
 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

to coroczne święto obchodzone 21 lutego. 
 

  

 

 

 

Ustanowione zostało w czasie  

30. Sesji Konferencji Generalnej 

UNESCO 17 listopada 1999 roku. 

 

 

 

 

Święto upamiętnia wydarzenia w mieście Dhace (obecnie stolica 

Bangladeszu), gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu zginęło 

podczas pokojowej demonstracji, w trakcie której domagali się nadania 

językowi bengalskiemu statusu jednego z dwóch języków urzędowych  

w Bengalu Wschodnim, należącym wówczas do Pakistanu. Oficjalnie rząd 

Pakistanu ogłosił bengalski językiem urzędowym w 1956 roku, po wielu 

latach sporów, a 21 lutego to obecnie święto narodowe w Bangladeszu. 

 

Święto ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu 

społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym 

w życiu codziennym. 



Na całym świecie jest około 50 milionów ludzi, którzy mówią po polsku.  

Oczywiście, większość z nich mieszka w Polsce, ale duże polskojęzyczne 

społeczności można znaleźć także w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, 

Argentynie, Brazylii i na Białorusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Polski alfabet 

Podobnie jak w większości państw tak i polski alfabet opiera się na alfabecie 

łacińskim. Składa się z 32 liter. 9 z nich nie znajdziemy jednak w żadnym innym 

alfabecie… Są to: ą, ć, ę, ł, ń ó, ś, ż, ż.  

 

2. Język polski należy do grupy języków słowiańskich, podobnie jak rosyjski, 

ukraiński, czeski czy serbski.  

 

3.  Pierwsze zapisane polskie słowa 

W średniowiecznych dokumentach łacińskich znaleziono zapisane polskie imiona 

i nazwy geograficzne. Język polski historycznie wywodzi się z języka 

prasłowiańskiego. Nie posiadał żadnych zasad gramatycznych i ortograficznych.  

 

4. Pierwsze znane pełne zdanie po polsku pochodzi z Księgi Henrykowskiej  

z 1270 roku i dotyczy opisu życia codziennego w ówczesnych czasach.  

Mąż mówi do żony: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” (w wolnym tłumaczeniu: 

„Odpocznij Kochanie, dzisiaj ja pozmywam”. 

 

5.  Najstarszy polski druk 

W 1475 roku we Wrocławiu powstał pierwszy polski druk, zawierał on trzy 

modlitwy katolickie. Wydarzenie to miało miejsce 35 lat po wynalezieniu druku 

przez Gutenberga. 



 
 

6. Elementarz nauki polskiego 

Pierwsze elementarze nauki języka polskiego ukazały się na początku XVI wieku, 

wydrukowane został w 1539 roku w Krakowie. 

 

7. Trudność mowy polskiej 

Według badań przeprowadzonych na świecie przez niezależne źródła, język 

polski zaliczono do grona jednych z trudniejszych języków. 

Te „szeleszczące” litery spędzają sen z powiek obcokrajowcom, Polacy mają do 

nich wyraźną słabość.  

Dowodem na to może być zorganizowany w 2010 roku ranking na najpiękniejsze 

polskie słowo, w którym zwyciężyło… „źdźbło”. Pod uwagę brano również 

„szept”, „brzdęk” i… „szeleścić”.  

Oprócz „szeleszczących” liter dodatkowym utrudnieniem dla obcokrajowców są 

tzw. „dwuznaki” czyli: cz, ch, sz, rz, dz, dż i dź.  

 

8. Neologizmy językowe 

Polacy mają bardzo dużą skłonność do tworzenia nowych słów. W obecnych 

czasach, kiedy rozwój techniki upowszechnił korzystanie z internetu, powstaje 

bardzo wiele nowych słów i wyrażeń. Przykładem tej nowomowy mogą być 

zaczerpnięte z internetu słowa: bloger, jutuber, influencer itp.  

 

9. Zdrobnienia  

Polacy uwielbiają zdrabniać słowa: kawusia z mleczkiem, herbatka z cytrynką,  
2 kilo ziemniaczków, milusi, koteczek… 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Język młodzieżowy 

Dzieci czy młodzież wprowadzają do języka nowe określenia, które z czasem 

stają się słowami używanymi przez wszystkich.  

 

11.W dużym przybliżeniu przeciętny Polak czynnie zna (czyli używa  

w wypowiedziach) nie więcej niż kilkanaście tysięcy słów, natomiast biernie 

(rozumie, ale nie używa) – ok. 30 tysięcy słów. 

 

12. Coraz więcej osób uczy się języka polskiego jako obcego. Ich liczbę szacuje 

się na 10 000 osób na całym świecie, z czego ok. jedna trzecia studiuje język 

polski na uczelniach i w szkołach językowych w Polsce. 

„ 

Pielęgnujmy i szanujmy język 

rodzimy nie tylko od święta,  

ale i na co dzień. 

Bądźmy świadomymi 

użytkownikami języka ojczystego. 
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