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Konferencja  
 Język francuski w Polsce, w Europie i na świecie  

Warszawa, 5 marca 2009 
 

 

 
 

 

O ile nauka języków obcych w Polsce przez długi czas wiązała się z różnymi formami obcego panowania, 

jakie cierpiała Polska, o tyle język francuski cieszył się szczególną pozycją języka elit, którego uczono się 

w domu, na uniwersytecie lub podróżując.  

 

Obecnie wybór nauki języka obcego rozstrzyga się wcześniej, już na początku gimnazjum, i jest 

dokonywany przez rodziców zgodnie z wizją przyszłości, jaką mają dla swoich dzieci. Jest zatem istotne, 

by wizja ta była jasna. Niezmiennie kojarzony z kulturą i elegancją, język francuski nie jest dostatecznie 

uznany, jeśli chodzi o jego rolę w gospodarce i stosunkach międzynarodowych. 

 

Konferencja stawia sobie za cel ukazanie rzeczywistego miejsca języka francuskiego w XXI wieku, a 
zwłaszcza jego obecnej roli w międzynarodowej wymianie idei i towarów.  

 

Konferencja ta odbędzie się 5 marca 2009 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w trakcie 

francuskiego forum na rzecz zatrudnienia, organizowanego przez Francuską Izbę Przemysłowo-
Handlową w Polsce i poprzedzi ją debata na temat „Język francuski czynnikiem dialogu w świecie 
różnorodnym kulturowo”, 4 marca o godz. 19.00 w Klubie „Goście Gazety Wyborczej”.  
 
 
4 marca 2009, godz. 19.00, siedziba Gazety Wyborczej (ul. Czerska 8/10) 

 

Język francuski czynnikiem dialogu w świecie różnorodnym kulturowo  
 
Moderator: Prof. Józef Kwaterko, Uniwersytet Warszawski 
 
Lise Gauvin, pisarka z Québecu 

Bernard Pivot, dziennikarz, krytyk literacki 
Anna Smolar, reżyser 

Andrzej Żuławski, reżyser  
 
Ujednolicenie kultury jest iluzją utrzymywaną poprzez upowszechnienie nowoczesnych technik i 

wszechobecność potężnych mediów wizualnych. Jak pokazuje nagromadzenie konfliktów na arenie 

międzynarodowej, jest to iluzja niebezpieczna, bowiem zaprzecza dążeniom narodów do własnej 

tożsamości. Uznanie specyficznych wartości wszystkich kultur i stworzenie dialogu między nimi jest 

wielkim wyzwaniem naszych czasów. Z użyciem jakich narzędzi językowych?  

 

Utopia jednego uniwersalnego języka, dawniej umacniana przez wielkie imperia, w naszych czasach jest 

rozpowszechniana przez globalny kapitalizm. Podobnie jak w przeszłości, także dzisiaj nie odpowiada 

ona aspiracjom narodów. Jak rozstrzygnąć tę sprzeczność? Czy poprzez uznanie odrębności każdego 

języka i wdrażanie polityki zrównoważonej wielojęzyczności, jak próbuje to czynić większość krajów 

Unii Europejskiej? Czy język francuski, nauczany na całym świecie i będący drugim językiem internetu, 

ma szczególną rolę do odegrania w wielojęzyczności w XXI wieku?  
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5 marca 2009, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (ul. Dobra 56/66) 
 

10.00 Konferencja prasowa  

- Konferencja na temat języka francuskiego  

- Francuskie przedsiębiorstwa, partnerzy Polski w wieloletniej perspektywie 

11.00 Powitanie  

� Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, Prorektor ds. Badań Naukowych i 
Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Warszawski 

� François Barry Delongchamps, Ambasador Francji w Polsce  

Otwarcie konferencji  

� Christian Philip, osobisty Przedstawiciel Prezydenta Republiki Francuskiej ds. 
Frankofonii  

� Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej 

� Przesłanie Alain Joyandet, Sekretarz Stanu ds. współpracy i Frankofonii 

12.00-12.30 

 

Inauguracja forum na rzecz zatrudnienia 

� François Barry Delongchamps, Ambasador Francji w Polsce 

� François Colombié, Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

12.30-14.00 Obiad na miejscu 

14.15-16.00 Język francuski atutem u pracodawcy 

Moderator: Adam Sankowski, Prezes Stowarzyszenia Francja-Polska 

� François Colombié, Prezes CCIFP oraz Auchan Polska 
� Maciej Witucki, Prezes TP SA 
� Andrzej Mauberg, Dyrektor BNP Paribas 
� Maciej Szwarc, Prezes AXA 
� Mirosław Krutin, Prezes KGHM 
� Barbara Kucharczyk, Dyrektor Generalny CIC 
� Katarzyna Kolbe, Dyrektor ds. Personalnych Renault Polska 

 

Opanowanie języka angielskiego w zakresie koniecznym do porozumiewania się, obok znajomości technik 

biurowych, stanowi obecnie podstawową kompetencję wymaganą do zatrudnienia na interesującym 

stanowisku. By dojść w karierze do odpowiedzialnego stanowiska, konieczna jest znajomość przynajmniej 

dwóch języków obcych.  

 

Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce. We wszystkich polskich miastach widoczne 

są znaki firmowe francuskich przedsiębiorstw, chociaż nie zawsze są one jako takie rozpoznawane. Od 1 

lipca 2008 roku francuski rynek pracy jest otwarty bez ograniczeń dla Polaków. Polskie i francuskie 

samorządy ściśle ze sobą współpracują. Jak lepiej uzmysłowić młodym Polakom możliwości na tym polu? 

 

16.00-16.30 Przerwa na kawę 

16.30-18.00 Język francuski w stosunkach międzynarodowych 

Moderator: Marcin Frybes, Collegium Civitas 
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� Christian Philip, osobisty Przedstawiciel Prezydenta Republiki Francuskiej ds. 
Frankofonii 

� Róża Thun, Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce 
� Michel Wieviorka, Prezes Światowego Towarzystwa Socjologicznego 
� Marek Ziółkowski, Wicemarszałek Senatu 
� Sergiusz Najar, bankowiec, były Podsekretarz Stanu w MSZ  
� Xavier North, Delegat Generalny ds. języka francuskiego i języków Francji 
 

 

Zarówno dla Polski, jak i dla Francji, najważniejszą przestrzenią wymiany międzynarodowej jest Europa, a 

podstawowym celem jest budowa Europy politycznej. Może ona powstać wyłącznie na podwalinach swojej 

historii, kultur i języków. Albo Europejczycy będą wielojęzyczni albo Europy nie będzie. Francuski jest 

obecnie drugim językiem roboczym Unii Europejskiej. 

 

Znajomość języka partnera lub języka, którym tenże biegle się posługuje jest wielkim atutem w 

międzynarodowych negocjacjach. W ponad pięćdziesięciu krajach, w Europie i na innych kontynentach, 

przywódcy polityczni i gospodarczy, osoby opiniotwórcze, ludzie kultury, władają językiem francuskim. Czy 

używanie języka francuskiego jest plusem dla osób zajmujących się zawodowo stosunkami 

międzynarodowymi? 

 

18.00-18.30      Podsumowanie  

 Xavier North, Delegat Generalny ds. języka francuskiego i języków Francji 

 

Partnerzy: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie 

Francja-Polska, Collegium Civitas, Gazeta Wyborcza 


