. Ewa uważa,
że największym problemem, z jakim borykają się osoby, które poślubiły cudzoziemców i mieszkają
w ojczyźnie swojego partnera, jest to, że w najbliższym otoczeniu nie ma nikogo, kto mówiłby w ich
języku. W przypadku rodziny Ewy kontakty z Polską były dość sporadyczne – ograniczające się do
kilkudniowych wyjazdów do rodziny raz w roku. Przełomem w wychowaniu Vittorii okazały się
wakacje, podczas których dziewczynka związała się emocjonalnie ze swoją kuzynką i dziadkami.
Do ósmego roku życia Vittoria znała tylko kilka podstawowych zwrotów w języku polskim, jednak
po powrocie z wakacji do Włoch Ewa zaczęła do niej mówić w swoim języku ojczystym. W domu
pojawiła się też polska muzyka, rozmowy o polskich tradycjach orazznanych w świecie Polakach.
Po kilku miesiącach dziewczynka była w stanie swobodnie się komunikować po polsku z kuzynką
i dziadkami, z którymi często spotykała się przez skypa. Po roku od tych przełomowych wakacji Vittoria zaczęła uczęszczać do sobotniej szkoły polonijnej, gdzie nauczyła się czytać i pisać po polsku.
Kilka miesięcy temu Ewa i Antonio zdecydowali się przeprowadzić do Polski ze względu na lepsze
perspektywy pracy. Vittoria, która obecnie ma lat 11, podjęła naukę w szkole w Polsce, gdzie osiąga
bardzo dobre wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów, włącznie z językiem polskim.
Federico ma tatę Włocha i mamę Kolumbijkę. Czasami słyszał jak mama rozmawia po hiszpańsku
przez telefon z rodziną i przyjaciółmi, jednak w domu oboje rodzice mówili do niego wyłącznie po
włosku. Kiedy miał 12 lat, na całe wakacje, które we Włoszech trwają trzy miesiące, wyjechał do
dziadków do Kolumbii. Po powrocie do Włoch w domu rozmawiał z mamą po hiszpańsku, a z tatą
po włosku. Obecnie uczęszcza do gimnazjum, w którym uczy się angielskiego i hiszpańskiego. Zdaniem nauczycielkichłopca jego znajomość hiszpańskiego w mowie jest biegła, na poziomie C1.
Martin ma 8 lat, a jego młodsza siostra Mariana 5. Oboje urodzili się w Anglii, ale ich rodzice są
Rumunami. Podstawowym językiem komunikacji był angielski, aż do momentu, kiedy zamieszkała
z nimi babcia, która zna tylko język rumuński. Po niespełna roku stałego kontaktu z językiem przodkówzarówno Martin jak i Mariana bez problemu potrafią utrzymać konwersację w tym języku.
Mimo, że dwujęzyczność od urodzenia różni się od dwujęzyczności nabytej w późniejszym dzieciństwie to pozytywne efekty kognitywne związane z tą kondycją umysłu są jednakowe dla obu grup.
Dowiedli tego badacze, którzy przeprowadzili eksperyment na grupie 60 studentów.
Studenci w wieku 19-34 lata zostali podzieleni na dwie grupy:
jednojęzycznych - 19 osób
dwujęzycznych - 41 osób
Grupa studentów dwujęzycznych została dodatkowo podzielona na dwie podgrupy:		
- osoby dwujęzyczne od urodzenia (dla których nauka drugiego języka rozpoczęła się przed
ukończeniem przez nich 3 roku życia) – 22 osoby
- osoby dwujęzyczne, które drugiego języka nauczyły się w wieku 4-15 lat – 19 osób
Studenci zostali poddani trzem testom o wzrastającym poziomie trudności, sprawdzającym spostrzegawczość słuchową (Test of EverydayAttention– TEA, Robertson, 1994). Wszyscy studenci
dwujęzyczni uzyskali znacznie lepszy wynik, niż studenci jednojęzyczni.
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To w jakim wieku studenci rozpoczęli naukę drugiego języka nie miało wpływu na wynik testu.
(Badanie zostało opisane przez Antonellę Sorace, Uncervello, duelingue, tantivantaggi: perchébisognaincoraggiareilbilinguismonella prima infanzia, Venezia, Università Ca’ Foscari, 6 maggio 2011).

Czy wiesz, że…
…Joseph Conrad (właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski)
jest autorem znanych na całym świecie książek uważanych za
chlubę literatury angielskiej, mimo, że byłto język, którego
zacząłuczyć się późno, mając lat 21. Jako dziecko był jednak
dwujęzyczny – oprócz języka polskiego biegle władał językiem
francuskim. Ojciec Conrada, Apollo Korzeniowski, był poetą
i tłumaczem, którydokładał wielu starań, aby syn otrzymał
wszechstronną edukację humanistyczną.
Ewa Kujawska-Lis w swojej rozprawie poświęconej wielojęzyczności
Conrada pisze: „Na ziemi brytyjskiej Conrad stanął po raz pierwszy
10 czerwca 1878 roku. W tym samym roku rozpoczął się nowy etap
w jego rozwoju językowym. Okoliczności, w których to nastąpiło,
sprawiły, że uczył się on głównie słownictwa żeglarskiego oraz
prostych poleceń umożliwiających komunikację. Nauczycielami
byli prości marynarze ze wschodniego wybrzeża. Pierwszą
samodzielną lekturę w tym języku stanowił dziennik „The
Standard”. Od tej pory Conrad sam kształcił język, a możliwości
miał ograniczone. Obracał się niemal wyłącznie w towarzystwie
marynarzy, przy czym nie wszyscy byli rdzennymi Anglikami.
Angielszczyzna, jaką posługiwali się współpracownicy Conrada,
okazała się daleka od języka standardowego, nie wspominając
o literackim. (...) Jednak koledzy po fachu nie stanowili jedynego
źródła, z którego Conrad czerpał, ucząc się języka. Korzystał też ze
słowa pisanego, głównie utworów Szekspira, Byrona i Dickensa”.
(E. Kujawska-Lis, Wielojęzyczność Josepha Conrada – aspekty
biograficzne, „Tekstualia” nr 3 (46) 2016)
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5.

Wychowanie dzieci dwujęzycznych
– praktyczne porady

“Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym”
Johann Wolfgang von Goethe
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Zalety wynikające z dwujęzycznego wychowania
Jako mama dwujęzycznego dziecka znam z autopsji blaski i cienie wychowania dziecka dwujęzycznego. Jaś ma obecnie niespełna 10 lat i jak dotąd zauważyłam wyłącznie pozytywne efekty wynikające z tego, że mój syn ma na co dzień stały kontakt z dwoma językami i dwiema kulturami.
Wychowanie dziecka dwujęzycznego nie jest trudne, ale wymaga pewnego wysiłku w zakresie dobrej organizacji życia rodzinnego. Aby dziecko mogło biegle opanować język mniejszościowy powinniśmy zapewnić mu odpowiednią ilość czasu, kiedy będzie się z tym językiem stykał. Poniżej
znajdziecie kilka rad, które mogą okazać się pomocne.

Wychowanie dwujęzyczne jest źródłem ogromnej radości i satysfakcji orazdoskonałym antidotum na szereg codziennych problemów,
jakie mogą pojawiać się w rodzinie.

Oto, co najczęściej czują dzieci emigrantów i par mieszanych, które wychowuje się w warunkach dwujęzyczności i dwukulturowości:
Dziecko pary mieszanej: “Mama i tata zwracają się do mnie w języku, które każde z nich zna najlepiej,
jest to język leksykalnie bogaty, poprawny pod względem gramatyki i wymowy”.
“Lubię, kiedy tata mówi do mnie po niemiecku, a mama po polsku, bo wtedy opowiadają mi najciekawsze
historie i wspomnienia”.
Co czują rodzice: “Chociaż język niemiecki jest dominujący w naszym codziennym życiu udowadniamy
każdego dnia, że Polska jest w naszych sercach, jest dla nas ważna”.
Dziecko imigrantów: “Rodzice uczą mnie, że można kochać dwa kraje równocześnie. Chociaż w domu
rozmawiamy najczęściej po polsku, to rodzice pilnują, abym biegle nauczył się także władać językiem kraju, w którym mieszkamy. W naszym domu czytamy książki i oglądamy filmy w obu językach, bo oba kraje
są dla nas ważne”.
Co czują rodzice dziecka dwujęzycznego:
Ojciec: “Chociaż nie rozumiem polskiego cieszę się, że moja żona uczy nasze dzieci swojego rodzimego
języka, bo dzięki temu mają świetny kontakt z dziadkami w Polsce. Wiem też, że jako dwujęzyczni od
urodzenia będą mieli ułatwiony start w dorosłość zwłaszcza z zawodach związanych z tłumaczeniami,
w dyplomacji czy handlu pomiędzy dwoma krajami”.
Matka: “Odkąd urodziły się nasze dzieci i wychowujemy je dwujęzycznie czuję, że nasze małżeństwo jest
jeszcze bardziej udane, niż na początku. Chociaż mieszkamy w Niemczech, mój mąż szanuje moją ojczyznę i jej kulturę, interesuje się sprawami mojego kraju”.
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Zalety wynikające z dwujęzyczności potwierdzone naukowo:
• dzieci dwujęzyczne dysponują większym potencjałem intelektualnym, gdyż myślenie i mówienie
w dwóch językach jest wspaniałą gimnastyką dla umysłu, rozwijającą zdolności kognitywne, analityczne i metajęzykowe,
• dzieciom dwujęzycznym łatwiej jest się skoncentrować się na wykonywanym zadaniu, mają doskonałą podzielność uwagi i wykazują się większą wrażliwość na relacje semantyczne i gramatyczne między wypowiedzeniami w różnych językach,
dwujęzyczność dziecięca pozytywnie wpływa na umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi
• dzieci dwujęzyczne są empatyczne, tolerancyjne i posiadają rozwiniętą zdolność rozpoznawania
potrzeb innych ludzi i własnych
• dwujęzyczność wiąże się z dwukulturowością; bilingwale znają i rozumieją kulturę obu krajów,
posiadają wiedzę na temat historii, geografii, tradycji przez co stają się naturalnymi łącznikami
pomiędzy dwoma narodami,
• dwujęzyczność chroni przed zaburzeniami rozwoju emocjonalnego; dzieci, do których rodzice
mówią w swoim rodzimym języku, osiągają poczucie wewnętrznego komfortu, nabywając wystarczający bogaty zasób słów, aby określać wszystkie odcienie swoich uczuć i przeżyć,
• dwujęzyczność ułatwia naukę kolejnych języków.
Komunikacja domowa – jak wybrać język wspólny dla wszystkich domowników
Odpowiedzi na to pytanie każdy rodzic powinien szukać w swoim umyśle i w swoim sercu. Sytuacja
każdej rodziny jest inna, dlatego wybierając język, który będzie podstawowymw codziennej domowej komunikacji należy wziąć pod uwagę kryterium psychologicznego komfortu domowników.
Wiele rodzin dwujęzycznych zmienia strategię domowej komunikacji na różnych etapach życia taka elastyczność jest wskazana i pożyteczna. Opcji wyborów może być naprawdę wiele. Oto, kilka
przykładów:
Stephen, którego już poznaliście w trzecim rozdziale, jest trójjęzyczny od urodzenia: jego językami
rodzimymi są dwa języki afrykańskie z rejonu Kenii oraz język angielski. Również żona Stephena jest trójjęzyczna od urodzenia, jednak jej językami rodzimymi są dwa inne języki afrykańskie
z Kongo i francuski. Oboje biegle posługują się również językiem włoskim, gdyż ukończyli studia
we Włoszech. W momencie, kiedy się poznali język włoski był jedynym językiem, który oboje znali
bardzo dobrze, dlatego stał się językiem ich małżeństwa. Kiedy na świat przyszły ich córki, włoski
pozostał podstawowym językiem ich domowej komunikacji, jednak dziewczynki uczą się również
angielskiego i francuskiego od taty i mamy.
Federica, która jest w połowie Amerykanką i w połowie Włoszką, a do tego językową poliglotką
ma męża Włocha. Ich starsza córka przyszła na świat w Italii, jednak, kiedy była malutka, przeprowadzili się do Anglii, gdzie urodził się ich młodszy synpo czym, po kilku latach znowu wrócili do
Włoch. Zasadniczo w ich domu mówiło się zawsze i po włosku, i po angielsku (amerykańsku). DzieciFederici są dwujęzyczne, choć ich rozwój językowy nie był jednakowy. Przykładowo młodszy syn
w momencie przeprowadzki do Włoch, znał słabo język włoski, gdyż urodził się w Anglii.
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Pia i jej mąż są Filipińczykami, jednak poznali się we Włoszech. Pia jest dwujęzyczna od urodzenia jej rodzimymi językami są angielski i tagalog. Włoskiego nauczyła się jako nastolatka, w momencie
przeprowadzki do Włoch. Mąż Pii pochodzi z filipińskiej wyspy, która posiada swój odrębny język.
Ponieważ do Włoch przybył w wieku szkolnym,włoski stał się szybkojego drugim językiem. Wspólnym językiem dla Pii i jej męża był więc w momencie poznania się język włoski. Kiedy na świat
przyszły ich córki, Pia dbała, aby nauczyły się języka tagalskiego, mimo, że z mężem nadal rozmawiała po włosku. Po kilku latach stałego, codziennego kontaktu z językiem rodzimym Pii nie tylko
dziewczynki, ale również ich tata nauczyli się biegle mówić po tagalsku.  
Agnieszka ma męża Włocha. Mieszkają w Rzymie. Kiedy na świat przyszedł ich syn Gabryś od początku pragnęli, aby był dwujęzyczny. Początkowo Agnieszka mówiła do Gabrysia po polsku tylko
wtedy, gdybyła z dzieckiem sama, ponieważniechciała, aby mąż czuł się wykluczony z rozmowy. Teraz, kiedy Gabryś ma lat 10 prawie cały czas rozmawia z nim po polsku. Mąż bardzo się z tego cieszy,
gdyż sam rozumie coraz więcej słów w języku polskim. Po włosku cała trójka natomiast rozmawia
podczas wspólnych posiłków.
Alicja i Krzysztof mają trójkę dzieci. Starają się mówić do dzieci po polsku, jednak tylko najmłodszy
syn odpowiada im w domu w tym samym języku. Wszystkie dzieci są dwujęzyczne, choć starsza
dwójka mówi po polsku tylko, kiedy jest to konieczne, np. podczas wakacji w Polsce lub na zajęciach w sobotniej Szkole Polskiej, do której uczęszczają. Na co dzień wolą mówić po włosku.

CZTERY STRATEGIE WYCHOWANIA DWUJĘZYCZNEGO
Eksperci od dwujęzyczności wyodrębnili cztery strategie, pomagające w organizacji dwujęzycznego
wychowania. Żadna z tych metod nie jest ani lepsza, ani gorsza, sprawdzają się w konkretnej sytuacji rodzinnej.
One parent– One Language, OPOL – Jeden rodzic – jeden język
Strategia polega na tym, że każdy rodzic zawsze zwraca się do dziecka w innym języku, niż współmałżonek. Najczęściej oboje rodzice mówią do dziecka w swoim ojczystym języku. Strategia ta
często stosowana jest przez rodziców różnojęzycznych.
Minority Language at Home, mL@H
Język mniejszości w domu - strategia polega na tym, że wszyscy domownicy rozmawiają w języku
mniejszościowym. Jest ona szczególnie chętnie stosowana w rodzinach emigrantów.
Time and Palce, T&P – Czas i miejsce
Strategia, w której ustala się, że w konkretnym miejscu i czasu mówimy w danym języku. Na przykład codziennie po południu, przez godzinę mówimy po polsku, bawimy się w gry edukacyjne,
czytamy na głos polskie książki. Niektóre rodziny wybierając cykle roczne –mL@H– w czasie trwania roku szkolnego rozmawiają tylko w jednym języku, a na drugi język przestawiają się całkowicie
w momencie wyjazdu na wakacje do drugiego kraju.
Mixed Language Policy, MLP – Strategia mieszania języków
Strategia popularna w świecie, zwłaszcza w wielojęzycznych rejonach Azji. Języki praktycznie cały
czas są ze sobą mieszane. Wybór języka zależy przeważnie od tematu lub sytuacji. Np. na tematy szkolne rozmawia się tylko w języku oficjalnym, a w języku domowym lub lokalnym dialekcie
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o sprawach rodzinnych czy życiu społecznym.  
Co robić, kiedy dziecko nie chce mówić w języku dziedziczonym?
Zjawisko, w którym dziecko buntuje się przeciwko nauce języka dziedziczonego jest dość powszechne i w niektórych sytuacjach zupełnie naturalne. Przykładowo dzieci z rodzin imigranckich, nie
chcą mówić w języku dziedziczonym poza domem. Wynika to z uwarunkowań psychologicznych:
w pewnym wieku dzieci nie chcą, czuć się “inne” od swoich rówieśników, pragną jak najsilniej zasymilować się ze swoją grupą.
Znam całą rzeszę młodych ludzi dwujęzycznych od urodzenia, którzy zaczęli czynniemówić w języku dziedziczonym będąc już praktycznie dorosłymi ludźmi. Dziś wspominają, że choć sami woleli
wypowiadać się w języku dominującym, cieszyli się i lubili, że rodzice mówią do nich po polsku.
Co robić, gdy nauczyciel przekonuje nas, że powinniśmy zrezygnować z dwujęzycznego wychowania, gdyż jest ono szkodliwe dla dziecka?
Badania naukowe nie wykazały, aby dwujęzyczne wychowanie miało jakiekolwiek negatywne skutki dla rozwoju dziecka. Szkodliwa jest natomiast niewiedza na temat bilingwizmu i różnego rodzaju
nieporozumienia.
Nauczyciel, który żąda od rodzica-cudzoziemca, aby mówił do dziecka wyłącznie w języku kraju
pobytu najczęściej nie zdaje sobie sprawy, że wydaje komunikat o treści: “proszę, aby mówił pan/
pani do swojego dziecka w języku, który zna pan/pani najgorzej, leksykalnie ubogim, który kaleczy
pan fonetycznie i gramatycznie”. Takie żądanie, to oczywisty nonsens. Jeśli dziecko nie radzi sobie
w szkole, gdyż niezna języka, nauczyciel powinien skłonić rodziców, do tego, aby zapewnili dziecku
częstszy kontakt z autochtonami, np. poprzez częstsze wychodzenie z domu, oglądanie lokalnej
telewizji.
Co robić, kiedy istnieje podejrzenie, że dziecko ma opóźniony rozwój mowy lub ma problemy
logopedyczne?
W przypadku dzieci wychowywanych przez rodziców różnojęzycznych lub imigrantów istotne jest,
aby diagnoza logopedyczna została przeprowadzona przez specjalistę, który rozumie zjawisko dwujęzyczności. O błędną diagnozę nie jest trudno, kiedy specjalista nie zna kontekstu kulturowo-językowego rodziny.  
Co robić, gdy dziecko miesza języki?
W rodzinach dwujęzycznych mieszanie języków jest zjawiskiem powszechnym. Aby jednak ułatwić dziecku poprawną naukę obu języków należy dawaćmu dobry przykład. Starajmy się zatemnie
wtrącać do naszych wypowiedzi obcych słówek, fraz i form gramatycznych.
Naukowcy udowodnili, że dzieci dwujęzyczne najczęściej mieszają języki świadomie w pewnych
sytuacjach, np. w rozmowie z rodzeństwem. Rzadko wplatają obce słowa, kiedy rozmawiają z osobami, októrych wiedzą, że są jednojęzyczne.
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6.

Dziesięć wskazówek, które pomogą Ci
w dwujęzycznym wychowaniu dziecka

“Pewnego dnia sposób, w jaki mówimy do dzieci stanie się ich własnym głosem.
Bądźmy uważni”
PeggyO’Mara
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1. Pamiętaj, że to Ty jesteś najlepszym nauczycielem dla swojego dziecka. To Ty nauczysz je wypowiadać pierwsze słowa, nazywać uczucia i mówić: „Kocham Cię” i „Dziękuję”. Mówiąc do dziecka
w jednym lub w kilku językach uczysz je nie tylko wyrazów, ale znaczenia, które ze sobą niosą. Staraj się mówić do dziecka w języku, który znasz najlepiej.
2. Bądź cierpliwy i wytrwały. Często i na różne sposoby tłumacz dziecku jak ważne jest, aby znało
i rozumiało dwa języki.
3. Spraw, aby nauka drugiego języka wywoływała w dziecku same przyjemne skojarzenia.
Celebruj chwile, kiedy wspólnie spędzacie czas i rozmawiacie w określonym języku.
Zasada celebrowania momentów związanych z nauka języka dziedziczonego sprawdziła się
w moim domu. Kiedy Jaś osiągnął wiek szkolny bardzo zależało mi, aby uczył się równolegle
czytać i pisać zarówno po włosku, jak i po polsku. Optymalnym rozwiązaniem wydało mi się
zapisanie go do sobotniej szkoły polonijnej. Był tylko jeden problem: szkoła,  która najbardziej
odpowiadała moim oczekiwaniom mieściła się 70 kilometrów od naszego domu.
Aby zdążyć na zajęcia musieliśmy wstawać w każdą sobotę o 6 rano. Ze względu na daleką
podróż wracaliśmy do domu późnym popołudniem.  Ten sam scenariusz powtarzaliśmy przez
ponad trzy lata. Zrobiłam wszystko, aby te dni  kojarzyły się mojemu synowi tylko pozytywnie.  
Starałam się celebrować te nasze „polskie” soboty. Chwaliłam i nagradzałam syna za trud włożony w naukę języka polskiego.
4. Pamiętaj, że w przyszłości Twoje dziecko pójdzie za Twoim przykładem, nie za Twoją radą.
Daj dobry przykład. Rozmawiaj ze znajomymi w Twoim języku, kiedy tylko masz okazję, chociażby
przez telefon. Czytaj książki w Twoim języku, bądź na bieżąco ze sprawami Twojego kraju.
5. Szukaj wsparcia w otoczeniu. Zaprzyjaźnij się z innymi rodzinami, dla których wychowanie
z poszanowaniem przynależność do kilku kultur jest ważne. O ile to możliwe staraj się wybrać szkołę, w której kładzie się nacisk na naukę języków obcych i poznawanie innych kultur.
6. Wykorzystuj dwujęzyczne szkolnictwo oraz szkoły, świetlice, domy kultury, w których dziecko
będzie mogło pogłębiać naukę języka mniejszościowego.
7. Nie stosuj presji wobec dziecka i wyrzuć ze swojego języka słowo „musisz”. Ty i Twoje dziecko
MOŻECIE mówić w języku, w którym każde z Was czuje się najlepiej. Twoje dziecko nie chce odpowiadać w języku dziedziczonym? Trudno, to jego wybór. Ty nadal MOŻESZ do niego mówić w Twoim języku. Nie uwierzysz jak szybko Twoje dziecko, zacznie używać języka mniejszościowego.
8. Nie wyśmiewaj językowych błędów swojego dziecka, nie kpij z jego pomyłek, nie rań jego uczuć.
9. Nie ucz dziecka języka, ucz POPRZEZ język. Rozmawiaj z dzieckiem o świecie, o sprawach,
które go ciekawią, które są dla Was ważne. Filmy, piosenki i książki niech będą pretekstem do rozmawiania o tym co widzieliście, słyszeliście, co Was fascynuje, zachwyca lub boli.
10. Szukaj inspiracji i bądź dla innych inspiracją. W Twoim otoczeniu jest wiele osób, które chciałaby zacząć przygodę z dwujęzycznością, a nie wiedzą od czego zacząć. Podpowiedz im jakie strategie można stosować i jakie dają efekty, dziel się Twoim doświadczeniem. Sięgaj po opracowania
dotyczące dwujęzyczności, poznaj biografie sławnych poliglotów i osób wielojęzycznych.
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7.
Biogramy

Danuty Wojtaszczyk i Anny Malczewskiej
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Danuta Wojtaszczyk – (wł. Danuta Anna Wojtaszczyk) – magister filologii polskiej, nauczycielka,
dziennikarka, działaczka społeczna, wydawca. Urodziła się w 1977 roku Gdyni, od 2001 mieszka we
Włoszech (obecnie w Anzio). Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.
Po przybyciu do Rzymu otrzymała zatrudnienie we włoskiej RAI, przy realizacji kanału streaming
Ponte Radio o tematyce społecznej. W latach 2001-2005 współpracowała z Fundacją rzymską J.S.
Umiastowskiej. Od 2002 roku angażuje się w działania społeczne na rzecz Polonii i promowania
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. W latach 2002-2010 sprawowała funkcję wiceprezesa Stowarzyszenie KulturalngoComunitàPolacca. W latach 2002-2005 współtworzyła redakcję Biuletynu
Informacyjnego „Polonia Włoska”, a w latach 2002-2008 była członkiem Zarządu Związku Polaków
we Włoszech. W latach 2006-2010 pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im.
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie. Oprócz pracy dydaktycznej, przewidzianej w umowie zatrudnienia, prowadziła w czynie społecznym warsztaty dziennikarskie dla
chętnych uczniów.
Od 2006 roku tworzy dziennikarski duet z Anną Malczewską, wspólnie z którą kieruje redakcją serwisu informacyjnego oraz czasopisma dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat” (www.naszswiat.it)
oraz portalu Polaków w Niemczech PolskiObserwator.de.
Autorka licznych publikacji interwencyjnych i listów otwartych broniących dobrego imienia Polski
i Polaków za granicą oraz w sprawach dotyczących aktualnych problemów, między innymi opieki
nad polskimi miejscami pamięci we Włoszech czy problemami społeczności Polaków we Włoszech.
Współorganizatorka konferencji w siedzibie Senatu Republiki Włoskiej w 2009 roku, poświęconej
problemowi łamania praw obywateli Unii Europejskiej we Włoszech. Autorka przemówienia-apelu skierowanego do włoskiego rządu i wygłoszonego w obecności włoskich parlamentarzystów.
Współautorka analiz i raportów statystycznych, dotyczących Polaków we Włoszech.
Tłumaczka i współautorka publikacji tematycznych wydawanych przez Wydawnictwo Stranieri in
Italia, między innymi poradników prawnych dla cudzoziemców we Włoszech oraz współautorka
i prezenterka dziennika radiowego w języku polskim nadawanego w rzymskim metrze.
Bohaterka reportażu Alessandro Leogrande, “Uomini e caporali”, (Mondadori, 2008 r.), poświęconego obozom pracy na południu Włoch, w których przetrzymywani byli Polacy. W udzielonym
autorowi książki wywiadzie, wyjaśnia złożoność fenomenu handlu ludźmi, którego ofiarami padali
obywateli Polski.
W latach 2007-2009 redaktor tygodnika dla Polaków w Wielkiej Brytanii „The PolishObserver”, wydawanego początkowo jako dodatek do „Naszego Świata”. Współautorka, wraz z Anną Malczewską,
koncepcji pisma.
W 2015 content i community manager portalu Migreat.com. W latach 2014-2016 właścicielka gdyńskiego Wydawnictwa DANA, nakładem którego ukazało się polsko-włoskie wydanie „Baśni srebrzystego księżyca” – „Le fiabedella luna argentata” Weroniki Madryas.
Wspiera prace badawcze i działalność swojego męża, Krzysztofa Piotrowskiego, znawcy tematu
bitwy o Monte Cassino, który od 1996 roku prowadzi badania terenowe polskiego odcinka natarcia.
Współtworzyła z nim między innymi cykl artykułów śledczych, poświęconych sprawie braku sprawowania należytej opieki nad cmentarzem polskim na Monte Cassino oraz pomagała w promocji
braterstwa miast Jelcz-Laskowice i Casamassima oraz wzniesienia Pomnika 3. Dywizji Strzelców
Karpackich i 2. Brygady Pancernej w San Vittore del Lazio (Włochy).
Za swoją działalność na rzecz Polski otrzymała odznaczenia: Medal Pro Memoria (2009 r.),
Medal Pro Patria (2015 r.),
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej (2015 r.).
W 2018 r. wraz z Anną Malczewską uhonorowana statuetką Polak Roku we Włoszech w kategorii
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SZTUKA-KULTURA-SPORT redakcja Dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat”.
Prywatnie szczęśliwa żona i matka. Zdeklarowana italofilka. Ma sentyment do Ameryki Południowej, zwłaszcza Brazylii, w której mieszkała przez blisko rok. Pasje: wędrówki górskie, loty motolotnią, doskonalenie warsztatu tłumacza polsko-włoskiego oraz poszerzanie wiedzy zwłaszcza o Włoszech, o historii 2. Korpusu Polskiego i o wychowaniu dzieci dwujęzycznych.
Anna Maria Malczewska – od 2006 r. redaktor Dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat”.
Od 2009 r. Senior Content Manager portalu dla Polaków we Włoszech www.naszswiat.it i serwisu
informacyjnego dla Polaków w Niemczech www.polskiobserwator.de (2016-).
W latach 1997-2006 współpracowała z powstałą w 1944 roku Fundacją Rzymską Margrabiny J. S.
Umiastowskiej, której celem od 1989 r. jest promocja badań dotyczących stosunków polsko-włoskich oraz dokumentowanie obecności i działalności Polaków we Włoszech w XX wieku.
W latach 1997-2005 członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”, będącego organem Związku Polaków we Włoszech i wydawanym we Włoszech od 1996 r.
W latach 2001-2010 członek Zarządu Związku Polaków we Włoszech.
W latach 2003-2010 prezes działającego od wielu lat stowarzyszenia polonijnego ComunitàPolacca
w Rzymie .
W latach 2007-2010 redaktor odpowiedzialny Tygodnika dla Polaków w Wielkiej Brytanii „The PolishObserver”, skierowanego do Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich i będącego własnością wydawnictwa Stranieri in Italia.
Tłumaczka i współautorka publikacji tematycznych wydawanych przez Wydawnictwo Stranieri in
Italia, między innymi poradników prawnych dla cudzoziemców we Włoszech. W ramach projektu realizowanego przez ww. wydawnictwo, wraz z Danutą Wojtaszczyk, prowadziła przez kilka lat
dziennik radiowy w języku polskim, nadawany w rzymskim metrze i adresowany do polskich emigrantów oraz turystów.
Promotorka wśród Polaków we Włoszech projektu „OperationVote”, powstałego z inicjatywy stowarzyszenie COSPE i mającego na celu promocję udziału obywateli Unii Europejskiej w życiu politycznym kraju ich pobytu.
Inicjatorka projektu muzycznego „Polonia włoska Ojczyźnie” (2018), którego celem było uczczenie
przez Polaków we Włoszech 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Z tej okazji, dwoje polskich artystów mieszkających i tworzących we Włoszech – Aleksander Nowak z Rzymu i Edyta
Kamińska z Bresci zostało zaproszonych do nagrania piosenki pt. „Niepodległa”.
W 2018 r. wraz z Danutą Wojtaszczyk uhonorowana statuetką Polak Roku we Włoszech w kategorii
SZTUKA-KULTURA-SPORT redakcja Dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat”.
Założycielka grupy „Polki sobie radzą. Przedsiębiorcze Polki we Włoszech” (2018), mającej na celu
aktywację i wsparcie Polek prowadzących i chcących otworzyć własne firmy we Włoszech oraz kobiet pragnących zmienić swoje życie na emigracji.
Od 2019 roku współpracuje z inicjatorkami projektu „Kobiecy Challenge” z Niemiec.
Organizatorka i współorganizatorka wielu imprez polonijnych oraz wystaw polskich artystów we Włoszech.
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Nauka języka polskiego w Niemczech
Rodzice dzieci, którzy chcą, by ich pociechy zaczęły lub kontynuowały naukę języka polskiego
w Niemczech mogą skorzystać z szerokiej gamy ofert, począwszy od szkół działających przy polskich placówkach, a kończąc na szkołach polonijnych.
W 1991 roku Polska i Niemcy podpisały „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”,
w którym jest między innymi mowa o zapewnieniu możliwości nauczania języka polskiego w publicznych placówkach oświatowych w Niemczech obywatelom RFN polskiego pochodzenia. Według niemieckich danych urzędowych z 2012 roku, języka polskiego w Niemczech uczyło się ok. 50
tys. osób, w tym 8300 w szkołach. Najwięcej szkół, które oferują obie możliwości, jest we wschodnich krajach związkowych graniczących z Polską oraz tam, gdzie występują największe skupiska
ludności polskiego pochodzenia jak na przykład w Nadrenii Północnej-Westfalii. Języka polskiego w
szkołach we wschodnich Niemczech można uczyć się w Berlinie, Brandenburgii, Meklemburgii-PP,
Saksonii. Natomiast w zachodniej części Niemiec w: Bawarii, Bremie, Badenii-Wirtembergii (BW),
Dolnej Saksonii, Hamburgu, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie, Kraju Saary.
Szkoły Polskie przy Konsulatach RP w Niemczech
W Niemczech działa 7 Szkół Polskich działających przy Konsulatach RP, w których realizowany jest
program uzupełniający (przedmioty ojczyste – język polski i wiedza o Polsce):
Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII
Kierownik: Jolanta Pulińska-Meryng
strona www Szkoły | www.kolonia.orpeg.pl
adres e-mail  | kolonia@orpeg.pl
Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU
Kierownik: Elżbieta Bach - Kurpiewski
strona www Szkoły | www.hamburg.orpeg.pl
adres e-mail |  hamburg@orpeg.pl
  
Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą
w NORYMBERDZE
Kierownik: Jarosław Muszyński
strona www Szkoły | www.norymberga.orpeg.pl
adres e-mail  | norymberga@orpeg.pl
Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w REMSECK
Kierownik: Justyna Gołąbek
strona www Szkoły | www.remseck.orpeg.pl  
adres e-mail  | remseck@orpeg.pl
Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem
Kierownik: Eulalia Tomys
strona www Szkoły | www.frankfurt.orpeg.pl
adres e-mail | frankfurt@orpeg.pl
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Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM
Kierownik: Jarosław Muszyński
strona www Szkoły | monachium.orpeg.pl
adres e-mail | monachium@orpeg.pl
Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w BERLINIE
Kierownik: Izabella Kamińska - Baryła
strona www Szkoły | www.berlin.orpeg.pl
adres e-mail | berlin@orpeg.pl berlin@orpeg.pl
Szkoły polonijne
Dzięki projektowi „Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa”, w 2017 roku
powstała interaktywna mapa z ponad 150 polonijnymi placówkami oświatowymi na terenie RFN,
wraz z adresami. Można ją znaleźć na stronie www.szkolapopolsku.de.
Nauka języka polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech
Przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech działa 36 szkół:
Augsburg
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
przy PMK w Augsburgu
Thommstr. 24 B
86153 Augsburg
Tel. 0821/ 307 49
Berlin
Nauczanie języka polskiego w PMK w Berlinie
Lilienthalstr. 5
10965 Berlin
Tel. 030/ 752 40 80
Bielefeld
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
przy PMK w Bielefeld
Greifswalder Str. 65
33605 Bielefeld
Tel. 0521/ 270 10 18
www.pmk-bielefeld.de/szkola
Bordesholm
Szkoła Sobotnia – Elmshorn
Bahnhofstr. 94
24582 Bordesholm
Tel. 04322/ 698 15 04
Bremen
Nauczanie języka polskiego przy PMK w Bremen
Osterlingerstr. 35
28217 Bremen
Tel. 0421/ 32 61 93
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Bremerhaven
Nauczanie języka polskiego przy PMK w Bremerhaven
Bachstr. 4
27570 Bremerhaven
Tel. 0471/ 469 37
Chemnitz
„Nasza Szkoła” przy parafii św. Antoniego
Maria Schwebs
Edwin-Hoernle Str. 14
09131 Chemnitz
Tel. 0371/ 41 19 89
Dortmund
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Dortmundzie
Rheinische Str. 174
44147 Dortmund
Tel. 0231/ 162 93 88
Drezno
Parafialna Szkółka Języka Polskiego i Religii w Dreźnie
Schweriner Str. 27
01067 Dresden
Tel. 0351/ 498 47 31
Frankfurt/M
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK Frankfurt/M
Halina Koblenzer
Stefan-Zweig-Str. 10
60431 Frankfurt/M
Tel. 069/53 05 82 45
Hamburg
Parafialna Szkoła Sobotnia przy PMK w Hamburgu
Gr. Freiheit 41
22767 Hamburg
Tel. 040/ 31 00 40
Hannover
Centrum Kształcenia Języka Polskiego,
Kultury i Tradycji przy PMK w Hanowerze T.Z.
Stilleweg 12 B
30655 Hannover
Tel. 0511/ 649 85 04 Fax. 0511/ 647 79 21
Hanau
Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji – Szkoła Polska
Friedrichstr. 37
63450 Hanau
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Tel. 06181/315 59
Gregor Glebocki (gregor.glebocki@t-online.de)
Ingolstadt
Szkoła Języka Polskiego przy PMK w Ingolstadt
Gaimersheimer Str. 32
85057 Ingolstadt
Tel. 0841/ 848 45
Kaiserslautern
Szkoła Języka Polskiego przy PMK Kaiserslautern
Gaustr. 6
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631/ 311 56 76
Karlsruhe
Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy PMK w Karlsruhe T.Z.
Südendstr. 39
76137 Karlsruhe
Tel. 0721/ 246 54
Kassel
Szkoła Języka Polskiego przy „Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego e.V.”
w Kassel
Akazienweg 26
34117 Kassel
Tel. 0561/ 491 01 52
Kiel
Szkoła przy PMK Kiel
Drachenbahn 2
24159 Kiel
Tel. 0431/ 375 05 32
Landshut
Nauczanie języka polskiego przy PMK w Landshut
Niedermayerstr. 7
84028 Landshut
Tel. 0871/ 58 46
Ludwigsburg
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu
Moldaustr. 20
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141/ 89 33 69
Lübeck
Szkoła Nauki Języka Polskiego Towarzystwa „Lübeck 95” e.V. przy PMK Lübeck
Regina Majeran
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Korvettenstr. 50 E
23558 Lübeck
Tel. 0451/ 89 54 59
Lubeka95@gmx.de
Mainz
Szkoła Przedmiotów Ojczystych przy Polskiej Misji Katolickiej w Mainz
Willigisstr. 6
55116 Mainz
Tel. 06131/ 23 48 16
Mannheim
Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych przy PMK w Mannheim
A4, 1
68159 Mannheim
Tel. 0621/ 247 15
Monachium
Szkoła Przedmiotów Ojczystych przy PMK Monachium-Neuperlach
Izabela Kulesza-Ubrich
Schumacherring 3
81737 München
Tel. 089/ 67 89 615
k.izabela@web.de
Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego w Monachium e.V.”
Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II
Heßstr. 26
80799 München
Tel. 089/ 273 22 00
Neu-Ulm
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Neu-Ulm
Augsburgerstr. 37
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731/ 72 15 79
Offenbach
Szkoła Parafialna
Berliner Str. 274
63067 Offenbach
Tel. 069/ 88 96 72
Regensburg
Nauka Języka Polskiego przy PMK w Regensburgu
Belgrader Str. 4
93055 Regensburg
Tel. 0941/ 79 44 78
33

Riegelsberg
Nauka Języka Polskiego i Religii
Hixbergerstr. 1
66292 Riegelsberg
Tel. 06806/ 98 71 16
Rosenheim
Szkoła Przedmiotów Ojczystych
Heilig-Geist-Str. 46
83022 Rosenheim
Tel. 08031/ 337 71
Schwäbisch-Gmünd
Szkółka Sobotnia Języka Polskiego przy Rzym. Kat. Parafii Polskiej „Miłosierdzia Bożego” w Schwäbisch-Gmünd
St. Salvator 1
73525 Schwäbisch-Gmünd
Tel. 07171/ 25 17
Siegen
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Siegen
Weidenauer Str. 28 A
57078 Siegen
Tel. 0271/ 238 46 67
Tuttlingen
„Szkółka Sobotnia“ języka polskiego i tradycji polskiej przy PMK w Tuttlingen
Ewa Markiefka
Balinger Str. 95
78532 Tuttlingen
Tel. 0157 719 748 24
Weinstadt
Szkółka Języka Polskiego przy „Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Stuttgarcie e.V.”
Edyta Matejko
Burrisweg 5
71384 Weinstadt
Tel. 07151/ 27 94 63
info@polnischalsfremdsprache.de
Wiesbaden
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Wiesbaden
PRO CULTURA CHRISTIANA e.V.
Lessingstr. 19b
65189 Wiesbaden
Tel. 0611/ 308 18 21
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Würzburg
Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu
i Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu – filia w Schweinfurcie
Virchowstr. 20
97072 Würzburg
Tel. 0931/ 78 15 14
info@pmk-wuerzburg.de
Źródło: www.szkolapopolsku.de ; www.pmk-niemcy.eu ; Dw.com/pl

Serwisy internetowe i blogi na temat
dwujęzyczności w języku polskim:
https://polonia.edu.pl/ strona internetowa Fundacja Edukacji Polonijnej
http://dwujezycznosc.blogspot.com/ blog Elżbiety Ławczys
http://www.cieszynska.pl/ blog Jagoda Cieszyńskiej
http://elenapopolsku.blogspot.com/ - blog Alicji Lejkowskiej
http://www.podarujdzieckujezyk.org/ strona internetowa kampanii prowadzonej przez Stowarzyszenie APPLA- Association for the Promotion of Polish Language Abroad,
https://www.dobrapolskaszkola.com/ - serwis internetowy DobraPolskaSzkola.com
https://bilingualmind.com/ blog Agnieszki Pędrak
http://dwujezycznosc.info/ - serwis internetowy prowadzony przez członków Laboratorium
Psychologii Języka i Dwujęzyczności „LangUsta”
http://edukacjadwujezyczna.com/ - serwis internetowy z publikacjami różnych autorów zajmujących się zagadnieniem dwujęzyczności
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Dieses Buch widme ich Krzysiek, unserem Sohn Jaś
und allen mehrsprachigen Kindern, ihren Eltern und Lehrern
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Inhaltsübersicht:
Einleitung
Wie kann Ihnen dieses Buch dabei helfen, Ihr Kind zweisprachig zu erziehen?
1. Die Macht des zweisprachigen Geistes
2. Natürlich zweisprachig oder wie ein junges Gehirn Sprachen aufsaugt
3. Ändern Sie Ihre Denkweise über den Spracherwerb
4. Es ist nie zu spät. Wahre Geschichten zweisprachiger Kinder, die erst spät mit dem Abenteuer des
Erwerbs ihrer Herkunftssprache begonnen haben
5. Die Besonderheiten der Entwicklung zweisprachiger Kinder, oder wie Sie sich bei Problemen
nicht abschrecken lassen
6. Zehn Ratschläge, die Ihnen die Erziehung eines zweisprachigen Kinds erleichtern
7. Biogramme von Danuta Wojtaszczyk und Anna Malczewska
8. Polnisch lernen in Deutschland. Liste polnischer und auslandspolnischer Schulen (bearb. von
Anna Malczewska)
9. Interessante Portale und Blogs zur zweisprachigen Erziehung
Bibliographie
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„Die Sprache ist die Landkarte der Kultur.
Sie sagt Dir, woher die Menschen kommen und wohin sie streben.“
Rita Mae Brown

Einleitung
Ich habe Polen als frischgebackene Magistra der polnischen Philologie verlassen. Die Ferien, einschließlich Jobben, sollten eigentlich zwei Monate dauern, verlängerten sich aber insgesamt um
knapp 20 Jahre. Seit über zwei Jahrzehnten habe ich ständigen Kontakt mit Menschen, die sich seit
frühester Kindheit in mehr als einer Sprache verständigen konnten und im Kontakt mit mehreren
Kulturen aufgewachsen sind. Dies sind besondere Menschen, die trotz ganz durchschnittlich ausgeprägter Begabung außergewöhnliche Erfolge im Leben verzeichnen können, und das praktisch
in allen Bereichen. Auch wenn es vorkommt, dass sie beim Lernen Schwierigkeiten haben, fallen
sie nur sehr selten durch eine Prüfung. Auf der Arbeit gehören Sie zu den Führungskräften. Im Privatleben und in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen sind sie Meister darin, Beziehungen
auf Grundlage von Empathie und Respekt zu knüpfen. Ihre Biographien sind sehr unterschiedlich,
beweisen aber alle eindeutig, dass es NIE zu spät ist, ein Kind zweisprachig zu erziehen und dies
IMMER das beste Geschenk ist, das man einem jungen Menschen mit auf den Weg geben kann.
Einige Jahre habe ich in Italien lebende Kinder und Jugendliche in der polnischen Sprache unterrichtet. Seit über zehn Jahren arbeite ich als Journalistin in internationalen Redaktionen, unter Menschen aus dutzenden verschiedenen Ländern. Außerdem bin ich Mutter eines zweisprachig erzogenen Sohnes – Jaś. Ich weiß also aus eigener Erfahrung und auch aus Gesprächen mit
Schülern und Bekannten, dass die zweisprachige Erziehung oft problematisch scheint.
Deshalb ist diese Veröffentlichung über die Erziehung zweisprachiger Kinder entstanden, die ich
allen gemischten (verschiedensprachigen) Paaren, Auswandererfamilien und ihren Verwandten
sowie Lehrern von Kindern mit Wurzeln im Ausland widme. Bevor ich diese Publikation verfasst
habe, habe ich zahlreiche wissenschaftliche Texte über die Zweisprachigkeit gelesen, wobei diese
als natürliche Befähigung verstanden wird, sich in mehr als einer Sprache zu verständigen. Ich
habe aber festgestellt, dass ich das meiste über das Phänomen der Zweisprachigkeit durch die Beobachtung des Lebens zweisprachiger Menschen erfahren habe – Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Wie kann Ihnen dieses Buch dabei helfen, Ihr Kind zweisprachig zu erziehen?
Haben Sie einmal darüber nachgedacht, wie es möglich ist, dass es in unseren immer multikulturelleren Gesellschaften verhältnismäßig wenige polyglotte Menschen gibt? Wie kann es sein, dass
wir – und das, obwohl wir alle wollen, dass unsere Kinder zweisprachig aufwachsen und wir nicht
gerade wenig Geld in Unterricht und Kurse aller Art investieren – große Schwierigkeiten haben,
ihnen unsere eigene Muttersprache zu vermitteln?
Der Grund dafür ist äußerst banal – wir haben Angst. Angst, unser Kind zu „verwirren“. Angst, dass
unser Partner, der unsere Muttersprache nicht versteht, sich aus dem Gespräch ausgeschlossen
fühlt. Angst, dass unser Kind die Sprache des Aufenthaltslands nicht gut genug erlernt und deshalb
später Probleme in der Schule haben wird. Angst, dass es bereits zu spät ist, um die Erziehungsmethoden zu ändern, weil unsere Kinder schon groß sind. Angst, unserem Sohn oder unserer Tochter
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Zwang anzutun, wenn sie nicht in unserer Muttersprache sprechen möchten.
All diese Ängste kann man mit der Angst vor der Dunkelheit vergleichen. Dabei reicht schließlich
ein Griff zum Lichtschalter, um unseren Geist zu erleuchten und zu verstehen, dass es das gefürchtete Ungeheuer oder Gespenst gar nicht gibt.
Die Erziehung eines zweisprachigen Kinds ist viel einfacher, als Sie denken
In diesem Buch erfahren Sie zahlreiche Geschichten mehrsprachiger Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener. All diese Menschen habe ich persönlich kennengelernt. Sie alle sind lebendige Beispiele, wie der Kontakt mit zwei Sprachen und zwei Kulturen von Kindesbeinen an zu einem gelungenen Leben beiträgt. Haben Sie schon einmal Kinder gesehen, die sich die Ohren zuhalten und
mit den Füßen aufstampfen, weil sie nicht in einer fremden Sprache reden möchten? Einige der
Personen, die Sie kennenlernen werden, haben genau das hinter sich – was sie letztendlich aber
nicht daran gehindert hat, die „ungewollte“ Muttersprache zu erlernen.
Es ist nie zu spät
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kinder mehrere Sprachen genauso einfach lernen
wie eine einzige. Selbst ältere Kinder können noch zweisprachig werden und es ist nie zu spät, mit
der Erziehung in diese Richtung zu beginnen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche
Strategien Menschen aus verschiedenen Teilen der Erde anwenden, um ihren Kindern die Sprache
ihrer Herkunftsländer beizubringen.
Natürlich zweisprachig
Eine meiner ersten Arbeitsstellen in Italien war eine der Redaktionen von RAI (eines öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsenders in Italien). Diese Erfahrung hat meinen Lebenslauf sehr
bereichert, war aber nicht das, was mein Leben verändert hat. Der wirkliche Durchbruch kam für
mich durch eine spätere Arbeit mit zweisprachigen Kindern und Jugendlichen – Schülern der polnischen Schule an der Botschaft der Republik Polen in Rom. Als Lehrerin für polnische Sprache
und Kultur hatte ich die Gelegenheit, empirische Beweise dafür zu sammeln, dass Zweisprachigkeit
eine Macht für den Geist und ein echtes Ass im Alltag ist. Lernen Sie einige inspirierende Geschichten kennen, deren Helden meine ehemaligen Schüler sind.

Was ist Zweisprachigkeit?
Im vorliegenden Text konzentriere ich mich auf Zweisprachigkeit im funktionalen Sinne, verstanden als Fähigkeit, sich in
zwei oder mehreren Sprachen mündlich frei zu verständigen,
wobei das erworbene Niveau dieser Sprachen nicht gleich hoch
sein muss.
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1.

Die Macht des zweisprachigen
Geistes

„Eine Sprache stellt dich in den Flur des Lebens.
Zwei Sprachen öffnen jede Tür unterwegs.”
Frank Smith
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Die Klasse B des Gymnasiums der Polnischen Schule an der Botschaft der Republik Polen in Rom1
war keine homogene Klasse. Die Schüler waren zwar in einem ähnlichen Alter, aber ihre polnischen Sprachkompetenzen hingen von zahlreichen Faktoren ab. Einige von ihnen waren Nachkommen polnischer Einwanderer, die in Italien geboren wurden oder bereits seit früher Kindheit
in Italien aufwuchsen. Andere wiederum waren Kinder gemischter Paare. Den geringsten Anteil
stellten Kinder polnischer Diplomaten dar, für die der Aufenthalt in Italien nur vorübergehend war
(z. B. einige Jahre).
Die Schule an der Botschaft wurde als „polnische Schule für Kinder polnischer Staatsbürger” eingerichtet, „die vorübergehend im Ausland leben”. Mittels ergänzender Lehrpläne entsprechend der
Vorgaben des polnischen Bildungsministeriums hatte sie die Aufgabe, den jungen Menschen die
Rückkehr nach Polen zu jedem beliebigen Zeitpunkt während des Bildungszyklus zu ermöglichen.
Der Unterricht fand einmal wöchentlich statt und umfasste Fächer, die im Vergleich zur italienischen Schule unterschiedliche Inhalte hatten. Auf gymnasialer Ebene waren dies: Polnisch, polnische Geschichte und Geographie Polens. (Die polnische Schule an der Botschaft in Rom existiert bis
heute und ist eine von vielen polnischen Bildungseinrichtungen, die dem Zentrum für die Entwicklung der polnischen Bildung im Ausland untersteht – www.orpeg.pl).
Unser Polnischunterricht war kein Sprachkurs, sondern umfasste richtige Sprach- und Literaturthemen, wie sie auch an typischen öffentlichen Schulen in Polen unterrichtet werden. Für die meisten meiner Schüler jedoch war Polnisch die Herkunftssprache, die sie hauptsächlich zu Hause
erlernt hatten. Deshalb war der Unterricht in der Schule für die Schüler und mich als Lehrerin
gleichermaßen eine echte Herausforderung.

Was ist eine Herkunftssprache?
Die Herkunftssprache ist die Minderheitensprache (d. h. keine
Amtssprache im Aufenthaltsland), die das Kind zuhause erlernt.

Patryks Geschichte
Patryk kam im Alter von nur 4 Jahren zusammen mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester
Iwona nach Italien, die nota bene gemeinsam mit ihm dieselbe Klasse in der polnischen Schule
besuchte. Für Patryk war es – ähnlich wie für viele andere Kinder der sogenannten zweiten Einwanderergeneration – leichter, sich in der Sprache des Aufenthaltslands zu verständigen die im
Alltag gelernt und verwendet wurde. Die zuhause erworbenen Polnischkenntnisse ermöglichten
es ihm, sich frei zu artikulieren, allerdings mit zahlreichen Fehlern. Gelegentlich war die Zahl der
1
Die Schule hat eine langjährige Geschichte. Struktur und Name wurden mehrfach geändert. Als ich
dort beschäftigt war, hieß die Einrichtung Gustaw-Herling-Grudziński-Schulzentrum an der Botschaft der
Republik Polen in Rom. Sie umfasst eine sechsjährige Grundschule, ein dreijähriges Gymnasium und eine
dreijährige Oberschule.
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grammatikalischen und orthographischen Fehler in seinen Aufsätzen höher als die Wortzahl, aber
glauben Sie mir: auf metalinguistischer Ebene waren Patryks Kompetenzen außergewöhnlich!
Dieser Jugendliche analysierte literarische Texte aus kognitiver Perspektive mit beeindruckender
Leichtigkeit und unter Berücksichtigung sprachlicher und kultureller Aspekte, wobei er selbst
Merkmale der Intertextualität in dem jeweiligen Werk fehlerfrei zu erkennen vermochte. Als ich
meinen Schüler beobachtete, spürte ich intuitiv, dass er aufgrund dieser überdurchschnittlichen
metalinguistischen Kompetenzen im Leben noch viel Erfolg haben würde. Und ich behielt Recht.
Im Alter von 14 Jahren entdeckte mein Schüler seine Leidenschaft für die Programmiersprache
und begann, Internetseiten zu entwickeln. Im Jahr 2006, als Patryk gerade erst 16 Jahre alt war,
landete ein von ihm geschaffener Blog mit MSN-Leitfäden auf dem dritten Platz eines Rankings
der meistgelesenen Blogs in Italien (auf dem ersten Platz rangierte damals der Blog des berühmten
Beppe Grillo). Patryk (alias @ptkdev) wurde nicht nur ein hervorragender Programmierer, sondern
auch Autor wertvoller Texte, die sich durch Inhalt und überdurchschnittliche sprachliche Form
von der Konkurrenz abhoben. Neben Ratgebern begann Patryk, auch in sozialen Netzwerken lustige Kommentare und Aphorismen zu veröffentlichen, die sofort viral wurden, und ihr Autor wurde
von den italienischen Internauten zum König der Memes erkoren. Der junge Wortvirtuose wurde
schnell von der Firma Comix entdeckt, dem Marktführer für Comics und Witzesammlungen.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder, die mindestens zwei Sprachen sprechen, bereits sehr
früh ein metalinguistisches Bewusstsein entwickeln. Barbara Zurer Pearson, Expertin für Studien
zur Zweisprachigkeit, erläutert: „Es ist eine der fundamentalen Fertigkeiten, die zum Schreiben
und Lesen lernen erforderlich sind. Das metasprachliche Bewusstsein hilft Kindern auch beim
Erlernen weiterer Sprachen. Ein zweisprachiges Kind entwickelt eine umfassendere Methode,
um seine Umwelt wahrzunehmen und gesellschaftliche Fragen zu verstehen2”. Patryks Geschichte
bestätigt, dass die Kenntnis der Herkunftssprache hilft, andere Talente zu entwickeln.
Die Macht des zweisprachigen Geistes
Dank der Arbeit als Lehrerin mit zweisprachigen Kindern und Jugendlichen habe ich die phänomenale Macht des zweisprachigen Geistes begriffen.

Wussten Sie, dass ...
...Arrigo Boito, Schriftsteller, Librettist und Komponist, bekannt
für seine Opernlibretti für A. Ponchielli und G. Verdi, die zu den
größ ten Werken dieser Gattung zählen, selbst zweisprachig war?
Der Sohn eines italienischen Malers und der polnischen Gräfin Józefina Radolińska sprach hervorragend Polnisch. Kaum jemand
weiß hingegen, dass ihm die erste anonyme Übersetzung der Werke „Pan Tadeusz“ und „Ahnenfeier“ von Adam Mickiewicz zugeschrieben wird.

2

B. Zurer Pearson, Jak wychować dziecko dwujęzyczne, S. 42.
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Wie die Zweisprachigkeit dabei hilft, das Glück im Leben zu finden
Einige gemischte Paare und Auswanderer entscheiden sich dafür, mit ihren Kindern ausschließlich
die Sprache des Aufenthaltslands zu sprechen, da sie der Überzeugung sind, damit das Beste für
ihre Kinder zu tun. Sie glauben, für ihre Kinder sei es am wichtigsten, zunächst einmal in der dominierenden Sprache ihrer Umgebung gut Lesen und Schreiben zu lernen. Anschließend wünschen
sich Eltern, dass ihr Nachwuchs Englisch oder eine andere Fremdsprache lernt, die im Erwachsenenleben hilfreich sein könnte. Die Vermittlung der Herkunftssprache fällt dahinter zurück, da
den Eltern die Minderheitensprache oft wenig sinnvoll erscheint.
Die zweisprachigen Personen, die ich kenne (und das sind wirklich sehr viele), haben mich davon
überzeugt, dass die Kenntnis der Sprache der Vorfahren im Leben sehr hilfreich ist und ein wirkliches Ass im Ärmel oder gar ein Rettungsanker sein kann.
Die Zeit des Heranwachsens ist bekanntermaßen nicht einfach. Jugendliche treffen Entscheidungen, die sich auf ihr Erwachsenenleben auswirken können – wenn nicht auf das ganze Leben, dann
doch auf einen wesentlichen Teil davon. Als Elternteil möchten Sie Ihrem Kind die bestmöglichen
Ressourcen mit auf den Weg geben. Wenn Sie außerhalb Ihres Herkunftslands leben, kann dieser
größte Schatz Ihre Muttersprache sein.
Damians inspirierende Geschichte
Als ich diese Worte geschrieben habe, lächelte Damian, der Junge, von dem ich Ihnen berichten
möchte, von einem Foto auf seinem Facebook-Profil. Er hat gerade einen Fallschirmsprung absolviert. Aus seinen früheren Einträgen erfahren wir, dass er sehr gelungene Sommerferien hatte
und mit seiner Freundin durch die Welt gereist ist. Das Lächeln auf dem Foto ist das Lächeln eines
sehr glücklichen Menschen, der mit seinem Leben zufrieden ist. Damian ist heute 27 Jahre alt und
lebt in England. Er wurde in Polen geboren, ist aber in Italien aufgewachsen. Seine Familie kam auf
der Suche nach Arbeit nach Italien, als er noch ein kleiner Junge war. Damian verbrachte seine gesamte Schulzeit in Italien, außerdem besuchte er den wöchentlichen Unterricht in der polnischen
Schule an der Botschaft der Republik Polen in Rom. Er war ein begabter, gewissenhafter und höflicher Schüler. In seiner Teenagerzeit aber gab es – wie dies so häufig der Fall ist – einige Probleme
in seinem Leben und seine Lernmotivation ließ nach.
Wissenschaftliche Studien in den letzten Jahren haben gezeigt, dass Zweisprachigkeit gesundheitsfördernd ist. Das Gehirn mehrsprachiger Menschen altert langsamer. Personen, die mehrere
Sprachen sprechen, erkranken auch seltener an Alzheimer und kommen besser mit negativen
Emotionen und depressiven Episoden zurecht. Junge Menschen, die zwei Sprachen fließend beherrschen, sind in der Lage, die Wirklichkeit besser aus mehreren kulturellen Perspektiven zu
analysieren und es fällt ihnen leichter, kreative Lösungen zu finden. Bei der Beobachtung meiner
Schüler konnte ich feststellen, dass sie im Vergleich zu ihren einsprachigen Gleichaltrigen besser
mit verschiedenen Arten von Problemen in der Schule und im Umgang mit Freunden und Familie
zurechtkommen, da sie durch ihr Aufwachsen im Grenzraum zweier Kulturen von klein auf zu
toleranten Menschen geworden waren, die sich mit Distanz und größerer Objektivität zu verschiedenen Situationen zu äußern vermochten. Ein weiterer Vorteil zweisprachiger Kinder ist, dass sie
mit Leichtigkeit weitere Sprachen lernen.
Obwohl Damian die eigene Zukunft zeitweise nicht allzu optimistisch erschien, fand er sich im
Erwachsenenleben hervorragend zurecht – er nutzte seine vorzüglichen Italienisch- und Polnischkenntnisse, um Arbeit im Ausland zu finden und seine Leidenschaft auszuleben – das Reisen.
Heute lebt und arbeitet er in Großbritannien.
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Paulinas Geschichte
Auch Paulina machte sich ihre Zweisprachigkeit zunutze, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt
zu verbessern. Die jährlich wachsende polnische Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit tragen dazu bei, dass sich Nachkommen polnischer Auswanderer aus den 1990er Jahren immer häufiger zu einer Rückkehr an die Weichsel entscheiden.
Paulina war eine Vorzeigeschülerin, die sowohl in der italienischen Schule, die sie im Alltag besuchte, als auch in der freiwilligen polnischen Schule an der Botschaft der Republik Polen in Rom
hervorragende Ergebnisse erzielte. Obwohl sie in Italien aufgewachsen war, entschied sie sich für
ein Studium in Polen. Nach ihrem abgeschlossenen Informatikstudium an der Jagiellonen-Universität in Krakau gründete sie eine eigene Firma. Sie lebt abwechselnd in Polen und in Italien. Neben
der Entwicklung von Grafiken und Internetseiten arbeitet sie als Italienischlehrerin. Außerdem
betreibt sie einen interessanten Blog für Personen, die Italienisch lernen.
Die Beispiele von Patryk, Damian und Paulina sind nur drei Geschichten. Aber auch die übrigen
Schüler ihrer Klasse – Weronika, Iwona, Alexander, Maciej, Krystian, Patryk, Mateusz, Debora,
Piotr und Damian S. – haben ohne Ausnahme ein besseres Leben, weil ihre Eltern dafür gesorgt haben, dass sie sowohl die Sprache ihres Herkunftslands, als auch die des Aufenthaltslands fließend
sprechen.
In der dritten Klasse des Gymnasiums [entspricht der 9. Klasse in Deutschland] hatten meine
Schüler, die in Italien aufwuchsen, Polnischkenntnisse auf C1- oder C2-Level (entsprechend des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen).
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen, GERS (engl. Common European
Framework of Reference for Languages, CEFR) beschreibt das Kompetenzniveau der Fremdsprachenkenntnisse. Diese Klassifikation wurde vom Europarat verabschiedet und führt sechs Stufen
ein, die mit je einem Großbuchstaben und einer zusätzlichen Ziffer gekennzeichnet werden: A1
– Einstieg/Anfänger, A2 – Grundlagen/vor der Mittelstufe, B1 – untere Mittelstufe, B2 – höhere Mittelstufe, C1 – fortgeschrittene Kenntnisse, C2 – fließende/professionelle Kenntnisse. Das Niveau A1
entspricht der geringsten Sprachgewandtheit, C2 hingegen der höchsten.
Nach GERS beschreibt das Niveau C1 eine Person, die ein breites Spektrum anspruchsvoller, komplexer Texte versteht, auch versteckte, implizite Bedeutungen erfasst, sich spontan ausdrücken
und frei in privaten, gesellschaftlichen Kontexten sowie im schulischen oder beruflichen Umfeld
verständigen kann.
Das Niveau C2 beschreibt eine Person, die mühelos alles versteht, was sie hört oder liest, Informationen aus anderen schriftlichen oder mündlichen Quellen schlüssig zusammenfassen und die enthaltenen Thesen und Erläuterungen wiedergeben kann, eigene Gedanken präzise ausdrückt und
feine Bedeutungsnuancen selbst in höchst komplexen Äußerungen deutlich macht. (Beschreibung
der GERS-Klassifikation, siehe: Wikipedia)

11

2.

Natürlich zweisprachig, oder wie
ein junges Gehirn die Sprache
aufsaugt

„Wie viele Sprachen Du sprichst, so oft bist du Mensch”.
Johann Wolfgang von Goethe
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Der zeitgleiche Spracherwerb in der Kindheit unterscheidet sich deutlich vom Fremdsprachenerwerb im Erwachsenenalter. Es handelt sich nämlich um einen spontanen Prozess, der stattfindet,
wenn das Kind Gelegenheit hat, eine Sprache häufig zu hören, mit ihr Kontakt zu haben und dazu
motiviert zu werden, sie selbst zu gebrauchen. „Kinder lernen sprechen, noch bevor sie sich selbst
die Schuhe binden können. Sie verstehen und gebrauchen komplizierte grammatikalische Konstruktionen, noch bevor sie die einfachen Regeln des Blinde-Kuh-Spiels erlernen. Ohne Anleitung
lernen Sie, was selbst die modernsten Computer weltweit nicht beherrschen, die es selbst mit
Schachgroßmeistern aufnehmen können“, schreibt Barbara Zurer Person in ihrer umfangreichen
Monographie zur Zweisprachigkeit (B. Zurer Person, Jak wychować dziecko dwujęzyczne, Media
Rodzina 2013).
Zweisprachige Kinder unterscheiden die gesprochenen Sprachen bereits seit ihren ersten Lebenswochen. Die Entwicklung eines zweisprachigen Kindes umfasst in jeder Sprache dieselben
Etappen, wie sie für eine einsprachige Entwicklung typisch sind. Wissenschaftliche Studien mit
zweisprachigen Kindern haben gezeigt, dass diese bereits im Babyalter fehlerfrei Sprachen unterscheiden, und zwar interessanterweise nicht nur auf Grundlage der gehörten Laute. Im Zuge
eines Experiments wurde festgestellt, dass ein acht Monate altes Baby durch die Beobachtung der
Mundbewegungen eines Sprechers trotz vollständig stumm gestelltem Ton am Fernseher fehlerfrei
erkannte, in welcher Sprache gerade gesprochen wurde. (Antonella Sorace, Uncervello, duelingue,
tantivantaggi: perchébisognaincoraggiareilbilinguismonella prima infanzia, Venezia, Università
Ca’ Foscari, 6 maggio 2011).
Die Erziehung in der Zweisprachigkeit und in zwei Kulturen ist einfach
Beim Begriff der kindlichen Zweisprachigkeit geht es mir um zwei Arten familiärer Situationen, in
denen ein Kind zwei Sprachen gleichzeitig erlernen kann:
-Zweisprachigkeit eines von einem gemischten Paar erzogenen Kindes, d. h. Eltern mit
verschiedenen Muttersprachen und unterschiedlicher Nationalität
- Zweisprachigkeit eines von einem Auswandererpaar im Ausland erzogenen Kindes
In beiden Familiensituationen ist eine der Sprachen für das Kind die vorherrschende Sprache, die
andere dagegen die Minderheitensprache (Herkunftssprache), die zuhause vermittelt wird.
In beiden Fällen kommt es häufig vor, dass die Eltern auf die Vermittlung der Herkunftssprache
verzichten, weil:
• sie besorgt sind, die zweisprachige Erziehung würde die Harmonie der familiären Kommunikation stören, weil sich ein Elternteil oder andere Hausbewohner (z. B. die mit im Haushalt lebende
Großmutter) aus dem Gespräch ausgeschlossen fühlen.
• sie Angst haben, das Kind würde mit den beiden Sprachen durcheinanderkommen.
• sie Angst haben, das Kind würde in Zukunft Schwierigkeiten in der Schule bekommen
• sie mangelnde Unterstützung im Umfeld für die Erziehung in zwei Sprachen und Kulturen spüren
oder sogar unter Druck gesetzt werden, mit dem Kind nicht in der Herkunftssprache zu sprechen.
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3.
Ändern Sie Ihre Denkweise
über den Spracherwerb

„Das Erlernen einer Fremdsprache beruht nicht nur darauf, andere Worte

für dasselbe Ding zu lernen, sondern auch anders über die Dinge denken zu lernen.“
Flora Lewis
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Bereits seit über zehn Jahren bin ich nun in einem internationalen Umfeld tätig. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sprechen mehrere Sprachen fließend. Einige von ihnen sind von Geburt an
mehrsprachig.
Federica ist eine Frau mit vielen Heimatländern, Identitäten, Kulturen und Sprachen. Sie spricht
Italienisch und Englisch als Muttersprachen, beherrscht aber auch Französisch, Portugiesisch,
Spanisch und Deutsch. Sie lernt Arabisch und versteht einiges auf Kroatisch, Polnisch und Rumänisch. Sie hat alle Karrierestufen in der Verlagsbranche mit Schwerpunkt auf der fremdsprachigen
Presse absolviert – von der Redakteurin über die Verlagsdirektorin und Eigentümerin von Zeitungen und Internetportalen in mehr als zehn Sprachen. Geboren wurde sie in den USA, ihre Schulzeit
und den Großteil ihres Erwachsenenlebens verbrachte sie jedoch in Italien. Sie ist Mutter zweier
zweisprachiger Kinder.
Stephen ist Kenianer und spricht mehrere Sprachen fließend. Als Muttersprache bezeichnet er drei
davon: zwei afrikanische Dialekte, die bei ihm zuhause gesprochen werden, und Englisch, d. h. die
Sprache seiner schulischen Ausbildung und Amtssprache in seiner Heimat. Italienisch lernte er
nach seinem Umzug nach Italien während des Studiums. Stephen ist Journalist, Mediendirektor
und Lehrbeauftragter an einer Universität. Er hat zwei zweisprachige Töchter.
Pia dagegen ist Philippinerin, ihre Muttersprachen sind Englisch und Tagalog. Nach Italien kam
sie als Jugendliche zusammen mit ihrer Familie. Italienisch beherrscht sie fließend. Sie ist Journalistin, soziale Aktivistin, kulturelle Mediatorin und war früher als Einwanderungsberaterin beim
Stadtrat tätig. Sie ist Mutter zweier zweisprachiger Töchter.
Für die Zwecke dieses Ratgebers habe ich diese Personen gefragt, wie sie ihre Kinder erziehen
und welche Sprache zuhause gesprochen wird. Mehr über die angewandten Erziehungsstrategien
erfahren Sie in den folgenden Kapiteln. Zunächst aber möchte ich Ihnen von einer wichtigen Beobachtung berichten, die ich bei Gesprächen über die zweisprachige Erziehung mit Menschen gemacht habe, die selbst von Geburt an zweisprachig sind. Ich habe nämlich festgestellt, dass eine
bestimmte Art von Fragen für sie völlig abstrakt ist. Im Gegenteil zu einsprachigen Personen haben
zweisprachige Menschen von Kindesbeinen an niemals das Gefühl, irgendetwas „doppelt“ gelernt
zu haben. Die Verwendung von zwei Sprachen ist für sie ebenso selbstverständlich und natürlich,
wie das Gehen und Atmen. Es ist auch völlig normal für sie, dass Kinder in verschiedenen Lebensetappen nur in einer Sprache sprechen mögen, obwohl sie beide hervorragend beherrschen.
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4

Es ist nie zu spät.

Wahre Geschichten zweisprachiger Kinder,
die erst spät mit dem Abenteuer des Erwerbs
ihrer Herkunftssprache begonnen haben

„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.”
Ludwig Wittgenstein
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Pläne sind gut und schön, aber das Leben schreibt seine eigenen Drehbücher. Ewa und Antonio
leben in Rom. Sie wollten immer, dass ihre Tochter Vittoria in Zukunft auch Polnisch lernt, aber
aus verschiedenen Gründen beschlossen sie, dass Ewa erst im Kindergartenalter Polnisch mit ihrer
Tochter spricht. In Wirklichkeit aber hatte das Mädchen erst im Alter von 8 Jahren erste Kontakte
mit der Sprache ihrer Mutter. Heute ist Vittoria 11 Jahre alt und spricht, liest und schreibt fließend
Polnisch. Ewa ist überzeugt, dass das größte Problem für Menschen, die mit Ausländern verheiratet
sind und in der Heimat ihrer Partner leben, die Tatsache ist, dass im Umfeld niemand ihre Sprache
spricht. In Ewas Familie waren die Kontakte nach Polen relativ sporadischer Natur und beschränkten sich auf mehrtägige Reisen zur Familie einmal im Jahr. Der Durchbruch in Vittorias Erziehung
waren schließlich die Sommerferien, in denen das Mädchen sich emotional an ihre Cousine und
die Großeltern band. Bis zum achten Lebensjahr kannte Vittoria nur einige grundlegende Redewendungen auf Polnisch, nach der Rückkehr aus den Ferien begann Ewa in Italien jedoch, in ihrer
Muttersprache mit ihr zu sprechen. In ihrem Zuhause gab es von nun an polnische Musik und Gespräche über polnische Traditionen und weltberühmte Polen. Nach einigen Monaten konnte das
Mädchen frei mit ihrer Cousine und den Großeltern Polnisch sprechen, was bei häufigen Skype-Telefonaten auch tat. Ein Jahr nach diesen bahnbrechenden Ferien begann Vittoria, die polnische
Samstagsschule zu besuchen, wo sie lernte, Polnisch zu lesen und zu schreiben. Vor einigen Monaten zogen Ewa und Antonio wegen der besseren beruflichen Perspektiven nach Polen. Vittoria, die
heute 11 Jahre alt ist, besucht nun eine polnische Schule und hat sehr gute Noten in allen Fächern,
einschließlich Polnisch.
Federico hat einen italienischen Vater und eine kolumbianische Mutter. Manchmal hörte er, wie
seine Mutter am Telefon mit Familie und Freunden Spanisch sprach, zuhause aber sprachen beide
Eltern ausschließlich Italienisch mit ihm. Als er 12 Jahre alt war, verbrachte er die gesamten Sommerferien, die in Italien drei Monate lang dauern, bei seinen kolumbianischen Großeltern. Nach
der Rückkehr nach Italien sprach er mit seiner Mutter Spanisch und mit dem Vater Italienisch.
Heute besucht er ein Gymnasium und lernt dort Englisch und Spanisch. Seine Lehrerin schätzt
seine mündlichen Spanischkenntnisse als fließend ein, auf C1-Niveau.
Martin ist 8 Jahre alt, seine jüngere Schwester Mariana 5. Beide wurden in England geboren, aber
ihre Eltern sind Rumänen. Die grundlegende Kommunikation erfolgte in Englisch – bis schließlich
die Großmutter zu ihnen zog, die ausschließlich Rumänisch sprach. Nach einem knappen Jahr, in
dem die Kinder ständig Kontakt zur Sprache ihrer Vorfahren hatten, führen sowohl Martin als auch
Mariana problemlos Gespräche in dieser Sprache.
Obwohl sich die Zweisprachigkeit von Geburt an von der in der späteren Kindheit erworbenen Zweisprachigkeit unterscheidet, sind die kognitiven Effekte dieses Geisteszustands für beide Gruppen
identisch. Dies konnten Wissenschaftler nachweisen, die ein Experiment mit einer Gruppe von 60
Studierenden durchführten.
Die Studenten im Alter von 19-34 Jahren wurden in zwei Gruppen aufgeteilt:
Einsprachig – 19 Personen
Zweisprachig – 41 Personen
Die Gruppe der zweisprachigen Studierenden wurde zusätzlich in zwei Untergruppen aufgeteilt:
- von Geburt an zweisprachige Personen (für die der Erwerb der zweiten Sprache vor ihrem dritten
Geburtstag erfolgte) – 22 Personen
- zweisprachige Personen, die die zweite Sprache im Alter von 4-15 Jahren erlernten – 19 Personen
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Die Studierenden nahmen an drei Tests mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad teil, die das Hörwahrnehmungsvermögen prüften (Test of Everyday Attention – TEA, Robertson, 1994). Alle zweisprachigen Studierenden erreichten deutlich bessere Ergebnisse, als die einsprachigen Probanden.
In welchem Alter die Teilnehmer mit dem Erwerb der zweiten Sprache begannen, hatte dabei keinen Einfluss auf das Testergebnis.
(Die Studie wurde von Antonella Sorace beschrieben, Uncervello, duelingue, tantivantaggi: perchébisognaincoraggiareilbilinguismonella prima infanzia, Venezia, Università Ca’ Foscari, 6 maggio
2011).

Wussten Sie, dass…
… Joseph Conrad (eigentlich Józef Teodor Konrad Korzeniowski)
Autor weltweit bekannter Bücher ist, die als Stolz der englischen
Literatur gelten, obwohl er Englisch erst spät lernte, nämlich im
Alter von 21 Jahren. Als Kind war er jedoch zweisprachig aufgewachsen – neben Polnisch sprach er fließend Französisch. Conrads
Vater Apollo Korzeniowski war Dichter und Übersetzer, der viel
Mühe investierte, um seinem Sohn eine vielseitige humanistische
Ausbildung zukommen zu lassen.
Ewa Kujawska-Lis schreibt in ihrer Abhandlung zur Mehrsprachigkeit Conrads: „Britisches Hoheitsgebiet betrat Conrad zum ersten
Mal am 10. Juni 1878. Im selben Jahr begann eine neue Ära in seiner sprachlichen Entwicklung. Die Umstände, unter denen dies
geschah, sorgten dafür, dass er hauptsächlich Segelvokabular und
einfache Befehle erlernte, die die Verständigung ermöglichten. Seine Lehrer waren einfache Matrosen von der britischen Ostküste.
Seine erste eigenständige Lektüre in dieser Sprache war die Tageszeitung „The Standard“. Von nun an feilte Conrad selbst an seinen Englischkenntnissen, wobei seine Möglichkeiten jedoch beschränkt waren. Er verkehrte fast ausschließlich mit Matrosen,
wobei nicht alle von ihnen gebürtige Engländer waren. Das Englisch, in dem sich Conrads Arbeitskollegen verständigten, wich stark
von der Standardsprache ab, ganz zu schweigen vom Literaturenglisch. (…) Allerdings waren seine beruflichen Weggefährten nicht
die einzige Sprachquelle Conrads. Er nutzte auch schriftliche Quellen, überwiegend Werke von Shakespeare, Byron und Dickens.“ (E.
Kujawska-Lis, Wielojęzyczność Josepha Conrada – aspekty biograficzne, „Tekstualia” Nr. 3 (46) 2016)
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5.

Die Erziehung zweisprachiger
Kinder – praktische Ratschläge

„Wer keine Fremdsprachen beherrscht,
weiß nichts über seine eigene Sprache”
Johann Wolfgang von Goethe
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Vorteile der zweisprachigen Erziehung
Als Mutter eines zweisprachigen Kindes kenne ich Licht und Schatten der zweisprachigen Erziehung zur Genüge. Jaś ist heute fast 10 Jahre alt und ich konnte bisher ausschließlich positive Konsequenzen der Tatsache feststellen, dass mein Sohn jeden Tag Kontakt zu zwei Sprachen und zwei
Kulturen hat. Die Erziehung eines zweisprachigen Kindes ist nicht schwer, bedarf aber eines gewissen Einsatzes, d. h. einer guten Organisation des Familienlebens. Damit das Kind die Minderheitensprache fließend beherrscht, sollte es entsprechend viel Zeit zur Verfügung haben, in der es
mit dieser Sprache Kontakt hat. Im Folgenden finden Sie einige Ratschläge, die sich als hilfreich
erweisen können.

Die zweisprachige Erziehung ist Quelle großer Freude und Zufriedenheit und ein hervorragendes Gegenmittel für eine Reihe alltäglicher Probleme, die in Familien auftreten können.

Was Kinder von Auswanderern und gemischten Paaren am häufigsten wahrnehmen, die mit
zwei Sprachen und zwei Kulturen aufwachsen:
Kind eines gemischten Paars: „Mama und Papa reden mit mir in der Sprache, die jeder von ihnen am
besten kann. Dies ist eine lexikalisch reiche Sprache, grammatikalisch und phonetisch korrekt.“
„Ich mag es, wenn Papa Deutsch mit mir spricht und Mama Polnisch, denn dann erzählen sie mir die
spannendsten Geschichten und Erinnerungen”.
Was Eltern denken: „Obwohl die deutsche Sprache in unserem Alltag dominiert, stellen wir täglich unter
Beweis, dass Polen in unseren Herzen ist und für uns Gewicht hat.“
Auswandererkind: „Meine Eltern bringen mir bei, dass man zwei Länder gleichzeitig lieben kann. Obwohl wir zuhause meistens Polnisch sprechen, achten meine Eltern darauf, dass ich auch die Sprache des
Lands fließend beherrsche, in dem wir wohnen. Bei uns zuhause lesen wir Bücher und schauen Filme in
beiden Sprachen, weil beide Länder für uns wichtig sind.“
Was Eltern eines zweisprachigen Kinds wahrnehmen:
Vater: „Obwohl ich kein Polnisch kann, freue ich mich, dass meine Frau unseren Kindern ihre Muttersprache beibringt. So haben sie tollen Kontakt zu ihren Großeltern in Polen. Ich weiß auch, dass sie als von
Geburt an zweisprachige Personen einen einfacheren Start ins Erwachsenenleben haben, insbesondere etwa
in der Übersetzungsbranche, in der Diplomatie oder im Handel zwischen diesen beiden Ländern.“
Mutter: „Seit unsere Kinder geboren wurden und wir sie zweisprachig erziehen, spüre ich, dass unsere Ehe
noch gelungener ist, als zu Beginn. Obwohl wir in Deutschland leben, schätzt mein Mann meine Heimat
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und ihre Kultur, er interessiert sich für die Angelegenheiten meines Landes.“
Wissenschaftlich erwiesene Vorteile der Zweisprachigkeit:
• zweisprachige Kinder haben ein größeres intellektuelles Potenzial, da das Denken und Sprechen
in zwei Sprachen eine hervorragende Gymnastik für den Geist ist und die kognitiven, analytischen
und metasprachlichen Fähigkeiten trainiert.
• zweisprachigen Kinder fällt es leichter, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, sie sind absolut multitaskingfähig und sind sensibler für semantische und grammatikalische Zusammenhänge
zwischen Botschaften in verschiedenen Sprachen,
• die kindliche Zweisprachigkeit wirkt sich positiv auf die Fähigkeit aus, Beziehungen zu anderen
Menschen aufzubauen – zweisprachige Kinder sind empathisch, tolerant und verfügen über eine
gut entwickelte Fertigkeit, die Bedürfnisse anderer Menschen und ihre eigenen Bedürfnisse zu
erkennen,
• Zweisprachigkeit ist mit einer bikulturellen Identität verbunden: bilinguale Personen kennen und
verstehen die Kulturen zweier Länder, verfügen über Wissen zu Geschichte, Geographie und Traditionen und werden so zu natürlichen Verbindungsgliedern zwischen zwei Völkern;
• Zweisprachigkeit schützt vor emotionalen Entwicklungsstörungen: Kinder, mit denen die Eltern
in ihrer Muttersprache sprechen, verspüren ein innerliches Gleichgewicht und erwerben einen
ausreichenden Wortschatz, um alle Nuancen ihrer Gefühle und Erlebnisse auszudrücken,
• Zweisprachigkeit erleichtert das Erlernen weiterer Fremdsprachen.
Kommunikation zuhause – wie eine gemeinsame Sprache für alle Familienmitglieder auswählen
Die Antwort auf diese Frage sollte jedes Elternteil für sich selbst und im eigenen Herzen suchen.
Die Situation jeder Familie ist anders, deshalb sollte bei der Entscheidung für die Sprache, die zur
alltäglichen Kommunikation zuhause verwendet wird, das Kriterium des psychologischen Wohlbefindens aller Beteiligten berücksichtigt werden. Viele zweisprachigen Familien ändern die Strategie der häuslichen Kommunikation in verschiedenen Lebensphasen – eine solche Flexibilität ist
auch anzuraten und nützlich. Die Wahloptionen können sehr zahlreich sein. Hier einige Beispiele:
Stephen, den Sie bereits im dritten Kapitel kennengelernt haben, ist von Geburt an dreisprachig:
seine Muttersprachen sind zwei afrikanische Sprachen aus seiner Heimatregion in Kenia sowie
Englisch. Auch seine Frau ist von Geburt an dreisprachig, allerdings sind ihre Muttersprachen zwei
andere afrikanische Sprachen aus dem Kongo und Französisch. Beide sprechen auch fließend Italienisch, da sie ihr Studium in Italien abgeschlossen haben. Als sie sich kennenlernten, war Italienisch die einzige Sprache, die beide fließend beherrschten. Deshalb wurde Italienisch auch zur
Hauptsprache in ihrer Ehe. Nachdem die gemeinsamen Töchter zur Welt gekommen waren, wurde
Italienisch zur wichtigsten Sprache der häuslichen Kommunikation, allerdings lernen die Mädchen auch Englisch und Französisch von ihrer Mutter und ihrem Vater.
Federica, die Halb-Amerikanerin, Halb-Italienerin und sprachlich polyglott ist, hat einen italieni21

schen Mann. Ihre ältere Tochter wurde in Italien geboren. Als sie noch klein war, zog die Familie
jedoch nach England um, wo auch der jüngere Sohn zur Welt kam. Einige Jahre später kehrte die
Familie wieder nach Italien zurück. Grundsätzlich wurde zuhause immer Italienisch und (amerikanisches) Englisch gesprochen. Federicas Kinder sind zweisprachig, obwohl ihre sprachliche Entwicklung nicht identisch verlief. Der jüngere Sohn zum Beispiel sprach beim Umzug nach Italien
nur wenig Italienisch, weil er in England geboren wurde.
Pia und ihr Mann sind Philippiner, haben sich aber in Italien kennengelernt. Pia ist von Geburt
an zweisprachig – ihre Muttersprachen sind Englisch und Tagalog. Italienisch lernte sie als Jugendliche, nach dem Umzug ihrer Familie nach Italien. Pias Mann stammt von einer philippinischen
Insel mit einer eigenen Sprache. Da er im Schulalter nach Italien gekommen war, wurde Italienisch schnell zu seiner zweiten Sprache. Die gemeinsame Sprache für Pia und ihren Mann war beim
Kennenlernen Italienisch. Als ihre Töchter zur Welt kamen, achtete Pia darauf, ihnen auch Tagalog
beizubringen, obwohl sie mit ihrem Mann weiterhin Italienisch sprach. Nach einigen Jahren des
ständigen, täglichen Kontakts mit Pias Muttersprache haben nicht nur die Mädchen, sondern auch
ihr Vater fließend Tagalog gelernt.
Agnieszka hat einen Italiener geheiratet. Sie wohnen gemeinsam in Rom. Als ihr Sohn Gabryś zur
Welt kam, wollten sie von Anfang an, dass er zweisprachig aufwächst. Anfänglich sprach Agnieszka mit Gabryś nur dann Polnisch, wenn sie mit ihm alleine war, weil sie nicht wollte, dass sich ihr
Mann ausgeschlossen fühlt. Jetzt ist Gabryś 10 Jahre alt und sie spricht fast ständig Polnisch mit
ihm. Ihr Mann freut sich darüber sehr, da er selbst immer mehr Worte auf Polnisch versteht. Italienisch spricht die Familie dafür während der gemeinsamen Mahlzeiten.
Alicja und Krzysztof haben drei Kinder. Sie sind bemüht, mit ihren Kindern Polnisch zu sprechen,
aber nur der jüngste Sohn antwortet ihnen zuhause in dieser Sprache. Alle Kinder sind zweisprachig, aber die beiden Ältesten sprechen nur dann Polnisch, wenn es notwendig ist, wie z. B. bei
Aufenthalten in Polen oder im Unterricht in der polnischen Samstagsschule, die sie besuchen. Im
Alltag bevorzugen Sie die italienische Sprache.
DIE VIER STRATEGIEN DER ZWEISPRACHIGEN ERZIEHUNG
Experten für Zweisprachigkeit unterscheiden vier Strategien, die bei der Organisation der zweisprachigen Erziehung hilfreich sind. Keine der Strategien ist besser oder schlechter, sie bewähren
sich jeweils in verschiedenen Familiensituationen.
One parent – One Language, OPOL – Ein Elternteil – eine Sprache
Bei dieser Strategie spricht jedes Elternteil konsequent in einer anderen Sprache mit dem Kind.
Meistens sprechen beide Eltern jeweils in ihrer Muttersprache mit dem Kind. Diese Strategie wird
häufig in Familien mit unterschiedlichen Sprachen angewandt.
Minority Language at Home, mL@H
Minderheitensprache zuhause – bei dieser Strategie sprechen alle Familienmitglieder in der Minderheitensprache. Diese Strategie wird besonders in Auswandererfamilien sehr gerne angewandt.
Time and Place, T&P – Zeit und Ort
Bei dieser Strategie wird festgelegt, dass an einem konkreten Ort und zu einer bestimmten Zeit in
einer bestimmten Sprache gesprochen wird. Zum Beispiel wird vereinbart, jeden Nachmittag eine
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Stunde lang Polnisch zu sprechen, Lernspiele zu spielen und polnische Bücher vorzulesen. Einige
Familien entscheiden sich für Jahreszyklen – ml@H – während des Schuljahrs wird nur in einer
Sprache gesprochen und in den Ferien im anderen Land stellen sich alle Familienmitglieder komplett auf die zweite Sprache um.
Mixed Language Policy, MLP – Strategie der Vermischung der Sprachen
Diese Strategie ist weltweit beliebt, besonders in den vielsprachigen Regionen Asiens. Die Sprachen
werden praktisch laufend miteinander vermischt. Die Sprachwahl hängt überwiegend vom Thema
oder der Situation ab. Über Schule wird z. B. nur in der offiziellen Landessprache gesprochen, über
familiäre oder gesellschaftliche Angelegenheiten dagegen wird in der Haussprache oder im lokalen Dialekt geredet.
Was tun, wenn mein Kind nicht in der Herkunftssprache sprechen möchte?
Dass sich ein Kind gegen das Erlernen der Herkunftssprache auflehnt, ist relativ verbreitet und
in einigen Fällen auch absolut natürlich. Kinder aus Einwandererfamilien zum Beispiel möchten
außerhalb von Zuhause beispielsweise nicht in der Herkunftssprache sprechen. Dies hängt mit
den psychischen Umständen zusammen: in einem bestimmten Alter möchten Kinder sich nicht
„anders“ fühlen als ihre Gleichaltrigen, sie möchten sich so gut wie möglich an ihre Umgebung
anpassen.
Ich kenne zahlreiche junge, von Geburt an zweisprachige Menschen, die erst beinahe im Erwachsenenalter begannen, selbst aktiv in der Herkunftssprache zu sprechen. Heute erinnern sie sich,
dass sie sich freuten und es mochten, wenn ihre Eltern mit ihnen Polnisch sprachen, obwohl sie
selbst lieber in der dominierenden Sprache antworteten.
Was tun, wenn uns ein Lehrer überzeugen will, dass wir die zweisprachige Erziehung sein lassen
sollen, weil diese unserem Kind schadet?
Wissenschaftliche Studien haben nicht ergeben, dass eine zweisprachige Erziehung negative Folgen für die kindliche Entwicklung hat. Schädlich hingegen sind fehlendes Wissen über den Bilingualismus und Missverständnisse aller Art.
Ein Lehrer, der von einem ausländischen Elternteil fordert, nur in der Sprache des Aufenthaltslands mit dem Nachwuchs zu sprechen, versteht zumeist nicht, dass er damit folgende Botschaft
sendet: „Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind in einer Sprache, die Sie am schlechtesten können, in
einer lexikalisch armen Sprache, die Sie phonetisch und grammatikalisch verstümmeln“. Eine solche Forderung ist offensichtlicher Unsinn. Wenn das Kind in der Schule nicht zurechtkommt, weil
es die Sprache nicht versteht, sollte der Lehrer die Eltern eher dazu auffordern, ihrem Kind häufigere Kontakte mit Autochthonen zu ermöglichen, z. B. durch häufigeres Verlassen der Wohnung
und Fernsehsendungen in der Landessprache.
Was tun, wenn der Verdacht besteht, dass das Kind sprachlich entwicklungsverzögert ist oder
logopädische Probleme hat?
Im Falle von Kindern verschiedensprachiger oder eingewanderter Eltern ist es wichtig, dass die logopädische Diagnose von einem Spezialisten durchgeführt wird, der das Phänomen der Zweispra23

chigkeit kennt. Eine fehlerhafte Diagnose ist schnell gestellt, wenn der Fachmann den kulturellen
und sprachlichen Hintergrund der Familie nicht kennt.
Was tun, wenn das Kind die Sprachen vermischt?
In zweisprachigen Familien ist das Mischen von Sprachen sehr weit verbreitet. Um dem Kind jedoch den korrekten Erwerb beider Sprachen zu ermöglichen, sollten Sie als gutes Beispiel vorangehen. Versuchen Sie also, beim Sprechen auf fremde Worte, Phrasen und grammatikalische Formen
zu verzichten.
Wissenschaftler konnten nachweisen, dass zweisprachige Kinder Sprachen am häufigsten in bestimmten Situationen mischen, z. B. bei Gesprächen mit ihren Geschwistern. Selten hingegen
flechten sie fremde Wörter ein, wenn Sie mit Menschen sprechen, von denen sie wissen, dass sie
einsprachig sind.
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6.

Zehn Ratschläge, die Ihnen die
Erziehung eines zweisprachigen
Kinds erleichtern

„Eines Tages wird die Art und Weise, wie wir mit den Kindern sprechen,
zu deren eigener Stimme. Seien wir umsichtig.“
Peggy O’Mara
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1. Bedenken Sie: Sie sind der beste Lehrer für Ihr Kind. Sie bringen ihm die ersten Worte bei, das
Benennen von Emotionen und die Sätze „Ich hab dich lieb“ und „Danke“. Wenn Sie in einer oder
mehreren Sprachen mit ihrem Kind sprechen, bringen Sie ihm neben Wörtern auch die Bedeutungen bei, die den Wörtern innewohnen. Seien Sie bemüht, in der Sprache zu sprechen, die sie am
besten können.
2. Seien Sie geduldig und beharrlich. Erklären Sie Ihrem Kind häufig und auf verschiedene Weise,
wie wichtig es ist, dass es zwei Sprachen spricht und versteht.
3.Sorgen Sie dafür, dass das Erlernen der zweiten Sprache in ihrem Kind nur positive Assoziationen weckt. Zelebrieren Sie die Momente, die sie gemeinsam damit verbringen, eine bestimmte Sprache zu sprechen.

Die Faustregel, die Momente zu zelebrieren, in denen die Herkunftssprache gelernt wird, hat bei
mir persönlich Erfolg gehabt. Als Jaś ins Schulalter kam, war es mir sehr wichtig, dass er zeitgleich auf Italienisch und Polnisch lesen und schreiben lernt. Die optimale Lösung war aus meiner
Sicht, ihn bei der polnischen Samstagsschule anzumelden. Es gab da nur ein Problem: die Schule,
die am ehesten meinen Erwartungen entsprach, war 70 km von uns zuhause entfernt.
Um pünktlich zum Unterricht zu kommen, mussten wir jeden Samstag um 6 Uhr morgens aufstehen. Aufgrund der langen Fahrt kamen wir erst spätnachmittags wieder zuhause an. Dieses
Szenario wiederholte sich mehr als drei Jahre lang. Ich tat alles dafür, meinem Sohn diese Tage so
schön wie möglich zu machen. Ich bemühte mich, unsere „polnischen“ Samstage zu zelebrieren.
Ich lobte ihn und belohnte ihn für seine Bemühungen, die polnische Sprache zu lernen.

4. Denken Sie daran – in Zukunft wird Ihr Kind Ihrem Beispiel folgen, nicht Ihren Ratschlägen.
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sprechen Sie mit Ihren Bekannten in Ihrer Sprache, wann immer Sie dazu Gelegenheit haben, z. B. telefonisch. Lesen Sie Bücher in Ihrer Sprache, bleiben Sie
auf dem Laufenden, was in Ihrem Land los ist.
5. Suchen Sie sich Unterstützung im Umfeld. Freunden Sie sich mit anderen Eltern an, für die es
wichtig ist, bei der Erziehung die Zugehörigkeit zu mehreren Kulturen zu wahren. Soweit möglich,
versuchen Sie, eine Schule zu wählen, in der Wert auf die Vermittlung von Fremdsprachen und das
Kennenlernen fremder Kulturen gelegt wird.
6. Nehmen Sie das zweisprachige Schulwesen in Anspruch und nutzen Sie Schulen, Horte und
Kulturzentren, in denen Ihr Kind seine Kenntnisse der Minderheitensprache vertiefen kann.
7. Üben Sie keinen Druck auf Ihr Kind aus und verbannen Sie den Ausdruck „du musst“ aus
Ihrem Wortschatz. Sie und Ihr Kind KÖNNEN in der Sprache sprechen, in der Sie sich jeweils am
besten fühlen. Ihr Kind möchte nicht in der Herkunftssprache antworten? Dann ist das ebenso,
es ist seine Entscheidung. Sie KÖNNEN auch weiterhin in Ihrer Sprache mit ihm sprechen. Und
Sie werden nicht glauben, wie schnell Ihr Kind beginnen wird, selbst die Minderheitensprache zu
nutzen.
8. Lachen Sie nicht über die sprachlichen Fehler Ihres Kindes, machen Sie sich nicht über Fehler
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lustig, verletzen Sie die Gefühle des Kindes nicht.
9. Bringen Sie Ihrem Kind nicht die Sprache bei, sondern etwas anderes DURCH die Sprache.
Sprechen Sie über die Dinge, die Ihr Kind interessieren, die für Sie beide wichtig sind. Filme, Lieder und Bücher können als Mittel dienen, um darüber sprechen, was Sie gesehen und gehört haben, was Sie fasziniert, begeistert oder erschüttert.
10. Suchen Sie nach Inspirationen und inspirieren Sie andere. In Ihrem Umfeld gibt es viele Menschen, die selbst das Abenteuer mit der Zweisprachigkeit beginnen möchten, aber nicht wissen,
wie sie anfangen sollen. Erzählen Sie ihnen von den verfügbaren Strategien und ihren Effekten,
geben Sie eigene Erfahrungen weiter. Lesen Sie Fachliteratur zum Thema Bilingualismus, lesen Sie
Biographien berühmter polyglotter und mehrsprachigen Menschen.
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Danuta Wojtaszczyk – (eigentlich Danuta Anna Wojtaszczyk) – Magistra der polnischen Philologie, Lehrerin, Journalistin, soziale Aktivistin, Verlegerin. Geboren im Jahr 1977 in Gdynia, lebt seit
2001 in Italien (aktuell in Anzio). Absolventin der Universität Danzig.
Nach ihrer Ankunft in Rom erhielt sie eine Stelle beim italienischen Fernsehsender RAI und war im
Rahmen des Streaming-Kanals Ponte Radio für gesellschaftliche Themen zuständig. In den Jahren
2001-2005 arbeitete sie mit der römischen J.S.-Umiastowska-Stiftung zusammen. Seit 2002 engagiert
sie sich gesellschaftlich für die polnische Diaspora in Italien und ein positives Image Polens und
seiner Bevölkerung. In den Jahren 2002-2010 war sie Vizevorsitzende des Kulturvereins Comunità
Polacca. In den Jahren 2002-2005 war sie Mitgründerin der Redaktion des Informationsbulletins
für in Italien lebende Polen „Polonia Włoska”, und saß zwischen 2002 und 2008 im Vorstand des
Verbands der Polen in Italien. In den Jahren 2006-2010 arbeitete sie als Polnischlehrerin im Gustaw-Herling-Grudziński-Schulzentrum an der Botschaft der Republik Polen in Rom. Neben ihrer
arbeitsvertraglichen Lehrtätigkeit bot sie auf freiwilliger Basis journalistische Workshops für interessierte Schüler an.
Seit 2006 bildet sie ein journalistisches Tandem mit Anna Malczewska, mit der sie gemeinsam die
Redaktion des Informationsportals und der Zeitschrift für Polen in Italien „Nasz Świat” (www.naszswiat.it) sowie das Portal der Polen in Deutschland PolskiObserwator.de leitet.
Sie ist Autorin zahlreicher Interventionsschriften und offener Briefe zur Verteidigung des guten
Namens Polens und der Polen im Ausland und in aktuellen Angelegenheiten, wie u.a. der Pflege
polnischer Gedenkstätten in Italien und Probleme der polnischen Minderheit in Italien. Mitorganisatorin einer Konferenz am Sitz des Senats der Republik Italien im Jahr 2009 zur Frage der Verletzung der Rechte von EU-Bürgern in Italien. Autorin einer Rede bzw. eines Aufrufs an die italienische Regierung, vorgetragen in Anwesenheit italienischer Parlamentsabgeordneter. Mitautorin
von Analysen und statistischen Berichten zur polnischen Minderheit in Italien.
Übersetzerin und Mitautorin thematischer Veröffentlichungen, herausgegeben im Verlag Stranieri
in Italia – unter anderem Rechtsratgeber für Ausländer in Italien; Mitautorin und Sprecherin von
Radionachrichten in polnischer Sprache, die in der römischen Metro gesendet wurden.
Mitwirkende an der Reportage „Uomini e caporali“ von Alessandro Leogrande (Mondadori, 2008)
über Arbeitslager im Süden Italiens, in denen Polen festgehalten wurden. In dem Interview, das sie
dem Buchautor gegeben hat, erklärt sie die Komplexität des Phänomens Menschenhandel, dem
polnische Staatsbürger zum Opfer gefallen waren.
In den Jahren 2007-2009 Redakteurin der Wochenzeitung „The Polish Observer“ für in Großbritannien lebende Polen, die anfänglich als Beilage zu „Nasz Świat” herausgegeben wurde. Mitautorin
des Konzepts für die Zeitung, gemeinsam mit Anna Malczewska.
Im Jahr 2015 Content und Community Manager des Portals Migreat.com. In den Jahren 2014-2016
Eigentümerin des Verlags DANA in Gdynia, der die polnisch-italienische Ausgabe des Buchs „Baśni
srebrzystego księżyca” – „Le fiabe della luna argentata” von Weronika Madryas herausgegeben hat.
Unterstützt die wissenschaftliche Arbeit und Aktivitäten ihres Mannes Krzysztof Piotrowski, einem
Experten für die Schlacht bei Monte Cassino, der seit 1996 Feldforschungen auf dem polnischen
Angriffsgebiet realisiert. Mit ihm gemeinsam schrieb sie unter anderem eine Reihe investigativer
Artikel über die Vernachlässigung der Pflege des polnischen Kriegsfriedhofs in Monte Cassino und
unterstützte die PR-Maßnahmen für die Stadtpartnerschaften zwischen Jelcz-Laskowice und Casamassima sowie die Aufstellung eines Denkmals für die 3. Karpatische Schützendivision und die 2.
Panzerbrigade in San Vittore del Lazio (Italien).
Für ihr Wirken für ihre Heimat Polen wurde sie mehrfach ausgezeichnet:
Medaille Pro Memoria (2009)
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Medaille Pro Patria (2015)
Kavallierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen (2015)
Privat glückliche Ehefrau und Mutter. Erklärte Italophile. Hat eine Schwäche für Südamerika, insbesondere für Brasilien, wo sie für ein knappes Jahr lebte. Hobbys: Gebirgswandern, Motordrachenflüge, Weiterbildung als Übersetzerin für Polnisch und Italienisch und Erweiterung ihres Fachwissens über Italien, die Geschichte des 2. Polnischen Korps und die zweisprachige Erziehung.
Anna Maria Malczewska – seit 2006 Redakteurin der Halbmonatsschrift für in Italien lebende
Polen „Nasz Świat“. Seit 2009 Senior Content Manager des Portals für in Italien lebende Polen www.
naszswiat.it und des Informationsportals für in Deutschland lebende Polen www.polskiobserwator.
de (2016-).
In den Jahren 1997-2006 arbeitete sie mit der 1944 gegründeten Römischen Stiftung der Markgräfin
J.S. Umiastowska zusammen, deren Ziel seit 1989 die Verbreitung von Studien zu den polnisch-italienischen Beziehungen und die Dokumentation der Präsenz und Errungenschaften von Polen in
Italien im 20. Jahrhundert sind.
In den Jahren 1997-2005 Mitglied der Redaktion des Informationsbulletins „Polonia Włoska“, einem
Organ des Verbands der Polen in Italien, das seit 1996 in Italien erscheint.
In den Jahren 2001-2010 Mitglied des Vorstands des Verbands der Polen in Italien.
In den Jahren 2003-2010 Vorsitzende des seit vielen Jahren in Rom existierenden Vereins für Auslandspolen Communità Polacca.
In den Jahren 2007-2010 verantwortliche Redakteurin für die Wochenzeitung „The Polish Observer“,
die in Großbritannien für auf den britischen Inseln lebende Polen herausgegeben wird und Eigentum des Verlags Stranieri in Italia ist.
Übersetzerin und Mitautorin thematischer Publikationen des Verlags Stranieri in Italia, unter anderem von Rechtsratgebern für Ausländer in Italien. Im Rahmen eines Projekts dieses Verlags organisierte sie zusammen mit Danuta Wojtaszczyk mehrere Jahre lang Radionachrichten in polnischer Sprache, die in der römischen Metro gesendet wurden und für polnische Auswanderer und
Touristen bestimmt waren.
Unterstützerin des Projekts „Operation Vote“ für Polen in Italien, das auf Initiative des Vereins COSPE entwickelt wurde und die Beteiligung von EU-Bürgern am politischen Leben ihres Aufenthaltslands fördert. Initiatorin des Musikprojekts „Die polnische Diaspora in Italien für die Heimat“
(2018), dessen Zweck es war, den 100. Jahrestag der Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit unter den in Italien lebenden Polen zu feiern. Zu diesem Anlass wurden zwei polnische, aber
in Italien lebende und wirkende Musiker zur Aufnahme des patriotischen Lieds „Niepodległa” eingeladen – Aleksander Nowak aus Rom und Edita Kamińska aus Brescia.
Gründerin der Gruppe „Polinnen können das. Polnische Unternehmerinnen in Italien“ (2018) zur
Aktivierung und Unterstützung von Polinnen, die in Italien beruflich selbstständig sind oder eine
Existenzgründung planen bzw. ihr Leben in der Emigration ändern möchten.
Seit 2019 arbeitet sie mit den Initiatorinnen des Projekts „Frauen-Challenge” aus Deutschland zusammen.
Organisatorin und Mitorganisatorin zahlreicher Veranstaltungen für die polnische Diaspora sowie
Ausstellungen polnischer Künstler in Italien.
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Polnischunterricht in Deutschland
Eltern, die möchten, dass ihre Kinder in Deutschland weiterhin Polnisch lernen oder mit dem Spracherwerb beginnen, können aus einem breiten Angebot wählen – beginnend mit Schulen an polnischen diplomatischen Vertretungen, bis hin zu auslandspolnischen Schulen.
Im Jahr 1991 unterzeichneten Deutschland und Polen den „Vertrag über gute Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit“, in dem unter anderem von der Schaffung von Möglichkeiten
für deutsche Staatsbürger mit polnischen Wurzeln die Rede ist, um in öffentlichen Bildungseinrichtungen in Deutschland die polnische Sprache zu lernen. Laut amtlichen deutschen Daten lernten im Jahr 2012 ca. 50 000 Menschen in Deutschland Polnisch, davon 8 300 in Schulen. Die meisten Schulen, die beide Möglichkeiten bieten, befinden sich in den östlichen, an Polen grenzenden
Bundesländern und dort, wo die größten polnischen Minderheiten leben, wie z. B. in Nordrhein-Westfalen. In Ostdeutschland kann man in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen Polnisch an Schulen lernen Im Westen des Landes hingegen besteht diese Möglichkeit
in Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Niedersachen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und im Saarland.
Polnische Schulen an Konsulaten der Republik Polen in Deutschland
In Deutschland existieren sieben Polnische Schulen an Konsulaten der Republik Polen, in denen
ein ergänzender Lehrplan realisiert wird (landesbezogene Fächer – Polnisch und Wissen über
Polen):
Polnische Königin-Rycheza-Schule am Generalkonsulat der Republik Polen in KÖLN
Leiterin: Jolanta Pulińska-Meryng
Internetseite | www.kolonia.orpeg.pl
E-Mail-Adresse | kolonia@orpeg.pl
Polnische Schule am Generalkonsulat der Republik Polen in HAMBURG
Leiterin: Elżbieta Bach-Kurpiewski
Internetseite | www.hamburg.orpeg.pl
E-Mail-Adresse | hamburg@orpeg.pl
Polnische Schule am Generalkonsulat der Republik Polen in München mit Sitz in NÜRNBERG
Leiter: Jarosław Muszyński
Internetseite | www.norymberga.orpeg.pl
E-Mail-Adresse | norymberga@orpeg.pl
Polnische Schule am Generalkonsulat der Republik Polen in München mit Sitz in REMSECK
Leiterin: Justyna Gołąbek
Internetseite | www.remseck.orpeg.pl
E-Mail-Adresse | remseck@orpeg.pl
Polnische Schule am Generalkonsulat der Republik Polen in Köln mit Sitz in FRANKFURT am Main
Leiterin: Eulalia Tomys
Internetseite | www.frankfurt.orpeg.pl
E-Mail-Adresse | frankfurt@orpeg.pl
Polnische Schule am Generalkonsulat der Republik Polen in MÜNCHEN
Leiter: Jarosław Muszyński
Internetseite | monachium.orpeg.pl
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E-Mail-Adresse | monachium@orpeg.pl
Polnische Schule an der Botschaft der Republik Polen in BERLIN
Leiterin: Izabella Kamińska-Baryła
Internetseite | www.berlin.orpeg.pl
E-Mail-Adresse | berlin@orpeg.pl berlin@orpeg.pl
Auslandspolnische Schulen
Dank des Projekts „Polnisch in Deutschland – Identität, Konsolidierung, Perspektive” entstand im
Jahr 2017 eine interaktive Karte mit über 150 auslandspolnischen Bildungseinrichtungen in der
BRD, einschließlich aller Adressen. Die Karte ist auf der Seite www.szkolapopolsku.de zu finden.
Polnisch lernen mit der Polnischen Katholischen Mission in Deutschland
Die Polnische Katholische Mission in Deutschland betreibt 36 Schulen:
Augsburg
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
przy PMK w Augsburgu
Thommstr. 24 B
86153 Augsburg
Tel. 0821/ 307 49
Berlin
Nauczanie języka polskiego w PMK w Berlinie
Lilienthalstr. 5
10965 Berlin
Tel. 030/ 752 40 80
Bielefeld
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
przy PMK w Bielefeld
Greifswalder Str. 65
33605 Bielefeld
Tel. 0521/ 270 10 18
www.pmk-bielefeld.de/szkola
Bordesholm
Szkoła Sobotnia – Elmshorn
Bahnhofstr. 94
24582 Bordesholm
Tel. 04322/ 698 15 04
Bremen
Nauczanie języka polskiego przy PMK w Bremen
Osterlingerstr. 35
28217 Bremen
Tel. 0421/ 32 61 93
Bremerhaven
Nauczanie języka polskiego przy PMK w Bremerhaven
Bachstr. 4
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27570 Bremerhaven
Tel. 0471/ 469 37
Chemnitz
„Nasza Szkoła” przy parafii św. Antoniego
Maria Schwebs
Edwin-Hoernle Str. 14
09131 Chemnitz
Tel. 0371/ 41 19 89
Dortmund
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Dortmundzie
Rheinische Str. 174
44147 Dortmund
Tel. 0231/ 162 93 88
Drezno
Parafialna Szkółka Języka Polskiego i Religii w Dreźnie
Schweriner Str. 27
01067 Dresden
Tel. 0351/ 498 47 31
Frankfurt/M
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK Frankfurt/M
Halina Koblenzer
Stefan-Zweig-Str. 10
60431 Frankfurt/M
Tel. 069/53 05 82 45
Hamburg
Parafialna Szkoła Sobotnia przy PMK w Hamburgu
Gr. Freiheit 41
22767 Hamburg
Tel. 040/ 31 00 40
Hannover
Centrum Kształcenia Języka Polskiego,
Kultury i Tradycji przy PMK w Hanowerze T.Z.
Stilleweg 12 B
30655 Hannover
Tel. 0511/ 649 85 04 Fax. 0511/ 647 79 21
Hanau
Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji – Szkoła Polska
Friedrichstr. 37
63450 Hanau
Tel. 06181/315 59
Gregor Glebocki (gregor.glebocki@t-online.de)
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Ingolstadt
Szkoła Języka Polskiego przy PMK w Ingolstadt
Gaimersheimer Str. 32
85057 Ingolstadt
Tel. 0841/ 848 45
Kaiserslautern
Szkoła Języka Polskiego przy PMK Kaiserslautern
Gaustr. 6
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631/ 311 56 76
Karlsruhe
Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy PMK w Karlsruhe T.Z.
Südendstr. 39
76137 Karlsruhe
Tel. 0721/ 246 54
Kassel
Szkoła Języka Polskiego przy „Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego e.V.”
w Kassel
Akazienweg 26
34117 Kassel
Tel. 0561/ 491 01 52
Kiel
Szkoła przy PMK Kiel
Drachenbahn 2
24159 Kiel
Tel. 0431/ 375 05 32
Landshut
Nauczanie języka polskiego przy PMK w Landshut
Niedermayerstr. 7
84028 Landshut
Tel. 0871/ 58 46
Ludwigsburg
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu
Moldaustr. 20
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141/ 89 33 69
Lübeck
Szkoła Nauki Języka Polskiego Towarzystwa „Lübeck 95” e.V. przy PMK Lübeck
Regina Majeran
Korvettenstr. 50 E
23558 Lübeck
Tel. 0451/ 89 54 59
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Lubeka95@gmx.de
Mainz
Szkoła Przedmiotów Ojczystych przy Polskiej Misji Katolickiej w Mainz
Willigisstr. 6
55116 Mainz
Tel. 06131/ 23 48 16
Mannheim
Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych przy PMK w Mannheim A4, 1
68159 Mannheim
Tel. 0621/ 247 15
Monachium
Szkoła Przedmiotów Ojczystych przy PMK Monachium-Neuperlach
Izabela Kulesza-Ubrich
Schumacherring 3
81737 München
Tel. 089/ 67 89 615
k.izabela@web.de
Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego w Monachium e.V.”
Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II
Heßstr. 26
80799 München
Tel. 089/ 273 22 00
Neu-Ulm
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Neu-Ulm
Augsburgerstr. 37
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731/ 72 15 79
Offenbach
Szkoła Parafialna
Berliner Str. 274
63067 Offenbach
Tel. 069/ 88 96 72
Regensburg
Nauka Języka Polskiego przy PMK w Regensburgu
Belgrader Str. 4
93055 Regensburg
Tel. 0941/ 79 44 78
Riegelsberg
Nauka Języka Polskiego i Religii
Hixbergerstr. 1
66292 Riegelsberg
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Tel. 06806/ 98 71 16
Rosenheim
Szkoła Przedmiotów Ojczystych
Heilig-Geist-Str. 46
83022 Rosenheim
Tel. 08031/ 337 71
Schwäbisch-Gmünd
Szkółka Sobotnia Języka Polskiego przy Rzym. Kat. Parafii Polskiej „Miłosierdzia Bożego” w Schwäbisch-Gmünd
St. Salvator 1
73525 Schwäbisch-Gmünd
Tel. 07171/ 25 17
Siegen
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Siegen
Weidenauer Str. 28 A
57078 Siegen
Tel. 0271/ 238 46 67
Tuttlingen
„Szkółka Sobotnia“ języka polskiego i tradycji polskiej przy PMK w Tuttlingen
Ewa Markiefka
Balinger Str. 95
78532 Tuttlingen
Tel. 0157 719 748 24
Weinstadt
Szkółka Języka Polskiego przy „Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Stuttgarcie e.V.”
Edyta Matejko
Burrisweg 5
71384 Weinstadt
Tel. 07151/ 27 94 63
info@polnischalsfremdsprache.de
Wiesbaden
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Wiesbaden
PRO CULTURA CHRISTIANA e.V.
Lessingstr. 19b
65189 Wiesbaden
Tel. 0611/ 308 18 21
Würzburg
Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu
i Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu – filia w Schweinfurcie
Virchowstr. 20
97072 Würzburg
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Tel. 0931/ 78 15 14
info@pmk-wuerzburg.de
Quelle: www.szkolapopolsku.de ; www.pmk-niemcy.eu ; Dw.com/pl
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