
List Otwarty  
 

w sprawie podręcznika "Gdybym dobrze znał język polski..."  rekomendowanego przez 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  
w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, wydanego przez 
Uniwersytet Warszawski w niefortunnej szacie graficznej: 
 
 

 
 
 
 
 
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Reja, w trosce o wizerunek Polski  
w świecie, wyraża sprzeciw wobec nieprzemyślanego przekazu stanowiącego treść okładki 
podręcznika do nauczania języka polskiego dla obcokrajowców. Reputacja kraju jest sprawą 
nas wszystkich i nie ma barw partyjnych, wyznaniowych czy jakichkolwiek innych. Wszyscy 
pracujemy na wizerunek marki POLSKA, a lektorzy języka polskiego wytrwale i w pierwszej 
linii. Ich instrumentem jest podręcznik do nauczania języka polskiego, który transmituje  
w języku wiedzę o Polsce. Elementem uzupełniającym przekaz jest grafika. Podręcznik jest 
nośnikiem cech i wyróżników marki POLSKA, często poprzez niego marka dociera  
do obcokrajowców, jeśli nie do wszystkich, to na pewno do tych, którzy uczą się języka 
polskiego. Nie zgadzamy się na pozycjonowanie marki POLSKA w sposób zastosowany w tej 
publikacji. Postawmy sobie wszyscy pytanie: jaką narrację obiecuje ten przekaz? do jakich 
funkcji sprowadza język polski? jakie archetypy uruchamia?   



 
W roku 2004 prof. Wally Olins zaproponował w strategii budowania marki POLSKA ideę 
Creative Tension - jesteśmy zdania, że absolutnie nie o takim "kreatywnym napięciu" myślał. 
Wytyczne do tego jak budować markę POLSKA są treścią dokumentu Zasady komunikacji 
marki POLSKA opracowanego w roku 2013 z którym warto się zapoznać1.  
 
"Budujemy markę POLSKA, by stworzyć pożądany wizerunek Polski na zewnątrz kraju,  
ale też aby wzmocnić pewność siebie Polaków" - czytamy w Zasadach. Narracja budująca 
markę POLSKA powinna być prowadzona swobodnie, dynamicznie i zapraszająco, bez 
rozgadania. W kontekście wspomnianego kreatywnego napięcia.  
 
Dlaczego koncepcja graficzna tej książki szkodzi marce POLSKA? W przekazie ważne są takie 
elementy, jak kto do nas mówi, co chce nam obiecać i co może zaoferować. Treść i forma 
tego przekazu to zbyt swobodnie prowadzona narracja, to call to action, zapraszający, 
dynamiczny, bez rozgadania, to the point. W grafice okładki podręcznika wykorzystano biało-
czerwoną kolorystykę, przez co wydźwięk komunikatu staje się tym bardziej niebezpieczny  
i skłania do zadania sobie pytania jaką obietnicę niesie Polska i umiejętność posługiwania się 
językiem polskim?  
 
We wspomnianych Zasadach zawarto najważniejsze kryteria zgodności pomysłów 
kreatywnych z koncepcją marki POLSKA:  
1. Czy Polacy i/lub doświadczanie Polski są w centrum koncepcji? 
2. Czy istnieje potencjał do angażowania odbiorcy poprzez formę, treść lub stosowany 
mechanizm akcji? 
3. Czy stosowane środki ekspresji budują wrażenie dynamiki, optymizmu i nowoczesności? 
4. Czy stosowany język jest prosty, konkretny i inteligentny? 
5. Czy obecny jest element biało-czerwony obowiązkowy dla każdej formy komunikacji? 
6. Czy w promowanych produktach/usługach podkreślone są elementy unikatowe, będące 
dowodem na pomysłowość Polaków lub intensywność oferowanych doświadczeń? 
7. Czy zastosowany żart jest inteligentny, czy pokazuje dystans Polski i Polaków do siebie,  
a nie żartuje z innych? (w przypadku użycia humoru).  
 
Odpowiedź na pytanie, na ile kreatywny jest pomysł zastosowany w podręczniku "Gdybym 
dobrze znał język polski..."  rekomendowanym przez Państwową Komisję Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego 
na poziomie B1, wydanym przez Uniwersytet Warszawski zostawiamy Państwa wrażliwości 
estetycznej i narodowej.  
 
 

Zarząd Fundacji im. Reja  

                                                 
1 dokument dostępny na przykład tutaj: http://www.msz.gov.pl/resource/5b18a33a-fb2e-4419-9696-
ab6d54854373:JCR 


