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Rok 2004 przejdzie zapewne do histo-
rii Polski jako rok przystąpienia nasze-
go kraju do Unii Europejskiej. Rok ten
zostanie uznany za ważny również dla
języka polskiego. I choć w dziejach
języków poszczególne lata nie przy-
noszą radykalnych zmian, to jednak
właśnie w tym roku  język polski pod
pewnym względem uzyskał w świecie
rangę taką, jaką mają inne euro-
pejskie języki. Z myślą o osobach
władających językiem polskim a
żyjących poza granicami Polski przy-
gotowano akty prawne, które umoż-
liwiły przeprowadzanie egzaminów i
wydawanie państwowych dokumen-
tów, uznawanych w całym świe-cie.
Od roku odbywają się egzaminy
państwowe z języka polskiego, do któ-
rych przystąpili obywatele ponad 20
krajów.
Szacuje się, że w świecie językiem
polskim włada ok. 45 milionów ludzi,
z czego ok. 10 milionów poza grani-
cami Polski, głównie w rodzinach
polskiego pochodzenia w Stanach
Zjednoczonych i na terenach byłego
Związku Radzieckiego. Ale w ostat-
nich latach coraz częściej uczą się

POŚWIADCZANIE ZNAJOMOSCI JĘZYKA POLSKIEGO
polskiego również ludzie nie mający
polskich korzeni, którzy ze względu na
swój życiowy interes (studia, praca,
kontakty towarzyskie) opanowują
znajomość języka w mowie a często
również i w piśmie. Władającym języ-
kiem polskim została stworzona
możliwość urzędowego poświadcze-
nia tej umiejętności. Minister Edukacji
Narodowej i Sportu powołał Państwo-
wą Komisję Poświadczania Znajo-
mości Języka Polskiego jako Obcego,
która przygotowuje testy, przepro-
wadza egzaminy i wydaje stosowne
certyfikaty.
Cudzoziemcy oraz Polacy na stałe
przebywający za granicą mogą przy-
stąpić do egzaminu państwowego i
uzyskać certyfikat poświadczający
znajomość języka polskiego tak jak
czynią to osoby znające inne języki
europejskie i uzyskujące certyfikaty
poświadczające znajomość języka
angielskiego, niemieckiego czy
francuskiego. Certyf ikaty te są
uznawane w całym świecie ponieważ
przeprowadzane są według wspól-
nych wytycznych, przygotowanych
przez międzynarodowe organizacje

zajmujące się ustalaniem wymagań
egzaminacyjnych dla wszystkich
języków. Zgodnie z takimi między-
narodowymi normami zostały opra-
cowane w ostatnich latach również
standardy wymagań egzamina-
cyjnych dla języka polskiego jako
obcego.
Przewidują one wykazanie się
opanowaniem pięciu językowych
sprawności: rozumienia ze słuchu,
poprawności gramatycznej, rozu-
mienia tekstu pisanego, pisania oraz
mówienia.
Można przystąpić do egzaminu z
języka polskiego na jednym z trzech
poziomów: podstawowym, średnim
lub zaawansowanym.
W roku ubiegłym  odbyły się egzaminy
w Polsce i w Niemczech. W roku 2005
Komisja przeprowadzi egzaminy w kil-
ku ośrodkach na terenie kraju oraz
pojedzie do tych miast za granicą,
w których zbierze się większa
grupa kandydatów. Na stronie
internetowej www.buwiwm.edu.pl
można znaleźć dalsze informacje na
ten temat.
                                     D. Szczęsna

Składają nam życzenia

NIECH TE ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY
SPŁYNĄ RZEKĄ BOSKIEJ MOCY

OTULIWSZY SERCA WASZE
WIELOBARWNYM KWIECIEM MARZEŃ

ŻYCZĄ
DYREKCJA I PRACOWNICY

MUZEUM  KULTURY LUDOWEJ
W WĘGORZEWIE

http://www.buwiwm.edu.pl

