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OrysWyna ÓiUułka  
UniwerVXWeW RzeVzowVki 

OOÓPONNNT OULTUROPY A PROCNS 
PRRYSPAJANIA JĘRYOA OŁCNGO 

A culWural coÜponenW in WUe proceVV of foreign language acquiViWion 

TUe aiÜ of WUiV arWicle iV Wo Traw aWWenWion Wo WUe Vignificance of a cul-
Wural coÜponenW in WUe proceVV of acquiring a foreign language. PreVenW-
ing anT TiVcuVVing WUe TefiniWionV of culWural coÜpeWenceH WUe auWUor of 
WUiV arWicle callV for WUe perÜanenW incluVion of culWural coÜpeWence in a 
foreign language leVVon Turing wUicU iW coulT unTergo conVWanW Tevel-
opÜenW. MoreoverH WUe auWUor proviTeV variouV inWerpreWaWionV of WUe 
WerÜ ‘knowleTge of WUe foreign language’ laXing parWicular eÜpUaViV on 
iWV colloquial anT acaTeÜic uVage. 

 
 
1. PprowaTYenie 

 
Oierownik TV. MarkeWingu 
OpiV VWanowiVkaJ (…) 
PXÜaganiaJ 

· Min. 5-leWnie ToświaTcYenie na VaÜoTYielnXÜ VWanowiVku w ÜarkeWingu (…) 
· Mobra YnajoÜość jęYXka angielVkiego [poTkr. OM] 
· (…)1 

 
PXÜagania VWawiane oVoboÜ ubiegającXÜ Vię o Wo VWanowiVkoH prYXnajÜniej 
w kweVWii  YnajoÜości  jęYXka obcegoH  Vą w Üojej  opinii  YbXW  powierYcUownie 
VforÜułowane i Wak naprawTę nie wiaToÜoH cYego prYXVYłX pracoTawca bę-
TYie ocYekiwał oT Vwojego poWencjalnego pracownika. R oferWX nie Üożna 

                                                             
1 UWWpJIIwww.pracuj.plIpracaIkierownik-TV.-Üa (MP 5.10.2012). 
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wXcYXWaćH ani o jaką (w VenVie poYioÜu YaawanVowania jęYXkowego) Ynajo-
Üość jęYXka (powVYecUnie użXwanego cYX Üoże VpecjaliVWXcYnego) cUoTYiH ani 
Wego cYX koÜunikacja prYebiegająca prYX jego poÜocX bęTYie oTbXwała Vię 
WXlko Y roTYiÜXÜi użXWkownikaÜiH cYX bXć Üoże Wakże Y konWraUenWaÜi Y in-
nXcU krajówH Tla kWórXcU ów jęYXk jeVW również jęYXkieÜ obcXÜ. Nie wiaToÜo 
YaWeÜH cYX aplikanW powinien Ynać jęYXk obcX w VWopniu uÜożliwiającXÜ w 
Üiarę poprawną koÜunikację poYwalającą na ogólne roYuÜienie koÜunika-
Wów naTawcX i werbaliYację VwoicU właVnXcU inWencji koÜunikacXjnXcUH cYX 
Üoże oprócY uÜiejęWności VWricWe jęYXkowXcU powinien wXkaYać Vię świaTo-
Üością różnic kulWurowXcUH uÜiejęWnością wXcUwXWXwania icU poTcYaV koÜu-
nikacjiH wXjaśniania icU poTłoża oraY prYXcYXn ÜożliwXcU nieporoYuÜień (in-
Wer)kulWurowXcU. I Wak np. poTcYaV VpoWkania Y prYeTVWawicielaÜi pewnej firÜX 
Y Manii prYebiegającego w jęYXku angielVkiÜH ToTajÜX że w prYXjeÜnejH wręcY 
prYXjacielVkiej aWÜoVferYeH To YaTań oVobX Ynającej Wen jęYXk bęTYie należało 
nie WXlko WłuÜacYenie roYÜówH ewenWualnie VaÜoTYielne prowaTYenie per-
WrakWacjiH lecY Wakże wXjaśnienie polVkieÜu VYefowiH TlacYego MuńcYXcX nie 
poTaTYą Üu ręki  na pożegnanieH  jak  i  TlacYego on nie  powinien Wego Yrobić.  
Ten Y poYoru Üało YnacYącX geVW Üoże VpowoTowaćH że poÜXślnie prYebiega-
jące roYÜowX UanTlowe Üogą i Wak YakońcYXć Vię fiaVkieÜ2.  

Co YaWeÜ roYuÜie Vię poT pojęcieÜ znajomość jęzXka obcego? GTX Ya-
pXWaÜX prYecięWnego ucYnia o WoH cYX Yna jakiś jęYXk obcXH uVłXVYXÜX niejeTno-
kroWnieH że WakH prYX cYXÜ jeVW Wo najcYęściej jęYXk angielVki. PXniki baTań opi-
nii publicYnej wXpaTają poTobnieH gTXż prawie połowa ankieWowanXcU pełno-
leWnicU (najcYęściej ÜłoTXcU) Polaków Üoże pocUwalić Vię YnajoÜością co 
najÜniej jeTnego jęYXka obcego3. P cYaVacU naVilonej Üigracji Üającej różneH 
nie WXlko YarobkoweH poTłożeH prYXWacYane „fakWX” powinnX napawać opWXÜi-
YÜeÜ  i  uWwierTYać w  prYekonaniuH  że  w  ÜaWerii  nauczania jęzXków obcXcU 
oViągnęliśÜX w PolVce ogroÜnX VukceV i  że w YaVaTYie nie WrYeba już nicYego 
YÜieniać i ulepVYać. Można bX fakWXcYnie VpocYąć na lauracUH jeślibX nie inne 
Tane pocUoTYące Y baTań prYeprowaTYonXcU wśróT oVóbH kWórXÜ prYXVYło 
ÜieVYkać poYa granicaÜi naVYej ojcYXYnX i kWórYX YÜuVYeni bXli To poVługiwa-
nia Vię jęYXkieÜ Tla nicU obcXÜ. PXniki raporWu ÜiniVWra pracX ToWXcYące ak-
WXwności YawoTowej Polaków w krajacU Unii NuropejVkiej pokaYująH że „naj-
więkVYe probleÜX PolakoÜ Ya granicą Vprawia wciąż jęYXk. PrYeY Wo YaWruTniają 

                                                             
2 PoTanie ręki (na pożegnanieH cYX na powiWanie) jeVW w NieÜcYecU (w PolVce) poVWrYegane 
jako prYejaw VXÜpaWii i bliVkości. P Manii wręcY prYeciwnieH użXwane jeVW prYeTe wVYXVWkiÜ 
w VXWuacjacU forÜalnXcU i VXgnaliYuje WXÜ VaÜXÜ pewien TXVWanV (LieTWkeH 2006J 158). 
3 P 2006 roku aż 45 procenW ankieWowanXcU Polaków Teklarowało YnajoÜość jeTnego Y 
jęYXków obcXcU w VWopniu uÜożliwiającXÜ poroYuÜiewanie Vię (CŁOS ŁSI177I2006). 
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Vię na poVaTacU poniżej kwalifikacjiH nie poWrafią korYXVWać Y oficjalnXcU inforÜa-
cji o legalnej pracX. Nie Üają ToVWaWecYnej wieTYX o warunkacU pracX i żXcia w 
krajuH To kWórego Wrafiają” (ATaÜowVkaH 2006J 4). PrYXWocYone wXżej VpoVWrYe-
żenia poWwierTYają cYęściowo inforÜacje uYXVkane oT YnajoÜXcU pracującXcU 
Ya  granicą (w  AngliiH  NieÜcYecU)H  kWórYX  nierYaTko  poTkreślaliH  że  ciężko  iÜ  
TogaTać Vię Y WubXlcaÜi. TruTności w konWakWacU Y roTYiÜXÜi użXWkownikaÜi 
jęYXka wXnikałX nie WXle Y nieToVWaWecYnego opanowania prYeY nicU VWrukWur 
VWricWe jęYXkowXcU (cYęść baTanXcU Wo abVolwenci kierunków filologicYnXcU)H 
ile Y probleÜów w oTnaleYieniu Vię w nowejH innej rYecYXwiVWości. U icU poT-
VWaw leżą powierYcUowna YnajoÜość obcej kulWurXH nieświaToÜość różnic 
kulWurowXcUH Vłabo roYwinięWa wrażliwość na innośćH cYego naVWępVWweÜ jeVW 
niewielka YTolność aTapWacXjna w nowXÜ śroTowiVku.  

AnaliYa prYXwołanXcU wXników i VWwierTYeń poYwala na jeTnoYnacYną 
konkluYję – Teklarowana YnajoÜość jęYXka obcego nie To końca pokrXwa Vię Y 
prakWXcYnXÜi uÜiejęWnościaÜi reVponTenWówH o cYXÜ świaTcYX wXnik najważ-
niejVYego VprawTYianuH jakiÜ jeVW beYpośreTnia konfronWacja Y naWive Vpeake-
raÜi. Meklarowana YnajoÜość jęYXka nie oTYwiercieTla więc fakWXcYnej uÜie-
jęWności poVługiwania Vię niÜ w śroTowiVku naWuralnXÜH a WXlko prYeświaTcYe-
nie o WXÜH że Vkoro ucYęVYcYaÜX na lekcje Y jęYXka obcego kilkaH cYaVeÜ naweW 
kilkanaście laWH Wo YnaÜX Wen jęYXk ToVkonale. PiTać więcH że poWocYna inWerpre-
Wacja YwroWu znajomość jęzXka obcego YnacYnie różni Vię oT Wej preYenWowanej 
na łaÜacU liWeraWurX prYeTÜioWuH gTYie Wakże YaVkakuje Ünogość Tefinicji. PXni-
ka ona prYeTe wVYXVWkiÜ Y obowiąYującXcU w różnXcU prYeTYiałacU cYaVowXcU 
ÜeWoT naucYania jęYXków obcXcUH kWórXcU powVWawanie uwarunkowane bXło w 
Tużej ÜierYe VXWuacją VpołecYną w TanXÜ kraju i  na świecie oraY poWrYebaÜi i  
ocYekiwaniaÜi obXwaWeli. Cele VWawiane w poVYcYególnXcU ÜeWoTacU rYuWowałX 
więc w beYpośreTni VpoVób na roYuÜienie YwroWu znajomość jęzXka obcego. 
PoTcYaV gTX w ÜeWoTYie graÜaWXcYno-WłuÜacYeniowej opanowanie jęYXka ob-
cego równoYnacYne bXło Ye YnajoÜością reguł graÜaWXcYnXcU WXpowXcU Tla 
Tanego jęYXka oraY uÜiejęWnością YaVWoVowania icU w prakWXce poTcYaV roYu-
Üienia WekVWu cYXWanegoH WłuÜacYenia obcojęYXcYnXcU WekVWów liWerackicU na 
jęYXk ojcYXVWX oraY piVania w jęYXku obcXÜH Wak w ÜeWoTYie auTiolingwalnej 
WXlko  Waka  oVoba  Üogła  pocUwalić Vię YnajoÜością jęYXka  obcegoH  kWóra  wX-
kVYWałciła w Wrakcie jego nauki oTpowieTnie nawXki jęYXkoweH a więc Wrwałe 
YwiąYki poÜięTYX boTźceÜ a reakcjąH oTYwiercieTlające Vię w opanowaniu cYWe-
recU Vprawności jęYXkowXcU w kolejnościJ VłucUanieIÜówienie oraY cYXWanieI 
piVanie. MeWoTa kogniWXwna YakłaTająca pełne Yaangażowanie świaToÜości 
ucYniów w proceV prYXVwajania jęYXka obcego uYnawała Ya cel nauki wXkVYWał-
cenie koÜpeWencji jęYXkowej. OVoba Ynająca jęYXk obcX poWrafi YaWeÜ wXkorYX-
VWując pewną VkońcYoną licYbę reguł graÜaWXcYnXcU roYuÜieć i VaÜoTYielnie 
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WworYXć nieVkońcYoną ilość poprawnXcU YTań ToWXcUcYaV nigTX nieVłXVYanXcU 
ani niecYXWanXcU. P poTejściu koÜunikacXjnXÜH obecnie najpowVYecUniejVYXÜ 
w PolVceH celeÜ naucYania jęYXka obcego jeVW oViągnięcie koÜpeWencji koÜuni-
kacXjnej roYuÜianej jako uÜiejęWność efekWXwnego poroYuÜiewania Vię w Vpo-
Vób aTekwaWnX To Tanej VXWuacji koÜunikacXjnej. Na lekcji jęYXka obcego należX 
więc w pierwVYej kolejności Yająć Vię roYwijanieÜ cYWerecU Vprawności jęYXko-
wXcU (VłucUanieH ÜówienieH cYXWanieH piVanie) oraY uÜiejęWności YaVWoVowania 
icU w naWuralnXcU VXWuacjacU koÜunikacXjnXcU. PrYekaYXwanie wieTYX jęYXko-
wej i kulWuroYnawcYej prYeVunięWo na TalVYX plan. 

RTanieÜ OoÜorowVkiej (2005a) oVobęH kWóra Üoże pocUwalić Vię Yna-
joÜością jęYXka obcego powinna cUarakWerXYować koÜpeWencja koÜunika-
cXjna i lingwiVWXcYna. Ta pierwVYa roYuÜiana jeVW jako „uÜiejęWność VkuWecY-
nego YTobXwania i prYekaYXwania inforÜacji w Üowie i piśÜie w VpoVób 
poprawnX i oTpowieTni w Tanej VXWuacji” (2005aJ 9). OoÜpeWencja lingwi-
VWXcYna Tefiniowana jeVW prYeY cXWowaną auWorkę jako „uÜiejęWność roYu-
Üienia prYeY Taną oVobę nieVkońcYenie wielu YTańH Wakże WakicUH kWórXcU 
ona nigTX prYeTWeÜ nie VłXVYała jak i uÜiejęWność buTowania nieVkońcYenie 
wielu poprawnXcU YTańH w WXÜ WakicUH kWórXcU ona nigTX jeVYcYe w Wej for-
Üie nie wXpowieTYiała” (2005aJ 9). PVpoÜniane koÜpeWencje określane Vą 
prYeY OoÜorowVką ÜianeÜ poTVWawowXcU uÜiejęWnościH jakiÜi powinni 
TXVponować użXWkownicX Tanego jęYXka. 

JeTnak gTX prYXjrYXÜX Vię prYeTVWawionXÜ wXżej wXnikoÜ raporWu 
oraY ToświaTcYenioÜ oVób prYebXwającXcU Ya granicą YauważXÜXH że TXV-
ponowanie WXlko koÜpeWencją jęYXkową i koÜunikacXjną Wo Ya ÜałoH abX 
Üóc w pełni ucYeVWnicYXć w koÜunikacji Y prYeTVWawicielaÜi oTÜiennXcU 
kulWur. Słabo roYwinięWa koÜpeWencja inWerkulWurowa (Üoże naweW jej brak) 
VWała Vię główną prYXcYXną fruVWracjiH u kWórej poTVWaw leżałX niepowoTYenia 
koÜunikacXjne opiVXwanXcU oVób. CeleÜ niniejVYego arWXkułu jeVW YaWeÜ 
poTkreślenie ważności koÜponenWu kulWurowegoH a co Ya WXÜ iTYie koÜpe-
Wencji inWerkulWurowejH w proceVie naucYania i ucYenia Vię jęYXka obcego. P 
publikacji Wej Tokonano prYegląTu wXbranXcU Tefinicji koÜpeWencji inWerkul-
Wurowej uwYglęTniając icU eleÜenWX wVpólne i różnice oraY Ywrócono uwagę 
na nieroYerwalnX YwiąYek jęYXka i kulWurX.  

 
2. OoÜpeWencja inWerkulWurowa – prYegląT Tefinicji 

 
P liWeraWurYe prYeTÜioWu Ynaleźć Üożna wiele Tefinicji oraY prób YTefinio-
wania koÜpeWencji inWerkulWurowejH kWóre różnią Vię prYeTe wVYXVWkiÜ VWop-
nieÜ VYcYegółowości opiVu jej iVWoWX. R jeTnej VWronX ÜaÜX To cYXnienia Y 
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lakonicYnXÜi ujęciaÜi koÜpeWencji inWerkulWurowejH w kWórXcU prYeTVWawia-
na jeVW ona jako Ybiór uÜiejęWności lepVYego YroYuÜienia Viebie i innXcUH Y 
Trugiej Yaś Y TefinicjaÜi wręcY TrobiaYgowXÜi ukaYującXÜi wVpoÜnianą 
koÜpeWencję nie w VpoVób UoliVWXcYnXH lecY oTnoVYącX Vię To jej WrYecU prYe-
nikającXcU Vię płaVYcYXYn – wieTYXH poVWaw i uÜiejęWności.  

InnX poTYiał iVWniejącXcU Tefinicji koÜpeWencji inWerkulWurowej wXnika 
Y prYekonaniaH że jej roYwój oTbXwa Vię nieYależnie oT jęYXka lub jeVW wła-
śnie prYeY Wen jęYXk TeWerÜinowanX i VWXÜulowanX. PaWrYąc na koÜpeWencję 
inWerkulWurową prYeY prXYÜaW proceVu prYXVwajania jęYXka obcegoH nie Üoż-
na poVWrYegać jej jako koÜpeWencji uniwerValnej roYwijającej Vię nieYależnie 
oT jęYXka Tocelowego i oTYwiercieTlonej w niÜ kulWurXH lecY wręcY prYeciw-
nie jako koÜpeWencjęH kWórej roYwój warunkuje koÜpeWencja jęYXkowa w 
YakreVie Tanego jęYXka obcego oraY opanowanie ogólnXcU reguł koÜpeWen-
cji koÜunikacXjnej. OoÜpeWencja inWerkulWurowa kVYWałWująca Vię w oTerwa-
niu oT jęYXka obcego nie Üoże roYwinąć Vię w pełni. O WakiÜ VWopniu roYwo-
ju Üożna Üówić WXlko wówcYaVH gTX YTobXWą wieTYę oraY nabXWe poVWawX 
wobec innXcU bęTYie Üożna „wXpróbować” w TYiałaniu koÜunikując Vię Y 
prYeTVWawicielaÜi innego obVYaru kulWurowego. PoTcYaV gTX Yarówno YTo-
bXwanie wieTYX na WeÜaW obcej i właVnej kulWurX Üoże oTbXwać Vię w jęYXku 
ojcYXVWXÜH jak i wXkVYWałcanie poVWaw prYebiegać w oTerwaniu oT jęYXkaH 
baYując WXlko na obVerwacjiH ToświaTcYeniu i ToWXcUcYaV YgroÜaTYonej wie-
TYXH Wak połącYenie wieTYX i poVWaw oraY icU użXcie w Wrakcie inWerakcji prYe-
biegającej w konWekście inWerkulWurowXÜ jeVW prakWXcYnie nieÜożliwe beY 
YaVWoVowania oTpowieTnicU Tla Tanej VXWuacji VWraWegii koÜunikacXjnXcUH 
wYorców koÜunikacXjnXcUH VkuWecYnXcU VWraWegii roYwiąYXwania konflikWów 
eWc. ŁeY YnajoÜości jęYXka obcego ucYeVWnik koÜunikacji ÜógłbX w najlep-
VYXÜ wXpaTku VWoVować i poprawnie inWerpreWować WXlko VXgnałX niewer-
balne i parawerbalneH kWóre VWanowią ważną cYęść koÜunikacji inWerkulWu-
rowejH jeTnak nie Üogą YaVWąpić werbalnego prYekaYu (MiUułkaH 2012J 35). 

JeTnoYnacYne YTefiniowanie koÜpeWencji inWerkulWurowej wXTaje Vię 
rYecYą wręcY nieÜożliwą. Co więcej VWwierTYa Vię coraY cYęściejH że w YaVa-
TYie nie Üa ani Üożliwości ani poWrYebX uWworYenia wXcYerpującego opiVu i 
Tefinicji Wej koÜpeWencji. ŁXraÜ (2005J 59) proponujeH abX Vkupić Vię na cUa-
rakWerXVWXce WXcU eleÜenWów koÜpeWencji inWerkulWurowejH kWórXcU Üożna 
naucYaćH kWóre Üożna prYXVwoić i kWóre Wo Üogą VWanowić poTVWawę właVne-
go roYwoju. VolkÜann (2002J 44) prYeVWrYega jeTnak prYeT WXÜH abX poTcYaV 
opiVu koÜpeWencji inWerkulWurowej nie koncenWrować Vię WXlko na rYecYacU 
powierYcUownXcU i błaUXcUH gTXż wówcYaV bęTYie ona poVWrYegana jeTXnie 
jako bag of WrickVH co w żaTnXÜ wXpaTku nie oTTaje Yłożoności Wego pojęcia.  
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OoÜpeWencja inWerkulWurowa bXwa poVWrYegana jako koÜplekVowa 
uÜiejęWność cYX Weż YeVpół YinWernaliYowanXcU uÜiejęWności funkcjonowania 
i raTYenia Vobie w nowXcUH WruTnXcU VXWuacjacU koÜunikacXjnXcU prYebiega-
jącXcU w konWekście wielokulWurowości (LubeckaH 1998J 61; MXcYkoH 2005J 
29; AlekVanTrowicY-PęTicUH 2006J 11). Inni auWorYX prYeTVWawiają koÜpeWen-
cję inWerkulWurową jako VuÜę wVYXVWkicU nieYbęTnXcU uÜiejęWności poYwala-
jącXcU VWworYXć Y prYeTVWawicielaÜi oTÜiennXcU obVYarów kulWurowXcU VWan 
wVpólnoWXH kWórX nie bXłbX YToÜinowanX prYeY pewne VpecXficYne poT 
wYglęTeÜ kulWurowXÜ cecUX i wXobrażenia (ŁollÜann i inni 1998J 2). UÜie-
jęWność Wa nie jeVW jeTnak nabXwana całościowo – najpierw należX krXWXcYnie 
VpojrYeć na uYależnione oT właVnej kulWurX ÜXślenieH TYiałanieH YacUowanieH 
a naVWępnie wXkVYWałcić uÜiejęWność i goWowość To prYejęcia i analiYX obco-
kulWurowXcU perVpekWXw. OoÜpeWencję inWerkulWurową uWożVaÜiać należX 
więc Y proceVeÜ TXnaÜicYnXÜH kWórX nigTX nie Tobiega końca. RTanieÜ 
VolkÜanna (2002J 12-13) VkłaTa Vię ona Y koniecYnej wieTYX na WeÜaW różnic 
wXVWępującXcU poÜięTYX właVną i obcą kulWurą oraY Y uÜiejęWności roYpo-
Ynania WXcUże różnic w konkreWnXcU VXWuacjacUH roYwinięcia i YaVWoVowania 
oTpowieTnicU VWraWegii poYwalającXcU w VpoVób YauWoÜaWXYowanX Yająć Vię 
VWanTarXYacjaÜi wXVWępującXÜi w obrębie Wej innej kulWurX. CUoTYi YaWeÜ o 
uÜiejęWność unikania nieporoYuÜieńH łagoTYenia ewenWualnXcU koÜplikacji 
pojawiającXcU Vię w Wrakcie inWerakcjiH a więc o w Üiarę Vprawne i beYpro-
bleÜowe kVYWałWowanie koÜunikacji.  

PilcYXńVka (2005J 22) VWwierTYaH że nabXwanie i roYwijanie koÜpe-
Wencji inWerkulWurowej nie oTbXwa Vię „w próżni inWelekWualno-pVXcUicYnej 
ani w iYolacji oT innXcU WrwałXcU TXVpoYXcji Tanej oVobX.” P forÜie wXkreVu 
ukaYującego YakreVX i konWekVWX wVpoÜnianej koÜpeWencji (2005J 23) Ywró-
ciła ona uwagę na VYereg eleÜenWów ÜającXcU wpłXw na naVYe poVWawXH 
uÜiejęWności oraY wieTYę. Specjalnie Tla poWrYeb TXTakWXki jęYXka obcego 
naYwane wielkości VcUarakWerXYowane YoVWałX prYeY cXWowaną auWorkę 
(2005J 22) w naVWępującX VpoVóbJ „VpecXficYna świaToÜość ÜeWakulWurowa 
(obejÜująca naWurę i ÜecUaniYÜX funkcjonowania kulWurX)H wrażliwość (in-
Wer)kulWurowa (poYwalająca roYpoYnawać prYejawX TYiałań inWerkulWurowXcU 
i ToVYukiwać Vię oTpowieTniej icU inWerpreWacji)H uÜiejęWność ÜeTiacji inWer-
kulWurowej (uÜożliwiająca Yrównoważoną inWerakcjęH naVWawioną na uVuwa-
nie barier koÜunikacXjnXcU i wYajeÜne wYbogacanie Vię)”.  

P innej Tefinicji VforÜułowanej również Y perVpekWXwX TXTakWXki na-
ucYania jęYXka obcego prYeY HeXT (1997J 34-35) koÜpeWencja inWerkulWurowa 
ukaYana YoVWała jako roTYaj uÜiejęWności poYwalającX VkuWecYnie koÜunikować 
Vię w konWekVWacU obcokulWurowXcU. PVpoÜniana koÜpeWencja Yłożona jeVW 
YaWeÜ Y wacUlarYa uÜiejęWności oraY VWraWegii poYwalającXcU na „roYprawienie 
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Vię” Y właVnXÜi i obcokulWurowXÜi fenoÜenaÜiH jak i inWerpreWowanieIwXjaś-
nianie obcego świaWa na baYie właVnego i na oTwróW. AuWorka wXÜieniła naVWę-
pujące uÜiejęWności wcUoTYące w VkłaT koÜpeWencji inWerkulWurowejJ wielo-
płaVYcYXYnowe poVWrYeganie obcokulWurowXcU fenoÜenówH eÜpaWia i krXWXcY-
na Wolerancja w VWoVunku To obcej kulWurX i jej prYeTVWawicieliH roYuÜienie 
ocYekiwań oraY TYiałań cYłonków obcej kulWurXH jak również inWerpreWowanie 
icU Y perVpekWXwX cUarakWerXVWXcYnej Tla Wejże wVpólnoWX kulWurowejH roYu-
Üienie proceVów YacUoTYącXcU poTcYaV inWerakcji prYebiegającej poÜięTYX 
oVobaÜi należącXÜi To różnXcU grup kulWurowXcU. 

CecUą wVpólną wVYXVWkicU wXżej prYeTVWawionXcU Tefinicji jeVW WoH że 
koÜpeWencja inWerkulWurowa Wo uÜiejęWność uÜożliwiająca naÜ funkcjono-
wanie w wielokulWurowXÜ świecieH w kWórXÜ konWakWX Y prYeTVWawicielaÜi 
innXcU kulWur Vą na porYąTku TYiennXÜ i w kWórXÜ oT uTanej inWerakcji Y 
niÜi uYależnione jeVW oViąganie uprYeTnio poVWawionXcU celów koÜunika-
cXjnXcU. PVpoÜnianą koÜpeWencję prYeTVWawiono w prYXWacYanXcU Tefini-
cjacU jako koÜplekVowX Ybiór Yarówno wieTYX o obcej i właVnej kulWurYeH co 
najÜniej neuWralnXcU poVWaw wobec innej kulWurX i jej cYłonków oraY uÜie-
jęWności i VWraWegii poYwalającXcU na inWerpreWowanie obcXcU koÜunikaWów 
jak i forÜułowanie właVnXcU prYX użXciu wYorców i śroTków koÜunikacXj-
nXcU oTpowieTnicU Tla konkreWnej VXWuacji koÜunikacXjnej. PXVYcYególnie-
nie w obrębie koÜpeWencji inWerkulWurowej WrYecU płaVYcYXYnH Wj. wieTYXH 
poVWaw i uÜiejęWnościH poYwalającXcU na lepVYe ucUwXcenie Wego Yłożonego 
pojęcia VWało Vię prYeTÜioWeÜ licYnXcU baTań oraY YnalaYło oTYwiercieTlenie 
w ÜoTelacU koÜpeWencji inWerkulWurowej4.  

 
3. OulWura a proceV prYyVwajania jęYyka obcego 

 
AnaliYa YaÜieVYcYonXcU w niniejVYXÜ arWXkule Tefinicji i prYeÜXśleń poYwala 
na wXciągnięcie jeTnoYnacYnXcU wnioVkówH iż naucYanie i ucYenie Vię jęYXka 
obcego w oTerwaniu oT kulWurXH kWóra go prYecież ukVYWałWowałaH jeVW po-
Ybawione VenVuH gTXż naVYa inWerpreWacja YjawiVk obcokulWurowXcU bęTYie 
niepełna i Wak naprawTę wcale nie oTTa icU głębi. Lekcja jęYXka obcego po-
winna bXć YaWeÜ YawVYe Wakże lekcją o kulWurYe kraju naucYanego jęYXka. 
ŁreTella i CUriVW (1995J 12) Vą YTaniaH że oTerwane oT kulWurXH cYXVWo inVWru-
ÜenWalne prYXVwajanie jęYXka obcego jeVW nieÜożliwe w prYXpaTku jęYXków 

                                                             
4 Mo najbarTYiej popularnXcU i najcYęściej prYXWacYanXcU ÜoTeli koÜpeWencji inWer-
kulWurowej należą ÜoTele ŁXraÜa (1997) i A. Nrll F M. GXÜnicU (2007). 
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naWuralnXcU5. OażTa oVoba ucYąca Vię jęYXka obcego jeVW „poTrażniana” prYeY 
tę innąH oTYwiercieTloną w jęYXkuH kulWurę oraY ÜuVi naucYXć Vię Y nią ob-
cUoTYićH gTXż VaÜ jęYXk To Wego YÜuVYa. Lewicki (2005J 248) uważaH że lekcja 
jęYXka obcego jeVW YawVYe YorienWowana na kulWuręH bo prYecież nieroYe-
rwalnX YwiąYek poÜięTYX jęYXkieÜ a kulWurą bXłH jeVW i poYoVWanie beY-
VprYecYnX. UcYenie Vię jęYXków obcXcU Wo Tla OruÜÜa (1994J 28) VYukanie 
TojściaIToVWępu To innej kulWurXH Yaś GöUring (1980J 70) ToTajeH że WaÜ 
gTYie ucYXÜX Vię jęYXka obcego i gTYie jeVW on naucYanXH WaÜ YawVYe cUoTYi 
o VpoWkanie inWerkulWuroweH koÜunikację inWerkulWurową oraY o proceV Üa-
jącX na celu poVYerYanie właVnego UorXYonWu kulWurowego.  

ŁeiraW MeuWVcU alV ŃreÜTVpracUe TeV GoeWUe-InVWiWuWV (1992J 550H WeYa 
18) Ywraca uwagę na fakWH że VpoWkanie Y kulWurą kraju naucYanego jęYXka 
powinno roYpocYXnać Vię już na pierwVYej lekcji jęYXka obcego. OT Wego Üo-
ÜenWu nie należX oTTYielać YaTań jęYXkowXcU oT kulWurX. Co więcejH Wo 
VkrYXżowanie kulWurX i jęYXka ÜuVi Ynaleźć oTYwiercieTlenie w ÜeWoTacU i 
koncepcjacU naucYania jęYXka obcego oraY ÜaWeriałacU To jego nauki. CXWo-
wanX wXżej Lewicki (2005J 248) jeVW YTaniaH że jęYXka będącego nieroYerwal-
ną cYęścią kulWurX nie wolno ogranicYać WXlko To VXVWeÜu foneWXcYnegoH Ve-
ÜanWXcYnegoH graÜaWXcYnegoH poÜijając Wło VocjokulWurowe. PoTobne VWa-
nowiVko preYenWuje AlWÜaXer (2005J 154)H poTkreślającH że akwiYXcji jęYXka 
obcego nie Üożna YreTukować To prYXVwojenia uÜiejęWności jęYXkowXcU i 
Vprawności w wąVkiÜ roYuÜieniuH lecY należX paÜięWaćH że jeVW ona ściśle 
YwiąYana Y prYXVwajanieÜ obcokulWurowXcU Wreści i YnacYeń. ŁleXUl (1994J 9) 
iTYie jeVYcYe o krok Talej i określa naucYanie jęYXka uwYglęTniające WXlko 
jego płaVYcYXYnę lingwiVWXcYną ÜianeÜ „ułoÜnego” naucYania.  

P ÜXśl powXżVYXcU VWwierTYeń kulWura6 powinna bXć VWałXÜ i  nieoT-
łącYnXÜ eleÜenWeÜ każTej lekcji jęYXka obcego. Nie Üoże bXć ona YaWeÜ 
poVWrYegana jako WYw. „piąWa [niepoWrYebnaH O.M.] Vprawność” (OraÜVcU 
                                                             
5 P wXniku oTTYielenia jęYXka oT kulWurX powVWaje jęYXk VYWucYnXH jak np. eVperanWo. 
RTanieÜ ŁanacU (2003J 4) jeVW Wo jęYXk buTowanX na baYie WerÜinów i pojęćH kWóre 
nie Üają konkreWnXcU oTnieVień To kulWurX. PowoTuje WoH że WruTno w jęYXku po-
YbawionXÜ korYeni kulWurowXcU wXrażać Vwoje ucYucia i ÜXśli. AuWorka YaYnacYXła 
ponaTWoH że jęYXki VcUeÜaWXcYneH oTerwane oT kulWurXH a więc VYWucYneH nie cieVYą 
Vię popularnością wśróT ucYącXcU Vię.  
6 OulWura poVWrYegana jako pewien abVWrakcXjnX VXVWeÜIogół koncepWówH YnacYeńH 
wXobrażeńH wierYeńH poVWawH norÜ oraY warWości preferowanXcU i prYeVWrYeganXcU 
prYeY cYłonków Tanej grupXIVpołecYnościH kWóre Vą YorganiYowane w forÜie kogni-
WXwnXcU VcUeÜaWów i kWóre ÜanifeVWują Vię Yarówno w YacUowaniu cYłonków Wej 
grupXH jak i w proTukWacU wXWworYonXcU prYeY nicU (MaleWYke 1996J 6; Onapp-
PoWWUoff 1997J 184).  
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1993H  wJ  SWrYałka 2005J  372)H  kWórej  roYwijanie  na lekcji  Üożna Vobie  Taro-
wać. PrYekonanieH iż kulWura jeVW ToTaWkieÜ To lekcjiH a nie jej VWałXÜ koÜ-
ponenWeÜH goTYi w nieroYerwalność YwiąYku YacUoTYącego poÜięTYX jęYX-
kieÜ i kulWurą. MiÜo Wo wielu naucYXcieli jęYXków obcXcU WrakWuje kulWurę 
jako VupleÜenWH nie Yaś jako obligaWorXjnX eleÜenW każTej lekcji jęYXka obce-
goH co pokaYałX wXniki baTań prYeprowaTYonXcU wśróT polVkicU naucYXcieli 
jęYXków obcXcU pracującXcU w różnXcU WXpacU VYkół (Ü.in. prYeY SWrYałkęH 
2005H AlekVanTrowicY-PęTicUH 2005H ŁanTuręH 2007H SYcYepaniak-OoYakH 
2010). Pielu naucYXcieli jęYXków obcXcU reYXgnuje Y lekcji o kulWurYeH po-
nieważH na co Ywróciła uwagę PXVocka (2003J 72)H Y jeTnej VWronX nie poWrafi 
icU Yaplanować i prYeprowaTYić w jęYXku obcXÜH Y Trugiej Yaś nie cUce icU 
prowaTYić w jęYXku polVkiÜ. Na braku nieuÜiejęWności inWegrowania jęYXka 
Tocelowego Y ojcYXVWXÜ najbarTYiej cierpi właśnie inWerkulWurowość. 

 
4. PoTVuÜowanie 

 
TeoreWXcYne roYważania pokaYująH że każTa lekcja jęYXka obcego jeVW VaÜa w 
Vobie Wakże lekcją o kulWurYe. OT naucYXciela YależX więcH na ile świaToÜie 
wprowaTYi na lekcję eleÜenWX VYeroko roYuÜianej kulWurX uwrażliwiając jeT-
nocYeśnie ucYniów na inność oraY uWwierTYając icU w prYekonaniuH że innX nie 
WXlko nie jeVW gorVYXH ale równie inWereVującXH VWXÜulującXH warWościowX i Wwór-
cYXH co Vwój (NikiWorowicY 2005J 17). Obecnie na lekcjacU jęYXków obcXcU nie 
Üożna nieVWeWX YaobVerwować wTrażania wXżej nakreślonej nowej perVpek-
WXwX eTukacXjnejH lecY nieuVWanne Tążenie naucYXcieli To WegoH abX w raÜacU 
VwoicU lekcji roYwijać u ucYniów WXlko koÜpeWencję koÜunikacXjną i jęYXkową 
(ogranicYającą Vię prYeTe wVYXVWkiÜ To pewnej ToYX poprawności graÜaWXcY-
nej). RacUowanie icU wXnika w TużXÜ VWopniu Y proÜowania WXcUże koÜpe-
Wencji  w  TokuÜenWacU  określającXcU  kVYWałcenie  jęYXkowe  w  PolVceH  jak  i  w  
powVWałXcU na icU poTVWawie ÜaWeriałacU To naucYania jęYXków obcXcU.  

CYX poÜięTYX Tobrą YnajoÜością jęYXka obcego a proTukowanieÜ po-
prawnXcU poT wYglęTeÜ forÜalnXÜ YTań i auWoÜaWXcYnXÜH jeTXnie w pewnXÜ 
VWopniu aTekwaWnXÜ To Tanej VXWuacji koÜunikacXjnejH użXwanieÜ YwroWów i 
wYorców jęYXkowXcU Üożna poVWawić Ynak równości? R pewnością nie. Łrak 
wieTYX o kulWurYe kraju Tocelowego oraY wieTYX o ogólnXÜ funkcjonowaniu 
kulWur powoTuje bowieÜH że forÜułkę ruWXnową jak bęTzieVz mieć czaVH Wo mnie 
oTwieTź WrakWujeÜX jako YaproVYenieH na pXWanie wie geUW’V? = co u ciebie VłX-
cUać? w ÜiejVce ocYekiwanej oTpowieTYi np. TziękujęH TobrzeH opowiaTaÜX Ye 
VYcYegółaÜi wXTarYenia oVWaWnicU Tni i ÜieVięcX7H  że prYXjacielVki pocałunek w 
                                                             
7 PoTobną VXWuację prYeTVWawił Möller (2006J 18-19).  
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policYek Üało Ynanego kolegi greckiego pocUoTYenia poVWrYegaÜX jako prYejaw 
naTYwXcYajnego YainWereVowania naVYą oVobą8H że ciężarnej koleżance Y Singa-
puru ofiarujeÜX pluVYowego bociana9H koleTYe Y połuTniowej Ńrancji po TobrYe 
YTanXÜ egYaÜinie pokażeÜX palce ułożone w kółko10 oraY jeVWeśÜX barTYo 
YTYiwieniH wręcY oburYeniH że NieÜiec kWórX Yaproponował VpoWkanie w reVWau-
racji nie cUce Ya naV Yapłacić11. PrYXWocYone prYXkłaTX pokaYująH że poTcYaV lekcji 
jęYXka obcego nie Üożna bagaWeliYować fakWuH że oVoba ucYąca Vię Wego jęYXka 
bęTYie Üiała w prYXVYłości To cYXnienia „Y cYłowiekieÜ o innej ÜenWalności” 
(AlekVanTrowicY-PęTicUH 2007J 53). ŁeYreflekVXjne realiYowanie Yałożeń poTej-
ścia koÜunikacXjnego prowaTYi nieVWeWX To Tość powierYcUownego WrakWowania 
koÜponenWu  kulWurowego  na  lekcjacU  jęYXka  obcego.  ŻXlińVka  (2003J  55)  
VWwierTYa naweWH że w poTejściu koÜunikacXjnXÜ uTało Vię Yrobić WoH co prYe-
cież nieÜożliweH a Üianowicie „VkuWecYne oTTYielić jęYXk oT kulWurX”. Inne Ya-
rYuWX forÜułowane poT aTreVeÜ Wego poTejścia ToWXcYą oferowanXcU Wreści 
naucYania (nie WXlko w różnXcU WXpacU VYkółH lecY i na kierunkacU filologicYnXcU)H 
kWóre cUarakWerXYuje WrXwialiYacja VYeroko roYuÜianego pojęcia kulWurX. RreTu-
kowane YoVWało ono bowieÜ To Tnia coTYiennegoH rXWuałów YwiąYanXcU Y wiWa-
nieÜ Vię oraY żXcia roTYinnego (AlWUauVH 1999J 27). RTanieÜ ŻXlińVkiej (2003J 51) 
ÜaWeriał realiYowanX w raÜacU lekcji jęYXka obcego VprowaTYonX YoVWał To 
VucUo poTanXcU fakWówH WeoreWXcYnXcU i abVWrakcXjnXcUH kWórX YoVWał „konVe-
kwenWnie ‘wXpranX’ Y wVYelkicU eÜocji”. P VYkole prYekaYXwane Vą YaWeÜ WXlko 
WreściH  konkreWna wieTYaH nie Yaś jej prakWXcYne YaVWoVowanie. ŻXlińVka (2003) i  
AlWÜaXer (2005) poVWulują więcH abX VYkołaH w WXÜ VYcYególnie lekcje jęYXków 
obcXcUH prYeVWałX Üieć w końcu WXlko abVWrakcXjnX wXÜiar i VWałX Vię ÜiejVceÜH 

                                                             
8 GrecX wiWają i żegnają prYXjaciół i YnajoÜXcU całując icU VponWanicYnie w obXTwa 
policYki.  ParWo  paÜięWać o  WXÜH  że w Gracji  YnajoÜXÜIYnajoÜą YoVWaje  Vię już po  
wVpólnie VpęTYonej goTYinie i nie należX Vię TYiwićH że Grek pocałuje naV na poże-
gnanie (RöWWger i SWeinUauV 1995J 15). 
9 P więkVYości kulWur europejVkicU bocian VXÜboliYuje naroTYinX TYiecka i raTość Y 
WXÜ YwiąYaną. MlaWego Weż parX ocYekujące TYiecka obTarowuje Vię pluVYowXÜi 
bocianaÜiH a na karWkacU Y graWulacjaÜi Y okaYji naroTYin TYiecka wiTnieje cYęVWo 
bocian. TakicU upoÜinków nie należX jeTnak robić ÜieVYkańcoÜ SingapuruH bo WaÜ 
bocian VXÜboliYuje śÜierć TYiecka poTcYaV połogu (ScUröTer 2000). 
10 GeVW Wen inWerpreWowanX jeVW w połuTniowej Ńrancji jako „Yero” lub „beY warWości” 
(SWewarW 2005J 138). 
11 ProbleÜeÜ cYęVWo pojawiającXÜ Vię w relacjacU polVko-nieÜieckicU jeVW ÜXlna 
inWerpreWacja prYeY Polaków propoYXcji wVpólnego pójścia To reVWauracji Y YaproVYe-
nieÜ To reVWauracji. Jeśli NieÜiec ÜówiH że „YapraVYa naV To reVWauracji”H Wo YnacYXH 
że porWfel ÜożeÜX YoVWawić w ToÜu. Jeśli Yaś proponuje wVpólne wXjście To reVWau-
racjiH Wo YnacYX – iTYieÜX raYeÜH ale każTX płaci Ya Viebie (MiUułka 2010J 256). 
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gTYie ucYniowie VYukają Tróg roYwiąYXwania probleÜówIkonflikWówH jakie Üogą 
pojawić Vię poTcYaV koÜunikacji Y prYeTVWawicielaÜi innXcU grup kulWurowXcU w 
VXWuacjacU rYecYXwiVWXcU. SWaViak (2002J 295) poTkreślaH że cele naTrYęTne re-
aliYowane poTcYaV naucYania jęYXków obcXcU w warunkacU YinVWXWucjonaliYo-
wanXcU powinnX obejÜować oprócY celów kogniWXwnXcU i pragÜaWXcYnXcUH 
Wakże cele afekWXwneH kWóre Vą cYęVWo bagaWeliYowane i WrakWowane jako ToTaWek 
To innXcU celówH a nie cel równorYęTnX Y WXÜi wXżej naYwanXÜi. Cele afekWXw-
ne obejÜują eÜocjonalne roYwijanie YainWereVowania Tla obcej kulWurXH kVYWał-
Wowanie uÜiejęWności wXcUwXWXwania poTobieńVWw i różnic inWerkulWurowXcUH 
wXrabianie wobec nicU poVWaw WolerancjiH akcepWacji i oWwarWości.  
Jak Üożna więcH na Üiarę obecnXcU cYaVówH YTefiniować YwroW znajomość jęzX-
ka obcego? OVoba Üogąca pocUwalić Vię (Tobrą) YnajoÜością jęYXka obcego 
powinna bXć wXpoVażona w koÜpleW funTaÜenWalnXcU koÜpeWencji uÜożliwia-
jącXcU VkuWecYne i Vprawne koÜunikowanie Vię prYX użXciu Wego jęYXka wXVWępu-
jącego  Yarówno  jako  jęYXk  obcX  jak  i  lingua franca12.  CUoTYi  więc  nie  WXlko  o  
YawVYe wXÜieniane w WXÜ konWekście koÜpeWencje jęYXkową i koÜunikacXjnąH 
lecY Wakże oH nieVWeWX cYęVWo poÜijanąH inWerkulWurowąH kWórej brakIVłabX roYwójH 
ÜiÜo nienagannego opanowania VWrukWur forÜalnXcU Tanego jęYXkaH Üoże bXć 
prYXcYXną wielu nieporoYuÜień i konflikWów pojawiającXcU Vię poTcYaV koÜuni-
kacji Y prYeTVWawicielaÜi oTÜiennXcU grup kulWurowXcU. 
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