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MA GORZATA MA OLEPSZA 
U n i w e r s y t e t  G e o r g a - A u g u s t a  w  G e t y n d z e  ( N i e m c y )  

Transfer niemieckiego s ownictwa do j zyka Polonii  
w Niemczech jako przyk ad adaptacji kulturowej 

Wst p 

Dziesi  lat temu obj am stanowisko lektorki j zyka polskiego na Uniwer-
sytecie Gety skim. Od samego pocz tku mojej pracy na tym e uniwersytecie 
uczestnikami moich zaj , prócz studentów niemieckich, by y osoby polskiego 
pochodzenia (w ró nym stopniu dwuj zyczne). Studenci ci stanowi  stosun-
kowo du  grup  zainteresowanych nauk  j zyka polskiego na Uniwersytecie 
Gety skim. J zyk, którym si  pos uguj , nie jest literack  polszczyzn , cz sto 
nawet nie jest mówionym czy potocznym wariantem wspó czesnego j zyka 
polskiego. Mamy tu do czynienia ze specyficzn  odmian  j zyka – dialek-
tem/socjolektem niemieckopolskim1. Osoba, która dopiero co przyjecha a za 
granic , rozmawiaj c z emigrantami o d u szym sta u lub z przedstawicielami 
drugiego pokolenia emigracyjnego, szczególnie zwraca uwag  na u ywane 
przez nich s ownictwo: cz ste cytaty z j zyka niemieckiego, kalki, wtr ty, zja-
wisko prze czania kodów wewn trz wypowiedzi lub ko czenie zda  po nie-
miecku. Jak trafnie zauwa a Urszula ydek-Bednarczuk: 

D ugi czas przebywania na obczy nie powoduje równie  zanikanie j zyka 
pierwszego i pierwszej kultury oraz wzmocnienie j zyka drugiego i naby-

                                                           

1 Terminu „niemieckopolski” u ywam analogicznie do zaproponowanych przez S. Dubisza 

i E. S kowsk  terminów „dialekt”, „socjolekt” „ameryka skopolski”, „kanadyjskopolski”, 

„brazylijskopolski” itd. „w odniesieniu do zbiorowo ci polonijnych danego kraju osiedlenia” 

– cytat za S. Dubisz, E. S kowska, Typy jednostek leksykalnych w socjolektach polonijnych (próba 

definicji i klasyfikacji), w: W. Miodunka, red., J zyk polski w wiecie, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa–Kraków 1990, s. 220.  
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tej, drugiej kultury. Je eli dwa j zyki wzajemnie na siebie wp ywaj , co 
wyst puje w przypadku emigrantów/imigrantów lub osób przebywaj cych 
za granic , mamy do czynienia z kontaktem j zykowym. Konsekwencj  
kontaktu j zykowego s  transfer pozytywny lub negatywny, interferencja, 
zapo yczenia, kalki j zykowe, prze czanie kodów, interj zyk […]2. 

U ywanie tego wariantu j zyka przez moich rozmówców pocz tkowo budzi-
o moje zdumienie, szczególnie w sytuacjach, gdy zapo yczenie niemieckie 
atwo mo na by o zast pi  polskim odpowiednikiem. To „naszpikowanie 

j zyka germanizmami”3 bardzo k u o mnie w uszy, wydawa o mi si  niena-
turalne i niezrozumia e. My l , e moje odczucia – „ wie ej” emigrantki – 
porówna  mo na do odczu  Polaków mieszkaj cych na sta e w Polsce s y-
sz cych j zyk, którym pos uguj  si  ich rodacy przebywaj cy d u ej za gra-
nic . W ci gu ostatnich dziesi ciu lat sama przesz am przez wszystkie etapy 
adaptacyjne zwi zane z emigracj , przez które tak e przeszli rodzice moich 
studentów: zanurzenie w j zyku niemieckim, szok j zykowy i kulturowy 
(chocia  w momencie wyjazdu dobrze zna am ju  zarówno j zyk, jak i kul-
tur  niemieck ), pog bienie znajomo ci j zyka i kultury, poczucie tracenia 
znajomo ci j zyka polskiego, wreszcie dwuj zyczne i dwukulturowe funk-
cjonowanie w yciu zawodowym i prywatnym oraz wiadome u ywanie 
dialektu niemieckopolskiego w kontaktach prywatnych z innymi przedstawi-
cielami Polonii. Nale  do bardzo ma ej, uprzywilejowanej grupy emigran-
tów: nauczycieli akademickich – lektorów j zyka polskiego, która utrzymuje 
z Polsk  kontakty zawodowe i para si  w a nie nauczaniem j zyka polskiego. 
Jest on integraln  cz ci  mojej pracy – tre ci , form , tworzywem. Dbanie 
o j zyk, praca nad jego zachowaniem i aktywne pos ugiwanie si  literack  
odmian  wspó czesnej polszczyzny jest równocze nie moj  pasj , obowi z-
kiem i strategi  adaptacyjn . Jednak wi kszo  emigrantów nie ma na to po 
prostu czasu i wybiera bardziej ekonomiczny w u yciu dialekt polonijny. 
Problematyczny jest jednak fakt, i  w zale no ci od zdolno ci, poziomu 
wykszta cenia, styczno ci z j zykiem polskim (radio, telewizja, filmy, inter-
net), cz sto ci kontaktów z Polakami w Polsce (prywatnych, zawodowych), 
wolnego czasu, ch ci indywidualnych oraz wielu innych czynników przed-
                                                           

2 U. ydek-Bednarczuk, Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, spo ecznych i kulturowych, 

w: A. Achtelik, J. Tambor, red., Sztuka czy rzemios o? Nauczy  Polski i polskiego, Wyd. Gnome, 

Katowice 2007, s. 235. 
3 M. Warcho -Schlottmann, Próba opisu kompetencji j zykowej w niemieckim i polskim u Polaków 

w Niemczech – studium socjolingwistyczne, rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagiello ski, Kraków 

1994, s. 184. 
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stawiciele pierwszego pokolenia emigracyjnego przekazuj  swoim dzieciom 
cz sto jedynie polonijny wariant j zyka polskiego. Nie zdaj  sobie sprawy z tego, 
e przebywaj c i pracuj c d u ej za granic , z czasem przestaj  pos ugiwa  

si  ogóln  odmian  polszczyzny. Jak trafnie zauwa a Stanis aw Dubisz: 

Dla wi kszo ci z nich [przedstawicieli Polonii – M.M.] poj cie normy 
polszczyzny ogólnej w praktyce j zykowej w gruncie rzeczy nie istnieje. 
Rozumiej  j  tylko ci, których charakteryzuje najbardziej wyrobiona 
wiadomo  i kompetencja j zykowa […], pozostali za  odnosz  to poj -

cie do znanego im – zgodnie z uzusem lokalno- rodowiskowym – wa-
riantu j zykowego4. 

W publikacjach naukowych znajdziemy analizy dotycz ce stopnia zacho-
wania czy te  utraty j zyka polskiego na emigracji i cz sto te  ubolewanie 
nad jego rozpadem, erozj . Je li chodzi o badania j zyka Polonii niemieckiej, 
prowadzili je mi dzy innymi: Maria Teresa Michalewska w swojej rozprawie 
habilitacyjnej5, Ma gorzata Warcho -Schlottmann w swojej rozprawie dok-
torskiej6, Alicja Nagórko7, Jagoda Cieszy ska8, Barbara Alicja Ja czak9, 
a tak e ostatnio naukowcy z Uniwersytetu Fryburskiego i Wroc awskiego: 
Juliane Besters-Digler, Anna D browska i Grzegorz Krajewski w projekcie 
naukowo-badawczym10. Jednak wci , jak zauwa a Alicja Nagórko, „zainte-
resowanie stanem zachowania j zyka polskiego w ród emigracji niemieckiej 
ze strony lingwistów nie jest du e”11. Ci gle zatem istnieje potrzeba dalszych 
bada  w tym zakresie. Jako praktyczka, na co dzie  pracuj ca z osobami 
polskiego pochodzenia na zaj ciach lektoratowych, uwa am, e badaj c 

                                                           

4 S. Dubisz, J zyk polski poza granicami kraju – wst pne informacje i definicje, w: tego , red., J zyk 

polski poza granicami kraju, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole 1997. 
5 M.T. Michalewska, Polszczyzna osób bilingwalnych w Zag biu Ruhry w sytuacji oficjalnej, rozpra-

wa habilitacyjna nr 224, Uniwersytet Jagiello ski, Kraków 1991. 
6 M. Warcho -Schlottmann, Próba opisu kompetencji j zykowej w niemieckim i polskim u Polaków 

w Niemczech – studium socjolingwistyczne… 
7 A. Nagórko, J zyk polski w Niemczech, w: S. Dubisz, red., J zyk polski poza granicami kraju… 
8 J. Cieszy ska, Dwuj zyczno , dwukulturowo  – przekle stwo czy bogactwo? O poszukiwaniu to -

samo ci Polaków w Austrii, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.  
9 B.A. Ja czak, Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und 

in Polen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013. 
10 J. Besters-Digler, A. D browska, G. Krajewski, Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty nie-

pe nej polsko-niemieckiej dwuj zyczno ci, projekt badawczy Uniwersytetu Fryburskiego i Wroc aw-

skiego, materia y z konferencji ko cz cej projekt, Wroc aw–Fryburg Bryzgowijski 2014. 
11 A. Nagórko, J zyk polski w Niemczech…, s. 179. 
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dialekt polonijny, wa ne jest, by nie zapomina , i  za analizami i pracami 
teoretycznymi podejmuj cymi temat bilingwizmu kryj  si  ludzie wraz ze 
swoimi losami i osobistymi historiami, cz sto powi zanymi z trudno ciami 
ycia na emigracji. Jadwiga Cieszy ska podkre la wag  pog bionego spoj-

rzenia na zjawisko dwuj zyczno ci: 

Takie rozszerzone klasyfikacje pozwalaj  dostrzec wielowymiarowo  sy-
tuacji stawania si  i bycia osob  dwuj zyczn , umo liwiaj  uj cie indywi-
dualnych ró nic losów emigrantów, urzeczywistniaj  humanistyczne po-
dej cie do j zykoznawczej problematyki12. 

J zyk polonijny  
i spo eczno  bilingwalna 

Spo eczno  bilingwalna, u ywaj c okre lonego socjolektu, kieruje si  
przede wszystkim szybko ci  komunikacji. Kluczowa jest tu pragmatyczna 
funkcja j zyka. Przedstawiciele drugiego pokolenia emigracyjnego, rozma-
wiaj c ze swoimi rodzicami, pos uguj  si  „przede wszystkim kodem dzia a-
nia, rzadko kodem refleksji”13. 

„Bilingual norm” […] jest ukierunkowana na proste kodowanie i deko-
dowanie, dlatego, e partnerzy, zak adaj c z góry taki sam stopie  dwu-
j zyczno ci rozmówcy, p ynnie mieszaj  elementy z koegzystuj cych 
j zyków. Kompetencja j zykowa zostaje zast piona kompetencj  ko-
munikacyjn 14. 

Powy szy opis normy j zykowej obowi zuj cej w spo eczno ci bilingwal-
nej, uzupe ni  mo na o spostrze enia innych badaczy tego zjawiska, którzy 
zauwa aj , e: 

W obr bie spo eczno ci bilingwalnych rygorystycznego standardu po-
prawno ci j zykowej trudno si  doszuka , a najwa niejszym kryterium 

                                                           

12 J. Cieszy ska, Dwuj zyczno , dwukulturowo  – przekle stwo czy bogactwo? O poszukiwaniu to -

samo ci…, s. 43. 
13 Tam e, s. 153. 
14 M. Warcho -Schlottmann, Próba opisu kompetencji j zykowej w niemieckim i polskim u Polaków 

w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 194. 
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wydaje si  kryterium zrozumia o ci15, mówi cy decyduje si  na komuni-
kacyjne, a nie systemowo adekwatne rodki wyrazu16. 

Pos ugiwanie si  socjolektem powoduje zmniejszenie dystansu mi dzy 
rozmówcami, „zak ada bliskie stosunki z partnerem rozmowy, wzajemne 
zaufanie”17 i pomaga w emocjonalnym radzeniu sobie z szokiem kulturo-
wym czy trudno ciami ycia na emigracji. W niektórych sytuacjach na emi-
gracji j zyk ten mo e spe nia  rol  „j zyka tajnego”18, zrozumia ego tylko 
dla jego u ytkowników, a nierozumianego przez mieszka ców kraju osiedlenia. 
Zwi kszony poziom akceptabilno ci mo e by  równie  wyrazem wsparcia 
i wzajemnej akceptacji w ród emigrantów. Kwesti  t  porusza Stanis aw 
Grabias, pisz c, e „grupa spo eczna tworzy j zyk (socjolekt), ale równie  i j zyk 
(socjolekt) tworzy grup  spo eczn ”19. Autor stwierdza, i  funkcje spe niane 
przez socjolekt wobec okre lonej grupy spo ecznej polegaj  na: 

– jednoczeniu: socjolekt czy jednostki ze zbiorowo ci , 
– odró nianiu: socjolekt przeciwstawia wyodr bnion  zbiorowo  in-

nym grupom (spo ecznym) […], 
– dostarczaniu narz dzi do interpretowania rzeczywisto ci: socjolekt, 

jak ka dy j zyk, w pewien sposób kreuje rzeczywisto , narzucaj c 
obraz wiata poprzez utrwalanie i przenoszenie systemu warto ci 
spo ecznych, jakie grupa przyjmuje20. 

Wydaje mi si , e powy szy cytat wyja ni  mo e tak siln  moc j zyka po-
lonijnego. J zyk ten staje si  dla emigrantów „wa niejszy” nawet ni  ogól-
nopolska odmiana polszczyzny. Je li nie s  oni zawodowo zwi zani z Pol-
sk , pos uguj  si  ni  jedynie w prywatnych kontaktach rodzinnych, a zatem 
tylko w jej wariancie nieoficjalnym, prywatnym, „domowym” lub gdy raz lub 
dwa razy do roku sp dzaj  urlop w Polsce. Ewentualnie zachowuj  oni bierny 
kontakt z j zykiem polskim, s uchaj c polskiego radia, ogl daj c telewizj , 
filmy, czytaj c pras , ksi ki – wszystkie te czynno ci zwi zane s  jednak 

                                                           

15 W. Wo niakowski, Glottodydaktyka w wietle zjawiska bilingwizmu naturalnego, Wyd. Ossoli-

neum, Wyd. PAN, Wroc aw 1982, s. 59. 
16 A. Nagórko, J zyk polski w Niemczech…, s. 183. 
17 M. Warcho -Schlottmann, Próba opisu kompetencji j zykowej w niemieckim i polskim u Polaków 

w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 195. 
18 S. Grabias, J zyk w zachowaniach spo ecznych, Wyd. UMCS, Lublin 1997, s. 139. 
19 Tam e s. 135. 
20 Tam e, s. 135–136. 
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jedynie z pasywn  sprawno ci  rozumienia. Wag  i moc socjolektu polonij-
nego – „wspólnego j zyka” emigrantów podkre la Waldemar Wo niakow-
ski, pisz c: 

Tym, co czy poszczególnych cz onków danej spo eczno ci w jedn  
wspólnot  komunikacyjn  jest wspólny kod socjalny, a wi c specyficzne 
dla tej spo eczno ci warto ci i normy wraz z wynik ym st d zespo em 
sposobów i regu  mówienia wraz z zasadami ich interpretacji21. 

Transfery i adaptacje leksykalne  
w niemieckim dialekcie polonijnym 

Wspomniany ju  zwi kszony poziom akceptabilno ci w spo eczno ci bilin-

gwalnej sprzyja transferom leksykalnym. Jak zauwa a Roman Laskowski: „naj-

bardziej nara ony na wp ywy j zyka obcego jest zasób leksykalny j zyka podle-

gaj cego interferencji”22. Transfery zatem dotycz  w pierwszej linii s ownictwa 

„naj atwiej ulegaj cego obcym wp ywom”23. W adys aw Miodunka stwierdza: 

Je li jednak dla pierwszego pokolenia J1 w dalszym ci gu nazywa wiat, 
to nie mo na zauwa y , e teraz nazywa on i porz dkuje tak e wiat, ju  
zastany w kraju osiedlenia i nazwany w J2. Ta funkcja nazywania nowego 
wiata powoduje, e J1 musi si  zmieni , musi zmieni  sw  siatk  poj -

ciow , g ównie przez zapo yczenie nowych s ów i wyra e  oraz przez 
stworzenie s ów nowych z elementów danych w J224. 

Mamy tu do czynienia z zapo yczeniami ze wszystkich wymienianych 
przez ESOKJ sfer ycia25: z zakresu sfery publicznej, zawodowej i edukacyj-
nej (nazwy instytucji, dworców, ulic, lokali, elementy wyposa enia domu, 
produkty spo ywcze, s ownictwo dotycz ce szko y, studiów)26. Je li chodzi 

                                                           

21 W. Wo niakowski, Glottodydaktyka w wietle zjawiska bilingwizmu naturalnego…, s. 35. 
22 R. Laskowski, J zyk w zagro eniu. Przyswajanie j zyka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego 

bilingwizmu, Wyd. Universitas, Kraków 2009, s. 223. 
23 Tam e, s. 130. 
24 W. Miodunka, Moc j zyka i jej znaczenie w kontaktach j zykowych i kulturowych, w: tego , red., 

J zyk polski w wiecie…, s. 47. 
25 Europejski system opisu kszta cenia j zykowego: uczenie si , nauczanie, ocenianie, prze . W. Marty-

niuk, Wyd. CODN, Warszawa 2003, s. 21. 
26 Por. tam e, s. 54–55. 
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o sfer  prywatn , s  to s owa, zwroty i frazy nacechowane emocjonalnie27. 
Kolejn  grup  tworzy s ownictwo opisuj ce zjawiska spo eczne i kulturowe 
typowe dla danego kraju. Wy ej wspomniany j zykoznawca stwierdza, e: 

najbardziej typowe dziedziny, w jakich s ownictwo dominuj cego j zyka 
szczególnie silnie oddzia uje na zasób leksykalny j zyka dzieci yj cych 
w diasporze, to przede wszystkim terminologia szkolna, nast pnie termi-
nologia urz dowa, terminy fachowe, s ownictwo oznaczaj ce swoiste dla 
danego kraju poj cia i instytucje28. 

Do podobnych wniosków dochodzi Jagoda Cieszy ska, pisz c w podsu-
mowaniu swoich bada : 

Wiele […] pól semantycznych, zawieraj cych s owa opisuj ce rzeczywi-

sto  domow  i przedszkoln /szkoln  nie pokrywa si  [w obu j zykach – 
M.M.]. […] w s ownictwie dzieci przedszkolnych brakuje s ów nazywaj -
cych rzeczywisto  przedszkoln /szkoln . Chodzi o nazwy niektórych za-
wodów, przyborów, pomieszcze , pokarmów, napojów, zabawek, zabaw29. 

Wysoka akceptabilno  i pragmatyczne u ywanie j zyka prowadzi do ad-
aptacji zapo ycze  niemieckich w dialekcie polonijnym. Te adaptacje leksy-
kalne s  zrozumia e jednak tylko dla osób znaj cych j zyk niemiecki. Moi 
dwuj zyczni studenci skar  si , e zdarza si , i  s  w Polsce wy miewani – 
przez cz onków rodziny lub obce osoby, gdy  u ywaj  germanizmów lub 
tworz  neologizmy. S ysz  zarzuty, e powinni zna  lepiej (idealnie) polsz-
czyzn , skoro ich rodzice pochodz  z Polski. Lecz nawet wiadomi swoich 
umiej tno ci j zykowych studenci stwierdzaj , e cz sto maj  problemy ze 
znalezieniem polskich odpowiedników niemieckich s ów. W domu po pro-
stu ich u ywaj , gdy  tak jest pro ciej i szybciej, a przede wszystkim rozmo-
wa nie jest przerywana mozolnymi próbami t umaczenia wielu wyrazów. 
Poza tym, skoro obie strony rozumiej , o co chodzi, to nie ma te  takiej 
potrzeby. Stwierdza to równie  Ma gorzata Warcho -Schlottmann: 

stosowanie mieszanego kodu nie utrudnia zrozumienia, nie powoduje 
adnych dodatkowych pyta  i w tym sensie jest pe nowarto ciowym in-

                                                           

27 Por. tam e, s. 101, 106–107. 
28 R. Laskowski, J zyk w zagro eniu. Przyswajanie j zyka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego 

bilingwizmu…, s. 223. 
29 J. Cieszy ska, Dwuj zyczno , dwukulturowo  – przekle stwo czy bogactwo? O poszukiwaniu to -

samo ci…, s. 171. 
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strumentem porozumiewania, z punktu widzenia ekonomii j zykowej 
nawet lepszym ni li rygorystyczna, zwi zana z wysi kiem, separacja j zy-
ków lub usilna próba opisowego t umaczenia obcoj zycznych wyra e 30. 

Przyk ady zapo ycze  w j zyku Polonii w Niemczech 

Poni ej przedstawi  przyk ady niemieckiego s ownictwa zaadaptowanego 
w dialekcie niemieckopolskim31. Chc c podkre li  pragmatyczn  i komuni-
kacyjn  funkcj  j zyka u ywanego przez Poloni  niemieck , wyró ni am 
nast puj ce grupy leksykalne: 

1. S owa, które nie wyst puj  w j zyku polskim, 
2. S owa, których u ywa si  w j zyku niemieckim cz ciej ni  w polskim 

lub maj  one w tym ostatnim w sze pole znaczeniowe, 
3. „Fa szywi przyjaciele”, których pole znaczeniowe zostaje rozszerzone, 
4. S owa i frazy nacechowane emocjonalnie (partyku y, wykrzykniki, 

wulgaryzmy), 
5. S owa zwi zane z yciem codziennym i podró owaniem, 
6. Skróty, 
7. Tytu y programów telewizyjnych, filmów, ksi ek, 
8. Nazwy geograficzne (miejscowo ci, krajów zwi zkowych, rzek itp.). 

Tabela 1. S owa, które nie wyst puj  w j zyku polskim 

Przyk ad T umaczenie Komentarz 

Alster(wasser) 
napój ch odz cy 

z piwa i lemionady 

Najcz ciej lemoniad  jest fanta, napój ten 

popularny jest szczególnie latem. 

doch 

odpowied  przecz ca 

na pytania lub stwier-

dzenia zawieraj ce 

negacje 

Np. w dialogu: A: „Jutro nie b dziesz mia  

czasu, prawda?”, B: „Doch!” (B d  mia !). 

Initiativbewerbung 
brak has a  

w s owniku 

List motywacyjny wraz z CV wys any do 

ró nych firm, nawet je li nie szukaj  one 

pracowników.  

                                                           

30 M. Warcho -Schlottmann, Próba opisu kompetencji j zykowej w niemieckim i polskim u Polaków 

w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 196. 
31 Przyk ady pochodz  z rozmów z przedstawicielami pierwszego i drugiego pokolenia 

emigracyjnego. Ze wzgl du na ograniczon  d ugo  artyku u podaj  po 10 przyk adów 

z ka dej wyodr bnionej przeze mnie kategorii. T umaczenie za J. Wiktorowicz, A. Fr czek, 

red. nauk., Wielki s ownik niemiecko-polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010. 
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Laugenstange,  

Laugenbroetchen, 

Laugenbrezel 

wyrób z ciasta chle-

bowego zanurzony 

przed pieczeniem 

w solance 

Popularny w Niemczech rodzaj bu ki, rogala 

lub obwarzanka. 

Oktoberfest 

oktoberfest32, wi to 

piwa obchodzone 

w Monachium 

 

O-Phase 
brak has a  

w s owniku 

„Faza zerowa”, otrz siny – tydzie  przed 

rozpocz ciem zaj , podczas którego studenci 

pierwszego roku zapoznaj  si  z uniwersyte-

tem, odbywaj  si  gry i zabawy integracyjne. 

Radler33 

 

rowerzysta, piwo  

z lemoniad  

Najcz ciej lemoniad  jest sprite, w Niem-

czech dopuszczalna jest jazda na rowerze po 

wypiciu alkoholu (1,6 promila), st d nazwa 

tego napoju.  

Schorle34 
wino lub sok z wod  

mineraln  

Zmieszane pó  na pó , najcz ciej z wod  

mineraln  gazowan  lub lekko gazowan , 

najpopularniejsze: Apfelschorle (sok jab kowy 

z wod  mineralna) i Weinschorle (wino 

z wod  mineraln ). 

Stammtisch35 

stolik w pubie lub 

restauracji zarezer-

wowany dla sta ej 

klienteli, grupa ludzi 

spotykaj cych si  

regularnie w pubie 

lub restauracji 

W Niemczech popularna forma utrzymywa-

nia kontaktów spo ecznych: nie tylko 

w gronie znajomych, ale tak e w ród kolegów 

z pracy lub ze studiów, kibiców itp. W moim 

Instytucie regularnie odbywa si  „Slavisten-

-Stammtisch”, w spotkaniach tych uczestnicz  

zarówno pracownicy, jak i studenci. 

reinfeiern 
brak has a  

w s owniku 

Obchodzenie jakiego  wi ta wieczór wcze-

niej i bawienie si  przez cz  nocy (lub 

do rana) dnia nast pnego. Najcz ciej dotyczy 

to urodzin – o pó nocy sk ada si  jubilatowi 

yczenia i wr cza prezenty. 

                                                           

32 Ale brak has a w innych aktualnych s ownikach PWN (j zyka polskiego i ortograficz-

nym). 
33 S owo to wesz o ju  do s ownictwa ogólnopolskiego za spraw  browaru wprowadzaj -

cego nowy produkt na rynek polski. 
34 To bardzo dobry przyk ad uzasadniaj cy u ycie zapo yczenia niemieckiego, bardziej 

ekonomiczne j zykowo. Zamiast: pyta : „Czy chcesz sok jab kowy zmieszany pó  na pó  

z wod  mineraln  gazowan ?” mo na zada  pytanie: „Chcesz Apferschorle?”.  
35 Jw. – nienaturalne jest sformu owanie „Kiedy masz spotkanie, najcz ciej odbywane 

w jednym lokalu, z regu y przy tym samym stole z t  sam  grup  osób, w tym przypadku 

z kolegami z pracy?”, krócej jest spyta : „Kiedy masz pracowy Stammtisch?”. 
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Tabela 2. S owa, których u ywa si  w j zyku niemieckim cz ciej ni  w polskim lub maj  one w tym 

ostatnim w sze lub inne pole znaczeniowe 

Przyk ad T umaczenie Komentarz 

Dinkel  
brak has a  

w s owniku 

Orkisz, w Niemczech popularne jest pieczywo  

z m ki orkiszowej. 

geniessen  

delektowa  si , 

czym  rozkoszowa  

si  czym , cieszy  

si  czym  [chwil , 

pi knem] 

W j zyku niemieckim wyraz u ywany cz sto, 

podkre laj cy rado  czerpan  z wykonywania 

jakie  czynno ci, ze spotkania czy z formy 

sp dzania czasu. 

Gruenkohl jarmu  Warzywo popularne w kuchni niemieckiej. 

Sandorn  rokitnik zwyczajny 
Ro lina wykorzystywana przy produkcji kosme-

tyków i nalewek. 

Sperrmuell 
odpady  

wielkogabarytowe 

W Niemczech odpady te s  regularnie wywo o-

ne przez przedsi biorstwa oczyszczania miasta. 

W Polsce znane jako tzw. wystawki. W ród 

wystawianych na ulic  u ywanych mebli, AGD 

czy rowerów znale  mo na wiele przedmiotów 

nadaj cych si  do dalszego u ytkowania. Szcze-

gólnie w ród studentów popularne jest urz -

dzanie mieszka  w a nie takimi meblami. 

S-Bahn (Schnell-

bahn, Stadtbahn) 

SKM (Szybka  

Kolej Miejska) 

W Polsce znana w Trójmie cie i na l sku, 

w Niemczech mo na z niej korzysta  w wi k-

szo ci du ych miast. 

U-Bahn,  

(Untergrundbahn) 
metro 

W Polsce jest tylko w Warszawie, w Niemczech 

mo na z niego korzysta  w wi kszo ci du ych 

miast. 

Waldmeister marzanka wonna 
Ro lina wykorzystywana w produkcji lodów  

i galaretek, lubianych szczególnie przez dzieci. 

Waschsalon 
pralnia  

samoobs ugowa 

 Pralnie te popularne s  szczególnie w miastach 

uniwersyteckich. 

Weihnachtsmarkt 
kiermasz  

bo onarodzeniowy 

Wyst puje w Polsce te  jako „jarmark wi tecz-

ny” lub „targi bo onarodzeniowe”. W Niem-

czech kiermasze bo onarodzeniowe urz dzane 

s  we wszystkich miastach, a spotykanie si  na 

nich ze znajomymi i picie grzanego wina jest 

bardzo popularne i nierozerwalnie zwi zane  

z tradycyjnym obchodzeniem adwentu. 

Tabela 3. „Fa szywi przyjaciele” – rozszerzenie lub zmiana pola znaczeniowego 

Przyk ad T umaczenie Komentarz 

Dozent/docent 
(nauczyciel akademicki) 

wyk adowca 
 

Ferie/ferie (przerwa) wakacje, ferie  
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Gymnasium/gimnazjum  liceum 

Szko a po czterech latach 

nauki, czyli obejmuj ca 

cz  polskiego gimnazjum 

i liceum. 

Karte/karta  pocztówka 
Np. w zdaniu: „Dzi kuj  

za kart  z wakacji”. 

Laminat/laminat brak has a w s owniku panele 

Credits/kredyty brak has a w s owniku 

Punkty kredytowe ECTS 

zdobywane na studiach. 

Np. w zdaniu: „Na razie 

mam 20 kredytów”. 

Putzen/pucowa  
(usun  brud) wyczy ci , 

umy , posprz ta  
 

Rente/renta 

(wyp acana przez pa stwo) 

emerytura, (inwalidzka, 

rodzinna) renta 

 

Termin/termin  termin, spotkanie, wizyta  

Np. w zdaniach: „W tym 

tygodniu mam du o termi-

nów”, „Jutro mam termin 

u lekarza”. 

sich (an)melden/ 

(za)meldowa  si  

(na lekcji) [ucze ] zg osi  si , 

zarejestrowa  si , zapisa  si  

Np. w zdaniach: „Gdzie 

mog  si  zameldowa  

na egzamin?”, „W szkole 

cz sto si  meldowa em 

na lekcjach”.  

 

 

Tabela 4. S owa i frazy nacechowane emocjonalnie 

Przyk ad T umaczenie Komentarz 

Aber hallo! brak has a w s owniku 

„I to jak/jaki/kiedy itd.” 

Np. w dialogu: A: „Ten koncert 

by  dobry!”, B: „Aber hallo!”. 

egal oboj tny, oboj tnie  

fertig  wyko czony (wyczerpany)  

Ich hab dich lieb! brak has a w s owniku  

Wyra enie u ywane np. przy pociesza-

niu (np. przyjació ki) lub okazywaniu 

du ej sympatii. Pomi dzy polskim 

„Kocham Ci !” a „Lubi  Ci !” 

lub „Lubi  Ci  bardzo!”. 

jein 
jein sagen – nie mówi  ani tak,  

ani nie 

Np. w dialogu: A: „Masz wolny  

weekend?”, B: „Jein” (I tak, i nie). 

Keine Ahnung! Nie mam poj cia!  
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Przyk ad T umaczenie Komentarz 

Kein Bock! Nie mam ochoty! 
Wyra enie potoczne, mocniejsze 

w wyrazie od polskiego odpowiednika. 

sauer (rozgniewany) z y, wkurzony  

Scheisse!  Cholera (jasna)! 
Wyra enie pospolite, mocniejsze 

w wyrazie od polskiego odpowiednika. 

verwirrt (imie-

s ów) 

pochodzi od czasownika „ver-

wirren” – wprowadzi  w za-

k opotanie, zmiesza , straci  

zdolno  racjonalnego my lenia 

Np. w zdaniu: „No teraz,  

to jestem verwirrt”.  

 

 

 

 

Tabela 5. S owa zwi zane z yciem codziennym i podró owaniem 

Przyk ad T umaczenie Komentarz 

BahnCard Karta Niemieckich 

Kolei Federalnych 

uprawniaj ca do zni -

kowych przejazdów 

S  trzy rodzaje: BahnCard 100, BahnCard 

50, BahnCard 25 (uprawniaj  odpowiednio 

do 100%, 50% i 25% zni ki przy zakupie 

biletów). 

EC-Karte karta debetowa Karta p atnicza, karta bankomatowa. 

Elternabend wywiadówka W dos ownym t umaczeniu: „wieczór rodzi-

ców”. 

Flatrate  brak has a w s owniku Nielimitowane rozmowy tel., SMS-y,  

MMS-y, internet. 

Gutschein kupon promocyjny, 

bon 

Popularny w Niemczech jako bon upomin-

kowy dawany w prezencie na urodziny. 

Handy telefon komórkowy, 

komórka 

Pochodzi od s owa „Hand”, wyraz wyma-

wiany jest z angielska (zamiast „a” – „e”). 

Hauptbahnhof dworzec g ówny Np. w rozmowie w poci gu: „Wysiadam na 

Hauptbahnhof(ie), a ty?”. 

Hausverwaltung administracja domu  

Kurzstrecke krótka odleg o , krótki 

przejazd 

W niektórych niemieckich miastach w rod-

kach komunikacji miejskiej ceny biletów 

ró ni  si  w zale no ci od liczby przejecha-

nych przystanków. 

Schnupperstunde brak has a w s owniku  Bezp atna godzina zaj , np. w si owni lub 

cz  dnia otwartego, w dos ownym t uma-

czeniu: „godziny na pow chanie, obw cha-

nie czego ”. 
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Tabela 6. Skróty 

Przyk ad T umaczenie Komentarz 

AB  

(Anrufbeantworter) 

 

brak has a (w formie 

skrótu) w s owniku 
automatyczna sekretarka 

CSD (Christopher 

Street Day) 

brak has a  

w s owniku 

Parada równo ci, odbywa si  co roku 

we wszystkich wi kszych miastach nie-

mieckich, szczególnie znane s  parady 

w Berlinie, Kolonii i Hamburgu. Ró ni  

si  od polskich tym, e odbywaj  si  pod 

patronatem w adz miejskich, cz sto 

aktywnie w nich uczestnicz cych. 

S  pokojowymi, radosnymi pochodami. 

Ich uczestnicy nie s  nara eni na ataki 

nietolerancji i agresji. 

HNO-Arzt (Hals 

Nase Ohren Arzt)  
laryngolog  

ICE (Intercity-

-Expresszug) 

superszybki poci g 

typu ICE 

Odpowiednik wprowadzonego ostatnio 

w Polsce pendolino. 

k.o. 
wyko czony (zm -

czony) 
z j z. angielskiego (knock out) 

KiBa-Saft  

(Kirsch-banane Saft) 

brak has a (w formie 

skrótu) w s owniku 

Sok wi niowo-bananowy, popularna  

na rynku niemieckim mieszanka soków. 

LKW  

(Lastkraftwagen) 
samochód ci arowy TIR 

O-Saft (Orangensaft) 
brak has a (w formie 

skrótu) w s owniku 
sok pomara czowy 

Uni (Universitaet) uniwerek  

WG  

(Wohngemeinschaft) 

grupa osób, które 

wspólnie mieszkaj  

w jednym domu lub 

mieszkaniu 

Popularny w Niemczech nie tylko w ród 

studentów rodzaj wynajmu – w mieszka-

niu ka dy ma oddzielny pokój, a wspól-

nie korzysta si  z kuchni, azienki 

(i ewentualnie pokoju dziennego). 

Tabela 7. Tytu y programów telewizyjnych, czasopism, filmów, ksi ek 

Przyk ad T umaczenie36 Komentarz 

Auf und davon! W drog ! 
Program dokumentalny o emigruj cych 

Niemcach. 

DSDS  

(Deutschland sucht 

den Superstar) 

Niemcy szukaj   

supergwiazdy 
Odpowiednik polskiego Idola. 

                                                           

36 W tabeli siódmej podaj  w asne t umaczenie tytu ów. 
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Przyk ad T umaczenie36 Komentarz 

FAZ (Frankfurter 

Allgemeine Zei-

tung) 

„Frankfurcka Gazeta 

Powszechna” 
Popularny niemiecki dziennik. 

GZSZ (Gute Zei-

ten, Schlechte 

Zeiten) 

Dobre czasy, z e czasy Popularny serial telewizyjny. 

Mieten kaufen  

wohnen  

Wynajem, Kupno, 

Mieszkanie (w znaczeniu 

„zamieszkanie”) 

Popularny program para-dokumentalny 

o wynajmowaniu mieszka . 

Sueddeut-

sche(zeitung) 

„Gazeta  

Po udniowoniemiecka”  
Popularny niemiecki dziennik. 

Tagesschau Przegl d dnia  Odpowiednik Wiadomo ci. 

Tatort Miejsce zbrodni 

Popularny serial kryminalny, emitowany 

od wielu lat w niedzielne wieczory 

w pierwszym programie telewizji pu-

blicznej. Ogl danie go zwi zane jest 

czasem z rytualnym utrzymywaniem 

kontaktów spo ecznych, zdarza si , e 

grupy przyjació  wspólnie go ogl daj  

np. w domu lub kawiarni czy pubie. 

Wette dass! Za ó  si , e! 
Popularne show telewizyjne z udzia em 

celebrytów z Niemiec i z zagranicy. 

Der Dativ ist dem 

Genetiv sein Tot 

dos owne t umaczenie: 

Celownik zabija  

dope niacz 

Ksi ka dotyczy zmian w j zyku nie-

mieckim. W tytule u yto regionalnej, 

formy wyra ania posesywno ci, nawi -

zuje on w ten sposób do coraz rzadsze-

go u ywania dope niacza i zast powa-

nia go celownikiem. Wolne t umaczenie 

nawi zuj ce do zjawisk zachodz cych 

w polszczy nie mog oby brzmie  np. 

Dope niacz u mierca biernika.  

 

Tabela 8. Nazwy geograficzne (miejscowo ci, krajów zwi zkowych, rzek itp.) 

Przyk ad T umaczenie Komentarz 

Aachen Akwizgran Wydaje mi si , e szczególnie w tej grupie 

wyrazów pragmatyczne u ycie j zyka jest 

czynnikiem determinuj cym adaptacje 

leksykalne. Inne nazwy geograficzne 

(np. Berlin, Hamburg) brzmi  po polsku 

tak samo, emigranci najcz ciej dopiero 

w Niemczech stykaj  si  z nimi po raz 

Elbe aba 

Freiburg  

(am Breisgau) 

Fryburg  

Bryzgowijski 

Kiel Kilonia 

Main Men 

Mainz Moguncja 
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Mecklenburg-

-Vorpommern 

Meklemburgia-

-Pomorze Przednie 

pierwszy – nie znaj  wi c polskich od-

powiedników i nie maj  równie  potrze-

by ich u ywania, poniewa  s  pewni, e 

zostan  zrozumiani przez innych przed-

stawicieli Polonii. 

NRW (Nordrhein-

-Westfalen) 

Nadrenia Pó nocna-

-Westfalia 

Rheinland-Pfalz Nadrenia-Palatynat 

Saarland Saara, Zag bie Saary 

Zako czenie – transfer leksykalny i adaptacja kulturowa 

W adys aw Miodunka, analizuj c zagadnienie kontaktów j zykowych i kul-
turowych, pisze: 

J zyk, narz dzie komunikacji jest tym, co tworzy kultur  jako spójn  ca-
o , cho  poszczególne jej elementy mog  funkcjonowa  bez j zyka, 

w którym zosta y stworzone. Elementy te wchodz  wówczas w sk ad 
nowej ca o ci, która nie jest sum  dwu pierwszych kultur, lecz czym  
nowym, stworzonym w drodze wyboru z dwu konkurencyjnych syste-
mów kulturowych tych warto ci, które dla danej grupy (spo ecznej) by y 
najbardziej warto ciowe37. 

Transfery leksykalne wp ywaj  na kszta towanie to samo ci „pomi dzy”. 
J zyk, którym pos uguje si  spo eczno  bilingwalna, jest wyznacznikiem jej 
dwukulturowej to samo ci. Emigranci s  jednak równocze nie cz onkami 
dwu mniejszo ci: w kraju osiedlenia s  mniejszo ci  etniczn , a w ojczy nie 
s  „Polakami, którzy ju  tu nie mieszkaj ”. Nie bez znaczenia jest tu cz sto 
negatywny stosunek rodaków mieszkaj cych w ojczy nie do przedstawicieli 
Polonii. Moi rozmówcy mówi  o poczuciu pewnego wykluczenia przez gro-
no znajomych, by ych kolegów z pracy czy przez cz onków rodziny. 
Wspominaj  tak e o tym, i  wytyka si  ich b dy j zykowe (a nawet drobne 
potkni cia) czy nawet wy miewa j zyk, którym si  pos uguj . Szczególnie 
przedstawiciele drugiego pokolenia emigracyjnego s  na to nara eni. Cho-
cia  przecie , jak zauwa a cytowana ju  badaczka j zyka Polonii niemieckiej 
Ma gorzata Warcho -Schlottmann: 

W codziennych rozmowach, w rodzinie u ywana jest w a nie taka „Mi-
schsprache” i je li w rodzinie s  dzieci, to s ysz  one polszczyzn  z ele-

                                                           

37 W. Miodunka, Moc j zyka i jej znaczenie w kontaktach j zykowych i kulturowych…, s. 49. 
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mentami wzi tymi z niemieckiego. Praktycznie wi c, dzieci pozbawione 
s  mo liwo ci os uchania si  i nauki wolnej od nalecia o ci niemieckich38. 

Dla przedstawicieli Polonii, w ich osobistym odczuciu, pos ugiwanie si  
socjolektem niemieckopolskim nie ma w sobie niczego z ego, jest czym  
naturalnym. Badaczka uzasadnia to nast puj co: 

Mówi cy w danym j zyku u ywa zwrotów i s ów z tego j zyka, w którym 
je aktualnie najcz ciej s yszy lub czyta […]. J zyk mieszany […] stanowi 
[…] strategi  porozumiewania, uwzgl dniaj c  naturalne d enie do eko-
nomii j zykowej – by przez minimum wysi ku osi gn  maksimum efek-
tu komunikacyjnego, mo liwie szybko i bez trudno ci (poniewa  wszyscy 
uczestnicy interakcji dysponuj  takim samym kontekstem odniesienia) 
by  zrozumianym39. 

Prócz wspomnianej pragmatycznej funkcji pe nionej przez j zyk, którym 
pos uguje si  Polonia, u ywanie zapo ycze  niemieckich w dialekcie polo-
nijnym mo e pe ni  funkcj  dowarto ciowuj c . J zyk kraju osiedlenia, któ-
ry by  kiedy  trudniejszy i nie w pe ni opanowany, staje si  dla emigrantów 
j zykiem prawie równorz dnym wobec ojczystego. Ponadto, osoby o du ym 
stopniu dwuj zyczno ci potrafi  oddawa  znaczenia „pomi dzy”, pe niej 
opisywa  rzeczywisto , mog  tak e tworzy  mi dzyj zykowe arty i gry 
s ów. Emigrant staje si  medium mi dzykulturowym poprzez u ywanie 
(i wyja nianie znaczenia) zapo ycze , transferuj c w rozmowach z rodakami 
mieszkaj cymi w Polsce zjawiska spo eczno-kulturowe w niej niewyst puj -
ce. Dobrymi przyk adami mog  by  wymienione w tabelach s owa i wyra e-
nia: Alsterwasser, Initiativbewerbung, O-Phase, Weinschorle, Radler, Stammtisch, rein-

feiern, Dinkel, genissen, Spermuell, genissen, Waschsalon, Weihnachtsmarkt, Tutorium, 
Ich hab Dich lieb!, Gutschein, Kurzstrecke, Schupperstunde, CSD, WG, Tatort. 

Znakomitym podsumowaniem rozwa a  nad transferem leksykalnym do 
j zyka polonijnego s  wnioski W adys awa Miodunki, Waldemara Wo nia-
kowskiego i Marii Teresy Michalewskiej: 

W p aszczy nie langue, w sensie ponadindywidualnym, nast puje pewien 
stopie  integracji obu j zyków. W takiej sytuacji, normy poprawno ci 
w obr bie bilingwalnych wspólnot komunikacyjnych s  inne ni  w wa-

                                                           

38 M. Warcho -Schlottmann, Próba opisu kompetencji j zykowej w niemieckim i polskim u Polaków 

w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 201. 
39 Tam e, s. 195–196. 



MA GORZATA MA OLEPSZA: Transfer niemieckiego s ownictwa… 181 

runkach komunikacji monolingwalnej. Inaczej mówi c, pewien stopie  
nierozdzielno ci obu j zyków w p aszczy nie kompetencji indywidualnej 
cz onków takich wspólnot jest niejako usankcjonowany i nieunikniony40. 

W wypadku osobników dwuj zycznych pos ugiwanie si  przemienne 
dwoma ró nymi j zykami mo e doprowadzi  do zak óce , czyli interfe-
rencji, którym najszybciej ulega system leksykalny, jako najbardziej otwarty. 
Interferencje takie s  widoczne ju  w pierwszym pokoleniu emigrantów41. 

Zapo ycze  u ywaj  nawet osoby mieszkaj ce w Polsce i maj ce kontakt 
z emigrantami albo same nieznaj ce polskiego t umaczenia danych wyrazów. 
Wystarczy spojrze  na tabel  z nazwami geograficznymi – czy czytaj cy ten 
artyku , podró uj c po niemieckiej autostradzie, widz c na drogowskazie 
nazw  miasta, powiedzia by „Przeje d amy ko o Akwizgranu”, „Min li my 
zjazd na Fryburg Bryzgowijski”, czy raczej „Przeje d amy ko o Aachen” 
i „Min li my zjazd na Freiburg”? Takich sytuacji w yciu codziennym emi-
granta jest mnóstwo. 
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Transfer of German vocabulary items into the language of the Polish community in  
Germany as an example of cultural adaptation 

An increased level of language acceptability (mother tongue or inherited) used by a bilingual 

community results in adaptation of numerous foreign language influences. As a consequence, 

a specific Polish-German language mixture is created, which is spoken by Poles living in 

Germany (German-Polish sociolect/dialect). It allows lexical interferences caused by prag-
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matic and communicative contexts of using a language. This language becomes a sign of 

belonging to the 'in-between' community formed as a result of emigration. A new identity 

emerges from the Polish community abroad in the form of a dual culture, e.i. German-Polish, 

not only Polish. The language of Poles living in Germany and, to be specific, the analysis of 

the lexical items from selected topic areas, is the starting point for reflection on lexical adap-

tation as an example of intercultural transfer. 

Keywords: German-Polish sociolect/dialect, language of the Polish community abroad, 

language of the Poles living abroad, lexical adaptation, lexical interference, lexical transfer 


