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Ustanowienie nowego języka 
regionalnego może 
spowodować, że przestaniemy 
mówić po polsku – głosi 
zaskakujący dokument rządu.

WIKTOR FERFECKI

Nazwy miast i ulic byłyby za-
pisywane w dwóch językach, a 
śląska mowa mogłaby być na-
uczana w szkole – takie byłyby 
skutki podniesienia rangi et-
nolektu śląskiego do rangi ję-
zyka regionalnego. Projekt 
ustawy w tej sprawie złożyli 
rok temu posłowie KO, PSL i 
Lewicy, a pod koniec lutego 
przedstawiciele porozumienia 
śląskich organizacji i polity-
ków Ślonsko Sztama zaapelo-
wali do marszałek Elżbiety 
Witek o rozpoczęcie prac.

I mają one w końcu ruszyć. 
Pod koniec stycznia projekt 
został skierowany do pierw-
szego czytania w Sejmie. Z 
naszych informacji wynika, że 
raczej nie zyska poparcia PiS. 
Świadczy o tym projekt stano-
wiska rządu, który powstał w 
MSWiA, a w lutym został skie-
rowany pod ocenę ministrów.

MSWiA negatywnie opiniu-
je projekt, posługując się przy 
tym zaskakującą argumenta-
cją. Twierdzi, że podniesienie 
rangi mowy śląskiej w dalszej 
perspektywie mogłoby dopro-
wadzić do sytuacji, że Polacy 
przestaliby mówić po polsku.

Jak to możliwe? Minister-
stwo zauważa, że o status języ-

ka regionalnego starają się też 
dla swej mowy mieszkańcy 
Wilamowic spod Bielska-Bia-
łej. „Uznanie etnolektu śląskie-
go za język regionalny, a tym 
samym objęcie go ochroną 
wynikającą z tego tytułu, może 
spowodować podobne oczeki-
wania u przedstawicieli innych 
grup regionalnych, chcących 
pielęgnować swoje lokalne 
»języki« (gwary, dialekty)” – 
pisze resort. I dodaje: „Uzna-
wanie istnienia kolejnych dia-
lektów jako języków regional-
nych mogłoby w rezultacie 
doprowadzić do paradoksal-
nej sytuacji, w  której społe-

czeństwo Rzeczypospolitej 
Polskiej składałoby się wyłącz-
nie z osób posługujących się 
odrębnymi językami regional-
nymi bez istnienia narodowe-
go języka ogólnego”.

Monika Rosa z KO, autorka 
projektu o języku śląskim, 
mówi, że to absurd. – Autor 
opinii ma chyba bardzo złe 
zdanie o sile języka i narodu 
polskiego. To buduje obawę, 

że ten rząd naprawdę nie 
wierzy w Polskę – komentuje.

– W czasach intensywnej 
globalizacji, w dodatku po 
tym, gdy przetoczył się przez 
nas walec socjalistycznej mo-
nokultury, posługiwanie się 
takimi argumentami jest bar-
dzo bolesnej – mówi z kolei 
śląski senator KO Marek Plura. 
– W czasie długiej batalii o 
uznanie języka śląskiego nie 
słyszałem jeszcze tak kuriozal-
nego uzasadnienia odmowy – 
dodaje.

Obecny projekt nie jest bo-
wiem pierwszy. Przez ostatnie 
lata do Sejmu wpłynęło pięć 
poselskich projektów o ślą-
skim języku regionalnym, w 
tym dwa Marka Plury i dwa 
Moniki Rosy. W parlamencie 
był też obywatelski projekt o 
uznaniu Ślązaków za mniej-
szość etniczną. 

Żaden nie spotkał się z 
przychylnością władzy, a od-
mowy zaczęły się za rządów 
PO. Najczęściej powtarzanym 
argumentem było to, że śląski 
nie jest językiem, lecz jedynie 
dialektem. Również tym razem 
taki właśnie wywód zajmuje 
większość stanowiska rządu.

Plura mówi, że opinie języ-
koznawców o tym, czy śląski 
jest odrębnym językiem, 
dzielą się po połowie. A Rosa 
jest przekonana, że ustawa 
zostanie uchwalona, gdy PiS 
przegra wybory. – Nie ma co 
liczyć, że stanie się to za rzą-
dów tej partii – mówi. 

RZĄD

Język śląski zagrożeniem 
dla polszczyzny w całym kraju?

Jedynym językiem 
regionalnym 
w Polsce jest 
kaszubski. Status 
ten zyskał w 2005 r.

Przybywa najmłodszych, którzy odbierają sobie życie. – To odzwierciedlenie 
nastrojów społecznych i braku umiejętności wychowawczych – mówią eksperci. 
JOANNA ĆWIEK
KAROLINA KOWALSKA 

Pandemia, stres, strach, izola-
cja, zdalna edukacja i brak 
kontaktu z rówieśnikami po-
wodują, że coraz więcej mło-
dych ludzi uważa, że jedynym 
rozwiązaniem ich sytuacji jest 
odebranie sobie życia. Policyj-
ne statystyki samobójstw 
wśród młodych w ubiegłym 
roku niestety mocno poszybo-
wały w górę. 

W ubiegłym roku skutecz-
nie na swoje życie targnęło się 
116 osób do 18. roku życia. 
Wśród nich było ośmioletnie 
dziecko – wynika z danych 
Komendy Głównej Policji. 
Najwięcej takich przypadków 
odnotowano na terenie woje-
wództwa mazowieckiego, za-
chodniopomorskiego, dolno-
śląskiego i śląskiego.

To zatrważające tym bar-
dziej, że wzrost nastąpił po 
dwóch latach względnej stabi-
lizacji. W 2019 r. życie odebra-
ło sobie 98 dzieci (4 w grupie 
7–12 lat i 94 w grupie 13–18 
lat). W 2018 – 97 (5 w grupie 
7–12 lat i 92 w grupie 13–18 
lat). W 2017 nieletnich samo-
bójców  było 116. 

Zdaniem prof. Piotra Gałec-
kiego, konsultanta krajowego 
w dziedzinie psychiatrii, 
wzrost liczby samobójstw 
wśród dzieci jest związany z 
psychicznym funkcjonowa-
niem dorosłego społeczeń-
stwa: – Są to naczynia połączo-
ne. Zdolność radzenia sobie 

dzieci jest powiązana ze 
wsparciem psychicznym ze 
strony rodziców, dorosłych. 
Niestety brak wsparcia zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych 
będących w sytuacji kryzysu 
psychicznego przyczynia się 
do takich wzrostów – dodaje 
prof. Gałecki.

Kruchość relacji 

– Pojawienie się prób samo-
bójczych czy deklarowanie 
myśli samobójczych jest 
przejawem sygnalizowania 
problemów wśród dzieci. 
Trend obniżania się granicy 
wieku sprawców dokonanych 
prób samobójczych jest nie-
pokojący – mówi dr n. med. 
Tomasz Srebnicki, specjalista 
psychoterapii dzieci i mło-
dzieży z Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego. – Za-
uważamy jednak, że problemy 
z nastrojem i zaburzenia de-
presyjne zaczynają mieć coraz 
młodsze dzieci. Przyczyn jest 
mnóstwo, ale warto pamiętać, 
że depresja jest chorobą cywi-
lizacyjną, jak cukrzyca i oty-
łość, i nie ma się co dziwić, że 
dotyka także młodszej popu-
lacji. 

Problemem jest także to, że 
teraz całe życie – szkolne i to-
warzyskie – toczy się w syste-
mie online. – Dzieci przyzwy-
czajone są, że w internecie 
nagrodę otrzymuje się bardzo 
szybko. Jeśli jednak ich dzia-
łania nie spotkają się z aproba-

tą, dziecko szybko się załamu-
je. W szkole online nie brakuje 
także przemocy rówieśniczej 
– mówi Marta Bańkowska, 
psycholog z Fundacji na rzecz 
Wspierania Wszechstronnego 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
„Mentis". – Z takimi sytuacjami 
trudno radzą sobie zwłaszcza 
te dzieci, które nie mogą liczyć 
na wsparcie w domu. Pande-
mia i zamknięcie na małych 
przestrzeniach uwypuklają 
problemy rodzin – dodaje 
ekspertka.

Zdaniem Bańkowskiej część 
dzieci może byłaby odporniej-
sza na obecną sytuację, gdyby 
przed pandemią nie były 
trzymane pod kloszem, więcej 
czasu spędzały z rówieśnika-
mi na podwórku i na rozmo-
wach z rodzicami, a mniej w 
samochodach – wożone z 
jednych zajęć na drugie. – To 
m.in. spowodowało, że dzieci 
są takie kruche. Aktywność z 
rówieśnikami na podwórku 
było pewnego rodzaju szcze-
pionką – tłumaczy Marta 
Bańkowska.    

Szpitale 
przepełnione

Trudno także o fachową 
pomoc, bo szpitale psychia-
tryczne, których jest mało, 
pękają w szwach. W Mazo-
wieckim Centrum Neuropsy-
chiatrii w podwarszawskim 
Józefowie na oddziale dziecię-
cym jest o sześciu pacjentów 

więcej niż łóżek. Na młodzie-
żowym – o ośmiu więcej. W 
Instytucie Psychiatrii i Neuro-
logii w Warszawie przebywa 
dwoje pacjentów ponad liczbę 
łóżek. Miejsc brakuje także w 
Łodzi, Lublinie, Gdańsku i na 
Śląsku.

Nie sposób także zapisać 
dziecka do poradni psychia-
trycznej. Wyszukiwarka termi-
nyleczenia.nfz.gov.pl pierwszy 
termin na Mazowszu propo-
nuje 25 marca – w Płocku. W 
Warszawie wolny termin jest 
dopiero 21 kwietnia. W Świę-
tokrzyskiem najbliższy termin 
to 28 czerwca, w Warmińsko-
-Mazurskiem 25 maja, w 
Łódzkiem 14 kwietnia (kolejny 
10 maja), w Podkarpackiem 12 
kwietnia, na Podlasiu 13 
kwietnia, na Pomorzu 1 kwiet-
nia, w Opolskiem 27 marca 
(kolejny 12 maja i 22 czerwca), 
a na Śląsku – 25 marca.

Trudny dostęp do specjali-
sty to efekt wieloletniego za-
niedbywania psychiatrii 
dziecięcej. Teraz się to zmie-
nia, ale rezultaty nie są wi-
doczne z dnia na dzień. W 
2018 r. roku psychiatria dzieci 
i młodzieży została uznana za 
specjalizację priorytetową. 
Szkolący się w niej rezydenci 
mogą liczyć na wyższe wyna-
grodzenie, ale specjalistów 
jest wciąż za mało. Według 
najnowszych, marcowych da-
nych Naczelnej Rady Lekar-
skiej w Polsce jest 515 psychia-
trów dziecięcych, z czego za-
wód wykonuje 482.

SPOŁECZEŃSTWO

Brak wsparcia dla dzieci
Rząd wprowadził już 
lockdown w dwóch 
województwach. Rezygnuje 
jednak z nauczania zdalnego 
na rzecz hybrydowego 
w klasach 1–3. 

JOANNA ĆWIEK 

W niedzielę Ministerstwo 
Zdrowia poinformowało o 13 
574 nowych zakażeniach. To 
największa od listopada licz-
ba niedzielnych nowych zaka-
żeń. Sobota także nie przy-
niosła optymistycznych wia-
domości – liczba zakażonych 
powiększyła się tego dnia o 14 
857 osób. W efekcie liczba 
zakażonych w polskich szpi-
talach rośnie 17. dzień z rzędu, 
a liczba chorych na Covid-19 
pod respiratorami rośnie od 
ośmiu dni.

– Podjęliśmy decyzję, że w 
województwie warmińsko-
-mazurskim zostaną przedłu-
żone o tydzień obowiązujące 
tam regulacje z jednym wyjąt-
kiem: zamiast edukacji zdal-
nej chcemy zastosować na-
uczanie hybrydowe, a więc w 
modelu, w którym w jednym 
tygodniu część dzieci uczy się 
zdalnie, a część w szkole – 
powiedział w piątek na konfe-
rencji prasowej minister 
zdrowia Adam Niedzielski. 
Nowe zasady będą obowiązy-
wały od następnej soboty, 13 
marca, do 20 marca. Naucza-
nie hybrydowe zamiast zdal-
nego dotyczy klas 1–3.  

Te same reguły mają obo-
wiązywać także na terenie 
województwa pomorskiego. 
Na Pomorzu wskaźnik zaka-
żeń na wynosi 40 przypad-
ków na 100 tys. mieszkańców. 

O pozostałych wojewódz-
twach rząd będzie decydował 
w trybie tygodniowym. Naj-
bliżej wprowadzenia regio-
nalnego lockdownu są woje-
wództwa mazowieckie, lubu-
skie, kujawsko-pomorskie i  
podkarpackie. 

Mieszkańcy województwa 
warmińsko-mazurskiego i 
pomorskiego otrzymają bez-
płatnie maseczki. W sumie 
zostanie rozdanych 15 mln 
sztuk. 

Równocześnie resort edu-
kacji rozpoczął program 
wspierania dzieci i młodzieży, 
który ma zniwelować nega-
tywne skutki pandemii. Bę-
dzie się on składał z czterech 
modułów ukierunkowanych 
na poprawę sprawności fi-
zycznej, wsparcia pedago-
giczno-psychologicznego, 
poprawy wad wzroku i pomo-
cy w uzupełnianiu wiedzy. 

Już od kwietnia ruszy „Pro-
gram wspomagający uczniów 
po pandemii” przygotowany 
wspólnie przez ministerstwo i 
warszawską Akademię Wy-
chowania Fizycznego. Uczel-
nie rozpoczną szkolenie na-
uczycieli edukacji wczesnosz-
kolnej i  nauczycieli 
wychowania fizycznego pra-
cujących w szkołach podsta-
wowych i średnich. 

Nauczyciele, którzy ukoń-
czą szkolenie, będą mogli 
wraz ze swoją szkołą ubiegać 
się o pieniądze na dodatkowe 
zajęcia sportowe. Pozwoli to 
na przeprowadzenie około 
300 tys. godzin zajęć. Na ten 
cel w 2021 r. przeznaczono 
blisko 42 mln zł.  

 Lockdown rozlewa się po kraju 
 >A19 

ZDROWIE

Coraz więcej 
stref czerwonych 
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