
 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego, począwszy od roku 2000. 
Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 1999 r. z inicjatywy Bangladeszu. 
Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa różnorodności językowej świata i jej znaczenia 
dla ochrony różnorodności kulturowej, a także dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw i całej Planety. Dzień 
służy także promocji szeroko pojętej wielojęzyczności, a co za tym idzie – podkreśleniu roli nauki języków obcych w 
edukacji. 

Tegoroczna edycja przypada na okres wzmożonej aktywności pandemii COVID-19, dokonującej bezprecedensowych 
strat i zakłóceń w funkcjonowaniu systemów edukacyjnych na całym świecie. Przyczynia się także do dalszego 
pogłębienia istniejących od dawna zjawisk nierówności w dostępie do edukacji, prowadzących do marginalizacji i 
wykluczeń z życia społecznego.  

Temat Dnia „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniom w edukacji” 
podkreśla rolę zarówno języków ojczystych, jak i wielojęzyczności jako czynników sprzyjających integracji społecznej i 
inkluzywności w edukacji. Bez nich niemożliwe jest osiągnięcie głównego założenia Agendy 2030 dla 
zrównoważonego rozwoju, aby nikogo nie pozostawić w tyle. Edukacja, której podstawą jest język ojczysty, czy, 
ściślej mówiąc – język matczyny – pierwszy z którym człowiek ma do czynienia – musi rozpoczynać się od 
najwcześniejszych lat, jeśli ma stać się fundamentem rozwoju, a także wyższych etapów nauki, częstokroć w innym 
już języku. 
 



 

 

W ramach kampanii „Ojczysty – znam, lubię, szanuję”prowadzonej pod patronatem Rady Języka Polskiego 

(www.rjp.pan.pl ) powstała seria animacji „Błyskawiczne dziejepolszczyzny”. Zachęcamy do oglądania 
kolejnych odcinków: 

Odcinek 1. https://www.youtube.com/watch?v=RxPKer-tmfA 

Odcinek 2. https://www.youtube.com/watch?v=UZW4GgzQ1c4 

Odcinek 3. https://www.youtube.com/watch?v=C_mCux85_38 

Odcinek 4.https://www.youtube.com/watch?v=fSbzsA7kDiU 

Odcinek 5. https://www.youtube.com/watch?v=pULsS1pPDlg 

Odcinek 6. https://www.youtube.com/watch?v=kA0wXEp-EKI 

 

Aby na własnym języku poczuć wyjątkowość i indywidualne cechy naszego JĘZYKA OJCZYSTEGO, proponuję zabawę 
w łamanie języka: https://demotywatory.pl/4487618/23-najtrudniejsze-polskie-lamance-jezykowe-dasz-rade-
powtorzyc-kazdy-z-nich?galleryPage=2 

Oto kilka przykładów: 

 



 

 

 

Na zakończenie warto przypomnieć sobie, najczęściej popełniane przez Polaków błędy: 

 

 



…i unikać ich jak ognia! แ 

A na zakończenie wiersz: 

Niełatwa słów wymowa 
Ha, trudna na to rada. 

Jeszcze trudniejsze słowa, 
Gdy w całość się je składa. 

 
Spójrz w przestrzeń w blaskach zorzy, 

Gra życiem skrzy srebrzyście, 
zaś w drzewach wietrzyk hoży, 

splątane czesze liście. 
 

Z otchłani tchła mgła obła. 
Trzchnął trznadel, pstrąg głąb pruje, 

Wybrnęła wydra z brodła 
Dżdżownica źdźbło dżdżu żuje. 

 
Chrząszcz pszczołę wstrząsł w szczelinę 

Zaś pchła pchłę pchnęła w popiół, 
Trwożliwie brzmiał trzmiel w trzcinie, 

póki swego nie dopiął. 
 

I ty tez dopnij chociaż, 
słów kształty krztuszą krtanie, 

Co jednak umiesz pokaż, 
ułóż to w płynne zdanie. 

 
 

Pozdrawiam โK.Sterniczuk 
 
 


