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JERZY KOWALEWSKI 
N a r o d o w y  U n i w e r s y t e t  L w o w s k i  i m .  I .  F r a n k i  

Adaptacja krajowej metodyki nauczania j zyka polskiego 
do potrzeb dydaktycznych edukacji polonistycznej  

za granic  

Metodyka j zyka polskiego jako obcego powsta a przede wszystkim 
w oparciu o do wiadczenia zdobyte podczas nauczania cudzoziemców 
w o rodkach uniwersyteckich w Polsce. Opieraj c si  na zachodniej my li 
teoretycznej, z powodzeniem mo e zaj  miejsce obok metodyk nauczania 
innych j zyków obcych tak w wiecie, jak i w Polsce – obok neofilologii. 
Jednak przez d ugi czas poza jej zainteresowaniem pozostawa a ca a sfera 
nauczania j zyka polskiego dzieci i m odzie y. Do lat 90. XX w., mówi c 
o nauczaniu j zyka polskiego dzieci poza Polsk , mo na by o mie  na my li 
albo uczniów tzw. polskich szkó  (na Litwie, na Zaolziu i w dwóch szko ach 
lwowskich), albo mniej lub bardziej rozbudowanych szkó  sobotnich na 
Zachodzie. Trzeba jednak pami ta , e rodowiska polonijne na Zachodzie 
by y zasadniczo zamkni te na wspó prac  z PRL w ogóle, zatem te  w za-
kresie edukacji. Inna rzecz, e i PRL-owska siermi na rzeczywisto  niewie-
le mia a do zaoferowania Zachodowi, poza – jej zdaniem – wzorcowym 
j zykiem polskim. Oczywi cie dla nauczycieli polonijnych (ze Wschodu 
i Zachodu) organizowano kursy wakacyjne w Polsce (przede wszystkim 
w „Polonicum”), ale raczej nie zawiera y one tre ci metodycznych. Do-
wiadcze  wyniesionych z tych kursów j zykowych nie przenosili raczej na 

w asny grunt, o czym wiadczy fakt, e – co mog  stwierdzi  z w asnego 
do wiadczenia – nawet pod koniec lat 90. prowadzenie zaj  metod  komu-
nikacyjn  by o na Bia orusi czym  nieznanym, nowym, ale te  traktowanym 
z dystansem, a samo sformu owanie „jako obcy” do dzi  budzi kontrowersje, 



368 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

nie tylko na Wschodzie. Gdy od lat 90. trzeba by o zaspokoi  potrzeb  nau-
czania j zyka polskiego dzieci i m odzie y na Wschodzie, pojawi  si  pro-
blem niedostosowania umiej tno ci „zwyk ych” polonistów do potrzeb tych 
dzieci. Równie  krajowa my l metodyczna nie „czu a” problemu, kopiuj c 
metody nauczania ze szkó  w Polsce1. O ile jako  da o si  nauczy  pisa  
i czyta , o tyle dalszy rozwój umiej tno ci musia  by  ju  wybiórczy, brako-
wa o wicze , nie by o korelacji tekstów z gramatyk , a komunikacja j zy-
kowa wyst powa a w ilo ciach ladowych i bez idei przyrostu umiej tno ci. 
Takie my lenie „elementarzowe” dominowa o równie  w ród organizacji 
polskich na Wschodzie i pomagaj cych w Polsce, czego wyrazem by o do-
starczanie na Wschód ton podr czników z Polski – tych wycofanych po 
kolejnych reformach w krajowej o wiacie. A jednak, zawieszaj c krytyczny 
ton, trzeba stwierdzi , e na tych materia ach wykszta cono cz sto „od zera” 
ju  4 pokolenia uczniów, wielu z nich sko czy o studia w Polsce, w tym 
polonistyczne i sami s  nauczycielami. Na Zachodzie na bazie w asnych pod-
r czników wykszta cono jeszcze wi cej pokole  uczniów, cho  tam nie by o 
pokoleniowej przerwy, nie trzeba by o „odradza  polsko ci”, raczej podtrzy-
mywano polsk  to samo  i znajomo  j zyka, ni  uczono od pocz tku. 

Od kilku lat temat nauczania j zyka i kultury polskiej dzieci i m odzie y za 
granic  staje si  przedmiotem rozwa a  teoretycznych. Nale y postawi  
zasadnicze pytanie: czy ta rodz ca si  glottodydaktyka polonistyczna dzieci 
i m odzie y ma by  t  „doros ” w wersji „junior”? Na ró ne formy eduka-
cji zagranicznej nak ada si  podzia  wiekowy w ramach edukacji szkolnej 
i podzia  w ramach samej grupy na: dzieci „z Polski” (np. dzieci tzw. nowej 
czy czasowej emigracji), które maj  opanowane s ownictwo i gramatyk  
automatycznie, jak ich rówie nicy w szkole w Polsce; dzieci urodzone ju  
poza Polsk , które w mniejszym lub wi kszym stopniu wykazuj  braki j zy-
kowe i interferencje gramatyczne; wreszcie dzieci cudzoziemskie chc ce 
skorzysta  z kursu j zyka polskiego. Na Wschodzie by yby to analogicznie 
grupy: dzieci Polonii (np. pracowników dyplomatycznych), dzieci polskiego 
pochodzenia (przy czym ich stopie  znajomo ci j zyka polskiego znacznie 
odbiega od dzieci Polonii zachodniej) i cudzoziemcy. Brak pe nych danych 
uniemo liwia podanie cis ych proporcji, jednak mo na – na podstawie 
                                                           

1 Przyk adem takiego my lenia by a seria lubelskich propozycji podr cznikowych i meto-

dycznych H. Metery wydawanych na pocz tku lat 90.: Czytam po polsku. Podr cznik do pocz tko-

wej nauki czytania dla dzieci polskich na obczy nie; Pokochaj polsk  mow . Podr cznik do nauki j zyka 

polskiego dla dzieci polskich na obczy nie kl. II; Strze  polskiej mowy. Podr cznik do nauki j zyka polskie-

go dla dzieci polskich na obczy nie kl. III/IV, poradniki metodyczne do tych podr czników. 
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danych niepe nych i obserwacji – pokusi  si  o sporz dzenie roboczego 
schematu, gdzie * oznacza dzieci „z Polski”, ** „polskiego pochodzenia”, 
*** „cudzoziemskie”: 

Tabela 1. Schemat proporcji dzieci ucz cych si  j zyka polskiego poza Polsk  

*Zachód **Wschód * 

* **

* ***

* ***

* ***

* ***

** ***

*** ***

Tylko w niewielu (du ych) szko ach mo na dokona  podzia u na grupy 
jednolite. Je eli zatem w ramach danej klasy równie  mamy do czynienia 
z tak  proporcj , czy jest mo liwe i czy warto tworzy  specjalne metodyki 
zaj  w zró nicowanych grupach? Grupa ekspertów MEN za o y a, e tak2 
i Postawa programowa zawiera katalog zró nicowanych umiej tno ci j zyko-
wych (w obr bie poszczególnych sprawno ci j zykowych) dla ka dej z grup: 
A (***), B (**) i C (*). Jednocze nie zak ada dla wszystkich grup ten sam 
zakres tematyczny. Pomys y na realizacj  Podstawy programowej zawarte s  
w „podr czniku internetowym” W cz Polsk !3. Obecnie mo na tam znale  
kilkaset tzw. modu ów (atomów) lekcji (tematów):  

Tabela 2. Zestawienie liczby modu ów dla poszczególnych grup w zasobach W cz Polsk ! 

 Liczba modu ów dla danej grupy: 

A B C 

5–9 lat: 0 0 0

10–13 lat: 47 108 100

Od 14 lat: 32 134 140

O ile mo na si  zgodzi , e modu y dla grupy C s  s usznym (skoro zna-
jomo  j zyka jest porównywalna) przeniesieniem za granic  lekcji z polskiej 
szko y, o tyle modu y dla grup A i B – jak si  wydaje – powinny by  propo-
zycjami glottodydaktycznymi opartymi na materiale realizuj cym ide  metody 

                                                           

2 Znalaz o to wyraz w dokumencie MEN: http://www.polska-szkola.pl/file.php/1/ 

Podstawa_programowa_INTERNET.pdf [dost p: 8.05.2013]. 
3 http://wlaczpolske.pl/index.php [dost p: 8.02.2013].  
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kulturowej zwanej te  ostatnio nauczaniem skorelowanym. Analizuj c jednak 
kolejne modu y, trudno oprze  si  wra eniu, e idei takiej tu nie ma. W tej mo-
zaice mo na wyró ni  pewne powtarzaj ce si  specyficzne cechy poszcze-
gólnych atomów, co pozwala na pogrupowanie zada . By yby to zadania: 

1) zgodne z glottodydaktyk , dopasowane do wieku i poziomu j zyko-
wego = realizacja metody kulturowej (nauczania skorelowanego); 

2) typowo glottodydaktyczne, bez pracy z tekstem kultury; 
3) zgodne z glottodydaktyk  wed ug zasady „wszystko jest komunikacj ” 

(cz  wspólna mi dzy glottodydaktyk  a „klasycznym” j zykiem pol-
skim); 

4) zgodne z glottodydaktyk , ale niedostosowane do wieku lub poziomu 
j zykowego uczniów; tak dzieje si  cz sto, gdy atom z poziomu A wy-
st puje jako „dost pny” równie  na wy szych poziomach; 

5) zgodne z glottodydaktyk , ale maj ce niedostosowany metaj zyk4; 
6) znajduj ce si  w obszarze poza glottodydaktyk ; 
7) zawieraj ce dobry materia  dla glottodydaktyki, ale niewykorzystany; 
8) niewspó miernie skomplikowane w stosunku do „efektów” glottody-

daktycznych; 
9) ciekawe glottodydaktycznie, ale cz ciowo lub ca kowicie niezgodne 

z postulatem prezentacji aktualnej wiedzy realioznawczej. 
Spraw  komplikuje fakt, e w obr bie poszczególnych atomów cz  za-

da  spe nia w jakim  stopniu kryteria glottodydaktyczne, cz  za  nie. Dla-

tego te  niektóre zadania mo na uzna  za wzorcowe wr cz nauczanie j zyka 

polskiego poza Polsk , cz  za  za pomys y zupe nie chybione. W celu 

mo liwo ci oceny poszczególnych zada  proponuj  przyj  kilka kryteriów, 

które dany atom powinien spe nia , by mo na go by o uzna  za modu  glot-

todydaktyczny: 

1. Tekst powinien by  odpowiednio przygotowany pod wzgl dem: d u-

go ci (aby mo na by o na jego przeczytanie po wi ci  nie wi cej ni  

10–15 minut lekcji), trudno ci (liczba nowych s ów nie powinna prze-

kracza  20, a „pokrycie” z rozumieniem powinno przekracza  80%), 

tematu (powinien realizowa  ci le okre lony temat glottodydaktyczny 

(komunikacyjny), mo e by  to temat z o ony (podej cie zadaniowe), 

niemniej w zamy le ograniczony)5. 

                                                           

4 Np. „W refleksji zastosuj metod  drzewka decyzyjnego” (modu  „Kamienie na szaniec (3)”, grupa 

10–13 lat); „Wykonaj map  my low …” (modu  „Jestem humanist  (1)”, grupa 10–13 lat). 
5 Wymaga to opracowania tekstu: skrótów, wyci , uzupe nie , zamiany s ów archaicznych 
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2. Zadania powinny by  formu owane w j zyku adekwatnym do za o o-

nego poziomu j zykowego atomu. 

3. Tematyka zada  mo e by  obszerna, jednak w obr bie atomu powin-
ny znale  si  zadania rozwijaj ce ró ne sprawno ci j zykowe, w tym 

koniecznie komunikacyjn . Trzeba te  przyj  granic  glottodydaktyki: 

w moim rozumieniu wszelka tradycyjnie (szkolnie) rozumiana analiza 

tekstu (np. poszukiwanie rodków stylistycznych, genezy dzie a 

w biografii autora, analiza strukturalna dzie a z u yciem specjalistycz-

nej terminologii) tej granicy przekroczy  nie powinna. Zadania grama-

tyczne powinny s u y  za o onym w lekcji zadaniom komunikacyj-

nym lub wynika  z tekstu. Poza glottodydaktyk  za  pozostaje opis 

systemu j zyka: klasyfikacja cz ci mowy, rozbiór gramatyczny i lo-

giczny zdania itp. 

4. Wskazane by by o, eby zadania odwo ywa y si  do szeroko rozumia-

nego kontekstu kulturowego, umo liwiaj cego (daj cego szans ) do-

wiadczenia kultury. W przeciwie stwie do celów edukacyjnych 

w Polsce, wiedza realioznawcza przekazywana za granic  (lub cudzo-

ziemcom) powinna bardziej odpowiada  wiedzy powszechnej ni  do-

ciekaniom uniwersyteckim tzw. prawdy o dziele6. 

Przyk adowe zadania, które znale  mo na w „podr czniku interneto-

wym” W cz Polsk !: 

– zgodne z glottodydaktyk , dopasowane do wieku i poziomu j zyko-

wego = realizacja programu kulturowego / zasad nauczania skorelo-

wanego. 

Grupa 10–13: 

                                                                                                                                   

lub zbyt trudnych. Du ym wyzwaniem s  teksty staropolskie, które – aby mo na mówi  

o glottodydaktyce – mog  zaistnie  jedynie w formie krótkiego cytatu lub „t umaczenia” na 

wspó czesny j zyk polski. Oczywi cie jest mo liwy, a nawet wskazany, kontakt z orygina em 

(np. wys uchanie recytacji lub innego wykonania artystycznego Bogurodzicy), niemniej sama 

praca z tekstem nie mo e si  opiera  na formach „b dnych” ze wspó czesnego punktu 

widzenia. Nie mo na zatem uzna  za glottodydaktyczne tych atomów, które odsy aj  do 

Internetu do ca ych wierszy, opowiada , a nawet powie ci. 
6 Ta powszechna wiedza, notabene wyniesiona ze szkó , tworzy ju  swoj  w asn  warstw  

realioznawcz  wiedzy o kulturze, pewne mity, np. „Adam Mickiewicz urodzi  si  w Zaosiu 

ko o Nowogródka”, „H. Sienkiewicz otrzyma  Nobla za Quo Vadis”, „Jan Kochanowski 

w Trenach wyra a ból po stracie córki” itd. W glottodydaktyce polonistycznej s  mo liwe, 

a nawet wskazane, pewne uproszczenia, np. podzia  na tre  i form , pytania typu „co poeta 

chcia  powiedzie ” itd. 
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Stosowanie zaimków (1) 

1. Czy pami tasz, jak dok adnie brzmi „Inwokacja”? Je li nie pami tasz, zajrzyj do tekstu 

Pana Tadeusza lub znajd  fragment w Internecie. Popraw poni szy fragment, wstawiaj c 

odpowiednie formy zaznaczonych wyrazów: 

Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z on . . . . . .  wiernym ludem! Jak ja  . . . . . . . .  dziecko do 

zdrowia powróci a  cudem (…). 

2. Jakie znasz inne zaimki osobowe ni  te zaznaczone w powy szym fragmencie? Zapisz je. 

Niewidoma (2) 

1. Zaprojektuj zmiany w mieszkaniu Pana Tomasza i w kamienicy, w której mieszka, aby 

przestrze  sta a si  przyjazna dla niewidomej dziewczynki. Pami taj, e równie wa na jest 

wygoda bohaterki, jak i jej bezpiecze stwo. Mo esz przygotowa  opis zmian lub rysunek 

przedstawiaj cy u atwienia. 

Grupa 14+: 
Grzegorz Turnau Soplicowo 

[Polowanie ilustracja do IV ksi gi Pana Tadeusza autorstwa Franciszka Kostrzewskiego 

z 1886] 

Odszukaj w Internecie tekst piosenki G. Turnaua pt. Soplicowo. (…) Nast pnie wykonaj 

polecenia. 

1. Poszukaj informacji o wykonawcach piosenki. Zapisz je w formie notatki. 

2. Przeczytaj pierwsz  strof  piosenki. Na jakie elementy Mickiewiczowskiej krainy zwraca 

uwag  podmiot liryczny? 

3. Zinterpretuj s owa: „To, co si  kocha, na zawsze zostaje”, odwo uj c si  do poematu 

A. Mickiewicza. 

4. Wypisz z piosenki G. Turnaua postaci, które pojawiaj  si  w poemacie Mickiewicza. 

Jakie cechy tych postaci podkre la w piosence G. Turnau? 

5. Wypisz cechy charakteryzuj ce zbiorowo  szlacheck . Czy ujawniaj  si  one i w dzisiej-

szych czasach? 

6. Jaki wyd wi k maj  s owa „jako  to b dzie” w poemacie Mickiewicza, w piosence 

Turnaua i w potocznym u yciu? 

7. Czym dla autora s ów piosenki jest Soplicowo? Uzasadnij odpowied , odwo uj c si  do 

tekstu. 

8. Przeczytaj ostatni  strof  utworu. Co nale y „uszanowa ”? Dlaczego t  warto  wska-

zuje podmiot mówi cy w wierszu? Uzasadnij swój s d. 

[Ilustracja Andriollego do ksi gi XII]

– typowo glottodydaktyczne, bez pracy z tekstem kultury (mog  jednak 
zawiera  „komponent” kulturowy). 

Grupa 10–13: 
Co, gdzie i któr dy? 

1. Opisz podany obrazek [pokój], stosuj c podane wyrazy i zwroty: pod, nad, pomi dzy, 

mi dzy, obok, na, w, zza, za, na górze, na dole, pod spodem, dalej, bli ej, wy ej, ni ej. 

2. Wyobra  sobie, e jeste  nietoperzem wisz cym do góry nogami na lampie w waszej 

klasie. Opisz miejsce, w którym si  znajdujesz. Mo esz zacz  w nast puj cy sposób: 
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Jestem czarnym nietoperzem i wisz  sobie na yrandolu. 

3. Wyja nijcie komu , kto nie zna waszej miejscowo ci, jak doj  do najbli szego kina, na 

plac zabaw albo do sklepu spo ywczego. Aby by o ciekawiej, ka dy z was mo e obja nia  

sposób doj cia z innego miejsca.

Ka dy kraj ma stolic , a ja warszawskie lubi  ulice. 

1. Mateusz ogl da Zamek Królewski i kolumn  Zygmunta. Chce przej  si  ulic  o dziw-

nej nazwie Kamienne Schodki. Powiedz, któr dy ma i  Mateusz, aby doj  do Kamien-

nych Schodków. Wymie  nazwy ulic i zabytki znajduj ce si  na tej trasie: 

[Stare Miasto w Warszawie, mapa.] a. Kamienne Schodki; b. Muzeum Historyczne miasta 

sto ecznego Warszawy; c. Barbakan (…) Przydatne s ownictwo: skr  w prawo, skr  w lewo, 

id  w lewo, id  w prawo, dalej, prosto, naprzeciwko, wzd u , do przodu, do ty u, mi , na prawo, na 

lewo, zobaczysz, skieruj si , przejd . 

2. Pos uchaj piosenki o Warszawie pt. Na prawo most, na lewo most, a nast pnie wykonaj 

poni sze polecenia. 

a. Uzupe nij tekst s owami z piosenki. 

Kiedy rano jad   . . . . . . . . . . . .  chocia  ciasno,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (…). 

b. Spo ród podanych miejsc znajduj cych si  w Warszawie wypisz nazwy tych, o których 

mowa w piosence. Zwró  uwag  na ich poprawny zapis. 

Trasa WZ, Wis a, Aleje Jerozolimskie, ul. Nowy wiat, ul. Marsza kowska, ul. Krakowskie Przed-

mie cie, ul. Grochowska, ul. Zapiecek (…). 

c. Pogrupuj w tabeli nazwy ulic i innych wa nych miejsc na warszawskiej Starówce (dopisz 

po cztery przyk ady). Pos u  si  przyk adami z zada  a i b. Pami taj o poprawnym zapisie. 

Grupa 14+: 
J zyk reklamy II 

1. Obejrzyj reklam  proszku do prania Pollena 2000. (…) Jaki tekst wykorzystano w tym 

sloganie? Je li nie znasz ród a cytatu, poszukaj informacji w Internecie. Co s dzisz 

o wykorzystywaniu tego typu tekstów w reklamie?

Historia polskiej telewizji 

(…) Historia telewizji w Polsce (…). Opracowano na podst.: Iwona Kurz, telewizja: „szy-

by niebieskie od telewizorów” [w:] Obyczaje polskie. Wiek XX w has ach. 

1. Wyja nij podane wyrazy i wyra enia: obietnica obrazu, odbiornik, pocztówka, stawa  na g owie, sio-

strzana kamera, ramówka, transmisja, emitowa , przedsi wzi cie o charakterze laboratoryjnym, abonent telewi-

zji, obiekt na li cie po dania obywateli, niedostatki produkcji, warto  ekonomiczna, warto  symboliczna. 

2. Spo ród wyrazów i wyra e  wymienionych w poleceniu 1. wybierz te poj cia, które s  

zwi zane z telewizj .  

3. Sprawd  znaczenie s owa lufcik. Wyja nij powiedzenie Stefana Wiecheckiego „radio 

z lufcikiem”. 

4. Wyja nij tytu  tekstu Iwony Kurz „szyby niebieskie od telewizorów”. Sk d pochodzi ten 

cytat? Jak  problematyk  podejmuje tekst, z którego pochodzi cytat? Jak  rol  odgrywa 

w nim telewizja i telewizor? 

5. Nadaj w asny tytu  fragmentowi tekstu Iwony Kurz. 

6. U ó  kalendarium historii polskiej telewizji. 

7. Wyja nij znaczenie zdania: Jego [telewizora] warto  ekonomiczn  i symboliczn  wy-

znacza eksponowane miejsce w centrum pomieszcze  mieszkalnych.
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8. Poszukaj informacji o Polskiej Kronice Filmowej. Przygotuj notatk  na ten temat. (…) 

Praca domowa 

Porozmawiaj z rodzicami o ogl daniu telewizji w latach ich m odo ci i przygotuj krótkie 

wyst pienie na ten temat. Przeprowad  z rodzicami i/lub dziadkami wywiad na temat 

ulubionych programów telewizyjnych dawniej i dzi .

– zadania zgodne z glottodydaktyk  wed ug zasady „wszystko jest ko-
munikacj ”. 

Grupa 10–13: 
„Pani zabi a pana”, czyli romantyczna historia kryminalna (1) 

1. Stre  histori  opowiedzian  w balladzie Lilie. Dokonaj streszczenia w 15 zdaniach. 

2. W grupach zajmijcie si  kwestiami zwi zanymi ze zbrodni  w balladzie Lilie: grupa 

I bada motyw zbrodni, grupa II opisuje sprawc , grupa III opisuje ofiar , grupa IV opisuje 

miejsce zbrodni, grupa V okre la czas, grupa VI okre la narz dzie i opisuje dowody 

zbrodni. Przedstawcie wyniki poszukiwa  na forum klasy. 

3. Kto wymierzy  kar  morderczyni w balladzie, a kto wymierzy by j  wspó cze nie? Czy 

dzi  kara by aby taka sama? 

Bardzo doros e dzieci (1) 

1. Przygotuj plastyczno-s own  map  w asnego dzieci stwa, która uwzgl dnia  b dzie: 

elementy krajobrazu, kolory, smaki, zapami tane wydarzenia, uczucia, osoby oraz emocje 

z nimi zwi zane. 

2. Odnajd  sytuacje, które Marysia wspomina jako pi kne lub dobre do wiadczenie. Jak ty 

je oceniasz? Jaki mia y wp yw na bohaterk ? 

3. Przygotuj charakterystyk  Ewy i Kasi. Zastanów si , czy maj  jakie  wspólne cechy. 

Oce  je na podstawie charakterystyki, a tak e odwo a  do konkretnych scen filmu. 

4. Oce cie relacje mi dzy bohaterkami powie ci. Podzielcie zadania mi dzy trzy grupy – 

ka da z grup przygotowuje charakterystyk  wybranej relacji – mi dzy Marysi  a Kasi , 

Kasi  a Ew , Ew  a Marysi . Przedstawcie przygotowane przez grupy plakaty. 

5. Dlaczego bohaterki powie ci nazywaj  Marysi  Pann  Nikt? Jak ty rozumiesz to okre-

lenie, a jak rozumie je Marysia? Odwo aj si  do konkretnych scen filmu.

Grupa 14+: 
Cze nik i Rejent – charakterystyka Fredrowskich postaci II 

W 1833 roku Aleksander Fredro napisa  Zemst . (…) Przeczytaj scen  7 z aktu I i wykonaj 

polecenia: 

1. Okre l, co jest tematem prezentowanej sceny. 

2. Opisz przestrze , w której rozgrywa si  scena. W opisie uwzgl dnij miejsca, gdzie znaj-

duj  si  g ówne postacie – Rejent i Cze nik. 

3. Stre  scen . W streszczeniu uwzgl dnij dzia ania i zachowanie wszystkich uczestników 

wydarzenia. 

4. Scharakteryzuj Cze nika na podstawie jego wypowiedzi. Wska  dwie najwa niejsze 

cechy bohatera. 

5. Scharakteryzuj Rejenta na podstawie jego wypowiedzi. Wska  dwie najwa niejsze cechy 

bohatera.



JERZY KOWALEWSKI: Adaptacja krajowej metodyki nauczania j zyka polskiego… 375 

6. Cze nik nosi nazwisko Raptusiewcz, a Rejent – Milczek. Ustal, od jakich wyrazów 

pochodz  nazwiska bohaterów. Na ich podstawie wyja nij, któr  cech  bohatera eksponu-

je jego nazwisko. Zbadaj, czy inni bohaterowie Zemsty te  nosz  charakteryzuj ce ich 

nazwiska? Jak  funkcj  w tek cie pe ni  nazwiska znacz ce? 

7. Obejrzyj odpowiednie fragmenty adaptacji Zemsty w re yserii Andrzeja Wajdy. (…) Czy 

re yser odtworzy  omawian  scen  zgodnie z didaskaliami? Odpowied  zilustruj przyk a-

dami z tekstu i filmu. W jaki sposób aktorzy wykreowali postacie Cze nika i Rejenta? 

Zwró  uwag  na ich wygl d, zachowanie i gestykulacj .

Tango jako dramat rodzinny (4) 

Wejd  na stron  (…) i obejrzyj rysunki satyryczne S awomira Mro ka. 

1. Okre l tematyk  ka dego z rysunków. 

2. Wypisz, do jakich dziedzin ycia odwo uje si  w swoich rysunkach S awomir Mro ek. 

3. Wymie  utwory literackie, do których odwo uje si  w prezentowanych na stronie ry-

sunkach S awomir Mro ek. W jaki sposób wykorzystuje te odwo ania? 

4. W jaki sposób S awomir Mro ek o mieszy  polsk  biurokracj ? 

5. Wybierz te rysunki, w których pojawiaj  si  rodzice i dzieci. Jakie zjawiska charaktery-

styczne dla relacji doros ych i dzieci o mieszy  Mro ek? Jak  wizj  wiata ukazuj  rodzice 

swoim dzieciom? Czego dzieci chc  si  dowiedzie  od rodziców? 

6. Wyja nij poj cia klaustrofobia i klaustrofilia. Co jest tematem krytyki w tym rysunku? 

7. W czym przejawia si  jednomy lno  narodowa Polaków? Czy zgadzasz si  z Mro -

kiem? Uzasadnij odpowied . 

8. Na czym polega ewolucja obyczajów wed ug S awomira Mro ka? 

9. W czym przejawia si  komizm je a-patrioty? 

10. Narysuj satyryczny rysunek b d cy ilustracj  do Tanga S awomira Mro ka. Nadaj 

rysunkowi tytu . 

Podobnie: charakterystyki postaci, historia Jacka Soplicy i inne. 

– zgodne z glottodydaktyk , ale niedostosowane do wieku lub poziomu 
j zykowego uczniów. 

Grupa 10–13: 
Niewidoma (2) 

2. Zaprojektuj zabawk , która by aby interesuj ca dla niewidomego dziecka. Mo esz 

przygotowa  jej opis lub rysunek projektowy.

„Pani zabi a pana”, czyli romantyczna historia kryminalna (2) 

2. Stwórzcie obrazkowy s ownik poj  zwi zanych ze ledztwem kryminalnym (krymina , ledztwo, 

motyw, sprawca, ofiara, miejsce i czas zbrodni, wiadkowie, dowody, narz dzie zbrodni, wina i poczucie winy, kara). 

3. Napiszcie krótk  histori  kryminaln . Przedstawcie j  na forum klasy. Mo ecie zagra  w gr  

„Rozwijamy opowie ”. Ka dy z uczestników rozbudowuje histori , dodaj c tylko jedno zdanie. 

Grupa 14+: 
Bo e Narodzenie i Wielkanoc V 

Ilustracja A [jajka] 

1. Jak wygl da koszyczek ze wi conk ? Co do niego wk adamy i jak go dekorujemy? Co 

symbolizuj  znajduj ce si  w nim produkty i ozdoby?
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Ilustracja B [koszyczek ze wi conk ] 

2. Zdobione na Wielkanoc jajka to pisanki. Mo na je przygotowa  ró nymi metodami. 

Nazywamy je, zale nie od sposobu zdobienia: kraszanki, oklejanki, nalepianki, skrobanki. 

W niektórych domach jajka barwi si  tradycyjnymi metodami. Poszukaj w dost pnych 

ród ach informacji, jak przygotowuje si  ró ne typy pisanek i czym si  je barwi. 

Ilustracja C [drapanka] 

Praca domowa 

Zaprowad  dziennik i notuj w nim codzienne przygotowania do Wielkanocy. 

Dowiedz si , jak obchodz  wi ta Wielkanocne Twoi koledzy – mieszka cy kraju, w którym 

yjesz. Znajd  podobie stwa i ró nice w obyczajowo ci i tradycjach. 

Napisz kartki z yczeniami wi tecznymi do rodziny i znajomych.

Bo e Narodzenie i Wielkanoc (3) 

Coraz rzadziej wysy amy poczt  listy i kartki. wi ta s  bardzo dobr  okazj , by ten zamie-

raj cy zwyczaj o ywi  i przes a  najbli szym yczenia wi teczne podpisane w asnor cz-

nie. Wybra  dla nich kartki wi teczne i dobra  kolor atramentu. A mo e do koperty 

z kartk  w o y  pachn c  ga zk  jedliny lub zrobion  przez siebie ozdob  choinkow … 

Przyjrzyj si  przyk adowym yczeniom. [foto: yczenia z adresem na kartce pocztowej] 

Zwró  uwag  na zapis adresu. (…) 

Praca domowa 

Napisz kartki z yczeniami wi tecznymi do rodziny i znajomych.

– poza glottodydaktyk . 
Grupa 10–13: 

Dlaczego dynastia? 

2. Scharakteryzuj narratora powie ci. W jaki sposób opisuje otaczaj c  go rzeczywisto ? 

3. Popatrz na wiat w taki sam sposób, jak czyni to bohater powie ci Dynastia Mizio ków. 

Przygotuj opis swojej klasy lub s siadów, stosuj c te same regu y. Jak nazwiesz cechy stylu 

Mizio ka? 

4. Wybierz z powie ci jedno z wydarze  i przedstaw je w sposób powa ny. Jakie widzisz 

ró nice w ocenie tego samego wydarzenia, gdy zmienia si  styl mówienia o nim? 

Prawdziwe bajki (1) 

1. Przeczytaj trzy bajki Ignacego Krasickiego: Malarze, Ptaszki w klatce, Lew i zwierz ta. 

2. Na podstawie lektury okre l, jakie cechy ma gatunek literacki zwany bajk . Porównaj swoj  

odpowied  z odpowiedzi  osoby siedz cej obok ciebie. Ustalcie wspóln  definicj  gatunku. 

Nast pnie porównajcie wasz  definicj  z definicj  zamieszczon  w dost pnym ródle. 

Kamienie na szaniec (1) 

1. Wys uchaj wiersza Juliusza S owackiego Testament mój. Nast pnie przeczytaj jedn  

zwrotk  wiersza na g os. (…) 

2. Wyja nij znaczenie tytu u powie ci Aleksandra Kami skiego w odniesieniu do zdoby-

tych wiadomo ci na temat wiersza Juliusza S owackiego.

Rozpoznajemy typy zda  (1) 

1. Wska  ró nice mi dzy wypowiedziami bohaterów w poni szym fragmencie Przygód 

Sindbada eglarza. Co wyra aj  podane zdania? (…) Podaj przyk ady zda  ka dego z ty-

pów. W jakich sytuacjach ich u yjesz?
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Grupa 14+: 
Sylwetka twórcza Jaros awa Iwaszkiewicza (1) 

1. Sporz d  notatk  na temat biografii i twórczo ci Jaros awa Iwaszkiewicza. W notatce 

zwró  uwag  na nast puj ce zagadnienia: miejsce urodzenia i pierwszy okres twórczo ci 

(rola Kresów), zwi zki z grup  poetyck  „Skamander” i twórczo  w okresie mi dzywo-

jennym, postawa pisarza podczas okupacji, twórczo  w okresie powojennym (najwa niej-

sze utwory), dzia alno  spo eczno-polityczna w okresie PRL. 

2. Zapisz krótko informacje o: czasopi mie „Twórczo ”, Zwi zku Literatów Polskich. 

Podaj ród a, z których mo na skorzysta , przygotowuj c t  notatk .

Stylizacja j zykowa I 

[pa ac Bruhla] Przeczytaj notatk  napisan  na podstawie wst pu do ksi ki Bronis awa 

Wieczorkiewicza Gwara warszawska dawniej i dzi . (…) 

1. Na podstawie notatki zredaguj krótki tekst (oko o 200 s ów) o gwarze warszawskiej. 

Pokolenie i jego obraz w wierszu Krzysztofa Kamila Baczy skiego 

Przeczytaj wiersz Krzysztofa Kamila Baczy skiego Pokolenie [Wiatr drzewa spienia]. (…) 

1. Okre l temat tekstu. 

2. Scharakteryzuj podmiot liryczny. W jakiej formie gramatycznej si  ujawnia? 

3. Podziel tekst na cz ci. Jakich kryteriów nale y u y , by je wyró ni ? 

5. Nazwij nastrój, jaki dominuje w przeczytanych przez ciebie strofach. 

6. Wska  dwa rodki stylistyczne, dzi ki którym autor uzyska  ten nastrój. Nazwij je. 

7. Przeczytaj drug  cz  wiersza (strofy od szóstej do dziesi tej). Zacytuj te fragmenty, 

w których podmiot liryczny charakteryzuje siebie i pokolenie, do którego przynale y. 

10. Jakie rodki stylistyczne zastosowa  poeta, by wzmocni  wymow  tych strof? Nazwij je 

i zilustruj cytatami z wiersza. 

11. Przeczytaj ostatni  strof  utworu. Nad czym zastanawia si  w niej podmiot liryczny? 

15. Okre l problematyk  wiersza.

Na czym polega kryzys wiatopogl dowy poety? III 

Tren XI „Fraszka cnota!” 

Polecenia: 

1. Okre l temat Trenu XI. 

2. Utwór rozpoczynaj  s owa Brutusa: „Fraszka cnota”. Sprawd  w odpowiednim s owni-

ku znaczenie s owa fraszka. Wyja nij sens tej wypowiedzi. 

3. Wypisz dwa pierwsze pytania, które padaj  w trenie. Co poddaje w w tpliwo  podmiot 

liryczny? 

4. Od ósmego wersu podmiot liryczny wypowiada si  liczbie mnogiej, mówi „my”. Wy-

t umacz, jakie znaczenie dla interpretacji utworu ma ta forma wypowiedzi. 

5. Przypomnij sobie najwa niejsze zasady i warto ci, które wyznawa  Jan Kochanowski. 

Wymie  te, do których wraca podmiot liryczny w Trenie XI. Nazwij stosunek podmiotu 

lirycznego do dawnych warto ci. 

6. Jak  postaw  przyjmuje podmiot liryczny w tym trenie?

Jaki wizerunek mitologicznego bohatera przedstawia Herbert? I 

Przeczytaj tekst Zbigniewa Herberta Stary Prometeusz i wykonaj polecenia. 

Np. 7. Podkre l w tek cie te fragmenty, na podstawie których mo na odczyta  stosunek 

narratora do Prometeusza. Nazwij ten stosunek; 8. Zinterpretuj tytu  utworu Herberta. 
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Grzegorz Turnau Soplicowo 

9. Piosenka Grzegorza Turnaua to Pan Tadeusz w pigu ce. Potwierd  t  tez , wype niaj c 

tabel . [fragment piosenki / ksi ga Pana Tadeusza (ewentualnie tak e numery wersów), 

tekst Pana Tadeusza]. 

Podobnie: cechy bohatera romantycznego na przyk adzie Jacka Soplicy, 
„Jaki wizerunek mitologicznego bohatera przedstawia w swoim utworze 
Zbigniew Herbert?”, „Definicja komizmu i jego rodzaje”, „Papkin i Cze nik 
– studium postaci (1)”, analiza Bogarodzicy, „Wokulski – kreacja postaci”, 
„Moralno  pani Dulskiej jako tragifarsa (1)”, „Dwa wiaty – rola fantastyki 
w dramacie S owackiego (1)”, „Ludowo  w II cz ci Dziadów”, „Co krytyku-
je narrator satyry ona modna?”, „Lekcja polskiego – cechy groteski”. Za 
tematy wychodz ce poza glottodydaktyk  nale y te  uzna  (niezwykle inte-
resuj ce) tematy j zykoznawcze, np. „J zykowy obraz wiata II” (oparty na 
tekstach J. Stewarta i C. Logana); „Leksyka 2” (o toponomastyce); „Funkcje 
j zyka 3” (o funkcjach aktu mowy) i inne. 

Jak pokaza a analiza, w istniej cych atomach, mimo zastrze e , tkwi poten-
cja  glottodydaktyczny. Materia y te mog  by  punktem wyj cia do dalszych 
przekszta ce  i dostosowania ich do potrzeb glottodydaktyki. Niew tpliwie 
nie powinny one przej  bez echa w naszej glottodydaktycznej przestrzeni. 

W nauczaniu pocz tkowym dzieci poznaj  wiat – te  za pomoc  j zyka. 
W przypadku nauczania j zyków obcych (te  polskiego jako obcego) trwa 
swoisty wy cig: w jakim j zyku dziecko po raz pierwszy nazwie kolory, dni 
tygodnia, cz ci odzie y itd. To b dzie ju  na zawsze j zyk „pierwszy”. Cho  
role komunikacyjne tak ma ych dzieci s  ograniczone (jako cz onek rodziny, 
jako ucze , klient niektórych sklepów, konsument kilku us ug, cz onek Ko-
cio a), to jednak nawet na tej bazie mo na skonstruowa  wystarczaj co 

wiele sytuacji komunikacyjnych. Je eli zaistniej  one na tle realiów miejsco-
wych z uwzgl dnieniem ladów polsko ci, to zi ci si  idea i interkulturowego 
kszta cenia j zyka obcego (drugiego), i mi dzykulturowego kszta cenia j zy-
ka ojczystego (pierwszego, odziedziczonego). 

W nauczaniu dzieci w szkole podstawowej (w klasach IV–VI) warto wyko-
rzysta  podstawy analizy tekstu literackiego. Na tym etapie edukacji s  to 
przecie  najprostsze rozmowy „komunikacyjne”: kto do kogo mówi, 
o czym, w jakiej sytuacji (lirycznej), kim jest bohater, jak wygl da (elementy 
charakterystyki postaci) itp. Uczone tu formy wypowiedzi ustnej czy pisem-
nej, np. opis, opowiadanie, streszczenie, wypowiadanie opinii s  jak najbar-
dziej takie same (!), jak te wymagane potem na lektoratach czy egzaminach 
certyfikatowych. 
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Nauczanie w gimnazjum (klasy VII–IX) to okres powolnego przej cia 

z nauczania j zyka ku szeroko rozumianej kulturze polskiej w kontek cie 

europejskim. Sam j zyk przestaje by  „uczony”, zaczyna by  opisywany. 
Zarówno zak ócone proporcje j zyk-literatura, jak i gramatyka opisowa 

mog  glottodydaktyka odstraszy . Tu jednak warto wykorzysta  metody 

prezentacji kontekstu kulturowego. O potrzebie wprowadzania takiego kon-

tekstu pisa em ju  wielokrotnie z racji promocji i prezentacji programu kul-

turowego w nauczaniu j zyka polskiego poza Polsk . Za wykorzystaniem 

takiej opcji przemawia fakt, e w tej grupie wiekowej znajduje si  m odzie , 

która jest niejako po rodku: przesz a ju  elementarne kursy j zykowe lub 

zna j zyk z domu (i rozumie, mówi po polsku), ale do ewentualnych egza-

minów stricte j zykowych ma jeszcze daleko. Przed sob  ma kilka lat zaj  

w szkole sobotniej, na fakultetach. Czym zape ni  lekcje? Tu z pomoc  

przychodzi metoda realizuj ca program kulturowy. czy metodyk  naucza-

nia j zyków obcych metod  komunikacyjn  z tekstami kultury. Warto jednak 

przestrzec, by nie przej  ca kiem na drug  stron  i zapominaj c o komuni-

kacji, nie pozosta  na kszta ceniu s uchania („bo s ucha przecie  jeden dru-

giego”), pisania, mówienia („bo przecie  mówi  i pisz ”), dodaj c ewentual-

nie troch  gramatyki lu no zwi zanej z lekcj . W praktyce szkó  sobotnich 

na wiecie (a to w tego typu szko ach dominuje ta grupa wiekowa uczniów) 

rzadko jest tak, e osobno s  lekcje z historii, geografii, muzyki, „narodo-

znawstwa” czy literatury polskiej. Najcz ciej s  to jedne zaj cia z j zyka 

polskiego, a wprowadzenie kontekstu kulturowego do j zyka polskiego nau-

czanego metod  komunikacyjn  mo e same lekcje j zykowe wzbogaci , 

ucz c przy tym szeroko rozumianej polsko ci. 
Okres szko y redniej to w polskich liceach czas przede wszystkim mniej 

lub bardziej twórczych i samodzielnych interpretacji tekstów. Cho  tego 
typu wiczenia „otwieraj ce” teksty maj  swoich zwolenników tak e w ród 
glottodydaktyków7, szczególnie ucz cych na wy szych poziomach zaawan-
sowania, z sam  glottodydaktyk  komunikacyjn  maj  niewiele wspólnego. 
Wydaje si , e trzeba zachowa  zdrowy umiar. Wyrugowanie z glottodydak-
tyki polonistycznej pracy z tekstem kultury prowadzi do karykaturalizacji 
metody komunikacyjnej na poziomach najwy szych, gdzie za komunikacj  

                                                           

7 Por. np. T. Czerkies, Ukryte mi dzy wierszami – o czytaniu dyskursywnym tekstów literackich na 

lekcjach j zyka polskiego jako obcego (przegl d niektórych stanowisk i propozycje), „J zyki Obce w Szko-

le” 2006, nr 6, s. 70–77; zob. te  podr cznik S. M daka, W wiecie polszczyzny. Podr cznik do 

nauki j zyka polskiego dla obcokrajowców, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007. 
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uwa a si  wyra anie „skomplikowanych” uczu  czy pisanie exposé8. Z kolei 
komunikacja tylko w oparciu o teksty kultury prowadzi do zaw enia nauki 
j zyka jedynie do pól humanistycznych. Z rozwi zaniem przychodzi znów 
koncepcja metody kulturowej, która na tym etapie nauczania j zyka za punkt 
wyj cia stawia tylko teksty kultury, jednak na ich podstawie prowadzi do 
wspó czesnego j zyka polskiego z wielu dziedzin, np. z Lalki atwo prze-
chodzi si  do j zyka techniki, medycyny, psychologii, z III cz ci Dziadów do 
j zyka urz dowego, prawniczego itd.9. W metodzie tej wszystko czy si  ze 
wszystkim, gdy  na tle danego tekstu kultury i danej odmiany j zyka poja-
wiaj  si  w ca ym wachlarzu realia: od spo ecznych po historyczne. Wymier-
nym zyskiem kulturowym jest zanurzenie ucz cych si  w polskiej kulturze 
oraz przede wszystkim do wiadczenie wspólnoty z rodzimymi u ytkowni-
kami j zyka poprzez kontakt z tymi samymi symbolami, mitami kultury. 
Poprzez postawienie istotnych (nieraz trudnych i niewygodnych) pyta  eg-
zystencjalnych wynikaj cych z tekstu polskiej kultury nast puje ogólny 
wzrost duchowy ucznia, ziszcza si  wi c idea interkulturowego nauczania 
j zyków obcych. Te konkretne „zyski” kulturowe mog  by  powa n  „kon-
kurencj ” dla bli ej nieokre lonego przyrostu wiedzy i umiej tno ci j zyko-
wych na poziomach C. 
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Adaptation of methods of teaching Polish as a foreign language  
to the educational needs abroad 

This article is an attempt to answer the questions about the possibility to combine the experi-

ence in teaching Polish as a foreign language and methods of teaching Polish (and Polish 

culture) in schools in Poland (excluding primary education). In the introduction, the author 

proves that until the end of the twentieth century teaching Polish as a foreign language de-

veloped substantially outside of the school system. Consequently, the mainstream did not 

take into account the experiences of the school in Poland. Currently, teaching Polish as a 

foreign language refers to those experiences more often. The author presents the principles 

of the existence of the text of culture, and then analyzes educational modules available on the 

website “W cz Polsk ” (Poland on). 

Keywords: teaching Polish as a foreign language, Polish language outside Poland, Polish 

culture teaching outside Poland 


