
Pomocy!  

Niemiecki na gwałt potrzebny! 

Englisch ist der Volkswagen unter den Sprachen,  

Deutsch der Rolls Royce.  

 

źródło: stepstone.de 

 

Przeczytaj, zanim przestaniesz uczyć się języka niemieckiego w szkole: 

1. Nauka w Niemczech: Polscy Naukowcy w Niemczech - projekt Instytutu Zachodniego w 

Poznaniu 

2. Praca i zarobki w Niemczech –  aktualny raport Stepstone  - największej internetowej giełdy 

pracy:  Gehaltsreport 2016 

3. Informacja prasowa Workservice:  workservice.pl 

4. Informacja na temat programu Mobi Pro: The job of my life 

5. Artykuł: „Język obcy po polsku. Co mówi o Polakach ich znajomość języków” polityka.pl 

6. Informacje Instytutu Goethego w Kanadzie IG Kanada  oraz  Instytutu Goethego w Polsce IG 

Polska 

7. Artykuł: „Zehn gute Gründe, Deutsch zu lernen“ spiegel.de 

„ Wer Deutsch beherrscht, kann etwas Besonderes! Etwas, das nicht jeder kann. Nicht einmal 

jeder Deutsche. Englisch ist der Volkswagen unter den Sprachen, Deutsch der Rolls Royce.“ 

 

http://www.iz.poznan.pl/pnwn/index.php/nwnplmen
http://www.iz.poznan.pl/pnwn/index.php/nwnplmen
http://www.stepstone.de/gehaltsreport/pdf/StepStone_Gehaltsreport_2016.pdf
http://www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Od-4-lat-Polacy-wybieraja-niemiecki-rynek-pracy
https://www.thejobofmylife.de/en/home.html
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1646718,1,co-mowi-o-polakach-ich-znajomosc-jezykow.read
http://www.goethe.de/ins/ca/lp/lrn/wlg/deindex.htm
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/wdl.html
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/wdl.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zwiebelfisch-zehn-gute-gruende-deutsch-zu-lernen-a-688827.html


8. Wypowiedzi internautów na forach /wpisy na blogach … 

 Nie lubiłem nauczycielki, dlatego wtedy się nie uczyłem 

 Na lekcjach starałam się jak najmniej uczyć 

 Zawsze nienawidziłem niemieckiego, a teraz potrzebny mi w pracy 

 Byłem wtedy zatwardziałym antygermanistą 

 W szkole nigdy nie uczyłem się systematycznie 

 Nieznajomość niemieckiego jest dla mnie zawodowym samobójstwem 

 Nigdy nie sądziłam, że wyjadę do Niemiec i teraz mam ogromny problem 

 …. 

 

Nauka języków zaczyna się nie w liceum, lecz w szkole podstawowej. To nie dzieci nie chcą 
uczyć się niemieckiego, ale rodzice chcą angielskiego dla swoich pociech. Zachowują się 
logicznie, bowiem traktują język angielski jako inwestycję i polisę ubezpieczeniową dla 
dziecka. Myślą prawidłowo: angielski może przydać się wszędzie i zawsze, a inny język – 
nie. Inne języki są dla elit. Ale kto chce być elitą? 
 
źródło: agnieszkadrummer.wordpress.com 

 

O ile doskonała znajomość języka angielskiego jest w dzisiejszych czasach oczywistą 
oczywistością, to znajomość drugiego języka obcego w stopniu przynajmniej 
komunikatywnym jest czymś, co może wyróżnić kandydata spośród tysięcy młodych 
absolwentów na rynku pracy. 
Zgodzę się z opinią, że j. niemiecki nie jest „modny”. Wydawało mi się jednak, że jest 

tak przede wszystkim w środowisku uczniów słabych, dla których opanowanie 

jednego języka obcego chociażby w stopniu komunikatywnym jest już często 
wyzwaniem ponad siły. Faktycznie, wielu z takich uczniów planuje wyjazd do Anglii, 
gdzie najwyżej załapią się do pracy przy sprzątaniu, na budowie lub na zmywaku. Po co im 
znajomość niemieckiego? Właściwie to do takiej pracy i angielski nie bardzo muszą znać. 

Dziwię się natomiast, że taka „moda” panuje również w szkołach elitarnych, 

do których uczęszcza młodzież ambitna, która powinna sobie zdawać sprawę ze 
znaczenia dobrej znajomości przynajmniej 2 języków obcych. Dlaczego tym drugim 
językiem miałby być akurat j. niemiecki? Wydawać by się to mogło oczywistym. 
Niemcy są w Europie potęgą gospodarczą oferującą w tej chwili naprawdę 
doskonałe warunki pracy dla specjalistów – zwłaszcza lekarzy, pielęgniarek, 

inżynierów, opiekunek dla osób starszych. 

W moim regionie w odległości zaledwie 40 km za granicą lekarze mogą znaleźć nie tylko 
pracę kilkukrotnie lepiej płatną, świadczoną w bardziej komfortowych warunkach niż w 
Polsce, ale również możliwość zrobienia bez problemu wybranej specjalizacji, co w Polsce 
bez odpowiednich „pleców” często graniczy z cudem. 
Jednak z pacjentem po angielsku się nie da o chorobie porozmawiać – trzeba znać niemiecki 
dosyć dobrze. 
Coraz więcej Polaków, skuszonych atrakcyjnymi cenami decyduje się również na kupno 
nieruchomości tuż za niemiecką granicą. Z sąsiadami trzeba się jakoś dogadać, sprawy 
urzędowe też trzeba potrafić załatwić. Dzieci często chodzą do niemieckich przedszkoli i 
szkół – z nauczycielem też trzeba o dziecku umieć porozmawiać. 
Jest mnóstwo instytucji, po polskiej i niemieckiej stronie granicy, które ze sobą dosyć 
intensywnie współpracują – policja, straż graniczna, straż pożarna, urzędy, szkoły itp. 
Znajomość języka niemieckiego jest niezbędna i często decydująca o przyjęciu kandydata 



do pracy – nawet w sklepie. 
… Młodzież szkół średnich często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich, często nie 
do końca przemyślanych wyborów. Wybierając drugi język obcy kieruje się właśnie 
chwilową ”modą”, często po czasie żałując straconego czasu – zwłaszcza jeśli jako 
dorosłym przyjdzie im na gwałt szukać odpowiednich kursów i słono płacić za coś, 

co w szkole mają na wyciągnięcie ręki. 
… 

 … W efekcie znajomość drugiego języka w wymiarze 1-2 godzin tygodniowo przez trzy lata 
jest iluzoryczna, zwłaszcza jeśli w gimnazjum liże ten język od podstaw, a w liceum liże 
jeszcze inny język od podstaw. Moje dziecko wybrało niemiecki świadomie, mając do 
dyspozycji modny francuski i niemodny rosyjski i całkiem go lubi. Może nie tyle brzmienie, 

co logikę  
A ze młodzież wybiera języki romańskie mnie nie dziwi – to są języki atrakcyjne dla nich, 
bo kojarzą się z wakacjami, dalekimi wyjazdami itp. Kto w wieku lat nastu myśli o tym, ze 
skończy w pracy w Niemczech?..... 
 
… No właśnie … by uświadomić coś fanom hiszpańskiego (uwielbiam brzmienie i chciałbym 
kiedyś poznać) czy włoskiego, otóż w takiej Hiszpanii od czasów kryzysu popularność 
niemieckiego wzrosła radykalnie. 
Obecnie mnóstwo Hiszpanów czy Greków właśnie pracy szuka w Niemczech, nie np. w 
Anglii czy bliższej im Francji. 
 

źródło: chetkowski.blog.polityka.pl/ 

9. Broszury informacyjne  programu Deutsch-Wagen-Tour dla rodziców, gimnazjalistów, 

licealistów, studentów w zakładce Materiały i linki: Deutsch-Wagen-Tour 

 

 

 

 

 

Zestawienie informacji i linków:  Aneta Tomasz-Majoch 

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aneta Tomasz-Majoch – nauczycielka języka niemieckiego i matematyki; obecnie prowadzi kursy 

języka niemieckiego dla osób dorosłych, zamierzających podjąć pracę w Niemczech w branży 

medycznej i inżynieryjnotechnicznej (w ramach programu Mobi Pro) 

http://chetkowski.blog.polityka.pl/
http://www.deutsch-wagen-tour.pl/

