
POSTSCRIPTUM
http://sjikp.us.edu.pl/

SZKO£A JÊZYKA I KULTURY POLSKIEJ • UNIWERSYTET ŒL¥SKI W KATOWICACH

REDAKCJA

ALEKSANDRA ACHTELIK
ROMUALD CUDAK, red. naczelny
AGNIESZKA SZOL
JOLANTA TAMBOR, zastêpca red. nacz.

RADA PROGRAMOWA

MARIE DELAPERRIÉRE, PARY¯
MA£GORZATA KITA, KATOWICE
A££A KO¯YNOWA, MIÑSK
GERHARD MEISER, HALLE
W£ADYS£AW MIODUNKA, KRAKÓW
KAZIMIERZ O¯ÓG, RZESZÓW
ANNA MA£GORZATA PACKALÉN, UPPSALA
TOKIMASA SEKIGUCHI, TOKIO
TAMARA TROJANOWSKA, TORONTO

PISMO KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH POLONISTÓW
POŒWIÊCONE ZAGADNIENIOM ZWI¥ZANYM Z NAUCZANIEM
KULTURY POLSKIEJ I JÊZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO



POSTSCRIPTUM

PÓŁROCZNIK
SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
PISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 R.

ISSN 1427-0501
WERSJA ELEKTRONICZNA:

HTTP://SJIKP.US.EDU.PL

Recenzent:
Danuta Ostaszewska

Redaktorzy numeru:
Wioletta Hajduk-Gawron
Małgorzata Smereczniak
Jolanta Tambor

Adres:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Tel./faks: +48/32/2512 991. Tel.: +48/32/2009 424
E-mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl
http://sjikp.us.edu.pl

Nakład:
400 egz.

Wydawca:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Skład i wersja elektroniczna:
F.U.H. „ELFI” Paweł Buchacz
E-mail: ELFI_PB@poczta.fm
http://ELFI-PB.fm.interia.pl



SPIS TREŚCI
PRESCRIPTUM ............................................................................................................................. 5
O PROBLEMACH NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Małgorzata Pasieka: Do tandemu trzeba dwojga, czyli: Jak pracować,
żeby tandem językowy stał się sukcesem ..................................................................... 6

Ewa Jaskółowa: Odczytywanie intencji słowa – przykład wiersza
Wisławy Szymborskiej „Prospekt” .............................................................................18

Bernardeta Niesporek-Szamburska: Wartości edukacyjne popularnej
literatury fantasy dla dzieci i młodzieży ...................................................................27

Bogdan Zeler: Kilka uwag o Internecie i nauczaniu języka polskiego ...................... 35
O PODRĘCZNIKACH

Aleksandra Achtelik: Miło mi panią poznać..., ale jak z „panią” pracować? ........ 39
Piotr Gancarek: O przemijającej magii podręczników do nauki języka

obcego, czyli dlaczego nadszedł „Czas na czasownik” .........................................45
Wioletta Hajduk-Gawron: Czytaj po polsku – czytanie jako jedna

z możliwości poszerzania kompetencji językowych .................................................53
Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuch: Kilka uwag na (o) „Dzień dobry” .. 64
Małgorzata Kita: „Wybieram gramatykę!” – i co dalej?

O możliwościach dydaktycznych wykorzystania podręcznika ................................ 70
Ewa Lipińska: Z podręcznikiem „Z polskim na ty” za pan brat ................................ 82
Regina Mikielewicz: Krótko o długiej drodze powstawania podręcznika

„Uczymy się świata po polsku”, jego charakterystyka i atrybuty ........................ 89
Anna Seretny: „A co to takiego?” Obrazkowy słownik dla cudzoziemców .............. 94
Aldona Skudrzyk: Wnikając w ducha języka obcego .................................................105

O LEKCJACH I INNYCH FORMACH DYDAKTYCZNYCH
Katarzyna Bytomska, Małgorzata Smereczniak: Gra w podchody

na lekcji języka polskiego ..........................................................................................108
Magdalena Knapik, Jagna Malejka: II zimowa szkoła języka

polskiego w Mołdawii ................................................................................................117
Agnieszka Madeja, Barbara Morcinek-Cudak: Po polsku o języku i kulturze ....121

RECENZJE
Piotr Iwan: Iwona Loewe, Artur Rejter: „Gra w gramatykę. Ćwiczenia

i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego”. .........................................127
EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Terminy egzaminów ............................................................................................................131
Jörg Ciszewski: Polskiego da się nauczyć ....................................................................133

KSIĄŻKI NADESŁANE ...........................................................................................................135
KRONIKA SZKOŁY .................................................................................................................136
KOMUNIKAT .............................................................................................................................147
WARSZTATY POLONISTYCZNE

Barbara Morcinek-Cudak: Warsztaty polonistyczne .................................................... 149

2004 · 1 (47)

POS T S CR I P TUM





5POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

PRESCRIPTUMPRESCRIPTUM

Proponujemy lekturę kolejnego numeru Postscriptum – pisma krajo-
wych i zagranicznych polonistów, poświęconego tym razem specyfice me-
todyki nauczania języka polskiego jako obcego. Problematyka tego nume-
ru ściśle wiąże się z pracą nauczycieli uczących w polskich szkołach poza
Polską, z lektorami, którzy nauczają polskiego na różnych kursach i lektora-
tach zagranicznych. Mamy nadzieję, że ten numer zainteresuje ich najbar-
dziej, gdyż znajdą tu wiele cennych wskazówek metodycznych i uwag od-
autorskich o podręcznikach, z których korzystają.

Mając świadomość odmiennego charakteru nauczania języka polskie-
go w szkołach, w których polski jest językiem wykładowym i języka pol-
skiego na kursach językowych zagranicznych i w Polsce, proponujemy zróż-
nicowane artykuły takie, aby wyszły ku potrzebom różnych zainteresowa-
nych. Szczególnie zachęcamy do lektury tych nauczycieli, którzy poszu-
kają nowych rozwiązań metodycznych na swoich zajęciach, gdyż w tym
numerze zamieszczamy kilka propozycji lekcji zarówno językowych, kul-
turowych, jak i literackich. Zapewniamy, że każdy nauczyciel języka pol-
skiego jako obcego znajdzie coś dla siebie i wierzymy, że opracowane ma-
teriały okażą się pomocne.

Redakcja
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Ma³gorzata Pasieka

Do tandemu trzeba dwojga...,
czyli: Jak pracowaæ, ¿eby tandem jêzykowy sta³ siê sukcesem

Chociaż temat tandemu językowego poruszany już był w polskiej litera-
turze przedmiotu kilkakrotnie1, to jednak ta forma uczenia się nie zyskała jak
dotąd w Polsce popularności. Dlatego też warto raz jeszcze przypomnieć,
dlaczego ten typ pracy jest dla uczących się atrakcyjny i pod jakimi warun-
kami może przynieść prawdziwą satysfakcję.

Skąd wziął się ten pomysł?

Można powiedzieć, że uczenie się od native speakera to najstarsza for-
ma uczenia się języków obcych i trudno znaleźć by było dzisiaj autora tej
koncepcji. Uczono się jednak najczęściej u kogoś, traktując go jako na-
uczyciela, a więc zdając się tym samym na treści i metody przez niego za-
proponowane. Nauczyciel brał też na siebie odpowiedzialność za to, cze-
go nauczył się jego podopieczny, zwalniając tym samym z odpowiedzial-
ności ucznia. Taki wyraźny podział na nauczyciela i ucznia to jedna z róż-
nic między tradycyjną formą nauczania a tym, co rozumiemy pod pojęciem
tandemu językowego. Ten ostatni zrodził się w latach sześćdziesiątych
XX w. w ramach współpracy niemiecko-francuskiej i szybko znalazł insty-

O PROBLEMACH NAUCZANIA
JÊZYKA POLSKIEGO

JAKO OBCEGO

O PROBLEMACH NAUCZANIA
JÊZYKA POLSKIEGO

JAKO OBCEGO

1 Np. M. Pasieka, G. Krajewski: Stacjonarny tandem językowy – o rozwijaniu
kompetencji międzykulturowej. W:  „Języki Obce w Szkole” 2002, nr 3; M. Pasie-
ka, G. Krajewski, S. Klingborn: Tandem językowy. Teoria i praktyka na przykła-
dzie polsko-niemieckim. Wrocław 2003.
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tucjonalne wsparcie w niemiecko-francuskim Jugendwerku2. Znalazł swe
miejsce także na uniwersytetach i stał się przedmiotem naukowej refleksji3.
W Polsce ideę tę zaczęła w latach 90. krzewić Polsko-Niemiecka Współpra-
ca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk), a obecnie, po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej, rośnie zainteresowanie nią na pograniczu pol-
sko-niemieckim.

Czym jest tandem językowy?

Kiedy dwie osoby – pochodzące z dwu różnych obszarów kulturowych
i mówiące dwoma różnymi językami – chcą wzajemnie poznawać swoje
języki i kultury, mogą utworzyć parę, która będzie się regularnie spotykać,
by poświęcać czas na wspólne uczenie się. Osoby te nie będą przyjmowa-
ły względem siebie postawy nauczyciela, tj. stanowiły o tym, czego i jak
druga strona ma się uczyć, lecz każda z nich będzie decydowała sama za
siebie. Podejmując takie autonomiczne decyzje, będzie jednocześnie brała
na siebie odpowiedzialność zarówno za swoje osiągnięcia, jak i niepowo-
dzenia. Może oczekiwać, że tandemowy partner zaakceptuje jej wybory i sa-
ma – równie pozytywnie – odpowie na wyrażone przez niego oczekiwa-
nia. Aby taką zasadę wzajemności zrealizować, trzeba z jednej strony uświa-
domić sobie samemu, czego się po spotkaniu tandemowym oczekuje, a na-
stępnie te oczekiwania zwerbalizować, tak aby obaj partnerzy tandemowi
wiedzieli, jakie cele im przyświecają. Jak widać pojawia się tu problem wspól-
nego języka, który pozwoli na dokonanie tych ustaleń. Dlatego też ten spo-
sób uczenia się skuteczny jest w wypadku osób, które opanowały już język
obcy na pewnym poziomie. Jest oczywiste, że prowadzenie dialogu – a na
tym w dużej mierze spotkanie tandemowe się opiera – jest tym łatwiejsze
i przyjemniejsze, im sprawniejsi językowo są rozmówcy. Jednak także oso-
by mniej zaawansowane mają szanse skorzystać z tej formy uczenia się, choć
w ich wypadku będzie to z pewnością trudniejsze. Osoby te powinny sobie
jednak stawiać cele na miarę własnych możliwości, a tego – jak pokazuje
praktyka – trzeba się dopiero nauczyć.

2 Jest to organizacja kierująca się ideą pojednania niemiecko-francuskiego, zaj-
mująca się wymianą młodzieżową między obu krajami. Polskim odpowiednikiem
jest Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk), dzia-
łająca od 1991 r.

3 Bogatą bibliografię dotyczącą tej tematyki można znaleźć na serwerze tan-
demowym Ruhr-Universität w Bochum: www.slf.ruhr-uni-bochum.de/learning/tan-
bib.html
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Czy wszystkie tandemy są takie same?

Dwa główne typy tandemów językowych to indywidualne pary lub pary
pracujące w ramach zorganizowanych kursów. Pierwsze z nich mają więk-
szą swobodę w organizowaniu swoich spotkań, co wymaga też większej sa-
modyscypliny, drugie dostosowują się do organizacyjnych wymogów kur-
su (oznaczona godzina spotkania, proponowany temat, ewentualny udział
w wieloosobowych projektach4). Niezależnie jednak od typu tandemu, jego
uczestnicy nie ograniczają się na ogół do tej formy uczenia się i traktują
tandem jako metodę wspomagającą. Można też stworzyć tandemy jedno-
razowe, np. w ramach wymian szkolnych. Ponieważ jednak język polski
rzadko jest nauczany w szkołach za granicą, to z góry należy założyć brak
symetrii w znajomości języków u uczniów polskich i np. francuskich czy nie-
mieckich. Nie oznacza to jednak, że tandem językowy traci w takiej sytuacji
swój sens, ponieważ może zostać przeprowadzony dzięki odpowiednio przy-
gotowanym zadaniom.

Czy autonomia oznacza,
że uczestników tandemu należy pozostawić samym sobie?

Autonomia stanowi bardziej cel spotkań tandemowych niż ich punkt wyj-
ścia. Umiejętność samodzielnego uczenia się – także języków obcych – nie
jest nikomu dana z góry, lecz trzeba jej nabywać poprzez ćwiczenie i doko-
nywanie refleksji nad własnymi doświadczeniami. Dlatego zasadne jest wpro-
wadzenie uczących się w zasady rządzące tandemem językowym oraz wspie-
ranie ich, szczególnie na początku, odpowiednimi zadaniami. Wieloletnie do-
świadczenie w prowadzeniu spotkań tandemowych pokazało, że to osoby
przygotowane, a nie te „rzucone na głęboką wodę”, potrafią czerpać więk-
sze korzyści z tego typu pracy, a tym samym i większe zadowolenie5, co

4 Projekty to zadania skierowane na uczenie się w działaniu. Na ogół stano-
wią zadania dla grup wieloosobowych, w których poszczególni uczestnicy uczą się
pracować w środowisku dwujęzycznym, ustalając w nim najpierw swoją pozycję.
Efektem tego typu pracy powinna być prezentacja wypracowanego projektu, np. ga-
zetki kursu, informacji o najbliższej okolicy itp. Bliższe omówienie kilku projek-
tów znaleźć można w: M. Pasieka, G. Krajewski, S. Klingborn: Tandem języko-
wy...

5 Od ok. 10 lat w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uni-
wersytetu Wrocławskiego odbywają się m.in. kursy letnie i jesienne łączące zaję-
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z kolei wspiera ich motywację. Pomocą dla uczestników są otrzymane przez
nich zadania oraz obecność konsultanta (funkcję tę pełni na ogół osoba
prowadząca zajęcia tandemowe), który pomoże uczącym się w refleksji nad
własnymi słabymi stronami, naprowadzi na przydatne techniki uczenia się,
pomoże dokonać oceny tego, czego się już nauczyli itp. Bardziej zaawanso-
wani językowo uczestniczy tandemu językowego zgłaszają np. bardzo czę-
sto zastrzeżenia, że chcieliby zmienić partnera, ponieważ jest on słabszy ję-
zykowo niż oni sami lub upierają się przy zasadzie, że każda ze stron powin-
na mówić wyłącznie w języku, którego się uczy, a nie w języku ojczystym.
Rolą konsultanta jest wskazanie, że native speaker znający słabo język obcy
jest nadal ekspertem w swoim własnym języku, a używanie języka ojczyste-
go ma uzasadniony sens, ponieważ wypowiedzi rodzimego użytkownika mo-
gą być przez uczącego się traktowane jako modelowe. Przestrzeganie tej re-
guły jest tym istotniejsze, im niższy jest poziom znajomości języka nabywa-
nego.

Jak dobierać partnerów tandemowych?

Jeśli zajęcia tandemowe są zintegrowane z kursem językowym, dobrym
rozwiązaniem jest codzienne dobieranie się partnerów ćwiczeń językowych
drogą losowania. Pracując z różnymi osobami, uczący się poznają więcej
osobniczych odmian języka i technik uczenia się, zróżnicowanych poglą-
dów na konkretne tematy, faktów kulturowych itp. Takie rozwiązanie nie
zawsze spotyka się z pełną akceptacją uczestników kursu (bardzo dużą rolę
odgrywają tu kwestie zwykłej sympatii czy antypatii), jednak warto do nie-
go przekonywać choćby dlatego, że jednorazowe spotkanie w źle dobra-
nym tandemie nie skończy się rezygnacją z tej formy uczenia się, co na pe-
wno się stanie, jeśli para taka miałaby współpracować ze sobą na stałe.

W wypadku tandemu indywidualnego uczący się decydują na ogół sami,
z kim będą się spotykać, kierując się wspólnymi zainteresowaniami, miej-
scem zamieszkania itp.

cia prowadzone metodami bardziej tradycyjnymi z zajęciami tandemowymi. Rów-
nie długo trwają kursy organizowane przez GFPS - Stowarzyszenie Naukowo-Kul-
turalne w Europie Środkowej i Wschodniej, prowadzone według podobnego mo-
delu.

* Podobne zajęcia od kilku lat prowadzi Szkoła Języka Polskiego UŚ w ra-
mach letniego kolegium polsko-austriackiego w Cieszynie (przyp. red.).
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Od czego powinni zacząć tandemowi partnerzy,
żeby ich współpraca była udana?

W praktyce, przed przystąpieniem do właściwej pracy, partnerzy ustala-
ją, w jaki sposób każdy z nich chce wykorzystać swój czas, a więc:

1. Zapoznają się wstępnie z zadaniem i decydują, czy będą je rozwiązy-
wać. Może się zdarzyć także sytuacja, że uczestnicy tandemu nie będą
zainteresowani zaproponowanym tematem i zrezygnują z wykonania
zadania. Wtedy powinni jednak ustalić inny temat, a mają w jego wy-
borze dość dużą swobodę. Może to być inne zadanie ze zbioru (o ile
takim dysponują) lub temat z odbytych zajęć językowych, ćwiczenia
fonetyczne połączone z ćwiczeniami w czytaniu, zadanie domowe itp.

2. Uzgadniają, którym językiem chcą się posługiwać w pierwszej, a któ-
rym w drugiej połowie spotkania. Kierując się zasadą równoupraw-
nienia, na oba języki przeznacza się w zasadzie jednakową ilość cza-
su. Partnerzy mogą to jednak dobrowolnie zmienić, np. wtedy, gdy
jedna ze stron jest dużo mniej zaawansowana i wykorzystanie przy-
znanego sobie czasu uważa za zbyt męczące. Czas trwania spotka-
nia tandemowego ustalają sami partnerzy bądź organizatorzy tande-
mu, prowadzący całą grupę. Ważne jest, aby partnerzy pamiętali o tym,
że to oni sami muszą pilnować swojego czasu. Jest to o tyle ważne,
aby żadna ze stron nie czuła się przez drugą „wykorzystywana”.

3. Uzgadniają sposób poprawiania błędów. Jest to zadanie niełatwe, po-
nieważ wymaga przede wszystkim zdefiniowania dla własnych po-
trzeb pojęcia samego błędu, a co za tym idzie także stopnia jego to-
lerancji. Dopiero pracując razem, partnerzy tandemowi wypracowu-
ją własne reguły i uczą się, jak korygować cudze wypowiedzi. Prośba
o poprawianie wszystkich błędów – a taką można często usłyszeć na
pierwszych spotkaniach – jest właściwie niemożliwa do realizacji. Ozna-
czałaby ona bowiem niemożność podjęcia dialogu, ponieważ byłby
on nieustannie przerywany korektami. Sensowną dolną granicą ak-
ceptowalności wypowiedzi wydaje się być jej zrozumiałość. Stopień
akceptacji błędów zależy w dużej mierze od poziomu znajomości ję-
zyka przez uczestniczącego w spotkaniu tandemowym nie-nativ
speakera – im jego język obcy jest lepszy, tym bardziej pełniący rolę
językowego eksperta rodzimy użytkownik języka może się skupić na
szczegółach. Techniki poprawiania błędów mogą być różne: od wska-
zania wprost typu: „tak nie można powiedzieć” po wyrażenie braku
akceptacji gestem czy miną. Tandemowi partnerzy obserwują swoje
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reakcje i uczą się je interpretować, często sami proszą o akceptację
własnej wypowiedzi, upewniając się: „czy tak się mówi po polsku?”.
Intymna atmosfera spotkania powoduje, że popełnione i uświadomione błę-
dy nie prowadzą z reguły do powstania zahamowań w mówieniu u uczą-
cego się, a ośmielają też native speakera do podejmowania interwencji,
na co by sobie w normalnej rozmowie z reguły nie pozwolił ze względu na
wymogi etykiety. Jest to szczególnie ważne przy korekcie błędów z pogra-
nicza języka i kultury, które czasami wprowadzić mogą w zakłopotanie ucze-
stników rozmowy, szczególnie gdy odbywa się ona na szerszym forum.
Jeśli są jednak omawiane w grupie dwuosobowej, to uświadomienie
rozmówcy nie stanowi bolesnego doświadczenia.

Jak powinny wyglądać zadania tandemowe?

Zadanie powinno przede wszystkim motywować do zajęcia się poruszo-
ną w nim kwestią w dwujęzycznej grupie. Jeśli osoba ucząca się może ta-
kie zadanie rozwiązać sama, to jej gotowość do poniesienia trudów zwią-
zanych z pracą w tandemie znacznie osłabnie. Tak więc składnikiem koniecz-
nym zadań tandemowych – niezależnie od ich treści – jest element interkul-
turowy6.

Ze względu na treść można podzielić zadania tandemowe na kilka kate-
gorii: 1. rozmowa na tematy osobiste, 2. wymiana informacji, 3. prezentacja
poglądów, 4. zadanie kreatywne, 5. rozmowa o języku i komunikacji7. Wy-
znacznikiem przynależności konkretnego zadania do danej kategorii jest,
rzecz jasna, jego tematyczny punkt ciężkości, ponieważ bardzo często za-
dania występują w postaci mieszanej.

Zadania tandemowe powinny mieć z zasady charakter otwarty, tak by
uczący się mieli dużą swobodę w sposobie ich rozwiązywania. Praktyka
pokazuje, że właśnie takie zadania cieszą się największą popularnością, prze-
de wszystkim w grupach zaawansowanych. W wypadku osób mniej zaawan-
sowanych sprawdzają się zadania, w których – szczególnie w początkowym
etapie zajęć tandemowych – uczący się znajdą dokładniejsze instrukcje od-
nośnie do sposobu rozwiązywania konkretnego zadania. Konieczne jest, by
osoby początkujące dysponowały taką instrukcją także w języku ojczystym,

6 Elementy interkulturowe pojawiają się właściwie w każdej rozmowie osób
przynależących do dwóch różnych kultur, jednak o ile to możliwe, powinny zo-
stać dodatkowo wyeksponowane.

7 H. Brammerts, K. Kleppin: Selbsgesteuertes Sprachenlernen im Tandem. Ein
Handbuch. Tübingen 2001, s. 101.
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co uwolni je od konieczności inwestowania czasu i wysiłku w coś, co nie
jest najważniejszą częścią zadania. Podczas gdy tematyka zadań dla zaawan-
sowanych jest bardzo szeroka, to zadania dla początkujących skupiać się
powinny na polach tematycznych, do których tradycyjnie ogranicza się na-
uczanie na tym poziomie znajomości języka. Odstępstwem są zadania dla
tandemów zawodowych, które odwołują się często do słownictwa rzadkie-
go.

Poniżej przedstawiam kilka zadań i omawiam różne sposoby ich wyko-
rzystania na zajęciach tandemowych8. Zadania te adresowane są przede
wszystkim do osób początkujących z polskiego i niemieckiego kręgu języ-
kowego, jednak skonstruowane są w taki sposób, aby także osoby bardziej
zaawansowane mogły odnieść pożytek z ich rozwiązywania. Ze względu
na uniwersalny temat, można je też łatwo dostosować do potrzeb tande-
mów innojęzycznych.

Zadanie 1: Dom, w którym mieszkam / Das Haus in dem ich lebe

8 Zadania te zostały przygotowane na warsztaty tandemowe, zorganizowane
w br. w Niemczech dla nauczycieli języka polskiego i niemieckiego po obu stro-
nach granicy (Angermünde, Pasewalk) i w najbliższym czasie planowana jest ich
publikacja w formie książkowej. Ich współautorką jest Susanne Klingborn. Zada-
nia dla bardziej zaawansowanych grup polsko-niemieckich dostępne są w: Bram-
merts H., Pasieka M.: Polsko-niemieckie zadania tandemowe, Potsdam-Warszawa
1998, wyd. PNWM oraz Pasieka M., Krajewski G., Klingborn S.: Tandem języko-
wy...

Dom, w którym mieszkam

Proszę narysować swój dom i opi-
sać go partnerowi/partnerce. Proszę
porównać oba domy, swój oraz part-
nera/partnerki, i zastanowić się, co
je różni. Co chcieliby państwo zmie-
nić w swoim domu? Jak mieszka sta-
tystyczny Polak i Niemiec?

Das Haus, in dem ich lebe

Zeichnen Sie bitte Ihr Haus und
erzählen Sie Ihrem Partner oder Ihrer
Partnerin etwas da-rüber. Vergleichen
Sie bitte beide Häuser mit-einander,
Ihres und das Ihres Partners/Ihrer
Partnerin. Überlegen Sie gemeinsam,
wie sich die Häuser unterscheiden.
Was würden Sie an Ihrem Haus gern
ändern? Wie wohnen durschnittliche
Deutsche und durchschnittliche Po-
len?
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Słowa i zwroty:

mieszkać: na wsi/w mieście/w cen-
trum/na peryferiach
mieć: dom/mieszkanie/willę z ogro-
dem
mieszkać w bloku
mieć duże/małe mieszkanie

ten dom jest mały, a mój jest duży
ten dom ma ogród, a mój nie ma
to mieszkanie jest podobne do mo-
jego
moja kuchnia nie jest taka duża jak
ta

chciał/a/bym mieć takie mieszkanie,
ale moje jest mniejsze
chciał/a/bym mieć większy ogród
lubię moje mieszkanie

Wörter und Wendungen:

wohnen: auf dem Land(e)/in der
Stadt/im Zentrum/am Stadtrand
haben: ein Haus/eine Wohnung/eine
Villa mit (einem) Garten
in einem Plattenbau/Neubaugebiet
eine kleine/große Wohnung haben

dieses Haus ist klein und meins ist
groß
dieses Haus hat einen Garten und
meins hat keinen
diese Wohnung ähnelt meiner
meine Küche ist nicht so groß wie
diese

ich möchte gerne so eine Wohnung
haben, aber meine ist kleiner
ich möchte einen größeren Garten
haben
ich mag meine Wohnung/mir gefällt
meine Wohnung

Zadanie to przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów nieza-
awansowanych i może być wykonywane nawet przez osoby o niewielkiej
kompetencji językowej. Ważne jest, aby uczestnicy tandemu uświadomili so-
bie, jakie oczekiwania mogą wiązać z takim spotkaniem, np. osoby bardziej
początkujące powinny skupić się na nauczeniu się bądź przypomnieniu sobie
podstawowego słownictwa oraz sformułowaniu krótkiej wypowiedzi z opi-
sem własnego domu.

Oprócz stosownej leksyki i form gramatycznych uczący się mogą też po-
znać sposób wyrażania pewnych intencji: przekazywania informacji, stawia-
nia pytań o doprecyzowanie, wyrażania stosunku przynależności, wyraża-
nia aprobaty lub dezaprobaty, wyrażania opinii itp. Ważne jest, aby w cza-
sie przeznaczonym na język polski to polski uczestnik tandemu zaczął opi-
sywać swój dom, tak aby jego partner mógł ten opis potraktować jako mo-
delowy. Partnerzy nie powinni w zasadzie oczekiwać od siebie systematycz-
nych objaśnień gramatycznych, lecz uznania lub nie stosowanych przez sie-
bie form gramatycznych, co wiąże się z omówioną wyżej kwestią poprawia-
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nia błędów. Dla słabszych językowo uczestników tandemu wymienione w za-
daniu sformułowania będą okazją do leksykalnego poznania poprawnych
form gramatycznych, osoby bardziej zaawansowane mogą podejść do pro-
blemu bardziej systematycznie. Zadanie to stanowić więc może np. okazję
do ćwiczenia stopniowania przymiotników oraz konstrukcji porównawczych.

Element interkulturowy, czyli pytanie o zwyczaje mieszkaniowe Polaków
i Niemców, wymaga dokonania pewnych głębszych refleksji, tj. zastanowie-
nia się, czy w odniesieniu do tego tematu można mówić o przeciętnym Po-
laku i Niemcu, a jeśli tak, to jakim grupom osób przypisze się określone zwy-
czaje mieszkaniowe. Wymiana zdań pokaże różnice kulturowe w podejściu
do tego problemu i stanie się impulsem do dalszej rozmowy. Studenci po-
czątkujący, którzy nie są w stanie zwerbalizować wszystkich swoich uwag,
mogą pomóc sobie rysunkami, które następnie zostaną omówione wspól-
nie z native speakerem. Jeśli zaawansowani uznają, że zadanie jest zbyt pro-
ste, można zaproponować im jego modyfikację. Zamiast rysowania własne-
go domu, mogą otrzymać za zadanie narysowanie domu jako takiego, a na-
stępnie porównać oba prototypowe wyobrażenia i zastanowić się, jakie mię-
dzy nimi występują różnice i czym mogą być one spowodowane. Jeśli za-
danie to pojawia się na jednym z pierwszych spotkań tandemowych, warto,
by osoba prowadząca tandem zaproponowała różne warianty wykonania te-
go zadania. Nie będzie to oznaczało narzucania czegokolwiek uczącym się,
a jedynie pomoże w uzmysłowieniu sobie, jak różnorodnie każde z zadań
może zostać potraktowane. Zadanie takie można zaproponować również ucz-
niom w ramach wymiany międzyszkolnej, nawet jeśli jedna ze stron nie będzie
zupełnie znała języka partnera. Wtedy jednak punkt ciężkości przeniesie się
z elementu językowo-kulturowego na kulturowy i uczestnicy tandemu będą
uczyli się po prostu o swoich kulturach.

Cenne jest porównanie zdobytych na zajęciach tandemowych informa-
cji w większej grupie, co nie tylko wzbogaci wiedzę wszystkich uczestni-
ków tandemu na temat poznawanej kultury, ale i wskaże wielość opinii,
a tym samym przypomni o zachowaniu pewnego dystansu do wypowiedzi
partnera. Mimo iż rodzimy użytkownik języka traktowany jest przez swo-
jego rozmówcę jako ekspert językowy i kulturowy, to jednak niewiele po-
tocznych wypowiedzi jest wolnych od błędów.
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Sammeln Sie zunächst einige Begrif-
fe, die Ihnen zum Thema Computer
und Internet einfallen. Vielleicht
brauchen Sie einiges davon in der
Fremdsprache?

Internet Computer Viren
*

Hier einige Anregungen zur Aufga-
be:
Festigen Sie mit Hilfe Ihres Tan-
dem-partners oder Ihrer Tandem-
partnerin wichtigen Wortschatz aus
Alltag und Berufsleben, und übere-
legen Sie sich, wie Sie jemanden
über Ihre Probleme mit dem Com-
puter informieren  würden:
Wortschatz:
online sein – Homepage – downlo-
aden – Menü – surfen – Link –
Suchmaschine – kopieren – Maus –
ausschneiden – User – einfügen –
Laufwerk – E-Mail- Adresse – mar-
kieren – formatieren – Benutzerna-
me – chaten – speichern – drucken
– Warnung – schwerer Ausnahme-
fehler...

oder unterhalten Sie sich mit Ihrem
Tandempartner oder Ihrer Tandem-
partnerin über Ihre persönlichen Er-
fahrungen mit der neuen Technik –
vielleicht auch über Ihre Probleme
und Ihre Skepsis.

Wie sieht die Situation in Privathau-
shalten oder Schulen aus?

Können Sie sich heute ein Leben
ohne Computer noch vorstellen?

Proszę wyszukać kilka terminów,
które nasuwają się Państwu w związ-
ku z tematami: komputer i Internet.
Może przyda się ich znajomość w ję-
zyku obcym?

Internet komputer wirusy
*

Oto kilka przykładów, jak można
wykonać to zadanie:
Proszę utrwalić sobie z pomocą swo-
jego tandemowego partnera przy-
datne słowa i zastanowić się, jak
poinformować kogoś o konkretnych
problemach ze swoim komputerem:

Słownictwo:
być online – strona domowa – ścią-
gnąć (na dysk) – menu – surfować
– link – wyszukiwarka – kopiować
– myszka – wyciąć – użytkownik –
wkleić – napęd – adres poczty elek-
tronicznej – zaznaczyć – formato-
wać – nazwa użytkownika – czato-
wać – zapamiętać – drukować –
ostrzeżenie – błąd krytyczny...

albo też porozmawiać z partnerem lub
partnerką o swoich osobistych do-
świadczeniach dotyczących naj-
nowszej techniki – może także o pro-
blemach i wątpliwościach związanych
z tym tematem.

Jak wygląda sytuacja w domach
prywatnych i szkołach?

Czy mogą Państwo wyobrazić sobie
dzisiaj życie bez komputera?

Zadanie 2: Komputer / Computer
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Zadanie jest adresowane zarówno do osób, które zajmują się pracą z kom-
puterem zawodowo, jak i do tych wszystkich, którzy komputerami są po pro-
stu zainteresowani. Uczący się mogą założyć, że rozwiązując to zadanie, na-
uczą się zarówno stosownego słownictwa, jak i formułowania określonych
informacji i intencji. Mówiąc o własnych doświadczeniach z komputerem
i o problemach, jakie on stwarza, pojawi się zapewne też słowinictwo oraz
gestykulacja wyrażające emocje, na które to elementy również warto zwró-
cić uwagę. Początkujący mają możliwość opanowania podanego słownic-
twa bez potrzeby dochodzenia do jego pojęciowej zawartości drogą tłuma-
czenia, ponieważ terminologię podano równolegle w obu wersjach języko-
wych. Można tu jednak zwrócić uwagę na to, czy w obu językach w rów-
nym stopniu występują zapożyczenia z języka angielskiego i jak wygląda
ich forma graficzna. Już samo porównywanie obu języków stanowi o po-
dejściu interkulturowym, jednak zadanie zawiera jeszcze dodatkowy element
o tym charakterze, tj. pytanie o obecność komputerów w polskich i niemiec-
kich domach i szkołach, a także o rodzaj zagrożeń, jakie w obu krajach są
dostrzegane w tym kontekście. Podejście do tej ostatniej kwestii różniłoby
zapewne uczestników tandemu zawodowego (dyskurs fachowy) oraz nie-
zawodowego (dyskurs potoczny), jednak temat może być interesujący dla
wszystkich tych, dla których praca z komputerem ma charakter powszedni.

Dwa przedstawione wyżej zadania różni stopień powszechności ich za-
stosowania. Podczas gdy pierwsze może być wykonane przez każdego uczą-
cego się9, do wykonania drugiego potrzebna jest podstawowa wiedza fa-
chowa. Wybierając lub przygotowując zadania tandemowe na konkretne za-
jęcia, należy taki czynnik uwzględnić. Chociaż zasada autonomii pozwala
na podejmowanie indywidualnych decyzji co do akceptacji proponowanych
zadań, to jednak ich dobór ma duży wpływ na motywację uczących się.
Dobrze o tym pamiętać szczególnie w kontekście niższych klas szkolnych,
ponieważ zainteresowanie tematem dla uczniów w takim wieku ma znacze-
nie podstawowe10. Zadania mogą więc uwzględnić pasje nastolatków – od
telefonu komórkowego po piłkę nożną (chociaż oba tematy mogą się poja-
wić w bardziej wymagających zadaniach na poziom wyższy).

9 W tego typu zadaniach należy jedynie różnicować formy poleceń stosowane
w instrukcji (formalne i nieformalne).

10 Moje własne doświadczenia w prowadzeniu tandemu ograniczają się do osób
dorosłych, chociaż różnice wiekowe w grupach tandemowych sięgały od 18 do 75
roku życia.
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Większość zadań tandemowych dla początkujących stanowi okazję do
zastosowania w autentycznym dialogu materiału poznanego w trakcie za-
jęć tradycyjnych11. Bardzo korzystne jest więc, gdy zadania tandemowe ko-
respondują bezpośrednio z tymi zajęciami i gdy uczestnicy tandemu mają
dostęp do zadań wcześniej, tak by mogli się do nich wstępnie przygoto-
wać.

Jak wspomniano wyżej, praca w tandemie wymaga dużej motywacji i go-
towości do współpracy z drugą osobą. To, że trud taki się opłaca, poświad-
czają liczne wypowiedzi uczestników zajęć tandemowych – także począt-
kujących, którzy dochodzą do wniosku, że nawet zajmowanie się tak „zwy-
kłymi” zadaniami, jak uczenie się słówek, podczas pracy w grupie daje wię-
ksze możliwości i przynosi większą satysfakcję. Ważne jest jedynie, aby mo-
tywacja po obu stronach była równie silna, ponieważ wyzwala inwencję,
która decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia.

Małgorzata Pasieka – starszy wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Jest autorką i współautorką wielu artykułów z zakresu
nauczania języka polskiego jako obcego oraz książek: Język polski dla cudzo-
ziemców. Ćwiczenia dla początkujących (Wrocław 2001), Tandem językowy.
Teoria i praktyka na przykładzie polsko-niemieckim (Wrocław 2003). Od wie-
lu lat zajmuje się nauczaniem tandemowym w grupach polsko-niemieckich.

11 Tandem może być też doskonale wykorzystywany przez samouków, którzy
są już wprawieni w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego uczenia się.
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Ewa Jaskó³owa

Odczytywanie intencji s³owa – przyk³ad wiersza
Wis³awy Szymborskiej Prospekt

Jednym z istotnych celów nauczania języka polskiego jest pokazanie ucz-
niom możliwości odkrywania swoistej „migotliwości” słów, uczenie nie tyl-
ko „litery słowa”, lecz także jego „ducha”. Z oczywistych powodów najbar-
dziej nadaje się do takich zabiegów poezja XX wieku. Operuje współczesną
polszczyzną, wydobywa ze słowa sensy i znaczenia, z których przeciętny
użytkownik nie zawsze zdaje sobie w pełni sprawę. W sytuacji nauczania
języka polskiego jako ojczystego na obszarach obcojęzycznych warto za-
stanowić się nad wyborem tekstów poetyckich, które będą także rozwijały
świadomość językową, pozwalały na różne zabawy z językiem i staną się pod-
stawą dla rozszerzenia zainteresowań zarówno językiem, jak i literaturą pol-
ską. We współczesnej poezji polskiej wszystkie te cele można zrealizować,
proponując uczniom pochylenie się nad utworami Wisławy Szymborskiej.
Jednym z tekstów, który daje duże możliwości działań lekcyjnych jest wiersz
pt. Prospekt, który podejmuje rodzaj gry z reklamową ulotką.

Prospekt

Jestem pastylka na uspokojenie.
Działam w mieszkaniu,
skutkuję w urzędzie,
siadam do egzaminów,
staję na rozprawie,
starannie sklejam rozbite garnuszki –
tylko mnie zażyj,
rozpuść pod językiem,
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tylko mnie połknij,
tylko popij wodą.

Wiem, co robić z nieszczęściem,
jak znieść złą nowinę,
zmniejszyć niesprawiedliwość,
rozjaśnić brak Boga,
dobrać do twarzy kapelusz żałobny.
Na co czekasz –
zaufaj chemicznej litości.

Jesteś jeszcze młody (młoda),
powinieneś (powinnaś) urządzić się jakoś.
Kto powiedział,
że życie ma być odważnie przeżyte?

Oddaj mi swoją przepaść –
wymoszczę ją snem,
będziesz mi wdzięczny (wdzięczna)
za cztery łapy spadania.

Sprzedaj mi swoją duszę.
Inny się kupiec nie trafi.

Innego diabła już nie ma.

Grę tę wyraźniej uchwyci współczesny młody człowiek, niż jego rówie-
śnik sprzed trzydziestu lat, który nie był atakowany taką ilością reklam
(wiersz pochodzi z tomiku Wszelki wypadek wydanego w 1972 roku). Utwór
pokazuje precyzję podstępnego działania dzięki kompozycji samego tekstu.
Pozornie mamy do czynienia z reklamowym chwytem, w którym upersonifi-
kowana „pastylka na uspokojenie” prezentuje swoje zalety. Mają one szcze-
gólny charakter, bo określone są za pomocą czasowników czynnościowych
typu: siadam, działam, skutkuję, sklejam. Pastylka jest czystą świadomo-
ścią, która porządkuje świat i kto czyta tylko sensy dosłowne, akceptuje
ten porządek. Ale przecież „gadająca pastylka” to tylko rodzaj konceptu,
chwyt reklamowy, który ma oszołomić odbiorcę. Powstaje wszakże pytanie,
do jakiego odbiorcy trafi.

Reklamodawcy zawsze ustalają tzw. grupy docelowe, biorąc pod uwagę
ich oczekiwania, doświadczenie życiowe i typ świadomości. Do kogo inne-
go adresowana jest reklama proszku „Dosia”, a do kogo innego Toyoty,
choć jedna i druga korzysta z tych samych środków perswazji.
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A zatem można postawić czysto hermeneutyczne pytanie do tekstu wier-
sza pt. Prospekt, które jednocześnie będzie pytaniem bardzo pragmatycz-
nym: do jakiej grupy odbiorców adresowany jest taki typ reklamowego spo-
tu?

Działam w mieszkaniu
Skutkuję w urzędzie
Siadam do egzaminów
Staję na rozprawie

To reklamowe chwyty, które będą kupione przez ludzi, eliminujących
wszystkie pytania ze swej świadomości, ludzi, którzy budują swą egzysten-
cję na braku jakichkolwiek problemów i emocji. Łatwość zastosowania wy-
daje się trafiać do ludzi nastawionych na proste działania: „tylko mnie za-
żyj, tylko popij wodą, rozpuść pod językiem, połknij”. Ten szereg sformu-
łowań o potocznym znaczeniu, przywołujących proste zachowania może sta-
nowić rodzaj reklamowego chwytu, który trafi do nieskomplikowanego od-
biorcy: „na co czekasz, jesteś jeszcze młody (młoda); powinieneś (powin-
naś) urządzić się jakoś; twoją przepaść wymoszczę snem; będziesz mi wdzię-
czny (wdzięczna) za cztery łapy spadania”.

A zatem, odczytując wiersz Wisławy Szymborskiej jak tekst popularny,
dostrzec można szereg chwytów reklamowych, obliczonych na szybką i jed-
noznaczną reakcję określonej grupy odbiorców. Powstaje wszakże pytanie:
czy ten utwór jest tylko przykładem reklamowej ulotki? Co znajdzie w nim
odbiorca, który zna cele i intencje reklamy?

Dostrzeże przede wszystkim ironię wpisaną w samą wypowiedź „che-
micznej litości” i ironię samego tekstu. Kryje się ona zarówno w koncep-
cie upersonifikowania tabletki, jak i w przewrotnym „mrugnięciu oka” ujaw-
nionym w żądaniu „sprzedaj mi swoją duszę” oraz końcowym komenta-
rzu, który wypowiedziany jest już przez zupełnie inny głos niż tabletki: „in-
nego diabła już nie ma”. Odkrycie ironii pociąga za sobą odkrycie przewrot-
ności całego tekstu. Najpierw bowiem w prezentacji zalet, która może być
przyjęta za dobrą monetę – uważny odbiorca odkryje propozycję zupełnej
dehumanizacji. Jeśli bowiem wszystkie czynności i odczucia z istoty swej
przynależne człowiekowi: skutkuję, działam, sklejam, wiem jak rozjaśnić
brak Boga, co zrobić z nieszczęściem, jak znieść złą nowinę – zawłaszcza
„chemiczna litość”, to rodzi się pytanie: a co z moim człowieczeństwem, co
z moją wolnością, dlaczego składa mi się propozycję zastąpienia mnie w każ-
dej sytuacji? Czego będzie się ode mnie żądać w zamian?

Powiedzmy, że pierwsze propozycje mogą być przyjęte w dobrej wierze,
bo współczesny człowiek osaczony reklamowymi sloganami przechodzi obok
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nich bezrefleksyjnie, sięga co najwyżej po reklamowany produkty. Ale wzmóc
powinny uwagę słowa perswazji:

Zaufaj chemicznej litości
Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte
Oddaj mi swoją przepaść wymoszczę ją snem
I w końcu: będziesz mi wdzięczny (wdzięczna) za cztery łapy spadania

Każdy z przytoczonych elementów perswazyjnych ma nieco inny cha-
rakter i wszystkie one budują coraz bardziej wyrafinowany i przebiegły plan
działania. Prośba o zaufanie dla chemicznej litości jest tylko jeszcze jed-
nym sposobem ujawnienia cynizmu „przemawiającego specyfiku”, a co się
za tym kryje – reklamowego twórcy. Podważenie twardej zasady odważ-
nego życia można już odczytać jako rodzaj prowokacji, bo w istocie trud-
no wskazać autora tej zasady życia, ale jest to dyrektywa, której wartości
mało kto ośmiela się zaprzeczać. Propozycja natomiast „moszczenia snem
przepaści” jest swoistym uzupełnieniem wcześniejszej prowokacji i prowa-
dzeniem ku zupełnemu odsunięciu się od życia. Ukoronowaniem natomiast
przewrotności jest zapewnienie: „Będziesz mi wdzięczny za cztery łapy spa-
dania”.

Pobrzmiewa tu oczywiście znany związek frazeologiczny: spadać na czte-
ry łapy, ale w tej wypowiedzi brzmi on inaczej: „na cztery łapy spadania”.
Można nad nim przejść do porządku i nie zastanawiać się, dlaczego został
tak dziwnie przekształcony – i tak zrobi bezrefleksyjny słuchacz reklam. Ref-
leksyjny odbiorca słowa, który będzie wrażliwy także na słowo reklamy, za-
trzyma się nad proponowaną formułą, by zbadać jej sens. Dostrzeże wów-
czas, że formuła zastosowana w tekście jest dokładnym odwróceniem brzmie-
nia starego związku frazeologicznego. W nowej formule ujawnia się nieby-
wała przebiegłość reklamodawcy. Jeśli bowiem zwrot: spadać na cztery łapy
znaczy wyjść z opresji cało, to brzmienie odwrócone – odwraca znaczenie.
Tekst gra znaczeniem i brzmieniem. W brzmieniowej formie odkrywać moż-
na reklamowe frazy, ale te brzmienia, do których zwykliśmy się odnosić bez-
refleksyjnie, zaczynają w pewnym momencie niepokoić, bo jednak brzmią
inaczej. Z tego niepokoju powinna zrodzić się refleksja i odkrycie, że oto
cała ta słowna perswazja kamufluje intencje, które odczyta tylko wrażliwy
na słowo odbiorca. Ten bowiem zauważy, że cała słowna konstrukcja zmie-
rza w gruncie rzeczy do prezentacji powolnego uzależnienia od „chemicznej
litości”, odbierania tego, co ludzkie, dehumanizacji, prowadząc do uzależ-
nienia, odebrania wolności.
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Tytuł Prospekt przestaje oznaczać tylko reklamową ulotkę, lecz jest pla-
nem działania wobec człowieka, który naiwnie, bezwiednie, bezrefleksyjnie
perswazji ulegnie.

Tekst poetycki ujawnia zatem dwa poziomy znaczeń. Pierwszy to poziom
informacji o zagrożeniach ze strony różnego typu środków odurzających,
które stały się „diabłem” XX wieku, kupcami ludzkiej duszy, a drugi to po-
ziom ujawniający mechanizm manipulacji. Wiersz zatem w trzydzieści lat od
swego powstania przemawia do młodego człowieka XXI wieku, jako tekst
pokazujący mechanizm nie tylko uzależnień od środków chemicznych, ale
także mechanizm działania każdej reklamy. Reklamy, jakże często skrywają-
cej prawdę o produkcie, bo nastawionej wyłącznie na zysk.

Wiersz Szymborskiej odczytywany w kontekście reklamowych sloganów
ujawnia jeden z wielu mechanizmów manipulacji człowiekiem. Ta manipula-
cja odbywa się za pośrednictwem języka. Aby umieć ją rozpoznać, by do-
strzec sytuacje, w których zwyczajnie poddawani jesteśmy różnym zabie-
gom perswazyjnym trzeba nauczyć się słowo manipulujące, perswazyjne,
socjotechniczne – rozpoznać. Taka możliwość istnieje wyłącznie na lekcjach
języka polskiego.

Spróbujmy zatem prześledzić model lekcji oparty na działaniach induk-
cyjnych, które doprowadzą do rozszyfrowania znaczeń wiersza, a jedno-
cześnie będą budowały językową świadomość ucznia.

Model lekcji oparty na działaniach indukcyjnych

I etap lekcji ma:

• rozluźnić uczniów,

• pozwolić na swobodne wypowiedzi,

• przygotować do rozwiązania problemu pokazanego w  wierszu Wi-
sławy Szymborskiej pt. Prospekt, a zatem zmotywować do odczy-
tania sensów utworu poetyckiego.

1. uczniowie otrzymują pakiet ulotek reklamowych i mają okre-
ślić cel reklamowych haseł i zdjęć;

2. teksty reklam przekształcają uczniowie tak, aby „przemówi-
ły” same produkty;

3. pytanie do uczniów: jak reagujesz na reklamowe hasła i re-
klamę produktów różnego typu?
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Taki wstęp pozwoli na swobodne wypowiedzi, będzie realizacją wszyst-
kich wymienionych na początku celów, a także swobodnym ćwiczeniem ję-
zykowym, co stanowi ważny element przekraczania bariery mówienia. I jest
to ważne zarówno dla tych środowisk, w których bariera ta rzeczywiście
istnieje, jak i dla tych, w których jest mniej zauważalna.

II etap lekcji – prezentacja tekstu i zadania do wykonania przez uczniów;

Klasę można podzielić na 2 lub 4 grupy, każda grupa otrzymuje 2 zadania:
Grupa I i II – zadanie 1, 2;
Grupa III i IV zadanie 3, 4.
Przy podziale na dwie grupy, każda otrzymuje dwa zadania:

1. zastanów się nad jawnymi i ukrytymi intencjami reklamowej wy-
powiedzi;

2. wybierz z wypowiedzi te formuły, które ujawniają jej intencje;
3. wybierz z tekstu jakieś charakterystyczne sposoby konstrukcji wy-

powiedzi;
4. zastanów się nad funkcją tych konstrukcji.

Uczniowie od swobodnych wypowiedzi „o życiu” przechodzą do nieco
bardziej zrygoryzowanych wypowiedzi o tekście poetyckim. Należy wszak-
że pamiętać, że każda wypowiedź uczniowska, mniej czy bardziej spraw-
nie formułowana powinna zostać przyjęta, by w konsekwencji wspólnie
z klasą stworzyć rodzaj zestawienia, w którym ujawnione zostaną najistot-
niejsze kwestie utworu.

Grupa I i II

Intencje jawne:

prezentacja doskonałości,
reklama,
zapewnienie spokoju i komfortu ży-
cia.

Intencje ukryte:

omamienie „kontrahenta”,
uzależnienie od środków odurzają-
cych,
odebranie władzy nad człowiekiem,
odebranie człowiekowi jego wolno-
ści.
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Grupa III i IV

O ile uczestnicy pierwszej grupy zmierzali do odczytania intencjonalno-
ści słów „tabletki” i tak było sformułowane zadanie dla nich, o tyle pozo-
stała część klasy ma wskazać konstrukcje, które wydają się jej zaskakujące,
dziwne, może niepoprawne, ale także charakterystyczne dla uporządkowa-
nia samego wiersza. Chodzi bowiem o to, by uczniowie dostrzegli jakiś szcze-
gólny porządek lub „nieporządek” w tekście. Warto podkreślić, że tych spo-
strzeżeń może być wiele, tu zwracamy uwagę na trzy:

1. przeciwstawienia jestem – jesteś;

Formuły ujawniające intencje:

• wyliczanie zalet: (działam, skutku-
ję, siadam, staję, wiem),

• tylko mnie zażyj, tylko mnie po-
łknij, tylko popij wodą – sugestia
łatwości użycia.

Formuły ujawniające ukryte intencje:

• pytanie retoryczne podważa zasa-
dę odpowiedzialnego życia (kto
powiedział, że życie ma być od-
ważnie przeżyte?),

• sen – propozycja odwrócenia od
życia (oddaj mi swoją przepaść –
wymoszczę ją snem),

• odwrócenie frazeologizmu: spadać
na cztery łapy, na cztery łapy spa-
dania jako sygnał przewrotności;
(jeśli formuła pierwsza = wyjść
z opresji cało, to jej brzmieniowe
odwrócenie jest sugestią wpadania
w opresję)

• ironia ukryta w dopowiedzeniach,
wtrąceniach młody (młoda); powi-
nieneś (powinnaś); wdzięczny
(wdzięczna)

• groźnie brzmi formuła: na co cze-
kasz – zaufaj chemicznej litości,

• ironia w słowach: Sprzedaj mi swo-
ją duszę. Inny się kupiec nie trafi,

• ostatni wers ujawnia podmiot au-
torski: Innego diabła już nie ma.
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2. anaforyczna konstrukcja, polegająca na wybiciu na pierwszym miej-
scu działań tabletki, można więc powiedzieć, że za pomocą powtarzanych
na pierwszym miejscu w wersie czasowników oznaczających działania ta-
bletki, wyeksponowana została prezentacja tych działań;

3. dziwnie brzmiąca formuła spadać na cztery łapy.
Jak zatem można odczytać intencje samego utworu? Jakie zabiegi utwór

ten demaskuje?
Zwróćmy uwagę, że pytanie tym razem dotyczy całego utworu, a nie „wy-

powiedzi tabletki”. Dyskusja na ten temat, ze szczególnym zwróceniem uwagi
uczniów na swoistą rozdzielność: sensu wypowiedzi tabletki i sensu całe-
go utworu poetyckiego – powinna doprowadzić do odkrycia najważniej-
szych kwestii, a mianowicie:

• manipulacji odbiorcą,

• manipulacji językiem dla osiągnięcia doraźnych celów,

• „chemiczna litość” jako zagrożenie uzależnieniem,

• utwór demaskuje sposoby manipulacji i uwrażliwia na zagrożenia,

• intencja wypowiedzi pastylki = manipulowanie odbiorcą,

• intencja tekstu poetyckiego = ujawnienie i demaskacja sposobów
manipulacji człowiekiem między innymi przez reklamę.

W ten sposób uczniowie uczą się analitycznego oglądu tekstu, wycią-
gania wniosków, jednocześnie doskonalą słownictwo i sposoby wysławia-
nia się.

III etap lekcji
Powrót do prospektów reklamowych z początku lekcji i prośba o na-
pisanie „prospektu działania” wybranego reklamowanego produktu.

Ten typ zadania pozwoli nauczycielowi odpowiedzieć sobie na pytanie,
w jakim stopniu uczniowie zrozumieli sens utworu i w jakim rozumieją kwe-
stię oddziaływania na odbiorcę za pomocą słowa.

Cele tak przeprowadzonej lekcji:
1. dydaktyczne
• uwrażliwienie na język poetycki i sensy wyrażane tym językiem,
• wskazanie sposobów manipulacji psychologicznej i językowej,
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• uwrażliwienie na ukryte intencje reklamy,
• uzmysłowienie jawnych i ukrytych intencji reklamy,
2. operacyjne — uczeń rozumie:
• tekst poetycki,
• rozróżnia intencję wypowiedzi personifikowanej tabletki od intencji

tekstu poetyckiego,
• konieczność dystansu wobec wszelkiej reklamy,
• mechanizmy językowej manipulacji,
• mechanizmy uzależniania człowieka od środków chemicznych,
• kategorie prawdy i fałszu.

prof. UŚ dr hab. Ewa Jaskółowa – kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury
Polskiej w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Habilitację po-
święciła poezji Stanisława Ciesielczuka, a doktorat poezji Stanisława Balińskie-
go. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skupione są wokół poezji XX wie-
ku. Poezja najczęściej oglądana jest w kontekstach romantycznych i szerzej,
dziewiętnastowiecznych, co widać w książce napisanej wspólnie z Anną Opac-
ką: Poetyckie dialogi z kontekstem, czyli o poezji w szkole i na maturze. Od
początku pracy naukowo-dydaktycznej pokazuje konieczność takiego budowa-
nia procesu dydaktycznego w szkole, by wzbudzić zainteresowanie młodzieży
literaturą, a szczególnie poezją. Sposób myślenia o prezentacji literatury wyło-
żony został w dwu książkach: Prądy i konwencje w poezji (Kraków 1995) oraz
Prądy i konwencje w prozie (Kraków 1995) napisanych wspólnie z Anną Opac-
ką.
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Bernadeta Niesporek-Szamburska

Wartoœci edukacyjne popularnej literatury fantasy
dla dzieci i m³odzie¿y

Literatura fantastyczna cieszy się ogromną popularnością wśród mło-
dych odbiorców na całym świecie. Jej popularność wynika w znacznej mie-
rze ze specyfiki dziecięcego stosunku do świata – małe dziecko w sposób
zupełnie naturalny przekracza granice realności, ma skłonność do fantazjo-
wania, a więc także do odbioru treści fantastycznych. Warto odnotować,
że we wczesnym okresie życia zapoznawanie z pierwszymi tekstami kultu-
ry odbywa się poprzez pośrednika – osobę dorosłą i przez jej wybór. Od jej
doświadczeń kulturowych zależy dobór tekstów i ich interpretacja. „W ten
sposób utwór nadany oficjalnie, kanonicznie stoi u początku, jest rozrusz-
nikiem wyobraźni. [...] I już staje się zbiorem sposobów, tematów, a nawet
konwencji. Już i nazywanie, i opanowywanie świata nowo poznawanego od-
bywa się za pomocą tych pierwszych tekstów kultury”1. A najczęściej tymi
tekstami są bajki magiczne, w których fantastyczny świat współistnieje z re-
alnym w sposób naturalny.

Starsze dzieci, także młodzież, chętnie podejmują w odbiorze wątki fan-
tastyczne, z tym że dla nich są one już wyzwaniem, rodzajem intelektual-
nej gry z konwencjami literackimi, tradycją czy nauką.

Takie wyzwanie stanowi dla dzieci szkolnych fantasy, gatunek będący
odmianą baśni i powieści fantastycznej2. Rozwijał się on od połowy XIX
wieku, by zyskać pełną popularność w latach 60. w świecie, a w Polsce

1 J. Cieślikowski: Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław 1975, s. 87.
2 Nazywa się go także „nowoczesną fantastyką” lub „wielowarstwową baśnią”,

nawiązującą szeroko do bajki magicznej, legend, podań, mitów różnych kultur czy
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pod koniec lat 80.3 Fantastyka (obejmująca oprócz fantasy także science
fiction) stała się obecnie wspólnym zbiorem masowej cyberkultury i sta-
nowi swego rodzaju „klucz do wyobraźni” współczesnych dzieci i młodzie-
ży4. Pomimo spadającego zainteresowania książką, masowa literatura fanta-
styczna cieszy się wielką popularnością. Większość cyberkulturowej roz-
rywki ma swoje korzenie w tego rodzaju twórczości (gry komputerowe, kar-
ty, filmy, seriale telewizyjne itp.). Fakt ten stanowi szansę do wykorzysta-
nia przez nauczycieli, którzy chcą nawiązywać do zjawisk bliskich wyobraź-
ni swoich uczniów, a z rzadka tylko reprezentowanych w programach szkol-
nych.

Jak twierdzi John R.R. Tolkien: „Fantazja – tworzenie innych światów
bądź ich «oglądanie» zrodziła się z tęsknoty serca za innymi światami. [...]
Fantazjowanie jest naturalną czynnością człowieka. Rozumowi ani nie za-
graża, ani nie obraża go bynajmniej, ani nie przytępia apetytu nań, pod żad-
nym pozorem nie zakłóca też percepcji racjonalizmu naukowego. Przeciw-
nie, im rozum bardziej przenikliwy i otwarty, tym bogatsze fantazje zdo-
len wytwarzać”. (Drzewo i liść).

Powyższa myśl odsyła do tworzenia i „oglądania” innych światów w fan-
tasy. To „oglądanie” (dziś także dosłowne) staje się przyczyną popularno-
ści gatunku (kojarzonego często z tekstami kultury popularnej), jako in-
trygujące poznawanie tajemnic świata, który nie istnieje. Dostarcza przy-
jemności odbiorcom. „Konsumenci popkultury doznają przyjemności w grze
z innymi o wyróżnienie za pomocą dóbr, których dostarcza rynek”5. Fan-
tasy, funkcjonując głównie w obiegu literatury popularnej, spełnia typowe
dla niej funkcje: „funkcję ludyczną i kompensacyjną, dostarcza czytelni-
kowi silnych wrażeń poprzez prezentację zdarzeń nadzwyczajnych, bulwer-
sujących, tajemniczych, przerażających (...). Z tego względu funkcja po-
znawcza tej literatury harmonizuje z ludowym „myśleniem mitycznym” zwią-
zanym z tajemnicami natury ludzkiej, przeznaczeniem i sensem życia”6. „Fan-
tasy wyraża życzenie człowieka wobec nowoczesnej rzeczywistości, nad któ-

bohaterskich sag (por. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Red. B. Tulic-
ka i G. Leszczyński. Wrocław 2002, s. 111-112.).

3 Gatunek ten w różnych klasyfikacjach obejmuje klasyczne już utwory
H. Ch. Andersena, L. F. Bauma, J. M. Barriego, A. A. Milne’a, C. S. Lewisa,
M. Endego, R. R. Tolkiena i nowsze J. K. Rowling, a z polskich: B. Leśmiana,
J. Korczaka czy nowsze utwory D. Terakowskiej i A. Sapkowskiego.

4 Por. R. Kochanowicz: Fantastyka – klucz do wyobraźni. Poznań 2001.
5 Filip G.: Recenzja książki M. Krajewskiego Kultury kultury popularnej.

www.forumakad.pl/archiwum/2003/09.
6 T. Żabski: Słownik literatury popularnej. Wrocław 1997.
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rą przestaje panować”7 (jak baśń wyrażała naiwne życzenie człowieka wo-
bec przyrody, której nie umiał jeszcze opanowywać). „W zakresie funkcji
estetycznej realizowane są wartości cenione przez czytelników, takie jak eko-
nomika narracji (brak „dłużyzn”), duża ilość dialogów, zwartość kompozy-
cyjna, konkretność zdarzeń i problematyki”8.

Literatura ta może mieć też wartość edukacyjną, jako że zgodnie z zasa-
dą stopniowania trudności „nikt nie zaczyna czytania książek od Prousta.
Najpierw czyta się Sherlocka Holmesa – kiedyś, teraz Harry’ego Pottera,
(...) a później sięga się po rzeczy ambitniejsze”9. Współczesnym dzieciom
niewątpliwie odpowiada nowy typ bohatera cyklu J. K. Rowling. Harry
Potter jest związany z realnym życiem, a jednocześnie posługuje się ma-
gią i mocą czarnoksięską. Jest chłopcem zwyczajnym, ulegającym słabo-
ściom, a jednocześnie walczy ze złem w świecie. Jednak dzięki tej niejed-
noznaczności pozwala nauczycielom na pokazanie złożoności, jakie przy-
nosi życie. Tym łatwiej się z nim identyfikować także w uczeniu odpowie-
dzialnych zachowań, w dążeniu ku dobremu.

Lekturę tę i dziecięcą fascynację bohaterem możemy także wykorzystać
we współczesnej szkole w kształceniu „biegłości w operowaniu pisaną od-
mianą języka i kreowania dłuższych form wypowiedzi”. To cenne próby, zwła-
szcza jeśli wypracowane teksty będą stanowić „rezultat wysiłku podejmo-
wanego ze świadomością możliwości rozmaitego odkrywania i kształtowa-
nia znaczeń za pomocą języka”10.

W konsekwencji wprowadzanie form wypowiedzi może się odbywać
przez ćwiczenia redakcyjne oparte na realiach zaczerpniętych z popular-
nych powieści, filmów czy gier. Zamiast zwykłego przepisu kulinarnego dzie-
ci uczą się w klasie IV tworzenia przepisu na napój magiczny, jak to czyni
ulubiony bohater, Harry Potter. Uczniowie są niezwykle zaangażowani w dzia-
łanie pisarskie, ponieważ praca w grupach pozwala na wspólne, sprawniej-
sze tworzenie tekstu, a oparcie na produkcie kultury popularnej rodzi w nich
wspólnotę uczuciową. Stwarza też doskonałą motywację do działań dydak-
tycznych. Oto autentyczne rezultaty pracy dzieci11:

7 R. Kochanowicz: Fantastyka..., s. 46.
8 T. Żabski: Słownik..., s. 216.
9 Wywiad dla „Esensji” z R. A. Ziemkiewiczem: Bez kultury popularnej nie

będzie kultury wysokiej. www.pl/ksiazka/wywiady/tekst
10 Z. A. Kłakówna, I. Steczko, K. Wiatr: Sztuka pisania. Klasy 1-3 gimna-

zjum. Książka nauczyciela. Kraków 2003, s. 11, 12.
11 Lekcje z przytoczonymi rezultatami prowadziła nauczycielka języka polskie-

go, pani dr Anna Kołodziej, w Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach.
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Eliksir przepędzający zły humor
Składniki:
Sok z trzech jabłek czerwonego koloru;
Wyciąg z kiści winogron;
Sok wyciśnięty z siedmiu mandarynek;
Łyżka złocistego miodu lipcowego;
Pół tabliczki gorzkiej czekolady;
Pięć słodkich migdałów;
Listek mięty.

Sposób przyrządzenia:
Owoce opłukać pod krystalicznie czystą wodą. Mandarynki sparzyć

dodatkowo wrzątkiem, wycisnąć sok z owoców. Aby uzyskać klarowny
sok, służący do sporządzenia eliksiru rozweselającego, należy go przefil-
trować trzykrotnie i bardzo szybko przez idealnie białą bibułkę. Można
zwiększyć siłę działania eliksiru przez delikatne jego zmieszanie z łyżką
miodu.

Sparzone i obrane ze skórki migdały oraz gorzką czekoladę pogryzać
po każdym łyku eliksiru podawanego razem z listkiem mięty. Eliksir zy-
skuje jeszcze na mocy, kiedy połączyć jego działanie z porcją lodów lub
dużą górą bitej śmietany.

Eliksir na mądrość
Składniki:
słownik ortograficzny;
kalkulator;
słownik języka angielskiego i niemieckiego;
książka pt. „Życie w dawnej Polsce”;
globus;
nuty Chopina.

Sposób przygotowania:
Do kociołka wlać wodę, zagotować. Wrzucić wszystkie przygotowane

składniki i gotować 25 minut na wolnym ogniu. Wypowiedzieć zaklęcie:
„Czary – mary, fiku – miku, rozum wpada do mojego notesika”. Wypowia-
dając zaklęcie, stale mieszać w kociołku.

Stosowanie:
Rano przed śniadaniem wypić jeden kubek eliksiru. Efekt będzie wi-

dać w szkole – same szóstki.
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Teksty stworzone przez uczniów pokazują, jak wysoką kompetencją ję-
zykową, pragmatyczną i kulturową (tekstotwórczą) dysponują dzieci dzię-
ki lekturze popularnego tekstu. Należy także docenić walory pobudzające
dowcip i wyobraźnię małych twórców12.

Nie do przecenienia jest także zaangażowanie uczniów w czasie przygo-
towań do lekcji (a także działań pozalekcyjnych)13.

Równie interesujące dla współczesnych uczniów (10-, 12-letnich) będą
powieści Doroty Terakowskiej: Córka czarownic czy Lustro pana Grym-
sa. Zwłaszcza ta pierwsza powieść jest świadectwem wejścia polskiej książ-
ki w klasykę gatunku14. Bohaterka powieści D. Terakowskiej, Luelle, dora-
stając (jako Dziecko – Dziewczynka – Panienka – Dziewczyna – Królo-
wa), przechodzi wędrówkę, którą można rozrysować na mapie podobnej
do map wędrówek tolkienowskich bohaterów. Odtwarzanie konkurencyjne-

12 Równie dowcipny jest przepis rymowany (klasa IV):
ELiksir na porost włosów
• nóżka pająka i głowa bąka;
• 4 ogary i 3 komary;
• oko wampira i mała żmija;
• sproszkowany ogon świnki;
• 3 truskawki, 2 malinki.
To wymieszać, ugotować,
Potem głowę posmarować.
Na innej lekcji dzieci uczyły się rymowania przez układanie zaklęć (klasa IV):
1. Czary, mary, dwa ogary,

Niech się spełnią me zamiary.
Niech się schowa nocą sowa.
Niech słoneczko wnet zaświeci,
Niech rozśmieszy wszystkie dzieci.

2. Czary, mary, dwa ogary, garnek stary, szczurów chmary.
   Hokus pokus, maka taka, zaraz zmienię cię w robaka!
3. Żółci się kwaśna cytryna,
   Wiosna piękna się zaczyna.
   Duża róża się czerwieni.
   Niech się mrówka w słonia zmieni!
13 Lektura Harry’ego Pottera skłania dzieci do wielostronnego przygotowy-

wania się do proponowanych przez nauczycielkę działań: przygotowują one z wła-
snej woli stroje, naczynia, przyrządy, wystrój klasy, tak by odpowiadało to at-
mosferze działań ulubionego bohatera. Niezwykle popularne są też organizowane
w szkole konkursy wiedzy o bohaterze i czarodziejskiej krainie.

14 Córka czarownic w 1994 r. została wpisana na Listę Honorową H. Ch. An-
dersena.
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go świata – drogi bohaterki, jej wędrówki pod opieką czarownic będzie atrak-
cyjne dla odbiorcy. Ta książka ma też najwyższe walory wychowawcze. Bo-
haterka przechodzi przez krąg najprostszych doświadczeń: trud, wysiłek,
głód i pragnienie, lęk i nienawiść, wdzięczność i lojalność, dumę i pogardę,
poświęcenie dla innych – by móc spełnić przeznaczenie i przywrócić nie-
szczęśliwemu Królestwu (ojczyźnie) dawne szczęście. Niezwykłą rolę speł-
niają w tej książce opiekunki – czarownice. Korzystają z magii w ostatecz-
ności, wiedząc, że ma ona swoje granice, że nie można jej nadużywać dla
spełnienia własnych zachcianek. Kiedy trzeba, czarownice oddają własne
życie, bo dla królewny jest to jedyna ucieczka. I to przesłanie wychowaw-
cze jest niezwykle cenne dla młodego odbiorcy. Równie cenne jak słowa
Pieśni Jedynej – owej tradycji wpisanej w przekaz słowny. Stąd tylko krok
do poważnej rozmowy z uczniami o roli literatury w życiu narodu15.

Druga z powieści D.Terakowskiej – Lustro pana Grymsa nawiązuje te-
matycznie do dzieł m.in. Carrolla, Endego czy Lewisa: bohaterka, 13-letnia
dziewczyna, przekracza barierę lustra, by znaleźć się w tajemniczej, fanta-
stycznej krainie. Powraca do świata realnego już jako dojrzała osoba, przy-
wróciwszy przedtem utracony w niezwykłej krainie ład.

I znów nauczyciel może wykorzystać zainteresowanie uczniów16: mogą
oni odtwarzać wędrówkę Agaty. Co ciekawsze, mogą odkrywać intertek-
stualność motywów powieści (świat luster, świat snów). Wreszcie, można
skierować zachowania dzieci na działanie twórcze, stosując metodę prze-
kładu intersemiotycznego: uczniowie chętnie wykonają prace plastyczne,
będą operować kolorami, bo książka do takich działań inspiruje (odniesie-
nie do uzupełniania się wszystkich siedmiu barw tęczy). Twórcza postawa
jest bowiem charakterystyczna dla wieku szkolnego, a przejawia się zwięk-
szonym stopniem kreatywności w gestach, w działaniu, w wypowiedzi17.

Jako że konkurencyjność fantastycznego świata przedstawionego jest
nadrzędnym tematem w fantasy18 odbiorcy zostaje „przyznana rola współ-
kreatora, a raczej osobliwego rekonstruktora pseudohistorycznych zdarzeń
w tej fikcyjnej geografii. Konkretyzacja dzieła literackiego, jako aktywna
odpowiedź odbiorcy na inicjatywę komunikacyjną pisarza podejmującego
tę konwencję, znajduje często swoje namacalne odzwierciedlenie w posta-
ci szeregu wykreślonych mapek zawierających kształt fikcyjnych kontynen-
tów, rzek, mórz czy wysp oraz zaznaczonych na nich przebiegach losów

15 Takich wartości nie odnajdziemy w cyklu o Harrym Potterze.
16 Głównie jednak uczennic.
17 R. Gloton, C. Clero: Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1976, s. 54.
18 R. Kochanowicz: Fantastyka...
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bohaterów (miejsca, gdzie stoczyli bitwy, wpadli w pułapki itd.). Rekonstruk-
cja fikcyjnego świata staje się więc jedną z podstawowych atrakcji, których
czytelnik sięgający po opowieść fantasy może oczekiwać”19. Ten swoisty
odbiór zaznacza się od samego początku popularności odmiany20.

Jeśli mamy do czynienia z fantasy, która funkcjonuje w obiegu popular-
nym, odbiorcy zostają dodatkowo uaktywnieni przez fabułę przygodową,
w której zasadniczą rolę odgrywa bohater, zmierzający od przygody do przy-
gody. Z owym wędrowaniem z przygodami i rekonstruowaniem geografii
świata przedstawionego młodzi odbiorcy spotykają się w cyklu opowieści
A. Sapkowskiego o wiedźminie, Geralcie z Rivii21. A. Sapkowski dookreśla
kontury i szczegóły wymyślonej przez siebie czasoprzestrzeni (jakby legen-
darnej lub średniowiecznej). Wykorzystuje baśniowe motywy, wpisuje
w opowieści fragmenty pseudokronik, pseudolegend i pseudohaseł umiesz-
czanych pod kolejnymi rozdziałami, dopełnia konkurencyjny świat. Teksty
te wykorzystuje często dla krytycznej refleksji bądź efektu komicznego: od-
wraca tradycyjne role i schematy zaczerpnięte z baśni i mitów22. Pozwalają
one także na rozbudowanie realiów przedstawionego świata, poprzez na-
gromadzenie szeregu postaci drugiego planu (potworów na wymarciu, el-
fów niszczonych przez ludzi, krasnoludów, czarowników, czarodziejek, któ-
rych magia ociera się o naukę, żołnierzy, królów, jednorożców etc.), rekwi-
zytów, jak też przez wprowadzenie bogactwa fikcyjnych elementów topo-
graficznych (ogrodów, lasów, zamków, rzek, wysp). Odbiorca staje się ich
współtwórcą, bowiem im więcej szczegółów, tym więcej pustych miejsc do
wypełnienia.

Najbardziej wartościowe w opowiadaniach A. Sapkowskiego jest mówie-
nie o dzisiejszych czasach w masce parodii i karykatury – bez wydawania
ocen, jest też przedstawianie problemów, które każą się zastanowić nad me-
chanizmami cywilizacji. Na przykład, rasy „nieludzi” są tępione przez czło-
wieka – jest mowa o nietolerancji; Geralt, zmutowany człowiek, przeżywa
problemy emocjonalne, bo jego kodeks etyczny okazuje się prawie zawsze
bezużyteczny; państwa są źle rządzone, a cierpią na tym prości ludzie. Jed-
nak fantasy z opowiadań A. Sapkowskiego niesie też zagrożenia – manife-

19 R. Kochanowicz: Fantastyka..., s 40.
20 Tu tkwią początki dominującej współcześnie formy rozrywki związanej z ca-

łym szeregiem gier planszowych, fabularnych, szczególnie gier komputerowych –
immanentną cechą tych form jest interaktywność – mamy do czynienia nie z typo-
wym odbiorcą, ale z użytkownikiem, współtwórcą.

21 Chodzi o dwa zbiory opowiadań: Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia.
22 Np. „Bestia” okazuje się niegroźna, a „Piękna” – potworem.



34 POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

stowane postawy często są dalekie od wzorców etycznych i wyznawanej
w baśniach aksjologii. Dlatego ważne jest, by z uczniami omówić ujęty
w opowiadaniu światopogląd. Wspólne z uczniami określanie charakteru
przedstawionego świata, jego rekonstrukcja (praw i zasad panujących w tym
świecie, pseudogeografii, wierzeń, aksjologii) może prowokować do reflek-
sji nad światem rzeczywistym.

Ponadto na tym etapie edukacji (poziom gimnazjum) można młodych od-
biorców prowadzić do refleksji nad źródłami wykorzystanymi w tworzeniu
świata przedstawionego – wskazać pierwowzory konkretnych postaci czy
motywów. Na przykład, poszukać „budulca”, który posłużył Sapkowskie-
mu: na „elfy” pochodzące z mitologii germańskiej, ich wyobrażenia w baj-
kach, u Tolkiena; na pochodzenie nazwy „silvan”; na motywy historyczne,
jak trubadur, feudalizm23. Przy okazji można wpływać na świadomość języ-
kową uczniów, zwracając uwagę na problemy stylizacji językowej.

Z mniej ambitnych zadań, za to z pewnością chętnie przez uczniów –
czytelników Sapkowskiego wykonywanych, zaproponujmy uczniom odtwo-
rzenie opisowe (czy intersemiotyczne) na podstawie cyklu opowiadań re-
aliów świata wiedźmina: zaczerpniętych ze średniowiecza, współczesnych
(np. genetyka), opisu mieszkańców (a więc oprócz ludzi: elfów, krasnolu-
dów i leśnych driad, postaci baśniowych, np. szewczyka Dratewki bez upięk-
szeń – czyli Kozojeda, smoków i innych potworów).

Młodzież czyta fantasy, co w szkole może być wykorzystane do pokaza-
nia, że tradycja i klasyka także budują tę literaturę, że ona czerpie z ich źró-
dła. Taki sposób edukowania zwraca uwagę uczniów na wartości tradycji
i kultury, zachęca do współpracy, a obie strony (nauczyciela i ucznia) uczy
twórczego wykorzystania także literatury popularnej.

dr Bernadeta Niesporek-Szamburska – jest zatrudniona w Katedrze
Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje
się problematyką psycho- i socjolingwistyczną, także stylistyczną (por.:
Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”), Katowice 1990).
Ostatnio zajmuje się w badaniach językowym obrazem świata w twórczo-
ści dzieci (por.: Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twór-
czości dzieci, Katowice 2004) oraz literaturą popularną dla dzieci. Wspól-
nie z Danutą Bulą pracuje nad problemami nabywania kompetencji komu-
nikacyjnej przez dziecko na różnych etapach jego rozwoju, czego rezulta-
tem jest szereg publikacji współautorskich.

23 Por. R. Kochanowicz: Fantastyka...



35POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

Bogdan Zeler

Kilka uwag o Internecie i nauczaniu jêzyka polskiego

Szkoła polska, a więc także szkolna polonistyka znalazła się w okresie
zasadniczych przemian organizacyjnych i programowych. Ich zwieńczeniem
staje się nowa matura z języka polskiego, którą po raz pierwszy będą w tym
roku zdawać uczniowie. Zmianie ulega zarówno formuła egzaminu pisem-
nego, który sprowadzony zostaje w dużej części do rozumienia czytanego
tekstu, jak i forma egzaminu ustnego, zakładającego obecnie prezentację
wcześniej przygotowanego tematu. Szczególnego znaczenia nabiera w tym
kontekście umiejętność samokształcenia. W podstawie programowej naucza-
nia języka polskiego w szkole średniej znajdujemy następujący zapis doty-
czący tych kwestii:

1) syntetyzowanie poznanego materiału: scalanie zebranych informacji
w problemowe całości,

2) korzystanie z literatury fachowej: notowanie, relacjonowanie; opis
bibliograficzny,

3) korzystanie z różnych źródeł informacji (dokumentów, leksykonów, en-
cyklopedii, słowników, baz danych, nagrań magnetofonowych i magneto-
widowych, Internetu).

Konieczność takiego przygotowania uczniów sprawia, że szczególną rolę
zacznie odgrywać umiejętność poruszania się w sieci i korzystania z jej za-
sobów.

Drugim źródłem powiązań szkolnej polonistyki z Internetem są zmiany,
jakim podlega sama literatura pod wpływem „sieciowości”. W innym miej-
scu zwracałem uwagę na najważniejsze wyznaczniki tych przemian. „Jedną
z zasadniczych kwestii dla świata współczesnego jawi się opozycja «wnę-
trze»/«zewnętrze». Literatura była zawsze pojmowana jako emanacja «wnę-
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trza». Szczególnie wyraźnym tego przykładem była liryka rozumiana jako za-
pis tego, «co w duszy gra». Postawa taka zakładała, iż twórca w pełni jest
świadomy swej tożsamości. Sytuacja ta ulega zasadniczej zmianie w przy-
padku tekstów literackich funkcjonujących w sieci. Tu niejako u począt-
ków tkwi założenie, że tekst stanie się wspólną własnością nadawcy wypo-
wiedzi i jej odbiorców. Tożsamość twórcy ulega więc zachwianiu lub swo-
istemu zwielokrotnieniu. Tekst nie staje się manifestacją «ja», lecz sygna-
łem otwarcia na drugiego człowieka, którego tożsamość jest bliżej nieokre-
ślona, być może zafałszowana lub zmyślona [...].

Zjawiskiem najbardziej charakterystycznym dla obiegu literatury w In-
ternecie jest hipertekst, zakładający nielinearny sposób zorganizowania da-
nych połączonych linkami oraz wiele możliwości jego odczytania. Publiko-
wane w sieci powieści hipertekstowe, czyniąc z czytelnika współautora tek-
stu, wyzwalają jego postawę interaktywną, prowokują do ingerencji w tekst,
nieustannego wspótworzenia dzieła otwartego. Czytelnik przemieszcza się
(nawiguje) po hipertekście według własnego uznania. Korzystanie z hiper-
tekstu umożliwia nie tylko nawigację pomiędzy kolejnymi tekstami, czy jego
częściami, ale przechodzenie do wypowiedzi o charakterze graficznym, fil-
mowym czy dźwiękowym. Ten multimedialny charakter sprawia, że powsta-
je zupełnie nowa jakość nieobecna w literaturze rozumianej w tradycyjny
sposób. Literatura daje się określić jako byt tworzony i odczytywany w śro-
dowisku hipertekstowym. Szczególnego znaczenia nabierają punkty węzło-
we, centra, w których «przecinają się tory lektury, które czytać można wiele
razy i które co chwila rzucają na całość inne światło»1. Obok wskazanych
wyżej jej zasadniczym wyznacznikiem jest wariantowość elementów dzieła
literackiego”2.

Zmianie podlegają tradycyjne instytucje życia literackiego, których miej-
sce zajmują grupy dyskusyjne, wymiana informacji pocztą internetową, dys-
kusje prowadzone za pomocą komunikatorów etc. Powoduje to, że zmienia
się aksjologia dzieła literackiego. Ogólnie przyjęte i ustalone normy warto-
ściowania podlegać mogą zanegowaniu, a ich miejsce zajmą luźne uwagi
interpretatora. Szczególna rola zdaje się przypadać tu czatom internetowym,
gdzie dochodzi do w miarę swobodnego komentowania dzieł literackich; po-
dobny, luźny charakter mają komentarze dopisywane do artykułów pomiesz-
czonych na internetowych stronach.

1 M. Pisarski: Kartografowie i kompilatorzy. Pół żartem, pół serio o praktyce
i teorii hiperfikcji w Polsce. W: liternet.pl. Red. P. Marecki. Kraków 2003, s. 27.

2 Por. B. Zeler: Internet i literatura. W: Oblicza Internetu. Red. M. Sokołow-
ski. Elbląg 2004, s. 88-89.
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Dodajmy wreszcie, że młodzi ludzie obcują na co dzień z formą fabular-
nej wypowiedzi, jaką są gry internetowe, co z pewnością sprawia, że ina-
czej niż dotychczas patrzą na teksty fabularne tradycyjnie pojmowane.

Wszystkie te przemiany sprawiają, że trzeba na nowo postawić pytanie
o charakter szkolnej edukacji literackiej.

Zastanówmy się, jakie możliwości stwarza korzystanie z Internetu w szko-
le. Po pierwsze jawi się być Internet biblioteką sieciową, w której dostęp-
nych jest wiele tekstów literackich. Ograniczenia prawa autorskiego spra-
wiają, że najczęściej są to pozycje starsze, ale w przypadku poszukiwań ucz-
niowskich nie jest to dużym utrudnieniem. Wszak lektura szkolna w znacz-
nej mierze zasadza się na tekstach literackich arcydzieł. Przykładem takiej
sieciowej biblioteki może być strona założona przez pracowników Uniwer-
sytetu Gdańskiego www.monika.univ.gda.pl/~literat/.

Znajdziemy w sieci również wiele stron zawierających bazy danych po-
święcone życiu i twórczości poszczególnych pisarzy. Wiele takich adresów
odnaleźć można w książce Reinharda Kaisera Literackie spacery po Inter-
necie3, która zawiera wielką liczbę informacji o miejscach w sieci, które
mogą zainteresować miłośników książki i literatury, m.in. adresy katalo-
gów największych światowych i polskich bibliotek, listy baz danych, ency-
klopedii, słowników, leksykonów, a także gazet i czasopism.

Przypomnieć należy, że sieć żyje, podlega nieustannym przemianom, jed-
ne strony zanikają, inne pojawiają się. Dlatego szczególną uwagę zwrócić
należałoby na umiejętność posługiwania się internetowymi wyszukiwarka-
mi, umiejętność właściwego formułowania wpisywanych zapytań.

Wspomniałem już, że jest Internet miejscem aktywnego życia literackie-
go, dzięki czemu rozwija wrażliwość estetyczną, uczy formułowania sądów,
umiejętności polemizowania. Wszystko to z pewnością sprzyja osiąganiu
celów polonistycznej edukacji.

Korzystanie z Internetu pociąga za sobą również szereg zagrożeń. Ge-
neralnie zagrożenia te powodują negatywne konsekwencje, które można ok-
reślić jako: psychiczne (uzależnienie, oderwanie od życia), moralne (niekon-
trolowany dostęp do informacji), społeczne (anonimowość, zachowania nie-
etyczne), intelektualne (bezgraniczne zaufanie do informacji czerpanych
z Internetu; niedostrzeganie „szumu informacyjnego”). Szczególnie niebez-
pieczne są te ostatnie. Obok wiedzy autentycznej znajdujemy w sieci sze-
reg wiadomości mylących, niedokładnych, przekłamanych lub zmanipulo-
wanych. Bezkrytyczne korzystanie z nich mogłoby stanowić dość poważne
zagrożenie dla dydaktyki.

3 R. Kaiser: Literackie spacery po Internecie. Kraków 1997.
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Osłabieniu ulega pozycja nauczyciela, który do tej pory występował
w roli absolutnego autorytetu. Teraz uczeń jest w stanie szybko zweryfiko-
wać informacje przez niego udostępniane. Nie ulega również wątpliwości,
że proponowane w sieci sposoby upowszechniania tych informacji są o wie-
le bardziej atrakcyjne niż te proponowane przez szkolną dydaktykę, gdzie
wciąż jeszcze zdaje się królować tablica i kreda.

Wszystko to prowadzi do kilku wniosków. Zmianie powinien ulec paradyg-
mat myślenia o nauczaniu języka polskiego. Generalnie – można by rzecz spro-
wadzić do postulatu prowadzenia w szkole szeroko rozumianej edukacji medial-
nej. Rozmiary tego szkicu nie pozwalają na rozwinięcie tej kwestii. Podkreślmy
jednak, że w edukacji owej chodzi nie tylko o wykształcenie umiejętności ko-
rzystania z Internetu. Równie ważne jest zwrócenie uwagi ucznia na niebezpie-
czeństwa związane z korzystaniem z sieci. Ale najważniejszym zadaniem tej edu-
kacji wydaje się wykształcenie człowieka, którego charakteryzuje „odpowiedzial-
ność ludzka, warunek nieodzowny moralności międzyludzkich stosunków [...]
Mogą ją posiąść tylko ludzie, którzy opanują trudną sztukę tolerancji dla stanu
bolesnej skądinąd wieloznaczności i niepewności. Dojrzały człowiek to taki, który
potrzebuje tego co niejasne i nieznane”4. Cel ten musi być osiągnięty nie tylko
na drodze edukacji informatycznej ale i – ze względu na jego głęboki moralny
wymiar – polonistycznej.

Zainteresowanych omówioną problematyką Czytelników zachęcam do
lektury następujących książek:

1. L. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenia: Edukacja medial-
na. Toruń 2003;

2. A. Ogonowska: Edukacja medialna, klucz do rozumienia społecznej
rzeczywistości. Kraków 2003;

3. R. Kaiser: Literackie spacery po Internecie. Kraków 1997;
4. Oblicza Internetu. Red. M. Sokołowski. Elbląg 2004.

prof. UŚ dr hab. Bogdan Zeler – pracuje w Zakładzie Komunikacji Kulturo-
wej Instytutu Nauk o Kulturze. Zajmuje się komunikacją literacką w mediach,
poezją romantyczną i współczesną oraz sferą sacrum w literaturze. Opubliko-
wał następujące książki: Teofania we współczesnej liryce polskiej (1993), Zro-
zumieć poezję współczesną (1995), O poezji Wisławy Szymborskiej (1996),
Poezja i...; studia, szkice, interpretacje (1998), Po wiersz tak prosty, że każdy
zrozumie: o poezji księdza Jana Twardowskiego (2001). Odcień słowa. Pod-
ręcznik do kształcenia literackiego dla liceów ogólnokształcących i liceów pro-
filowanych (2002).

4 Z. Bauman: O ładzie, który niszczy i chaosie, który tworzy. W: Formy es-
tetyzacji przestrzeni publicznej. Red. A. Zeidler-Janiszewska, J. S. Wojciechow-
ski. Warszawa 1998, s. 22.



39POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

O PODRÊCZNIKACHO PODRÊCZNIKACH

Aleksandra Achtelik
B. Serafin, A. Achtelik: Miło mi panią poznać.

Język polski w sytuacjach komunikacyjnych.
Katowice 2001, 2003.

Mi³o mi pani¹ poznaæ..., ale jak z „pani¹” pracowaæ?

Książka Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunika-
cyjnych powstała z myślą o cudzoziemcach, którzy po raz pierwszy styka-
ją się z językiem polskim i chcą w krótkim czasie poznać podstawy gra-
matyki języka polskiego oraz umieć odnaleźć się w prostych sytuacjach ko-
munikacyjnych. Podręcznik składa się z czterech części: dwudziestu jed-
nostek tematycznych, z których każda zorganizowana jest wokół konkret-
nej sytuacji komunikacyjnej; tabel gramatycznych; klucza do ćwiczeń oraz
tłumaczeń dialogów na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,
rosyjski (w kolejnym wydaniu dołączy do niech jeszcze tłumaczenie wło-
skie i duńskie). Całość została poprzedzona alfabetem oraz ćwiczeniami fo-
netycznymi1. Książka, choć przeznaczona jest do pracy z nauczycielem, może
także służyć jako samouczek2.

1 Szerzej na temat sposobu wprowadzenia poszczególnych głosek oraz ćwi-
czeń fonetycznych pisałyśmy w artykule dotyczącym koncepcji podręcznika. Por.
A. Achtelik, B. Serafin: Miło mi panią poznać... – projekt podręcznika. W: Inne
optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury pol-
skiej i języka polskiego jako obcego. Katowice 2001, s. 374.

2 Pomocne tutaj stają się przekłady dialogów umieszczonych w poszczegól-
nych jednostkach tematycznych na języki obce. Chcemy jednak zaznaczyć, że tzw.
Tłumaczenia dialogów stają się także pomocne podczas pracy studenta z nauczy-
cielem. Student może sprawdzić znaczenie poszczególnych słów lub całych zwro-



40 POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

Do podręcznika nie zostały dołączone wskazówki metodyczne dla na-
uczycieli, choć metodyczne intencje autorskie znaleźć można we Wstępie
poprzedzającym kolejne wydania. Pewną wskazówką dla nauczyciela może
stać się układ podręcznika oraz preferowane podejście komunikacyjne3, któ-
rego podstawowym celem jest „osiągnięcie [przez studenta – A. A.] kom-
petencji komunikacyjnej, rozumianej jako umiejętność efektywnego poro-
zumiewania się w sposób odpowiadający danej sytuacji”4.

Układ materiału zamieszczonego w podręczniku został podporządkowa-
ny wybranym sytuacjom komunikacyjnym. Poszczególne jednostki tematycz-
ne, a znajduje się ich w podręczniku dwadzieścia, zostały rozplanowane wo-
kół sytuacji życia codziennego, w których najczęściej cudzoziemiec znajdu-
je się, odwiedzając po raz pierwszy Polskę. Stąd znalazły się wśród nich:
przedstawianie się i krótka prezentacja, zakupy w sklepie spożywczym
i odzieżowym, rozmowa telefoniczna, zamawianie taksówki, pytania o go-
dzinę, o drogę, wizyta u lekarza etc. Zaproponowane tematy nakreślają
przed nauczycielem podejmowaną problematykę zajęć, materiał leksykalny.
Powalają na opanowanie przez studenta podstawowego słownictwa z za-
kresu Ja i mój świat oraz opanowania tzw. małej gramatyki języka polskie-
go.

Poszczególne jednostki tematyczne zostały zbudowane wokół stałej re-
guły: na początku znajduje się dialog, następnie ćwiczenia komunikacyjne
mające na celu wprowadzenie i utrwalenie leksyki oraz materiału grama-
tycznego. Ponadto w większości jednostek na końcu każdej lekcji znajdu-
ją się tablice z ilustracjami grupujące nowe słownictwo związane z prezen-
towanym tematem. Stały schemat ułożenia materiału w poszczególnych jed-
nostkach ułatwia pracę dydaktyczną.

Chcę zaznaczyć, że każda w ten sposób zbudowana jednostka tematyczna
nie jest równoważna z jedną jednostką lekcyjną. Przy założeniu, że lekcja
trwa 90 minut, w zależności od tematu przewidujemy, że jedna jednostka pod-
ręcznikowa dzieli się na dwa lub trzy spotkania z uczniem. Oczywiście, wa-
runkowane to jest tempem pracy preferowanym przez nauczyciela. Wycho-
dzimy z założenia, że nauczyciel pierwszą lekcję poświęci na ćwiczenia wpro-

tów w kontekście, co naszym zdaniem działa korzystnie na zapamiętywanie kon-
kretnych struktur składniowych.

3 H. Komorowska. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 2003, s. 27;
A. Czechowska. Kompetencja komunikacyjna w glottodydaktyce. W: Wrocławska
dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji
Stowarzyszenia „Bristol”. Red. A. Dąbrowska. Wrocław 2004, s. 13-19.

4 H. Komorowska: Metodyka nauczania..., s. 27.
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wadzające, których celem jest nakreślenie sytuacji komunikacyjnej, wpro-
wadzenie podstawowej leksyki oraz struktur składniowych typowych dla
danej sytuacji, zaś na drugim spotkaniu utrwali i poszerzy wcześniej pozna-
ny materiał i przede wszystkim zautomatyzuje umiejętności studenta, co pro-
wadzić będzie do płynności jego samodzielnych wypowiedzi.

Materiały składające się na kolejne jednostki podręcznika stwarzają na-
uczycielowi możliwość rozpoczęcia lekcji od ćwiczeń przygotowujących do
mówienia i polegających na wprowadzeniu nowego słownictwa poprzez od-
wołanie się do ilustracji z tablic umieszczonych na końcu każdej jednostki
tematycznej. Zabieg taki pozwala na zarysowanie tematyki lekcji, wprowa-
dzenie nowego słownictwa, które jest niezbędne do dalszej pracy. Ponadto
wykorzystanie materiału ikonicznego z proponowanych przez nas tabel nie-
jednokrotnie staje się przyczynkiem do tego, aby zapoznać studenta z pol-
skimi realiami kulturowymi. Pojawiają się tutaj często autentyczne materiały
w postaci druków urzędowych, pocztówek, biletów, kart telefonicznych etc.
Ponadto zebrane ilustracje przybliżają wiedzę na temat polskiej kultury –
w podręczniku zamieszczone zostały reprodukcje arcydzieł malarstwa pol-
skiego, ikonki portretujące wybitnych przedstawicieli polskiej kultury, czy
wreszcie zdjęcia polskich strojów ludowych i potraw świątecznych, etc.

Wykorzystując podczas zajęć materiał ikoniczny, od razu łączymy tutaj
poznawanie i zapamiętywanie nowej leksyki z umiejętnością czytania, po-
nieważ na dole każdej tabeli z ilustracjami znajdują się podpisy prezentowa-
nych przedmiotów.

Ilustracje w Miło mi... pojawiają się także zawsze w postaci rysunków
równolegle z tekstem dialogu, który rozpoczyna każdą jednostkę tematycz-
ną. Rysunki te obrazują sytuację zarysowaną w dialogu. Mają one pomóc
w zrozumieniu całości komunikatu. Ponadto dają wiele możliwości nauczy-
cielowi. Mogą bowiem stanowić punkt wyjścia do ćwiczeń w mówieniu lub
pisaniu (tzw. ćwiczenia przedkomunikacyjne). Nauczyciel może poprosić
studenta, by odpowiedział na pytanie: co widzi? Co mówią przedstawione
na ilustracji osoby... Może także zastosować ćwiczenia polegające na po-
budzaniu wyobraźni ucznia, np. co zdarzyło się wcześniej lub co nastąpi po
wydarzeniach zobrazowanych na rysunku (tzw. wnioskowanie z obrazka).
Ponadto do ilustracji można także powrócić w końcowym ogniwie lekcji i po-
prosić studentów, by wcielili się w role postaci przedstawionych na obraz-
ku i stworzyli własne dialogi. Ćwiczenia te mogą mieć zarówno charakter
ustny, jak i pisemny. Tego typu praca zapewne jest pomocna we wprowa-
dzaniu i przećwiczeniu nowej leksyki, a także w zautomatyzowaniu typo-
wych dla konkretnej sytuacji komunikacyjnej struktur składniowych. Ponad-
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to otwiera przed studentem możliwość samodzielnego konstruowania wy-
powiedzi i wzbogacania jej o struktury wcześniej poznane.

W zależności od celów, którym mają służyć ilustracje, mogą one stano-
wić element wprowadzający do lekcji lub stać się ćwiczeniami podsumowu-
jącymi całość pracy. Stąd ilustracje w podręczniku stanowią równoważną
część całości, a nie są tylko formą ozdobnika.

Następnie nauczyciel może wybrać dwie drogi pracy: bądź zdecyduje
się na pracę z dialogiem, bądź stosując metodę krok po kroku, rozpocznie
od ćwiczeń komunikacyjnych. Ćwiczenia w każdej jednostce podręcznika
ułożone są gradacyjnie ze względu na stopień trudności. Nauczyciel może
wykorzystać część z nich jako ćwiczenia wdrażające do tematu. Wszyst-
kie ćwiczenia mają charakter komunikacyjny, czyli zawsze odzwierciedla-
ją autentyczną komunikację (często mają formę minidialogów).

Polecenia do ćwiczeń zostały zamieszczone w dwóch językach: polskim
i angielskim. Ponadto język medium pojawia się także w nazewnictwie me-
tajęzykowym. Użycie języka medium tłumaczymy tym, że student przede
wszystkim musi zrozumieć polecenie. Jednakże zakładamy, że podczas lek-
cji nauczyciel posługuje się tylko językiem polskim. Student w razie wąt-
pliwości korzysta z tzw. tłumaczeń dialogów lub czyta polecenia w języku
angielskim.

Każde ćwiczenie zostało ponadto poprzedzone wzorem, w którym sy-
gnalizuje się poruszany problem gramatyczny. Jednakże to po stronie na-
uczyciela leży objaśnienie problematyki gramatycznej poprzez odwołanie
się do materiału zebranego w tabelach gramatycznych. Proponowane przez
nas ćwiczenia stwarzają zarówno możliwość poszerzania kompetencji mó-
wienia, pisania, jak i rozumienia tekstu pisanego (niejednokrotnie pojawiają
się wspomniane teksty autentyczne, jak: menu, bilet kolejowy).

Zaznaczyć chcemy wyraźnie, że materiał w podręczniku zawsze podpo-
rządkowany jest sytuacji komunikacyjnej. Założyłyśmy, że student zawsze
więcej rozumie, aniżeli potrafi wyartykułować5, stąd nie stroniłyśmy od uży-
wania skrótów czy elips, starałyśmy się zawsze stosować jak najbardziej
autentyczne typy pytań i odpowiedzi dla danej sytuacji komunikacyjnej.
Oczywiście teksty zamieszczone w podręczniku są preparowane, ale stara-
łyśmy się uniknąć sztuczności i pokazać język zbliżony do mowy potocz-
nej.

5 Por. W. Martyniuk: Autentyzm i autonomia w nauczaniu i uczeniu się języka
obcego. W: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji Grupy
„Bristol”. Red. W. T. Miodunka. Kraków 1997, s. 32-33.
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Istotną rolę w podręczniku stanowią marginesy. Mogą one służyć oczy-
wiście do zapisywania własnych notatek, ale przede wszystkim student od-
najdzie tu ważne informacje gramatyczne, leksykalne, komunikacyjne oraz
ćwiczenia fonetyczne. Na marginesach umieszczone zostały nie tylko po-
jedyncze słowa, które wprowadzone są w danej jednostce, ale także zwro-
ty (oficjalne i nieoficjalne) typowe dla konkretnej sytuacji komunikacyj-
nej. Ma to być pomocne szczególnie podczas samodzielnej nauki lub po-
wtórek.

Ważną rolę w procesie glottodydaktycznym stanowi nauczanie słownic-
twa. Jak wiadomo, częstą przyczyną problemów w komunikacji są braki lek-
sykalne. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, starałyśmy się dać uczniowi
korzystającemu z naszego podręcznika jak najwięcej okazji do poszerza-
nia i utrwalania słownictwa. Jako że podręcznik jest silnie podporządko-
wany celom komunikacyjnym, materiał leksykalny pojawia się w kontek-
stach i w zakresie jak najbardziej charakterystycznym dla danej sytuacji ko-
munikacyjnej. Jeśli nawet student popełni błąd gramatyczny, to istnieje zna-
czne prawdopodobieństwo, że dzięki użyciu słów właściwych w danej sy-
tuacji jego intencja komunikacyjna zostanie zrozumiana6. Konstrukcja po-
szczególnych jednostek tematycznych pozwala nauczycielowi na zastoso-
wanie trzech etapów nauczania słownictwa: ćwiczeń przedkomunikacyjnych
(wprowadzanie nowej leksyki), utrwalania nowego słownictwa poprzez po-
szczególne ćwiczenia zamieszczone po dialogu oraz powtarzania i utrwa-
lania poprzez pracę z dialogiem, wreszcie ćwiczenie kończące każdą jed-
nostkę podręcznikową w postaci uproszczonego dialogu do uzupełnienia.

Praca z dialogiem polega zarówno na czytaniu tekstu (ćwiczenia artyku-
lacyjne, intonacyjne), jak i aktywności ucznia zmierzającej do rozumienia tek-
stu pisanego. Po stronie nauczyciela leży prezentacja dialogu w postaci
głośnego czytania oraz korekta ewentualnych błędów fonetycznych i into-
nacyjnych. Rozwinięciem dialogów mogą być ćwiczenia polegające na two-
rzeniu pytań związanych z tekstem i odpowiedzi na nie, szukaniu słów klu-
czy, wokół których zorganizowany jest tekst.

Zaznaczyć pragniemy, że wszystkie lekcje mają charakter otwarty. W re-
alizacji materiału podręcznikowego wiele zależy od inwencji nauczyciela,
który może wzbogacać zajęcia własnymi pomocami, np. w postaci dodatko-
wych ćwiczeń komunikacyjnych i gramatycznych.

Poszczególne jednostki lekcyjne mają na celu przede wszystkim wykształ-
cenie u studenta zdolności samodzielnego konstruowania wypowiedzi

6 H. Komorowska: Metodyka nauczania..., s. 115.
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i w efekcie odniesienie sukcesu komunikacyjnego. Stąd wiele ćwiczeń otwar-
tych jest na inwencję ze strony uczącego się.

Mamy nadzieję, że nasza książka jest atrakcyjnym materiałem dydaktycz-
nym, który pomoże w nauce języka polskiego cudzoziemcom, a nauczycieli
zainspiruje do tworzenia ciekawych projektów zajęć i strategii nauczania.

dr Aleksandra Achtelik – jest adiunktem w Zakładzie Teorii i Historii
Kultury, współpracownikiem Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Od 2002
roku kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania
Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Autorka książki Wene-
cja mityczna w polskiej literaturze XIX i XX wieku (2002) oraz współau-
torka podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego pt. Miło mi panią
poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych (Katowice 2001,
2003). Prowadziła wykłady gościnne na Uniwersytecie w Mińsku (Biało-
ruś), w Halle (Niemcy) i w Neapolu (Włochy).
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Piotr Garncarek
P. Garncarek: Czas na czasownik. Materiały do nauczania języka

polskiego jako obcego. Kraków 2001, 2004.

O przemijaj¹cej magii podrêczników do nauki jêzyka obcego,
czyli dlaczego nadszed³ Czas na czasownik

W procesie glottodydaktycznym podręczniki pełnią rolę kapitalną. Trud-
no wyobrazić sobie naukę obcego języka bez „wyposażenia” w odpowied-
ni, wymagany czy zalecany podręcznik. On właśnie daje nam poczucie swo-
istego bezpieczeństwa i znamionuje, choćby pozornie, odpowiednie przy-
gotowanie do systemowej nauki. Nie inaczej dzieje się i w trakcie przy-
swajania języka polskiego, rozumianego jako obcy. Tu coraz konsekwent-
niej opracowywane są materiały, których gramatyczny i leksykalny inwen-
tarz odpowiada poszczególnym poziomom nauczania. Tak powstają pod-
ręczniki kursowe.

Dawno już mamy za sobą ustalenia dotyczące tego, jaki program należy
zawrzeć w nich na poziomie podstawowym (progowym), średnim czy za-
awansowanym. Tę swoistą unifikację przyspieszył zbudowany w ostatnich
latach system certyfikacji języka polskiego jako obcego. System porówny-
walny z europejskimi standardami i rozpoznawalny w obrębie poświęconych
mu opracowań i publikacji. Wszystko to powoduje, że najnowsze podręcz-
niki są opatrzone informacją awizującą zgodność z wymogami i zakresami
egzaminacyjnymi. Tu również trudno sobie wyobrazić, że można dochodzić
do wymaganych standardów i kompetencji z pominięciem podręczników. Nie
ma zresztą takiej potrzeby. Zwłaszcza w sytuacji niebywałej dotychczas w na-
uczaniu polskiego jako obcego, to jest w sytuacji mnogości podręczników
i materiałów uzupełniających.
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W formułę podręcznika wpisują się więc wszelkie możliwe wzorce i przy-
zwyczajenia. Żaden to przecież zarzut. Nie ma raczej niczego zdrożnego w ko-
rzystaniu z wypróbowanych standardów i metod. Nic też nie zapowiada
zmierzchu podręcznikowych opracowań. Problem jednak istnieje. Łatwo go
wypatrzyć w układzie lekcji, ćwiczeń i tekstów. Te rozbudowywane bywają
nad miarę, lub specyficznie ukierunkowywane.

Rzecz cała w trudności zdefiniowania nowej funkcji podręcznika prze-
znaczonego do nauki języka obcego, w tym znaczeniu i polskiego. Od daw-
na już zakłada się, że właśnie podręczniki dają wyjątkową sposobność, by
rozszerzyć edukację językową o znacznie szersze obszary wiedzy o świe-
cie przynależne nosicielom tegoż języka. Tak z wolna, lecz systematycz-
nie, a raczej systemowo, odnajdujemy w kolejnych opracowaniach rozbu-
dowane konteksty lingwokulturowe, socjokulturowe, kulturoznawcze czy
realioznawcze. To w pewnym sensie konsekwencja antropologicznych ba-
dań i ustaleń, eksponujących specyfikę kultur wspólnotowych, a więc et-
nicznych czy narodowych. Dziś trudno już sobie wyobrazić, by autorzy pod-
ręczników nie starali się wzbogacać swoich opracowań o szeroko pojęty
kontekst kulturowy, pozostający w mniej lub bardziej uprawnionej relacji
z nauczanym językiem. Dzieje się tak na wszystkich poziomach naucza-
nia. Uznano, słusznie, że język w oderwaniu od świata, jaki opisuje i wy-
raża, jest jedynie systemem komunikacyjnym, odartym z odniesień i ko-
dów, które przez stulecia kształtowały go i czyniły jego specyfikę. Wszystko
to powoduje, że podręczniki stały się również pierwszymi przewodnikami
po kulturze narodu, którego język sobie przyswajamy. Tak formułowane
zapewne zwiększyły swoją atrakcyjność. Nie stały się jednak bardziej efek-
tywne w przekazie swojej pierwotnej i podstawowej funkcji, jaką zawsze
przecież pozostanie nauka struktury języka, jego gramatyki i leksyki. Można
nawet zaryzykować stwierdzenie, że podręczniki takie „zrobiły się niejako
wolniejsze”. Nie jest bowiem zadaniem łatwym połączenie wielu funkcji,
nawet tak pokrewnych, w obrębie jednego opracowania. Tu językowa do-
minanta zawsze będzie dopominać się o swoje miejsce czy obszar.

Drugim „zarzutem”, jaki można postawić podręcznikom, przynajmniej tym
przeznaczonym do nauki polszczyzny przez cudzoziemców, jest wiejąca
z nich nuda. Rzecz nie w układzie gramatycznym czy doborze leksyki. Cho-
dzi o pomysły tekstów i dialogów. Raczej nigdzie nie sprawdził się scena-
riusz fabularny. Taki, w jakim poszczególne teksty układają się w jedną, za-
zwyczaj rodzinną fabułę. „Gwoździem do trumny” jest tu zawsze przemożna
chęć kreowania typowych sytuacji komunikatywnych. To, z metodycznego
punktu widzenia jak najbardziej słuszne założenie, skazuje uczącego się na
nieunikniony pobyt w restauracji, kinie lub teatrze, bibliotece i aptece, wcze-
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śniej oczywiście u lekarza, w sklepie, hotelu, szkole, przejazd pociągiem lub
samolotem, tu więc dworzec czy lotnisko itd. Jakby tego nie było dosyć,
serwujemy naszym słuchaczom spotkanie z „typową” rodziną. Musi iryto-
wać nieznośna poprawność socjalna tych bohaterów. Rodzice są zawsze
wykształceni. Tata bardziej technicznie (najczęściej inżynier, czasem lekarz),
mama w uzupełnieniu jest nauczycielką. Dzieci mają dwoje – płci obojga,
zróżnicowanych wiekowo. To starsze już studiuje (naj-częściej medycynę
lub prawo), młodsze chodzi jeszcze do szkoły podstawowej lub średniej, ale
za to świetnie się uczy.

Jeśli nawet rzecz cała rozgrywa się w myśl innych założeń, a nasi boha-
terowie nie są poprawną rodziną, to i tak zawsze pozostajemy w środowi-
sku ludzi wykształconych i dobrych, a nawet szlachetnych. Ich problemy
mają wymiar przeziębienia lub niepunktualnej dziewczyny. I w tym nie ma
w zasadzie niczego złego. Podobnie zresztą, jak nie ma i niczego interesują-
cego. Owa skłonność do pozostawania w odrealnionym, ale zawsze popraw-
nym świecie, bierze się chyba z kilku błędnych założeń. W ich liczbie nale-
ży wymienić na pierwszym miejscu chęć przedstawienia w dobrym świetle
statystycznego Polaka. Statystycznego, czyli prawie każdego, czyli tak na-
prawdę żadnego. Podstawowym zarzutem skierowanym pod moim adresem,
kiedy prosiłem o recenzje opracowania Czas na czasownik, było stwierdze-
nie, że nie lansuję w nim pozytywnego wizerunku Polaka. To prawda, jeśli
założyć, że poprawność ta mieści się jedynie w obrębie opisanej wyżej ro-
dziny, gdzieś między uniwersytetem, szpitalem, lotniskiem a biblioteką.

Nasuwa się pytanie, czy podręcznik musi pretendować do roli społecz-
nej wizytówki? Skoro już budujemy w zawartych w nim tekstach jakieś fa-
buły – układające się lub nie w jakąś historię czy całość – to warto zasta-
nowić się nad ich walorem literackim. Tu dominują teksty preparowane,
w których jedyny wysiłek autorów kieruje się ku problemowi gramatycz-
nemu. Chęć jego wyeksponowania, pokazania zasady i funkcji, najczęściej
czyni ów tekst zwykłym ćwiczeniem tekstowym. Nie starcza bowiem już
chęci na wymyślenie ciekawej literackiej miniatury, z interesująco, a na-
wet prowokacyjnie zarysowanymi postaciami. Właśnie prowokacja wyda-
je mi się tutaj jak najbardziej uzasadniona. Pewnie nie do końca udaje się,
w wąskich przecież ramach tekstu podręcznikowego, kreowanie bohaterów
z krwi i kości. Nie znaczy to jeszcze, że nie należy do tego dążyć. Próbę
taką podjąłem, pisząc Czas na czasownik. W trzydziestu pięciu lekcjach,
z których każda jest poświęcona innemu zagadnieniu w obrębie gramatyki
czasownika, umieściłem teksty, stanowiące ich materiał wyjściowy. Każdy
z nich miał spełnić dwa zadania. Po pierwsze eksponować w sposób czy-
telny, a nawet przerysowany konkretne zagadnienie gramatyczne. Po dru-
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gie zrobić to w formie zamkniętej całości literackiej, coś opowiadającej i ko-
goś prezentującej.

Moi bohaterowie nie są najczęściej nosicielami zbyt pozytywnych cech.
Bywają ludźmi złymi i niesympatycznymi czasem. Mają swoje, często nie-
dobre skłonności, przyzwyczajenia i dziwactwa. Coś jednak w tym krót-
kim, tekstowym istnieniu przeżywają i o coś im chodzi. Chciałem, by byli
wyraziści i prowokujący. Chciałem też, by byli czytelni poprzez swoje uczyn-
ki i pomysły. Wystawiłem ich w ten sposób na łatwy cel dyskusji i komen-
tarza, a więc na cel aktywności odbiorcy. W tym sensie zrealizował się, waż-
ny w końcu zamysł metodyczny. Wszyscy oni są łatwi do oceny i definicji.
Obarczeni wyrazistymi cechami i przywarami, może nie zachwycają osobo-
wością, ale nęcą (mam nadzieję) czytelnością. Daleka od nich droga do po-
zytywnego wizerunku Polaka, który mi zalecano. Łatwo to stwierdzić, po-
dobnie zresztą jak i to, że wizerunku takiego nie budują żadne podręczniki
– nawet te najbardziej „poprawne”. Gdzieś pośrodku zapewne znajdzie się
kiedyś postać, którą uznać będziemy mogli za Polaka prawdopodobnego.
O ile w ogóle podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego mają obo-
wiązek charakterystyki typowych dla nacji postaci. Powinno to być raczej
skłonnością, niż obowiązkiem piszących. A to z racji owego, antropologią
sprowokowanego, upodobania do mówienia o kulturach narodowych w kon-
tekście nauczania języków obcych. Nie jest to przecież zła skłonność.
W oczywisty sposób ożywia podręcznikową, papierową do niedawna rze-
czywistość. Naturalnie piętrzy też trudności przed autorami, którym nie wy-
starczy już być jedynie językoznawcami. Interdyscyplinarność, pomiesza-
nie wiedzy językowej z kulturoznawczą, historyczną, literacką a nawet zna-
jomością współczesnych polskich realiów ekonomicznych, politycznych,
społecznych – wydaje się być nieuniknioną przyszłością w sferze kompe-
tencji piszących.

Czy to ciągle jeszcze podręcznik? Bez wątpienia tak! Jego ewolucja jest
oczywista i nieuchronna. Jego poddawanie się tendencjom do ekspozycji
kultury narodowej widoczne. Zastanawiać może jedynie mnożenie funkcji,
jakie każe mu się spełniać we współczesnej glottodydaktyce. Tu dochodzi-
my do granicy nasycenia formą i treścią. Granicy, która nie da się już dłu-
go przesuwać bez zachwiania sensownych proporcji, tak treści, jak i obję-
tości. W  tej sytuacji warto się zastanowić nad rozbudowaniem oferty pod-
ręcznikowej. Może rozwiązaniem jest tu pozostawienie podręcznika kur-
sowego w niezmienionym kształcie, z niewielką co najwyżej zawartością
treści kulturowych. W jego uzupełnieniu zaś mieć powinniśmy szereg ma-
teriałów uzupełniających, tworzących swoistą biblioteczkę lektora, ale też
i uczącego się. Tak dzieje się chociażby w przypadku glottodydaktyki nie-
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mieckiej czy francuskiej. Nowe podręczniki kursowe nie pojawiają się tam
często, za to są obudowane wyborami tekstów, ćwiczeń czy informatorów.
Do tego wszystkiego dodać należy starannie dobrane filmoteki i płytoteki
oraz programy internetowe. To już arsenał środków, wśród których sam pod-
ręcznik jest jedynie punktem wyjścia tej strategii nauczania, jeśli nie wręcz
kształcenia.

Rzecz następna, a nie mniej chyba ważna, to układ problemów grama-
tycznych w obrębie danego podręcznika. Tu ustalenia mają charakter in-
wentarzowy i chronologiczny. Innowacje w sferze ustalonego porządku gra-
matycznego mogą być niewielkie i w zasadzie już tylko kosmetyczne. Pro-
blem pojawia się wówczas, kiedy z naszego podręcznika korzysta zróżni-
cowany odbiorca. Wtedy najczęściej okazuje się, że dla jednych kurs nasz
jest za szybki i zaopatrzony w zbyt małą liczbę przykładów, ćwiczeń czy
komentarzy. Dla innych przeciwnie, powoduje zbyt wolne i oczywiste tłu-
maczenie prostych zagadnień. Uśrednienie, jakie zakłada się najczęściej,
nie jest tu rozwiązaniem optymalnym, ponieważ prowadzi jedynie do po-
średnich rozwiązań. Znacznie lepiej można poradzić sobie, poświęcając po-
szczególnym zagadnieniom gramatycznym odrębne opracowanie. Jest nim
napisany przeze mnie Czas na czasownik. To praca omawiająca gramaty-
kę czasownika w wyborze, który zdaniem autora jest niezbędny w proce-
sie przyswajania sobie polszczyzny.

Czasownik jest przecież tą częścią mowy, która obok liczebnika, sprawia
cudzoziemcom najwięcej kłopotów. Zagadnienia z nim związane pojawiają
się na samym początku nauki i towarzyszą nam przez całe jej trwanie. Po-
zorna łatwość w opanowaniu polskich koniugacji i konstrukcji czasów szyb-
ko jest zakłócona przez zawiłości aspektu. Do tego wszystkiego czasownik,
jeśli traktować go kontekstowo, otwiera przed cudzoziemcem trudną prze-
strzeń metajęzyka. Niesie duży bagaż związków frazeologicznych i idiomów.
Jednym słowem czasownikowi należy poświęcić w procesie nauczania języ-
ka polskiego jako obcego więcej czasu i uwagi. I to właśnie próbowałem
uczynić w omawianej pracy. Jest ona skierowana w zasadzie do każdego
cudzoziemca uczącego się polszczyzny, bez względu na stopień jego zaawan-
sowania.

Opracowania tego nie należy traktować jak podręcznika – a już na pew-
no nie jak podręcznika kursowego. To selektywny materiał uzupełniający.
I w pewnym sensie nowość na polskim rynku glottodydaktycznym. Skupie-
nie się na systemowym opracowaniu gramatyki czasownika przyniosło do-
bry rezultat i jak się okazało z opinii i recenzji, wyszło naprzeciw lektor-
skich, ale przede wszystkim studenckich oczekiwań. Tu za walor uznano,
że tak teksty, jak i ćwiczenia, są skonstruowane tak, by obok klasycznego,
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fleksyjnego ujęcia, wyeksponować również słowotwórstwo i składnię. Po-
mysł okazał się więc trafny i dobrze oceniony. Spodobał się koleżankom i ko-
legom lektorom. Dopomógł w samodzielnym pogłębieniu wiedzy uczącym
się.

Chciałbym przedstawić sposób korzystania z tego opracowania. Każda
z proponowanych tam lekcji jest krótka. [Wcześniej przepracowana z cu-
dzoziemskimi studentami, słuchaczami lektoratów prowadzonych przez war-
szawskie POLONICUM]. Zakładając więc korzystanie z książki na zajęciach
z grupą, łatwo zmieścić się można w akademickiej jednostce lekcyjnej. Układ
takiej lekcji czy takiego rozdziału pozostaje niezmienny. Na początku jest
tekst. Bardzo starannie preparowany pod kątem jednego tylko, omawiane-
go właśnie problemu gramatycznego. Jak zauważyły koleżanki z Centrum
Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, w krótkim przecież tekście, poświęconym koniugacji –
am, –asz, można doliczyć się aż trzydziestu pięciu czasowników odmienia-
jących się według jej zasad. Dodam, że nie występują tam żadne inne cza-
sowniki. Ułożenie takiego tekstu, przy jednoczesnej chęci nadania mu ja-
kiegoś waloru literackiego i ciekawej, prowokującej, ale i zamkniętej fabuły,
wymaga sporego trudu. Okazuje się jednak, że trudu opłacalnego.

Po tekście następują pytania do niego, sprawdzające stopień zrozumie-
nia treści i leksyki oraz stanowiące pretekst do dyskusji nad zachowaniem,
przeżyciami i charakterem bohatera tekstu. Tu w zasadzie można byłoby za-
prezentować kilka postaci występujących w tekstach. Są to więc między in-
nymi:

• pan Adam, niedoceniany i niezauważany tak w domu, jak i w pracy
urzędnik,

• beznadziejnie i bez wzajemności zakochany Roman Nowak, który
konsekwentnie i bez kompleksów dąży do celu,

• wspominający swoje szczęśliwe dzieciństwo Janek,

• prześladowany przez złą wróżkę Marek,

• mający kompleks niskiego wzrostu Paweł,

• namawiający swoją żonę na drugie dziecko Darek,

• leniwy pięknoduch Błażej.

Starałem się zadbać o możliwą różnorodność postaci, charakterów i prze-
żyć. W ich przygody nie są jednak wplecione szczególnie często pierwiast-
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ki polskie, zwłaszcza te związane z naszą kulturą narodową, chociaż i takie
tam się pojawiają. Bardziej dbałem o realia życia codziennego, jakie przytra-
fiają się tak nam Polakom, jaki i naszym cudzoziemskim słuchaczom.

Następną częścią jednostki lekcyjnej są, rzecz jasna, ćwiczenia. Tu moje
usiłowania szły w kierunku fleksyjnego, składniowego i słowotwórczego
ujęcia zagadnienia gramatyki czasowników. Dużą uwagę poświęciłem kon-
tekstowości i opisowi sytuacji użycia danego czasownika czy danej jego
formy. Szczególnie istotne wydają się przykłady dotyczące aspektu. Uzna-
łem za nieodzowne poświęcenie uwagi każdemu z prefiksów czasowniko-
wych z osobna. Miałem nadzieję na przybliżenie uczącym się polszczyzny
cudzoziemcom „charakteru” owych przedrostków, uważając to za większą
trudność niż istota poszczególnych par, czy ogniw aspektowych. Te zresz-
tą też mają swoje opracowanie, ćwiczenia, przykłady i komentarze. Pragnę
tutaj podkreślić, że Czas na czasownik nie jest publikacją, którą należy trak-
tować jako kompendium wiedzy o gramatyce czasowników polskich. Zakres
i sposób ich opisu jest tutaj wybiorczy. Taki, jaki podyktowało mi wielolet-
nie doświadczenie lektorskie. Taki, jaki jest nieodzowny i możliwy do zro-
zumienia dla cudzoziemców. Nie stanowi więc fragmentu systemowej wy-
kładni naszej gramatyki opisowej. Zresztą łatwo zauważyć, że komentarze
gramatyczne są w tym opracowaniu ograniczone do minimum.

Niemałą część wspomnianych ćwiczeń, ale i fragmentów tekstów, po-
święcam trudnej sferze frazeologii. Nigdzie bardziej nie jest to chyba sto-
sowne, niż w trakcie nauki czasownika. Zwłaszcza, gdy czasownik traci swo-
je pierwotne semantyczne nacechowanie. Kiedy, na przykład, nie ma nic
wspólnego z chodzeniem i bieganiem; dochodzenie do siebie, pochodze-
nie z biednej rodziny lub dobieganie do czterdziestki. Studenci bardzo lu-
bią ten obszar nauki języka. Zwłaszcza podparty już wcześniej większym sto-
pniem zaawansowania. Pozwala im to na czynienie porównań z własnymi
językami na poziomie nie tylko frazeologicznych odniesień, ale także w ob-
rębie mentalnej strony języka czy obrazów świata, jaki on przedstawia.

Bo przecież nie może nam chodzić tylko o gramatykę. Musimy szukać
nowych definicji dla naszych podręczników i opracowań. W nauce obce-
go języka nie musimy przecież być odzierani z tej odrobiny przyjemności,
jaką ta nauka może nieść. Ciekawy podręcznik, trochę prowokujący, trochę
mrugający do nas okiem, trochę wreszcie niepoważny – tą nutą przyjemno-
ści powinien pobrzmiewać. Tak to pojmując, doszedłem do wniosku, że nad-
szedł już najwyższy Czas na czasownik. Bez fałszywej skromności, która
w poprawnej formule jest przecież we mnie, zachęcam do korzystania z mo-
jego opracowania. W jednym z umieszczonych tam tekstów bohater, lektor
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języka polskiego, przekonuje swojego zdesperowanego cudzoziemskiego
studenta w ten sposób:

Jest mi niewymownie przykro, że masz takie stresy. Dlatego nigdy nie
odmówię ci pomocy. Każdy problem gramatyczny możemy omówić jeszcze
raz. Tylko nie próbuj wmówić sobie, że jesteś za stary i za mało zdolny.
Myśl raczej o Basi. Jaka będzie szczęśliwa i zaskoczona, kiedy wreszcie
przemówisz do niej poprawnie, w jej ojczystym języku. A kiedy będziesz
chciał umówić się z nią na kolację, spacer czy do kina, nie odmówi ci jak
trzy lata temu. Mów sobie, co chcesz! Ale mów po polsku!

dr Piotr Garncarek – jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.
Wieloletni wykładowca języka polskiego jako obcego, obecnie pełni funk-
cję dyrektora Instytutu Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „PO-
LONICUM” Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół kontekstu kulturowego w procesie nauczania języ-
ka polskiego jako obcego. Jest autorem książki Świat języka polskiego
oczami cudzoziemców (1997) oraz podręcznika Czas na czasownik (Kra-
ków 2001, 2004). W latach 1999-2002 pracował w dyplomacji.



53POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

Wioletta Hajduk-Gawron
Seria „Czytaj po polsku”. Red. R. Cudak, J. Tambor, W. Hajduk-Gawron

– Bolesław Prus: Kamizelka. Z legend dawnego Egiptu. Oprac. W. Hajduk-
Gawron, M. Smereczniak. Katowice 2003; Henryk Sienkiewicz: Latarnik. Jan-
ko Muzykant. Oprac. A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron. Katowice 2004; Eliza
Orzeszkowa: Dobra Pani; Maria Konopnicka: Nasza szkapa. Oprac. M. Bąk,
B. Morcinek-Cudak. Katowice 2004; Stefan Żeromski: Siłaczka. Rozdzio-
bią nas kruki, wrony... Oprac. A. Szol. Katowice 2004.

„Czytaj po polsku” – czytanie jako jedna z mo¿liwoœci
poszerzania kompetencji jêzykowych

Czy współczesny czytelnik chętnie sięga po dzieła powstałe w odległych
epokach, w momentach dalekich mu czasowo, ale też mentalnie? Pytanie wy-
daje się retoryczne albo wręcz nieuzasadnione. Przecież powszechnie wiado-
mo, że szczególnie młodzież traktuje kanon lektur szkolnych jako zło konieczne
(chodzi zwłaszcza o teksty starsze), próbując przy tym „bezboleśnie” przebrnąć
przez opasłe tomiska. Stąd też rośnie sprzedaż bryków i zwiększają się zyski
w wypożyczalniach kaset wideo. To zjawisko można tłumaczyć na wiele spo-
sobów: zbyt dużym obciążeniem programów szkolnych, nieefektywnym dzia-
łaniem nauczycieli w celu zainteresowania uczniów lekturą, brakiem czasu na
poświęcenie uwagi każdej lekturze lub zwykłym lenistwem i wygodnictwem.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie rynek wydawniczy prze-
pełniony jest bardzo bogatą ofertą czytelniczą pisarzy współczesnych, a ko-
niunkturę napędzają różnego rodzaju akcje promocyjne danego pisarza i na-
grody literackie. Tym bardziej więc obcokrajowiec, który i tak wiele czasu musi
przeznaczyć na zgłębienie tajników wiedzy gramatycznej języka polskiego, nie
będzie rozczytywał się w dziełach osiemnastowiecznych, w dodatku czytając je
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w oryginale. Obcy użytkownik języka polskiego najczęściej sięga po teksty mu
potrzebne, a zatem instrukcje obsługi, ogłoszenia, artykuły lub teksty współ-
czesne, które przybliżają mu realia kulturowe Polski.

Klasyka? – dlaczego tak?

Aby przełamać wśród młodzieży pewną niechęć do literatury, zwłaszcza
tej niewspółczesnej, proponuję jednak odniesienie się w toku nauczania ję-
zyka polskiego jako obcego do literatury powstałej w XIX w. Jesteśmy przy-
zwyczajeni do tego, że podczas kursów językowych wcześnie zaznajamia
się uczniów z tekstami o charakterze użytkowym (począwszy już od najwcze-
śniejszego etapu nauczania). Tekst literacki pojawia się często dopiero na
poziomie zaawansowanym. Przygotowane w odpowiedni sposób zajęcia ba-
zujące na tekście literackim mogą dać uczniom początkującym wiele satys-
fakcji. Jednak w tym wypadku plan zajęć musi być gruntownie przemyśla-
ny, a podstawą sukcesu jest dobór odpowiednich tekstów.

Niestety literatura polska właściwie nie wpisała się do kanonu literatury
powszechnej i czytanie dzieł polskich klasyków zakrawa raczej na uprawia-
nie czytelnictwa egzotycznego. W oryginale zapoznają się z nią najczęściej
studenci slawistyk lub polonistyk, a w przekładzie mogą zajmować się nią
znawcy literatur słowiańskich. Przeciętny uczący się języka polskiego jako ob-
cego o literaturze polskiej niewiele wie. Oczywiście wcale nie musi prowadzić
to do zubożenia jego kompetencji językowej. Natomiast możemy postawić od-
mienną tezę, iż znajomość tejże literatury umiejętności językowe poszerzy, us-
prawni, a z całą pewnością przyczyni się do wzbogacenia kompetencji kultu-
rowej, którą uczący się nabywa różnymi sposobami. Jedną z metod niech więc
będzie przybliżenie klasyki literatury polskiej, bo przecież literatura jest nie-
odłącznym elementem kulturowym każdego kraju.

Celem artykułu jest zaproponowanie pracy ze spreparowanymi dziełami
klasyków literatury polskiej, a ściślej z kilkoma nowelami z XIX wieku. Przez
sformułowanie: spreparowany rozumieć będziemy streszczony, opowiedzia-
ny lub zaadaptowany oryginalny tekst na użytek dydaktyczny. Za tego typu
pracą przemawia kilka faktów:

• Nowela jest wdzięcznym materiałem, bo jako gatunek dostarcza nie-
skomplikowanej fabuły, najczęściej jednowątkowej, ograniczonej cza-
sowo i przestrzennie oraz pod względem ilości bohaterów. Najczę-
ściej zawiera silnie zaznaczoną puentę.

• Dzieła dziewiętnastowieczne poprzez swój realizm kreują lub też od-
zwierciedlają realia życia z tamtego okresu. Najczęstsza tematyka no-
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wel to: tematyka dziecięca (Janko Muzykant, Dobra Pani, Nasza szka-
pa), problematyka patriotyczna i emigracyjna (Latarnik), literacki ob-
raz miasta i jego mieszkańców (Kamizelka). Każdy z tych kręgów te-
matycznych – jeśli zostanie odpowiednio zaprezentowany za pośred-
nictwem tekstu literackiego – może zainteresować uczniów.

• Nieodłącznym elementem egzaminu z języka polskiego jest rozu-
mienie tekstu pisanego, a zatem warto połączyć pracę nad kształce-
niem tej umiejętności z funkcją estetyczną i poszerzeniem wiedzy
o kulturze i literaturze kraju, którego język student poznaje. Teksty
użytkowe, mające swoje korzenie w komunikacyjnym podejściu1 do
kształcenia językowego, w pewnym momencie stanowią zbiór za-
mknięty, niejako wyczerpany, wyeksploatowany, a odrobina literac-
kości może urozmaicić proces glottodydaktyczny.

Kilka uwag o pracy z tekstem

W praktyce glottodydaktycznej wprowadzanie tekstów autentycznych jest
istotnym elementem procesu dydaktycznego. Ma to swoje uzasadnienie przede
wszystkim w dawaniu uczącemu się poczucia satysfakcji ze zrozumienia tekstu
po ciężkiej pracy zapamiętywania słówek i reguł gramatycznych. Oczywiste jest,
że najwyższy stopień użyteczności posiadają wszelkie teksty użytkowe typu ogło-
szenie, szyldy, reklama, artykuł itp. Wszystkie te teksty cechuje wspólny styl od-
bioru, styl instrumentalny2. Propozycje pracy z tekstem literackim, jakie pojawią
się w tym opracowaniu opierają się również na instrumentalnym podejściu do
tekstu, chociaż nie jest to podejście jedyne – wszystko zależy od wyobraźni pro-
wadzącego i możliwości uczących się3. Zatem niezwykle mocno należy podkre-
ślić konieczność przygotowania odpowiedniej puli zadań, które będą aktywizo-
wać ucznia w trakcie czytania i po lekturze. Jest to po pierwsze gwarancją aktyw-
nego obcowania z tekstem, a po drugie – daje uczniowi poczucie celowości jego
działań, co w przypadku tekstów nieużytkowych pojawiających się na lekcji języ-

1 Postulaty kognitywizmu i teorii komunikacji w nauczaniu języka interesują-
co omawia: R. Cudak: Tekst poetycki w kształceniu językowym cudzoziemców na
poziomie średnim. W: Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. „Acta Universita-
tis Lodziensis” 1998, s. 22-33.

2 „W obrębie tego stylu odbioru dzieło traci w pewnym stopniu swą autono-
mię, (...) sprawą najistotniejszą jest tu traktowanie dzieła literackiego jako środka
działania. Mamy tu do czynienia z lekturą pojętą jako czynność utylitarna”. Defi-
nicję przyjmuję za M. Głowiński: Style odbioru. Kraków 1977, s. 129-130.

3 W tym artykule będziemy skupiać się głównie na technikach pracy z tek-
stem i możliwościach wykorzystania tekstów literackich jako materiałów poszerza-
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ka obcego ma szczególne znaczenie – uczeń powinien zrozumieć, że dany tekst
wzbogaca jego umiejętności językowe (co nie umniejsza oczywiście estetycznych
doznań, jakie oferuje mu dany tekst).

Metody pracy z tekstem

Za przykłady form pracy z tekstem pisanym posłużą nam techniki zapro-
ponowane przez H. Komorowską4. Z tekstem najczęściej zapoznajemy się
wtedy, gdy przyświeca temu jakiś cel albo kiedy stoi przed nami pewne za-
danie, którego wykonanie możliwe jest dopiero po lekturze tekstu. Tak dzieje
się w przypadku tekstów użytkowych, które mają charakter informacyjny,
natomiast praca z tekstem literackim ma na celu szczegółowe zrozumienie
przekazywanych treści.

Praca z tekstem powinna być poprzedzona ćwiczeniami wprowadzającymi
w tematykę tekstu (możemy zastosować technikę rozmowy dotyczącej obrazka
związanego z tematem tekstu). Następnie powinny pojawić się techniki towa-
rzyszące rozumieniu czytanego tekstu, a zatem rozumienie globalne (może-my
poprosić o wypisanie słów-kluczy), w kolejnej części zaś rozumienie szczegó-
łowe (zadajemy pytanie sprawdzające zrozumienie konkretnego akapitu tekstu),
rozumienie wewnętrznej organizacji tekstu oraz wydobycie i spożytkowanie zdo-
bytych informacji, co będzie przejawiało się bezpośrednio w wykonywaniu ćwi-
czeń nierozerwalnie złączonych z czytaniem, tzn. ćwiczeń gramatycznych, lek-
sykalnych, ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Należy pamiętać o tym, że podczas
rozwijania sprawności czytania rozwijamy również – albo przede wszystkim –
sprawność rozumienia. Dlatego uczniowie powinni mieć możliwość wracania
do tekstu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Jednakże należy unikać eg-
zekwowania szczegółowego rozumienia każdego elementu tekstu. Najważniej-
sze jest zrozumienie globalne. Objaśnienia i słownik dopuszczamy w momen-
cie, gdy rozumienie globalne zawiodło.

Aby proponowany tekst nie był monotonny w lekturze, poza zwykłym
cichym czytaniem, możemy urozmaicać sposoby zapoznawania się z nim:

jących sprawności: czytania, leksykalną i gramatyczną. Na temat strategii czytania
porównaj: A. Majkiewicz: Różne odmiany tekstów na lekcji języka polskiego jako
obcego, czyli o potrzebie zachowania autentyczności językowej. W: Inne optyki.
Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i ję-
zyka polskiego jako obcego. Red. R. Cudak i J. Tambor. Katowice 2001. Na temat
użyteczności tekstów na zajęciach JPJO porównaj: U. Czarnecka, M. Gaszyńska:
Teksty literackie w procesie nauczania rozumienia. W: Kształcenie polonistyczne
cudzoziemców, Łódź 1992, s. 5-13.

4 Szerzej na temat nauczania czytania ze zrozumieniem: H. Komorowska: Me-
todyka nauczania języków obcych. Warszawa 2002, s. 142-147.
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• rozcinamy tekst na kilka części – zadaniem uczniów jest złożenie
go w jednolitą, spójną logicznie całość;

• dzielimy tekst na akapity i proponujemy listę tytułów (można je
umieścić pod tekstem) – uczniowie powinni dopasować odpowiedni
tytuł do akapitu;

• możemy połączyć rozumienie tekstu pisanego ze słuchaniem. Wów-
czas należy z tekstu wybrać kilka słów i zamienić je na puste miejsca
(trzeba jednak pamiętać, aby częstotliwość pustych miejsc nie była
zbyt duża) następnie nauczyciel czyta głośno tekst, zadaniem uczniów
jest wpisać brakujące słowa.

Sposób ułożenia treści w serii „Czytaj po polsku”

Każdy nauczyciel, zapoznawszy się z serią „Czytaj po polsku”,  z pewno-
ścią zauważy, że nie są to książeczki przeznaczona na poziom Survival Po-
lish, praca z tego rodzaju pomocą jest możliwa na poziomie progowym. Uczący
się powinien opanować już wówczas pewien zasób słownictwa, aby za pomo-
cą narzędzi znanych poznawać nowe treści. Książki zaprojektowane są tak, aby
mogły służyć nauczycielowi zarówno jako pomoc uatrakcyjniająca zajęcia oraz
jako materiał pozwalający studentowi samodzielnie poszerzać wiadomości
i utrwalać użycie języka. Każde rozpoczęcie czytania powinno być poprzedzo-
ne sprawdzeniem lub poszerzeniem znajomości słownictwa, które prawdopo-
dobnie wychodzi poza możliwości stopnia progowego. Takie ćwiczenia znaj-
dują się w części zatytułowanej Przygotowanie do lektury. Jest to czas na pra-
cę ze słownikiem lub utrwalanie umiejętności definiowania słowa. Następnie
powinna nastąpić lektura tekstu. Jako kolejne przewidziane są ćwiczenia gra-
matyczne, leksykalne, aktywizujące mówienie lub pisanie. Ćwiczenia wykorzy-
stują zagadnienia, które pojawiły się w tekście, ale nauczyciel może wykorzy-
stać tylko niektóre z nich albo sam zaproponować takie ćwiczenia, które jest
mu aktualnie potrzebne. I część ostatnia, przewidziana jako pewnego rodzaju
kompendium do przeczytanego tekstu, gdyż w Słowniczku zawarte są wszyst-
kie wyrazy (formy tekstowe), które pojawiły się w opowiadaniu wraz z opisem
gramatycznym i sprowadzeniem formy tekstowej do formy podstawowej/słow-
nikowej. Oznacza to, że np. rzeczownik użyty w bierniku będzie miał odnotowa-
ną również formę mianownika (piłkę < piłka). Słowniczek ma na celu usystema-
tyzowanie pewnych wiadomości gramatycznych, ale przede wszystkim od-na-
lezienie znaczenia form zależnych (tekstowych), czasem zewnętrznie, po-
wierzchniowo (z uwagi choćby na alternację) bardzo różnych od podstawowej
postaci słownikowej.
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Propozycja wykorzystania noweli Janko Muzykant H. Sienkiewicza

Janko Muzykant jako nowela opowiadająca o doli dziecka i jego nie-
spełnionych marzeniach może posłużyć za materiał wspomagający zajęcia
poświęcone muzyce, jej rodzajom oraz polskim pieśniom i piosenkom (bie-
siadnym, tradycyjnym, ale też współczesnym – zapewne bliższym naszym
uczniom). Jest to oczywiście dobry moment na wprowadzenie wiadomości
o autorze noweli (na początku tekstu właściwego znajduje się zawsze krótka
nota biograficzna o jego autorze). Lektura tekstu może być poprzedzona
dyskusją na temat muzyki:

• jako bodźce wspomagające rozmowę mogą posłużyć fotografie pol-
skich muzyków klasycznych i współczesnych, zdjęcie np. orkiestry,
sceny podczas koncertu;

• w kolejnej fazie lekcji nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Następ-
nie uczniowie słuchają fragmentów muzyki. Ich zadaniem jest połą-
czenie fragmentów muzycznych z odpowiednim nazwiskiem oraz za-
znaczenie instrumentów „dominujących” w danym fragmencie. Wy-
grywa ta grupa, która ma najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Po ta-
kiej rozgrzewce muzycznej nauczyciel wypisuje na tablicy słowa za-
warte w części Przygotowanie do lektury, rozszyfrowanie znaczeń
słów może odbywać się na zasadzie łączenia słów z obrazkami, po-
dawania definicji bądź synonimów lub pracy ze słownikiem;

• kolejnym zadaniem będzie utworzenie rodzin wyrazów do słów
MUZYKA i GRAĆ. Nauczyciel może wspomagać działania ucz-
niów, podpowiadając różne słowa, ale jednocześnie powinien wy-
magać utworzenia z nimi poprawnych zdań;

• teraz możemy przystąpić do lektury. Uczniowie w grupach otrzy-
mują zadanie: tekst noweli został rozcięty na kilka elementów, za-
daniem grup jest odtworzenie tekstu w jak najkrótszym czasie;

• możemy przystąpić do głośnej lektury tekstu, sprawdzając przy tym
poprawną kolejność fragmentów. Nauczyciel powinien zaktywizo-
wać pozostałe grupy, aby te mogły oceniać czy kolejność jest po-
prawna;

• po lekturze następują pytania do tekstu, chodzi nam o globalne zro-
zumienie opowiadania, więc pojedyncze niezrozumiałe słowa powin-
ny być wyjaśniane po odpowiedziach na pytania;
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• następnie nauczyciel zadaje pytanie: Na jakim instrumencie grał
Janek?/Na jakim grasz instrumencie? (tu mogą być potrzebne ob-
razy instrumentów muzycznych) i zapisuje nazwy instrumentów na
tablicy, gromadzimy różne nazwy instrumentów, pokazując różnicę
między grać na czymś/grać w coś  (patrz Janko Muzykant s. 41) Na-
stępnie proponujemy wykonanie ćwiczenia nr 2 i 3;

• kolejnym etapem jest rozszyfrowanie czasowników dźwiękonaśla-
dowczych (ćw. 10, s. 45). Nauczyciel może wypisać na tablicy zapro-
ponowane czasowniki i prosić uczniów o „pokazanie” ich znaczenia,
a jeśli to niemożliwe, może spróbować sam je „pokazać” lub zlecić
znalezienie słów w sowniku języka polskiego i napisanie definicji słów
wraz z przykładami;

• po zapoznaniu się z nowymi czasownikami uczniowie wykonują
ćw. 11, s. 46;

• w ogniwie końcowym nauczyciel może nauczyć jednej z zapropo-
nowanych piosenek z ćw. 13, s. 46;

• jako pracę domową lub (w zależności od czasu) jeszcze na lekcji
uczniowie mogą przeprowadzić wywiad ze znanym piosenkarzem.
Wywiad może być przeprowadzony w dwóch wariantach:

1. „Konferencja prasowa”: jedna z osób wchodzi w rolę popularnego
piosenkarza, a pozostała część klasy to dziennikarze, którzy zadają pytania.

2. W formie pisemnej uczniowie przeprowadzają wywiad ze swoim ulu-
bionym artystą muzycznym.

Zaproponowany tu schemat lekcji nie wykorzystuje w pełni ćwiczeń za-
wartych w „Czytaj po polsku”, ani też nie jest jedyną możliwością wyko-
rzystania tej noweli na zajęciach. Nauczyciel sam może dokonywać wybo-
rów i modyfikacji materiału w zależności od potrzeb.

Poniżej zamieszczam tabelę zawierającą opis ćwiczeń zastosowanych
w serii „Czytaj po polsku”. Red. R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, J. Tambor.
Katowice 2004. Zakres zagadnień zgodny jest ze standardami wymagań dla
poziomu podstawowego i średniego przedstawionymi w: Standardy wyma-
gań egzaminacyjnych. MENiS 2003.
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mgr Wioletta Hajduk-Gawron – asystentka w Szkole Języka i Kultury
Polskiej UŚ, doktorantka. Zainteresowania: polska literatura współczesna,
glottodydaktyka. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu nauczania
literatury pol-skiej wśród cudzoziemców. W latach 2001-2002 lektorka
na Uniwersytecie w Mińsku (Białoruś), w 2004 roku była współorganiza-
torką letniej szkoły języka polskiego w Republice Mołdawii. Egzaminator
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego. Członek Stowarzyszenia „Bristol”. Prowadzi zajęcia w ramach
Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej
i Języka Polskiego jako Obcego w Polsce i za granicą.
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Aleksandra Janowska
Magdalena Pastuchowa

A. Janowska, M. Pastuchowa: Dzień dobry.
Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących.

Katowice 1999, 2002,
Katowice – Warszawa 2003.

Kilka uwag na (o) Dzieñ dobry

Od pierwszego wydania podręcznika Dzień dobry minęło już pięć lat.
Kolejne wydania (II i III) zostały wzbogacone o płytę z nagraniami tek-
stów oraz o klucz do ćwiczeń. W tym czasie ukazało się też wiele innych
materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego: podręczników, gier
językowych, pomocy do nauczania leksyki i zbiorów ćwiczeń gramatycz-
nych. Możliwość wyboru jest cenna, ale jednocześnie należy pamiętać
o konsekwencjach podjętych decyzji. Źle dobrany podręcznik może znie-
chęcić do nauki i pozbawić radości poznawania nowego języka. Obowiąz-
kiem nauczyciela jest zatem posiadanie doskonałej orientacji w ofercie oraz
znajomość oczekiwań grupy, z którą będzie pracował. Chciałybyśmy, aby
nasza prezentacja była pomocą dla niezdecydowanych, zachętą dla niepew-
nych i przede wszystkim rzetelną informacją o podręczniku Dzień dobry.

Co należy wiedzieć o Dzień dobry?

Książka przeznaczona jest dla osób zaczynających naukę języka polskiego.
Została napisana bez użycia języka-medium, zatem można ją polecić także dla
grup wielojęzycznych. Do drugiego wydania dołączony został klucz do ćwi-
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czeń, nie znaczy to jednak, że jest to samouczek. Korzystanie z Dzień dobry
wymaga pomocy nauczyciela, wymaga pracy zespołowej, nie indywidualnej.
Opracowanych zostało 95 lekcji i 5 lekcji powtórzeniowych, na realizację każdej
przewidujemy 90 minut (taki jest zwykle wymiar zajęć akademickich w Polsce).
Oczywiście, w zależności od potrzeb i poziomu grupy, można na daną jednost-
kę poświęcić mniej lub więcej czasu. Układ wszystkich lekcji został podporząd-
kowany tej samej zasadzie, to znaczy zawiera taki sam typ elementów: tekst
(wzbogacony ilustracją graficzną), część gramatyczną, część leksykalną, ćwi-
czenia gramatyczne i leksykalne. Ze względu na charakter problemu (bardziej
systemowy czy bardziej komunikacyjny), różnie zostały rozłożone akcenty w
poszczególnych lekcjach. Warto zwrócić uwagę, że ilustracje i rozplanowanie
graficzne lekcji to w Dzień dobry integralna część podręcznika. Obrazki mają
stymulować konwersację, czasami objaśniać ikonicznie niektóre słowa czy wresz-
cie wspomagać rozumienie kontekstu sytuacyjnego. Każda lekcja mieści się na
dwóch stronach, na pierwszej z nich zawsze wyodrębniony jest, także kolory-
stycznie, margines. Zamieszczamy tu informacje o przynależności koniugacyj-
nej i deklinacyjnej poszczególnych wyrazów. W przypadku rzeczowników mę-
skich nieżywotnych podana jest też forma dopełniacza. Ta przestrzeń przezna-
czona jest jednak przede wszystkim dla studentów – to tutaj mogą robić wła-
sne notatki, zapisywać nowe słowa czy informacje gramatyczne według wła-
snego pomysłu. Podobnie ważny jest – już dla lektora – zawarty na końcu ksią-
żki spis omawianych zagadnień gramatycznych. Pozwala on między innymi na
przygotowanie dodatkowych ćwiczeń gramatycznych czy uzupełnienie lekcji
powtórzeniowych własnymi pomysłami tak, aby były zbieżne z przerobionym
materiałem gramatycznym.

Dzień dobry jest podręcznikiem kursowym, to znaczy takim, który reali-
zuje założony program zarówno gramatyczny, jak i leksykalny. Nie znaczy
to jednak, że lekcje muszą być realizowane schematycznie, zawsze zgodnie
z założonym przez nas układem. Istnieje możliwość uzupełnienia ćwiczeń in-
nymi, czy też twórcza realizacja tych umieszczonych w podręczniku.

Jako uzupełnienie prezentacji naszego podręcznika chciałybyśmy przed-
stawić kilka propozycji metodycznych, które obrazują, w jaki sposób moż-
na pracować z Dzień dobry, jak konkretnie można wykorzystać zawarty tam
materiał.

Proponujemy przyjrzeć się jednej z lekcji początkowych – lekcji szóstej
– w której wprowadzany jest biernik liczby pojedynczej. Przypomnijmy, że
układ materiału gramatycznego, który zaproponowałyśmy w Dzień dobry,
podporządkowany został fleksji imiennej, zależy nam bowiem, aby najbar-
dziej obciążone frekwencyjnie przypadki zostały wprowadzone w miarę wcze-
śnie. Zgodnie z tą koncepcją zasób leksykalny studentów wzbogacamy na
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pierwszych lekcjach głównie o rzeczowniki, nieco mniejszą wagę przywią-
zując do czasowników. Dlatego też w lekcji 6. wykorzystuje się jeden – za
to najczęściej używany czasownik o rekcji biernikowej – mieć. To właśnie
na jego przykładzie wyjaśniamy repartycję końcówek biernikowych. Przy-
padek ten nie powinien przysparzać zbyt wielu kłopotów studentom. Już
wcześniej przyswoili sobie podział na rodzaje, wiedzą również, że system
fleksyjny polszczyzny oparty jest na przypadkach. A zatem bez większych
trudności powinni poradzić sobie z przekazywaną im w tej lekcji informacją
gramatyczną.

Warto rozpocząć tę lekcję od tekstu – łatwego i dodatkowo objaśnione-
go rysunkiem pełniącym w tym
przypadku rolę didaskaliów.

Pani Ewa: Co ty tu masz?
Wojtek: Nic. Mam tylko chus-

teczkę, pióro, kasetę, klucz, kart-
kę i bilet.

Pani Ewa: Tylko?
Wojtek: Jeszcze kamień i nóż.
Pani Ewa: A co to jest?
Wojtek: To? To tylko mały pa-

jąk.
Pani Ewa: Masz tam obrzydli-

wego pająka?
W dialogu znajdziemy wszystkie potrzebne do omówienia gramatycznego for-

my biernikowe. Uczący się poznają też teraz wspomniany już predykat mieć. Uży-
wany jest on w bardzo wielu prostych, ale ważnych konstrukcjach składniowych.
W dalszych ćwiczeniach można więc wykorzystać ten właśnie leksem w sytuacjach
rozmowy. Pytania typu: co masz (np. na stole, w kieszeni itd.), kto ma psa (kota,
itp.) – stanowią dobry początek konwersacji, dzięki której studenci będą bogacić
swoje słownictwo i jednocześnie ćwiczyć wprowadzone na zajęciach formy flek-
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syjne. Wypróbowaną formą ćwiczenia jest też wcześniejsze przygotowanie wielu
przedmiotów (należy zwrócić uwagę na rodzaj gramatyczny) i umieszczenie ich w
podpisanych imionami torebkach, pojemnikach itp. Zadaniem studentów – podzie-
lonych na grupy – jest zbudowanie poprawnej odpowiedzi na pytanie: co ma X?
i na tej podstawie określenie, kim jest właściciel torebki czy pojemnika (utrwalamy
w ten sposób również słownictwo z lekcji piątej). Ćwiczenia zaproponowane w książ-
ce można potraktować jako zadanie domowe.

Zwróćmy teraz uwagę na inny typ zajęć prowadzonych już pod koniec kursu,
kiedy zagadnienia gramatyczne są dużo trudniejsze, wymagają znajomości języka
polskiego na zdecydowanie wyższym poziomie. Lekcją bardzo „nasyconą” pod
względem gramatycznym jest lekcja 65., która wprowadza podstawowe zasady
prefiksacji czasowników ruchu. Dodatkowym utrudnieniem jest tu współwystępo-
wanie problemów słowotwórczych i fleksyjnych. Na tym etapie studenci znają już
podstawowe zasady tworzenia par aspektowych oraz rozróżniają czasowniki ru-
chu jednokierunkowego i wielokierunkowego. Warto jednak rozpocząć tę lekcję od
przypomnienia podstawowych par: iść / chodzić, biec (biegnąć) / biegać, lecieć /
latać, płynąć / pływać. Pomocne mogą być tutaj ćwiczenia zawarte w książce P. Garn-
carka Czas na czasownik (lekcja 14, strony 91–93).

Michał wyjeżdża dzi-
siaj do Warszawy. To pier-
wszy etap jego wyprawy
do Afryki. Cała rodzina
odprowadza go na po-
ciąg. Wchodzą na dwo-
rzec. Wojtek sprawdza
rozkład jazdy pociągów.
Pociąg do Warszawy od-
jeżdża z trzeciego peronu
za pięć minut. Michał
oczywiście nie kupił jesz-
cze biletu, więc wszyscy
biegną do kasy. Potem

tak samo szybko wybiegają z głownej hali, przebiegają przez poczekalnię
i wbiegają na peron.

Kolejnym etapem powinno być zapoznanie się z tekstem – choć studenci mają
już dość znacznie rozbudowane słownictwo, to przyda się też rysunek, który mu
towarzyszy – tutaj mogą odnaleźć dodatkowe słownictwo związane z poruszaną
tematyką. Tekst służy – jak zwykle w naszym podręczniku – wprowadzeniu za-
gadnień gramatycznych, w tym wypadku słowotwórczych. Studenci poznają pod-
stawowe wartości przestrzenne prefiksów: w-, wy-, prze-, przy-, a zatem adlatyw-
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ne, perlatywne i ablatywne. Rezygnujemy na razie z innych przedrostków, które
również mogą wnosić wartości przestrzenne (do-, na-, nad-, po-, pod-, roz-, z-,
od-, o-/ob-, u-, za-) i które powinny być wprowadzane później ze względu na trud-
niejszą strukturę semantyczną. Uważamy, że warto rozpocząć naukę derywacji cza-
sownikowej właśnie od konstrukcji przestrzennych, gdyż stanowią one podsta-
wę wielu wtórnych treści (por. np. przesiedzieć cały dzień – przejść ulicę). Mu-
simy także pamiętać, że prefiksalne czasowniki ruchu mają specyficzne odpowied-
niki niedokonane, które mogą przysparzać wiele kłopotów, por. wejść – wcho-
dzić. Przypominają one czasowniki wielokrotne, wielokierunkowe, choć nimi w rze-
czywistości nie muszą być. Jeśli dodamy do tego jeszcze formy czasu przeszłego
czasowników opartych na iść, to okaże się, iż omawiany materiał wymaga dużej
koncentracji ze strony studentów i oczywiście wielu typowych ćwiczeń, które
można zaczerpnąć również z innych dostępnych zbiorów. Proponujemy następu-
jący układ wprowadzania treści gramatycznych tej lekcji:

1. Omówienie wartości semantycznych prefiksów w-, wy-, prze-, przy-; w tym
celu polecamy studentom zbudowanie schematów analogicznych do tych zamiesz-
czonych w podręczniku dla czasowników lecieć i płynąć. Utrwali to na pewno
znaczenia wprowadzanych przedrostków. Pamiętajmy jednak, iż czasowniki nie
mogą być wprowadzane na zajęciach bez kontekstu składniowego. Uczniowie
muszą poznać podstawowe schematy syntaktyczne, które owe czasowniki im-
plikują. Wydaje się, że na tym poziomie znajomości języka warto zatrzymać się
jedynie na najczęstszych konstrukcjach. Dla formacji z prefiksem przy- i w- cha-
rakterystyczne będą wyrażenia przyimkowe: do + Dop. (ewentualnie na + B.),
formacjom z prefiksem wy- należy przyporządkować konstrukcje: z + Dop. (ewen-
tualnie od + Dop.). Derywaty z prze- wymagają zaś składni: przez + B. (należy
wspomnieć o możliwości połączenia bezprzyimkowego, typu przejść ulicę). Do
tych zagadnień trzeba będzie powrócić na następnej lekcji, która zajmuje się skła-
dniowymi wyrażeniami przestrzennymi.

2. Tworzenie par aspektowych typu wejść – wchodzić (razem z odmianą).
3. Budowanie czasu przeszłego czasowników prefiksalnych opartych na

bazie iść.
Każde z tych zagadnień znajduje odzwierciedlenie w ćwiczeniach, znajdują-

cych się w podręczniku. Trzeba zwrócić uwagę, że ćwiczenie IV stwarza możliwo-
ści użycia innych niż wprowadzone na lekcji przedrostki i dlatego prawie każda
propozycja ucznia powinna być omówiona przez nauczyciela, tym bardziej, że klucz
nie daje w tym przypadku wyczerpującej odpowiedzi. Ćwiczeń jest jednak sta-
nowczo za mało, aby utrwalić materiał. Nauczyciel jest zatem zmuszony do po-
szukiwania pomocy, także w innych źródłach. Wydaje się ponadto, że warto dla
urozmaicenia lekcji zaproponować inne, mniej typowe rozwiązania, np. obejrze-
niu krótkiego filmu o dosyć szybkiej akcji, tak dobranej, aby studenci mogli opi-
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sywać oglądane czynności, posługując się zdobytą na tej lekcji wiedzą. Myślimy
tutaj o krótkim, animowanym filmie (na przykład dla dzieci), najlepiej o tematyce
związanej z podróżą. Pomógłby on także w przyswojeniu sobie nowej leksyki wpro-
wadzanej podczas zajęć. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednim filmem, można za-
proponować studentom stworzenie własnego scenariusza, w którym wykorzy-
stają prefiksalne czasowniki ruchu. Ostatnią część spotkania warto poświęcić za-
daniom komunikacyjnym odwołującym się do typowych sytuacji, w jakich może
znaleźć się człowiek w podróży.

Tworząc podręcznik Dzień dobry, starałyśmy się brać pod uwagę oczekiwa-
nia i studentów, i lektorów. Same przez wiele lat pracowałyśmy, ucząc języka pol-
skiego jako obcego, głównie w grupach początkujących. Narzekałyśmy wielo-
krotnie na brak podręczników, krytykowałyśmy te istniejące i teraz mamy świa-
domość, że i nasz podręcznik podlega ocenie. Wiemy już, że nie istnieje pod-
ręcznik idealny, taki, który zwolniłby nauczyciela z przygotowywania własnych
konspektów, wymyślania ćwiczeń i gier uatrakcyjniających lekcje. Mają tę świa-
domość pewnie i studenci – każdy podręcznik to dopiero wstęp do przygody,
jaką jest poznawanie nowego języka i zbliżanie się dzięki niemu do nieznanej
kultury. Dobrze jest jednak, kiedy podręcznik wskazuje kierunki uczenia się, po-
rządkuje wiedzę i jednocześnie wprowadza choć trochę w polskie realia.

Na pewno ci, którzy pracowali bądź pracują z Dzień dobry, znają jego
wady i zalety. Propozycje, które przedstawiłyśmy, będą pomocne, mamy
nadzieję, zarówno dla doświadczonych lektorów, jak i dla tych, którzy do-
piero rozpoczynają pracę z obcokrajowcami.

dr Aleksandra Janowska – jest adiunktem w Zakładzie Semantyki i Leksyko-
logii Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W jej dorobku nau-
kowym znajduje się wiele artykułów poświęconych historii języka polskiego,
zwłaszcza słowotwórstwu. Jest autorką książki Funkcje przestrzenne przedrost-
ków czasownikowych w polszczyźnie. Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury
Polskiej UŚ od samego jej początku. Zajmuje się przede wszystkim nauczaniem
cudzoziemców na poziomie początkującym. Jest także członkiem Stowarzysze-
nie „Bristol” oraz wykładowcą Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nau-
czania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

dr Magdalena Pastuchowa – adiunkt w Zakładzie Semantyki i Leksykologii
Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W kręgu jej zainteresowań
znajduje się zarówno historia języka, jak i zagadnienia współczesnej polszczy-
zny. Jest autorką książki Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników od-
rzeczownikowych (Katowice 2000). Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury
Polskiej UŚ, prowadząc zajęcia głównie dla grup początkujących. W latach
1998–2003 pracowała jako lektor na Uniwersytecie w Turynie we Włoszech.
Jest wykładowcą Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kul-
tury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz członkiem Stowarzyszenia
„Bristol”.
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Ma³gorzata Kita
M. Kita: Wybieram gramatykę.

Gramatyka języka polskiego w praktyce
(dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1 i 2. Katowice 1998.

Wybieram gramatykê! –  i co dalej?
O mo¿liwoœciach dydaktycznego wykorzystania podrêcznika

Veux-tu toute la vie offenser la grammaire?
Qui parle d’offenser grand-mere ni grand-pere?
Moliere, Les Femmes savantes

Każdy z nas codziennie mówi, rozmawia, pisze – produkuje teksty, czy-
niąc to tak, jak pan Jourdain ze Skąpca Moliera, wykorzystując wewnętrz-
ną gramatykę użytkownika języka. Kiedy rodzimy użytkownik języka mówi,
czyni to spontanicznie, wykorzystując tzw. wiedzę niejasną. Ale ważny jest
też moment refleksji i intelektualizacji wysiłku tekstotwórczego, który po-
jawia się wówczas, kiedy człowiek ma użyć polszczyzny starannej. I tak np.
bierze do ręki pióro, siada przy klawiaturze komputera i... zaczyna narzekać.
Że język polski jest trudny, a jego gramatyka karkołomna, rozrzutna, nie-
konsekwentna. Czy można ją opanować, zapanować nad nią? Wybitny ję-
zykoznawca francuski ocenia: „On peut dire qu’une langue est difficile dans
la mesure ou il faut de longues années d’école avant que les natifs la ma-
nient a la satisfaction générale”1. Ale to niezadowolenie z gramatyki (także

1 „Można powiedzieć, że język jest trudny, jeśli potrzeba wielu lat nauki, by
rodzimy użytkownik opanował go w sposób satysfakcjonujący” [tłum. autorki].
A. Martinet: Le Français sans fard. Paris 1969.
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i ortografii) nie jest tylko naszą specjalnością. Cudzoziemiec uczący się ję-
zyka polskiego – wiem to z doświadczenia – podziela obiegową opinię, że
gramatyka polska nie jest łatwa, ale też przyznaje natychmiast, że gramaty-
ka jego języka nie jest mniej skomplikowana. I zaczyna uczyć się języka pol-
skiego.

Jasność w wypowiadaniu się jest dowodem uprzejmości wykształco-
nego człowieka. Jednym z warunków jasności jest zgodność z zasadami
gramatycznej organizacji wypowiedzi. Warto sobie wziąć do serca to bły-
skotliwe sformułowanie Julesa Renarda i korzystać z opracowań poświęco-
nych gramatyce, by zyskać o niej wiedzę – znać teorię gramatyki oraz umieć
ją stosować.

Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cu-
dzoziemców zaawansowanych) to rodzaj podręcznika gramatyki do nauki
języka polskiego jako obcego, w którym znajdują się też ćwiczenia – po-
głębiające, kontrolujące i utrwalające wiedzę gramatyczną. Przedstawiam
w nim cztery działy gramatyki tak od strony teoretycznej (w syntetycznej
formie), jak i praktycznej, w ćwiczeniach. Są tu zadania polegające na uzu-
pełnianiu tekstu określonymi w poleceniu formami gramatycznymi, na roz-
poznawaniu w podanych tekstach wskazanych w poleceniu form gramatycz-
nych, na tworzeniu własnych tekstów zawierających formy gramatyczne wy-
magane w poleceniu. Proponowane ćwiczenia są dwojakiego rodzaju: (1)
swoiste testy, które należy wypełnić, zwykle według podanego wzoru, o zróż-
nicowanym poziomie trudności oraz (2) praca z tekstem, gdzie należy wska-
zać odpowiednią formę gramatyczną, zdefiniować określoną kategorię gra-
matyczną, czy określić jakieś zjawisko gramatyczne. Każdy dział gramatyki
kończy się pięciojęzycznym indeksem terminologii gramatycznej.

Dwa czynniki: istnienie na rynku kilku – dobrych – podręczników gra-
matycznych, przynoszących w zasadzie jasny wykład kursowy gramatyki
opisowej i świadomość na ogół niechętnego stosunku studenta do grama-
tyki, przyczyniły się do wyboru formuły mojej książki. Zdecydowałam się
na rozwiązanie polegające na pokazaniu różnych możliwości traktowania
składników systemu gramatycznego języka i uświadomieniu, jakie możli-
wości daje sprawnemu użytkownikowi języka panowanie nad systemem. Wy-
daje mi się, że prezentacja zjawisk gramatycznych przez pryzmat ich użycia
w dobrych, atrakcyjnych tekstach literackich daje szansę – przez powiąza-
nie ich z przeżyciem estetycznym i intelektualnym – na utrwalenie ich w pa-
mięci uczącego się.

Ujęcie gramatyki w moim podręczniku, które określiłabym jako eklek-
tyczne, niesie pewne ryzyko, ponieważ podaje zestawienie różnych poglą-
dów, nie zawsze spójnych, ujawnia też rozchwianie terminologiczne.
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Współczesne językoznawstwo, rozwijające się dynamicznie, z jego roz-
warstwieniem, wielokierunkowością, interdyscyplinarnością i transdyscy-
plinarnością pozwala na łączenie różnych metodologii. Czyni z tego zabiegu
zaletę, dającą większą możliwość dotarcia do istoty problemu niż postawa
ortodoksyjna, sprowadzająca się do wiary w możliwość przestrzegania „ele-
gancji opisu”. Nie sądzę, że w podręczniku przedstawiłam wszystkie pro-
blemy gramatyczne, nie traktuję też podanych propozycji jako rozwiązań
niepodważalnych, ostatecznych. Wybrałam zabieg, polegający na przywo-
łaniu różnych dostępnych dziś metod opisu, nie uważam bowiem, by rygo-
rystyczna „czystość metodologiczna” była w tym przypadku zaletą, by mo-
żna było przy pomocy jednej metody, zasady wyjaśnić różne zjawiska i pro-
cesy gramatyczne. Myślę, że wybrane ujęcia pozwalają wyjaśnić tylko pew-
ne wycinki systemu gramatycznego polszczyzny. W książce chciałam wy-
korzystać osiągnięcia współczesnych badań nad strukturą języka polskie-
go z zastosowaniem różnych perspektyw, optyk. Wyniki tych badań stara-
łam się ująć w sposób lakoniczny, z zastosowaniem różnych technik gra-
ficznych tak, by odbiorca miał szybki dostęp do istoty problemu, bez ko-
nieczności przedzierania się przez gąszcz dodatkowych wyjaśnień, dywa-
gacji naukowych, metodologicznych lub terminologicznych, co dla cudzo-
ziemca stanowi, jak sądzę, pewną, czasem znaczną barierę komunikacyj-
ną.

Zdając sprawę z wielości ujęć teoretycznych, a nie decydując się na ar-
bitralny z natury wybór pewnej koncepcji gramatyki, chciałam dać czytel-
nikom o różnym przygotowaniu teoretycznym (zarówno tym znającym gra-
matykę szkolną, tradycyjną, jak i studentom zagranicznych polonistyk, któ-
rzy zapoznają się także z nowszymi teoriami językoznawczymi) szansę zna-
lezienia w podręczniku tego, co może już znają, ale i tego, z czym się jeszcze
nie zetknęli.

Podręcznik jest adresowany do odbiorcy na poziomie zaawansowanym
i – przynajmniej trochę – zainteresowanego gramatyką. Ma to w presupo-
zycji założenie, że uczący się korzystał już z podręczników gramatycznych
nie tylko dotyczących języka polskiego, ale także jego języka ojczystego.
Stykał się więc w trakcie edukacji szkolnej z różnymi ujęciami gramatyki,
z różnymi podejściami do niej. I z tego faktu starałam się wyciągać konse-
kwencje w konstruowaniu książki.

Myślę też, że potencjalny odbiorca tego podręcznika to młody człowiek,
żyjący w epoce postmodernistycznej i wychowany w kulturze popularnej.
Dla niego mozaikowość gramatyki, zestawianie różnych ujęć, lakoniczność
komentarza może oznaczać lekturę łatwą, lekką i przyjemną, co ze strony
autora nie oznacza wykluczenia treści trudnych, operowania metajęzykiem
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specjalistycznym, czasem może też hermetycznym, a u czytelnika, mam na-
dzieję, nie wyklucza głębszej refleksji.

Informacje gramatyczne w moim podręczniku są bardzo zwięzłe, podane
w formie tabel, wykresów, schematów. Wyobrażam sobie, że mogą i powin-
ny dać one impuls do samodzielnego (lub wspólnego z nauczycielem) drą-
żenia tematu. Wydaje mi się, że w pracy z tym podręcznikiem należy przy-
woływać inne opracowania, drążące poszczególne problemy2.

Sądzę, że nie jest to książka do samodzielnego studiowania gramatyki.
Uważam, że można z niej w pełni skorzystać, jeśli będzie ona realizowana
w ścisłej współpracy studenta i nauczyciela, któremu w tym przypadku przy-
pada ważna rola przewodnika. To od niego też zależeć powinien wybór i do-
bór zagadnień i ćwiczeń dla konkretnego odbiorcy. To, że zakładani czytel-
nicy mają różną wiedzę gramatyczną i gramatyką interesują się w różnym
stopniu, sprawiło, że w podręczniku są ćwiczenia o różnym stopniu trudno-
ści.

Nie jest to też książka ucząca polszczyzny obiegowej, standardowej –
tej, której używa się współcześnie w Polsce w codziennych sytuacjach.
Chciałam w niej zawrzeć teksty uczące wrażliwości na język, kształcące od-
biorcę subtelnego, umiejącego odbierać niuanse językowe3. Uznając, że na-
dawanie i odbiór to dwa procesy, które nie są swym lustrzanym odbiciem,
traktuję książkę jako źródło refleksji odbiorcy nad możliwościami, jakie daje
język.

Część ćwiczeniowo-ilustracyjna postawiła problem egzemplifikacji zjawisk
gramatycznych: co wykorzystać dla zobrazowania poszczególnych elemen-
tów gramatycznych – czy odwołać się do własnej kompetencji językowej,
tworząc własne przykłady, czy sięgnąć do tekstów już istniejących, a jeśli
tak, to do jakich?

2 Szczególnie polecam czytelnikowi niedawno opublikowaną książkę A. Aw-
diejewa, która przynosi nowe spojrzenie na język w postaci gramatyki interakcji
werbalnej: „Gramatyka taka musiałaby mieć określoną dla danego języka i konse-
kwentną typologię operatorów aktów mowy oraz reguły ich wprowadzania, a tak-
że opisywać ich efekt komunikacyjny i sposoby reagowania nań odbiorców w ra-
mach przyjętej w danej kulturze konwencji językowych. Gramatyka takiego zacho-
wania językowego byłaby, rzecz jasna, uzupełnieniem gramatyki rozumianej tra-
dycyjnie jako zbiór systemowych jednostek językowych i sposobów, za pomocą
których realizowane są przekazy informacyjne na poziomie interakcyjnym” (A. Aw-
diejew: Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków 2004, s. 7).

3 Dopełnieniem podręcznika gramatycznego jest wybór tekstów: M. Kita,
A. Skudrzykowa: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Katowice 2002.
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Wydało mi się słuszne przywołanie jako obiektów ilustracyjnych i ćwi-
czeniowych tekstów literackich lub ich fragmentów. W takim rozwiązaniu
utwierdza mnie sarkastyczna wypowiedź W. Labova: „Lingwiści nie mogą
już tworzyć i teorii, i faktów” i jego pochwała nowej optyki językoznaw-
czej, badania danych empirycznych, tekstów: „Lingwistyka, analizując dane
autentyczne, przestała wreszcie stać na głowie i stanęła na nogach.”.

W ćwiczeniach wykorzystałam zatem nie tylko teksty mojego autorstwa
(tych jest stosunkowo niewiele), ale przede wszystkim liczne teksty lite-
rackie uznanych autorów, bardzo zróżnicowane pod względem stylistycz-
nym, tematycznym, emocjonalnym. Koncepcja harmonijnego – mam nadzie-
ję – połączenia nauczania gramatyki z możliwością kontaktu z dobrą lite-
raturą polską jest pierwszą na taką skalę próbą: pojawiają się w moim pod-
ręczniku teksty lub fragmenty tekstów około stu autorów.

Teksty literackie i inne teksty kultury użyte zamiast tradycyjnych arte-
faktów dydaktycznych powinny, dzięki ładunkowi intelektualnemu i świa-
domemu wykorzystaniu przez autorów tworzywa językowego, zwracać uwa-
gę ucznia na zawarte w nich problemy natury gramatycznej. Chciałam, by
teksty utrwalające i sprawdzające wiedzę językową były różnorodne. Są tu
więc teksty (lub ich fragmenty) znanych twórców polskich i obcych, współ-
czesnych i dawnych. Obok nich znajdują się aforyzmy, maksymy myślicieli
z różnych epok. Cytuję teksty literackie, filozoficzne, publicystyczne, na-
ukowe; pobudzające do refleksji intelektualnej, wywołujące uśmiech lub
śmiech, zmuszające do zadumy nad kondycją ludzką.

Wykorzystanie w zadaniach podnoszących i kontrolujących poziom
sprawności gramatycznej tekstów literackich (sensu largo) pozwala zatem
zintegrować kształcenie językowe z kształceniem literackim. Może też być
pretekstem dla przekazania uczniom wiadomości o ważnych postaciach ze
świata kultury. Może też stanowić inspirację do rozmów, niektóre przywo-
łane tu teksty zawierają bowiem poglądy prowokujące do dyskusji.

Tytuł podręcznika Wybieram gramatykę! ma w moim zamierzeniu cha-
rakter motywujący; wykrzyknik i forma czasownika w 1. osobie liczby po-
jedynczej sugeruje akcję subiektywną i świadomą: to sam uczący się po-
dejmuje decyzję uczenia się gramatyki. Anegdota historyczna, z której czer-
pałam inspirację, ma dwa aspekty: pokazuje także, a może głównie, siłę
gramatyki, jej rolę w kontaktach międzyludzkich, to, że dzięki jej opano-
waniu mówiący danym językiem zyskuje pewność siebie, może wyrazić to,
co chce wyrazić bez ograniczeń wynikłych z nieopanowania lub słabego
opanowania gramatyki danego języka. Nie akcentuje natomiast trudności
gramatyki czy pesymistycznego, by nie powiedzieć defetystycznego nasta-
wienia uczącego się: nie lubię gramatyki, gramatyka jest taka trudna. Sta-
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wia przed nim zadanie, które można potraktować jako wyzwanie – czyli
zmierzyć się z materią obcego języka i opanować go.

Wyobrażam sobie, że zachęciłam kogoś do sięgnięcia po książkę Wy-
bieram gramatykę! Spróbuję więc wykonać kolejny krok – zastanowić się,
co można z takim podręcznikiem zrobić, jak go wykorzystać w toku pracy
dydaktycznej.

Gramatyka praktyczna jest publikacją obszerną, obejmuje cztery pozio-
my języka – i czyni to w układzie liniowym, bo taką tylko możliwość daje
forma książki. Ale kolejność przedstawiania poszczególnych działów gra-
matycznej części wiedzy o języku nie oznacza dla odbiorcy, że ma iść tym
śladem, zaczynając od poziomu najniższego, a kończąc na poziomie skła-
dniowym. Nauczyciel, który chce z podręcznikiem pracować, może zapro-
jektować własny tok ćwiczeniowy, co będzie miało związek z wymagania-
mi związanymi z typem ucznia i jego oczekiwaniami. Poszczególne części
składowe książki można traktować jak moduły – czyli taki fragment „sys-
temu” gramatycznego, który charakteryzuje się mobilnością. Można je prze-
stawiać, łączyć, a kiedy zajdzie potrzeba – pomijać.

W podręczniku koegzystują treści teoretyczne i ćwiczenia praktyczne,
które łączą się w całość. Wybrałam strategię prezentowania najpierw wia-
domości (nowych lub przypominania znanych), po czym następują zada-
nia związane z danym zagadnieniem gramatycznym. Ale użytkownik pod-
ręcznika ma do dyspozycji dwa podejścia: zacząć od zapoznania się z do-
starczaną wiedzą, by po tym etapie przejść do jej wykorzystania w propo-
nowanych ćwiczeniach, albo też ćwiczenia potraktować jako podstawę sa-
modzielnych generalizacji gramatycznych, indywidualnego poszukiwania
prawidłowości gramatycznych na podstawie użycia (wówczas syntetyczne
ujęcie zagadnienia w podręczniku będzie służyć jako potwierdzenie wła-
snych ustaleń). Tak więc materiał ćwiczeniowy może stanowić zachętę do
własnych poszukiwań językowych, aktywizując naturalną ciekawość rodzą-
cą się wówczas, gdy mamy do czynienia z czymś nowym, obcym.

Oba kierunki pracy z podręcznikiem sprawdzają się w praktyce. Jako
przykład zastosowania obu możliwości można podać ćwiczenie 10 z czę-
ści 1. (s. 26), które polega na obserwacji wymowy liter ą i ę w różnych
kontekstach fonetycznych. Uczeń może zapoznać się z zasadami wymowy
tzw. nosówek, którą podaje tabela 6. (t. 1, s. 25), a następnie przejść do
zastosowania podanych tam wskazówek. Może też wsłuchiwać się w wy-
mowę wyrazów podanych w ćwiczeniu w wykonaniu nauczyciela, zapisać
głoski, które słyszy, by spróbować dokonać uogólnień łączących wymowę
nosówek z otoczeniem, w jakim występują, czyli z właściwościami artykula-
cyjnymi głosek otaczających je. Myślę, że oba warianty pracy nad danym
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zagadnieniem dostarczą uczniowi satysfakcji, choć innego rodzaju: w jed-
nym przypadku będzie wykonywał to, co przewidział system polszczyzny
(by dojść do perfekcji w danym zakresie), w drugim zaś wejdzie w rolę od-
krywcy, eksploratatora. Duża część tabel gramatycznych jest tak zaprojek-
towana, by można je było potraktować albo jako punkt wyjścia dla ćwiczeń,
albo jako punkt dojścia po wykonaniu zadań. Decyzja o kierunku toku dy-
daktycznego: od wiedzy do praktyki czy od konkretu do uogólnienia zale-
żeć powinna od nauczającego, który ma do czynienia z konkretnym pod-
miotem nauczania. Po ewaluacji dotychczasowej wiedzy lingwistycznej, umie-
jętności językowych, potrzeb i dyspozycji intelektualnych nauczyciel po-
dejmie decyzję o tym, czy wybrać kierunek: TEORIA > PRAKTYKA czy
PRAKTYKA > TEORIA.

Przytaczane w podręczniku teksty literackie – poza funkcjami zapro-
jektowanymi przez autorkę w poszczególnych ćwiczeniach – mogą też być
pretekstem do wprowadzania wiedzy „ogólnej” – z zakresu literatury, hi-
storii, kultury. Tak np. w ćwiczeniu 25. (t. 1, s. 48), którego polecenie jest
bardzo „przyziemne”: przeczytać na głos kilkadziesiąt nazwisk polskich
twórców kultury, można dla utrwalenia prawidłowej wymowy zapropono-
wać poszukiwanie w wydawnictwach encyklopedycznych lub syntezach li-
terackich, historycznych, kulturowych informacji o wybranych postaciach.
To ćwiczenie będzie też punktem wyjścia dla skonstruowania tekstu mó-
wionego (pierwotnie lub wtórnie, czyli przygotowanego w wersji pisanej,
a potem odczytanego lub wygłoszonego na podstawie notatek), który do-
tyczyłby twórczości jakiejś osobistości; tu imię i nazwisko będzie się po-
jawiać w różnych kontekstach, a co za tym idzie – w różnych formach przy-
padkowych. Mogą to być teksty reprezentujące różne gatunki mowy nale-
żące do domeny biograficznej, np. życiorys, biogram, sylwetka prasowa,
wspomnienie, anegdota.

Sporo tekstów zawiera odniesienia do innych wytworów twórczości li-
terackiej. Warto więc zachęcać uczącego się do działań „detektywistycz-
nych”, tzn. do poszukiwania źródeł nawiązań intertekstualnych. Przykła-
dem niech będzie wiersz Juliana Tuwima

Gdy wszedł na estradę, był blady, speszony...
Coś szeptał... Dosłyszałem tylko szept przestraszony:

Ja jem, piję, lulkę palę,
Ty jesz, pijesz, lulkę palisz,
On, ona, ono je, pije, lulkę pali,
My jemy, pijemy, lulkę palimy,
Wy jecie, pijecie, lulkę palicie,

I teraz jak nagle nie wrzaśnie:
JEDZĄ, PIJĄ, LULKI PALĄ!!!
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I już do końca poszło mu jak po maśle.
zawarty w ćwiczeniu morfologicznym (t. 1, ćwicz. 71, s. 180), w którym

należy skoncentrować się na wartościach fleksyjnych form czasownikowych.
Ale tu interesujące będzie też dotarcie do literackiej proweniencji wersu
Jedzą, piją, lulki palą! Pomocny w wyjaśnieniu zagadki literackiej będzie
tu tytuł wiersza Siła przyzwyczajenia, czyli o nauczycielu gramatyki de-
klamującym „Panią Twardowską”. Ale ten wiersz może dać asumpt do
sięgnięcia do Skrzydlatych słów H. Markiewicza i A. Romanowskiego (War-
szawa 1990, Warszawa 1998) czy Księgi cytatów z polskiej literatury pięk-
nej od XIV do XX wieku ułożonej przez Pawła Hertza i Władysława Ko-
palińskiego (Warszawa 1975). Innym przykładem nawiązań intertekstualnych
jest wiersz Stanisława Grochowiaka Próba epiki (t. 1, ćwiczenie 20, s. 114)
z finalnym archaicznym i tajemniczym Zyszczy Wam/ Spuszczy Wam. Takie
podróże po literaturze polskiej (i nie tylko polskiej) mają duże walory po-
znawcze, aktywizując uczniów do samodzielnych poszukiwań. W obu wier-
szach pojawiają się też formy wyrazowe nieistniejące we współczesnej pol-
szczyźnie, co powinno zachęcić czytelnika do odbycia „podróży w czasie”
– zainteresować go historią języka.

Ponieważ książka konstruowana jest z myślą o odbiorcach charaktery-
zujących się dobrą znajomością polszczyzny, myślę, że zagadnienia i ćwi-
czenia z części fonetycznej powinny być włączane w zajęcia doskonalące
umiejętności językowe z poziomu składniowego. Zadaniem, które traktuję
jako nadrzędne, jest takie wykształcenie ucznia, by umiał nie tylko reali-
zować elementy polskiego systemu fonetycznego w izolacji, ale przede
wszystkim w kontekście. „Przeciętny” rodowity użytkownik języka nie za-
uważa wpływu otoczenia głoskowego na realizację głoski, nie dostrzega
wielu upodobnień, uproszczeń – dla niego np. wymowa staf (wyrazu pisa-
nego staw) jest oczywista. Ale dla cudzoziemca to już nie jest tak natural-
ne. A dlaczego wyraz pisany będę nagle zmienia się w mówione bende? –
to zagadka bardzo trudna. Dodajmy do tego jeszcze różnice wymawianio-
we między wymową potoczną a wymową staranną (gdzie ją jeszcze moż-
na usłyszeć?) – by mieć wyobrażenie o zagubieniu obcokrajowca, które-
mu przychodzi komunikować się z użyciem dwóch różnych odmian sub-
stancjalnych języka. Znajomość polskich zwyczajów wymawianiowych –
systemowych – powinna dać mu swobodę w komunikowaniu (się) po pol-
sku. Mam tu na myśli to, że cudzoziemiec nie tylko wymawia polskie gło-
ski, wyrazy, zdania, teksty, ale też czyni to z pełną swobodą, wyrażając jed-
nocześnie środkami parawerbalnymi swoje emocje, postawy. A czyni to za-
równo wtedy, kiedy tworzy tekst pierwotnie mówiony, jak i wówczas, gdy
przekłada tekst pisany na kod foniczny. Dydaktycy powinni mieć tu na uwa-
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dze badania specjalistów od komunikacji ludzkiej, którzy szacują, że zaled-
wie niewielki procent znaczenia komunikatu przekazywany jest przez język,
a ogromna część informacji zawarta jest w składnikach parajęzykowych i po-
zajęzykowych.

Amerykańscy interakcjoniści są stanowczy: nie można nie komuniko-
wać. Każda forma zachowania człowieka przekazuje coś drugiemu. A za-
tem musimy przygotować cudzoziemca do nadawania i odbioru komuni-
katów fonicznych. W moim przekonaniu świadomość możliwości wyraża-
nia głosem różnych komunikatów pomaga uzyskać kontakt z tekstem, któ-
ry wyraża coś więcej niż tylko ilustrację zasady gramatycznej czy stanowi
materialną realizację abstrakcyjnej struktury językowej. Tekst mówiony „ży-
je”, kiedy mówiący mówi, chcąc „coś” wyrazić, przekazać, zakomuniko-
wać. Ćwiczenia 35. i 36. (powiedzieć to samo zdanie na różne sposoby,
t. 1, s. 58) dają możliwość przygotowania, wyreżyserowania i odegrania sce-
nek, w których wystąpią dane wyrażenia. Formuły językowe dzięki kon-
tekstualizacji zaczną „żyć”. Ćwiczenia intonacyjne (34-38, tamże) również
mogą być podstawą scenek: tu zadanie może aktywizować osoby występu-
jące w nich, zachęcając je do odkrywania i poszukiwania środków paraję-
zykowych i niejęzykowych właściwych polskiej komunikacji niewerbalnej,
natomiast zadanie dla osób, które scenkę będą oglądać, polegać może na
deszyfracji intencji komunikacyjnych uczestników odtwarzanego aktu ko-
munikacji. Możliwość konfrontacji intencji i odczytania emocji aktywizu-
je sprawności w zakresie nadawania i odbierania komunikatu.

Proponuję, by dłuższe teksty znajdujące się w różnych partiach książki
były czytane głośno i interpretowane. Wiele z nich daje możliwość doko-
nywania ich inscenizacji. Metoda intersemiotycznego przekładu tekstu daje
dużo satysfakcji grającym aktorom, a widzom pozwala interpretować tekst
mówiony, czyli realizowany w synergii z innymi kodami komunikacyjny-
mi.

Błędy ortograficzne popełniamy wszyscy4. Któż z nas napisze bezbłęd-
nie dyktando? – jest to pytanie retoryczne. Rozumiemy, że taki tekst musi
być maksymalnie nasycony wyrazami bardzo trudnymi pod względem orto-
graficznym. Są tu wyrazy rzadko spotykane, o niskiej frekwencji, stanowią-
ce „pułapki” ortograficzne. Wielość trudnych ortogramów dekoncentruje

4 Jak pisze Walery Pisarek: „Spotkałem w swoim życiu niewielu Polaków,
którzy nie popełniali błędów ortograficznych. Spotkałem natomiast wielu ludzi,
którzy byli przekonani, że ich nie popełniają, że nigdy, od najmłodszych lat, nie
mieli kłopotów z pisownią. Oczywiście, takie przekonanie to najczęściej tylko złu-
dzenie, wywodzące się stąd, że inni robią błędów więcej” (w: M. Malinowski: (...)
boby było lepiej. Kraków 2003).
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uczestników, prowadzi do większej – niż wynikałoby to z poziomu ich umie-
jętności – liczby błędów. Ale nawet w sytuacjach „naturalnych”, kiedy uży-
cie trudnego wyrazu nie jest wymuszone i można wyszukiwać synonimy
prostsze ortograficznie, zdarzają się błędy – niemal każdemu, bez wzglę-
du na stopień wykształcenia, poziom wiedzy ortograficznej, status społecz-
ny. Błędy ortograficzne popełniają uczniowie, studenci, również ci z polo-
nistyki, dziennikarze, pisarze –  a więc także ci, dla których – wydaje się
– język nie ma tajemnic. Nawet w Wielkim słowniku ortograficznym języ-
ka polskiego pod redakcją naukową A. Makowieckiego (Warszawa 1999)
można znaleźć błędy ortograficzne, jak np.: Moja żona jest pół Włoszką
pół* Francuską (s. XLIII), *Pierre’m (w haśle Abélard), *a cappela, *ci
abp. Nie wyeliminują ich nawet komputerowe programy korektorskie: w in-
strukcji obsługi urządzenia elektronicznego znanej firmy czytam: „Podczas
*buli gardła zaleca się ...”.

Konieczna więc staje się wytężona praca nad opanowaniem zasad or-
tografii i interpunkcji. Dodatkowo trzeba też mieć świadomość, że wiedza
ortograficzna raz zdobyta musi być aktualizowana, w miarę wprowadzania
zmian dotyczących pisowni.

Błędy językowe, w tym ortograficzne, wpływają niekorzystnie na spo-
łeczną ocenę osoby popełniającej je. Ktoś, kto popełnia błędy ortograficz-
ne, w toku nauki szkolnej będzie uzyskiwał niższe oceny, w życiu profe-
sjonalnym błędy ograniczyć mogą możliwość znalezienia pracy, zdyskre-
dytują, skompromitują, ośmieszą osobę nieradzącą sobie z pisownią. Choć
żyjemy w czasach, kiedy ranga pisma zdaje się obniżać – bo często posłu-
gujemy się symbolami graficznymi – kłopoty z ortografią mogą ograniczyć
dostęp do kultury, dostęp do informacji, która jest tak ceniona. Przykład:
wchodzimy do skomputeryzowanej biblioteki i chcemy wypożyczyć książ-
kę, np. Małego Księcia. Musimy więc wpisać nazwisko autora – jeśli zro-
bimy to niepoprawnie, nie znajdziemy potrzebnej książki. Szerzej to uj-
mując, nieznajomość ortografii nie pozwoli dotrzeć do tego, czego szuka-
my, a przynajmniej poważnie to utrudni. Znajomość ortografii może mieć
wpływ na życie człowieka.

Ortografia nie mieści się wprawdzie w obrębie wiedzy gramatycznej, ale
związki jej oraz interpunkcji z fonetyką i składnią są na tyle mocne, że nie
sposób tego składnika kompetencji językowej pominąć w nauczaniu grama-
tyki. Dlatego jestem zdania, że warto integrować ćwiczenia gramatyczne z wy-
rabianiem sprawności ortograficzno-interpunkcyjnej. Można to osiągnąć,
proponując np. zadania polegające na segmentacji dłuższego tekstu na jed-
nostki syntaktyczne.
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Ćwiczenia podręcznikowe można wykorzystywać zgodnie z propozycja-
mi autorki – wykonywać zadania przeze mnie zalecane. Ale można też je
modyfikować, przystosowywać do potrzeb uczących się, rozwijać. Wiele
poleceń można opatrzyć dodatkowym pytaniem: dlaczego? – zachęcającym
do refleksyjnego podejścia do kategorii gramatycznych.

W trakcie zajęć uczący się powinni też samodzielnie konstruować i wy-
szukiwać, posiłkując się własnym doświadczeniem, oczytaniem, znajomo-
ścią kultury polskiej, przykłady ilustrujące zjawisko gramatyczne. Tu po-
jawić się może element ludyczny w powiązaniu z elementami współzawod-
nictwa, jeśli postawione zadanie będzie brzmieć: kto zbuduje tekst najbar-
dziej nasycony daną formą gramatyczną?

Myślę też, że na poziomie zaawansowanym ważna jest świadomość ję-
zykowa dotycząca dwóch systemów językowych  języka własnego i języ-
ka polskiego. Rozbudzenie ciekawości i przygotowanie do konfrontowa-
nia kategorii gramatycznych (językowych) obu języków powinna być waż-
nym zadaniem nauczyciela. Omawianiu poszczególnych zagadnień grama-
tycznych powinno towarzyszyć pytanie do uczącego się: a jak jest w two-
im języku?

W podręczniku sięgałam do literackich tekstów obcojęzycznych tłuma-
czonych na język polski. Nie można pominąć więc ważnego i kontrower-
syjnego problemu, jakim jest zasadność wprowadzenia do nauki języka tek-
stu tłumaczonego. Wszak: „Wtórność językowa przekładu powoduje, że ma
on wiele cech wywołanych jego «przywiązaniem» do oryginału i do języka,
w którym oryginał powstał. Cechy te są niekiedy widoczne, kiedy indziej
ukryte; niezależnie jednak od tego, w jakim stopniu uzewnętrzniają się one
przy czytaniu przekładu, zawsze niosą prawdopodobieństwo spostrzeżenia
ich przez odbiorcę. Odbiorca rejestruje je jako pewne odstępstwo od przy-
jętych w języku docelowym norm językowych, typowych zachowań wer-
balnych lub tylko obyczajów użycia języka. Odstępstwo to sprawia, że
można mówić w odniesieniu do odbioru przekładu o aktywizacji kategorii
obcości”5.

Ale też warto pamiętać, że jednym ze skutków tłumaczenia jest kon-
takt kultur i ich wzajemny wpływ. Można więc mówić o otwarciu się na
innych, o możliwości zaspokojenia ciekawości innym. Można też ująć kło-
potliwy status tłumaczonych tekstów inaczej: uznając, że „postmodernisty-
czna kultura popularna jest kulturą sans frontieres, jest kulturą poza histo-

5 R. Lewicki: Obcość w przekładzie a obcość w kulturze. W: Przekład. Język.
Kultura. Red. R. Lewicki. Lublin 2002, s. 44.
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rią”6. Tekst utworu tłumaczonego uznaję więc za tekst w języku polskim –
nie zawsze ważne jest to, czy mamy do czynienia z oryginałem czy polską
wersją językową7.

Książkę Wybieram gramatykę! traktuję jako podręcznik o formie otwar-
tej, dostarczający materiału teoretycznego i ćwiczeniowego, przynoszący
propozycje zadań językowych, które mogą być modyfikowane i rozszerza-
ne. Inwencja nauczyciela w powiązaniu ze znajomością konkretnego ucznia
będzie znakomitym uzupełnieniem treści gramatycznych wybranych przez
autorkę.

Małgorzata Kita – dr hab. nauk humanistycznych, językoznawca, pra-
cownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dy-
rektor Instytutu Języka Polskiego. Przez kila lat była lektorem języka pol-
skiego w Tuluzie (Francja). Od wielu lat współpracuje ze Szkołą Języka
i Kultury Polskiej UŚ. Podstawowe prace dotyczą współczesnej polszczy-
zny (zwłaszcza języka potocznego), komunikacji werbalnej, stylistyki ję-
zykoznawczej, glottodydaktyki. Artykuły publikuje m.in. w „Biuletynie
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Stylistyce”, „Socjolingwisty-
ce”. Ważniejsze książki: Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim
języku potocznym (Katowice 1978), Wywiad prasowy. Język — gatunek —
interakcja (Katowice 1998), Wybieram gramatykę! (Katowice 1998) i Czło-
wiek i jego świat w słowach i tekstach (Katowice 2002, współautorka).
Jest współautorką kilku książek popularnonaukowych: Słownik tematycz-
ny języka polskiego (Łódź 2002), Słowa grzeczne i serdeczne (Warszawa
2002), Z najlepszymi życzeniami (Warszawa 2002). Członek Polskiego To-
warzystwa Językoznawczego, Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagra-
nicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego,
Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy PAN.
Redaktor serii wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego „Kultura i Język Polski dla
Cudzoziemców”.

6 D. Strinati: Wprowadzenie do kultury popularnej. Tłum. W. J. Burszta. Po-
znań 1998, s. 181.

7 Podzielam pogląd Mieczysława Jastruna, według którego: „Przekład, mimo
że tak bardzo uzależniony od pierwowzoru, ma jednak własne życie, gdyż musi
mieć własną substancję, własną treść językową, co pociąga za sobą poważne kon-
sekwencje, które tłumacz powinien ocenić od razu w całej jej rozciągłości” (M. Ja-
strun: O przekładzie jako sztuce słowa. W: E. Balcerzan: Pisarze polscy o sztuce
przekładu 1440—1974. Antologia. Poznań 1977, s. 363).
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Ewa Lipiñska
E. Lipińska: Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego

dla stopnia progowego. Kraków 2003

Z podrêcznikiem Z polskim na ty za pan brat

Nauczanie języka polskiego jako obcego na średnim poziomie zaawan-
sowania stawia przed nauczycielem wysokie wymagania, ale za to (choć
może właśnie dlatego?) jest atrakcyjne i ciekawe. Złożoność, a nawet pewną
zawiłość procesu nauczania na tym poziomie ukazuje definicja określają-
ca ‘studenta średnio zaawansowanego’ jako kogoś „średnio znającego dany
język”, przez co rozumie się „znajomość plasującą się między brakiem jego
znajomości i znajomością tegoż”1. Może to oznaczać, że uczący się zna-
leźli się na etapie nauki pomiędzy „znam” i „nie znam” (mówiąc w dużym
uproszczeniu) i/lub występuje u nich zróżnicowanie w stopniu opanowa-
nia poszczególnych sprawności i podsystemów języka. Dodatkową trudność2

stanowi fakt, że w tej fazie nauki mogą się znaleźć:

• osoby, które kontynuują naukę języka polskiego jako obcego sys-
temem „kursowym”, osiągając kolejne stopnie zaawansowania,

• ci, którzy uczyli się polskiego dawno i sporo zapomnieli,

1  A. Dąbrowska: Co to znaczy „student średnio zaawansowany”? W: Poloni-
styczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obec-
ny – problemy – postulaty. Łódź 1998, s. 143–152.

2 Podział studentów średnio zaawansowanych na dwa stopnie, czyli B1 i B2
jest ułatwieniem pozornym, ponieważ zarówno na jednym, jak i drugim występują
te same (omawiane tutaj) problemy.
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• uczestnicy krótkich, nieintensywnych lub/i nieefektywnych kursów,
które w niedostatecznym stopniu przygotowują do przejścia z po-
ziomu podstawowego na średni,

• studenci polskiego pochodzenia, którzy znają polski „ze słuchu”.

Jeśli w jednej grupie (klasie) znajdują się przedstawiciele wszystkich wy-
mienionych grup, nauczyciel stoi przed prawdziwym wyzwaniem. Łatwiej
jest rozwiązać problem z przechodzeniem od „nie znam” do „znam”, niż ujed-
nolicić opanowanie sprawności i podsystemów języka u danej osoby i w ca-
łej grupie. Zdarza się, że to zróżnicowanie ma rozpiętość czterech poziomów,
np. umiejętność rozumienia ze słuchu może być szacowana na poziomie C13

lub nawet C2, a umiejętność pisania – na poziomie A2. Innym wariantem
jest słaba umiejętność mówienia (z początku A2), przy rzetelnej wiedzy gra-
matycznej (z końca B2), przy braku problemów z ortografią, ale z ogromny-
mi trudnościami fonetycznymi. Przykłady można mnożyć, ale wniosek jest
jeden: poziom średni wymaga szczególnej dbałości i uwagi ze strony na-
uczyciela oraz jego operatywności i pomysłowości, które mają na celu zni-
welowanie wspomnianych różnic. Dużą pomoc w tym względzie stanowi
podręcznik Z polskim na ty, który ma przypomnieć uczącym się przyswojo-
ne kiedyś wiadomości i umiejętności, ugruntować te z niższego poziomu,
uzupełnić ewentualne braki oraz pomóc w opanowaniu wszystkich spraw-
ności na zbliżonym poziomie.

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla cudzoziemców uczących się
języka polskiego jako obcego na poziomie B1, ale może także być używa-
ny w letnich szkołach oraz na krótkich kursach dla cudzoziemców pracu-
jących lub studiujących w Polsce. Znajduje także swoje zastosowanie na
początku regularnego kursu rocznego na poziomie B2. Jest szczególnie przy-
datny dla studentów polskiego pochodzenia, którzy w wielu przypadkach
posługują się niestandardowym językiem polskim. Znają go przeważnie „ze
słuchu”, a więc wiedza gramatyczna (w tym całe nazewnictwo) może im być
obca, a jest potrzebna do dalszej nauki.

W podręczniku zastosowano słownictwo niejednokrotnie wykraczają-
ce poza poziom progowy, ale praktyka wykazała, że takie są oczekiwania
studentów, którzy osiągnęli właśnie ten stopień zaawansowania. Daje to też
nauczycielowi możliwość dopasowania ćwiczeń, tekstów i zadań do kon-
kretnej grupy uczących się.

3 Zob. wyjaśnienie symboli oznaczających poziomy zaawansowania poniżej.
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Najkrócej mówiąc, Z polskim na ty spełnia trojakie zadanie: przypomina
i odświeża to, co już kiedyś było przerabiane, porządkuje i ugruntowuje
znany materiał oraz uczy nowego przy jednoczesnej funkcji poszerzania wie-
dzy i umiejętności we wszystkich wymienionych przypadkach.

Podręcznik, którego program powstał w oparciu o Opis kompetencji w ję-
zyku polskim jako obcym na poziomie progowym4, był pierwotnie przygo-
towywany z myślą o obcokrajowcach przyjeżdżających na kursy do Szkoły
Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ, którzy na podstawie testu diagnostycz-
nego byli kwalifikowani na stopień IV (Treshold), czyli Progowy – wg Pro-
gramów Komisji Ekspertów5. W trakcie pracy nad nim program został bar-
dziej dopasowany do założeń Systemu Certyfikacji, a zatem zyskał nową fun-
kcję – przygotowuje bowiem kandydatów do zdania egzaminu biegłości na
poziomie B16. Ponadto w wersji finalnej trafia do szerszego, niż pierwotnie
zakładano, kręgu odbiorców, o czym już była mowa. Zagadnienia związane
z poziomami zaawansowania i ich nazewnictwem, ilustruje Tabela I (na podst.
Standardów wymagań egzaminacyjnych, s. 7).

Z polskim na ty składa się z dwóch części – gramatycznej i leksykal-
no-sprawnościowej. Gramatyka znajduje się w części pierwszej. Poprzedzo-
na jest krótkim wprowadzeniem w języku polskim, angielskim i niemieckim,
zawierającym podstawowe informacje dotyczące części mowy, rodzajów, liczb
itp. W tej części nacisk został położony na praktyczne zastosowanie wia-
domości gramatycznych; jest w niej dużo przykładów, które służą m.in. roz-
wiązywaniu następujących po nich licznych i zróżnicowanych ćwiczeń. Każ-
da lekcja zawiera ćwiczenia na tekstach ciągłych i dialogach pisanych prze-
ważnie językiem potocznym (codziennym) oraz ćwiczenia tłumaczeniowe7.

4 Zob. Opis poziomów kompetencji językowej dla potrzeb certyfikacji znajo-
mości języka polskiego jako obcego. Wersja 2, MEN, Komisja ds. Certyfikacji Zna-
jomości Języka Polskiego jako Obcego, Materiały Robocze nr 4/2000. Oprac.
W. Martyniuk. Wrzesień 2000, s. 12–32.

5 Zob. W. Martyniuk: Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego. Pro-
pozycja systemu certyfikatowego. W: Język Polski jako Obcy. Programy Naucza-
nia na tle Badań Współczesnej Polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez
Komisję Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Red. W. Miodunka. Kra-
ków 1992, s. 157–174.

6 Zob. Standardy wymagań egzaminacyjnych opracowane przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, MENiS.

7 Ponieważ podręcznik nie jest skierowany do żadnej konkretnej grupy języ-
kowej, należy przetłumaczyć podane zdania ilustrujące omówione zagadnienie na
język ojczysty piszącego, który po jakimś czasie musi je z powrotem przełożyć na
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Część druga ma przede wszystkim poszerzyć zasób leksykalny studen-
tów i nauczyć ich nowego słownictwa, kształcić i rozwijać rozumienie tek-
stów oraz pisemne komunikowanie się – na co położono szczególny na-
cisk. W mniejszym stopniu nakierowana jest na kształcenie umiejętności
mówienia i słuchania ze zrozumieniem, ale wyposaża nauczyciela w materiał
do ćwiczenia ich obu. Część ta została nazwana mozaikową8 i powstała
w oparciu o wybrane cykle tematyczne. Pomysł takiego układu materiału
stanowi realizację jednego z typów techniki nauczania blokowego9 – blo-
ku przedmiotowego10, polegającego na łączeniu kilku ‘przedmiotów’ w blok,
za który odpowiada jeden nauczyciel11. Zaletą tego programu jest jego duża
spójność, skuteczność i atrakcyjność. W tracie jego realizacji studenci stop-
niowo przekonują się, że pozornie niezwiązane ze sobą umiejętności prowa-
dzą do coraz lepszej znajomości języka polskiego, który zaczyna się ukła-
dać w logiczną całość (mozaikę).

Z polskim na ty może być wykorzystywany w całości albo tylko jego
części – gramatycznej lub mozaikowej. Kolejność przerabiania tematów
w podanym układzie nie jest obowiązkowa, choć w pewnym sensie jest na-
rzucona – zagadnienia są bowiem tak ułożone, żeby w części gramatycz-
nej przeplatały się różne tematy o zróżnicowanym stopniu trudności. Część
mozaikowa natomiast zaczyna się od tematu nietrudnego, a bliskiego uczą-
cemu się, tj. od zainteresowań i rozrywek oraz sposobu spędzania wolne-
go czasu, a kończy listami urzędowymi. W tej części także zastosowano
pewną gradację trudności i użyteczności tematów. Warto wiedzieć, że za-

polski. Wtedy porównuje wynik z oryginałem i stwierdza, czy udało mu się pod-
kreślone wyrazy odpowiednio przetworzyć na własny język. Ćwiczenie to stanowi
też materiał powtórkowy.

8 „Mozaika” – to dobór wielu zadań do wykonania, organizowanie ćwiczeń
z kilku grup sprawności, na przykład czytania i pisania albo rozumienia języka, mó-
wienia i czytania. Zob. J. Sylwestrowicz: Lekcja języka obcego. Warszawa 1979,
s. 67.

9 Por. E. Lipińska: Program nauczania blokowego dla stopnia podstawowego
(IV - Threshold) intensywnego trzytygodniowego kursu w Szkole Letniej. ”Prze-
gląd Polonijny” 2000, z. 2, s. 103-113 oraz E. Lipińska: Nauczanie blokowe w za-
awansowanej grupie humanistycznej. W: Polonistyka w świecie. Nauczanie języ-
ka i kultury polskiej studentów zaawansowanych. Red. J. Mazur. Lublin 2000,
s. 135-145.

10 Powinien nosić nazwę bloku sprawnościowego ze względu na to, że w na-
uczaniu języka polskiego jako obcego przedmiotami są poszczególne sprawności
i kompetencja lingwistyczna.

11 Zob. A. Leszczyńska: Wyzwanie. Rola polonisty w nauczaniu blokowym.
„Nowa Polszczyzna” 1998, nr 5.
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mieszczone tu teksty są autentyczne lub w niewielkim stopniu opracowane
i że te, których stopień trudności wykracza poza poziom B1, przeznaczone
są dla osób znających polski „ze słuchu” oraz tych, których znajomość po-
szczególnych sprawności językowych nie odpowiada żadnemu konkretne-
mu poziomowi. Teksty mają na celu rozwijanie umiejętności czytania ze zro-
zumieniem, ponieważ wymagają od uczących się wykonania na nich rozma-
itych operacji (uzupełnienia, uporządkowania, udzielenia odpowiedzi na py-
tania, transformacji itp.), co wprowadza ich również w różnorodność tech-
nik pracy z tekstem, przygotowując w ten sposób do rozwiązywania zadań
testowych (egzaminacyjnych). Inną, nie mniej ważną, rolą tekstów jest do-
starczanie uczącym się materiału wzorcowego12, na podstawie którego mogą
wykonywać zadania pisemne w parach, grupkach i samodzielnie.

Jeśli nauczyciel przerabia podręcznik w całości, zaleca się taki dobór te-
matów z obydwu części, aby do siebie w jakimś stopniu pasowały. Nie da
się bowiem całkowicie ich skorelować, ponieważ np. do opisywania pomiesz-
czeń potrzebne są przynajmniej trzy przypadki, dlatego lepiej poczekać aż
studenci poznają je wszystkie. Jednak warto zastosować pewien porządek
logiczny, czyli przed opisywaniem rodziny (zwłaszcza jej historii) przyda się
znajomość czasu przeszłego, przed opisem wyglądu i cech charakteru na-
leży przerobić przymiotnik i jego stopniowanie, przed pogodą i porami roku
– przysłówek, a przed korespondencją trzeba uczących się zapoznać z wo-
łaczem itp. W każdym cyklu tematycznym (w części II) są teksty i ćwiczenia
łatwiejsze i trudniejsze, które w zależności od odbiorcy mogą być przera-
biane w całości albo wybiórczo.

Jak już wcześniej powiedziano, Z polskim na ty ćwiczy i rozwija spraw-
ność słuchania i mówienia w mniejszym stopniu niż pozostałe sprawności,
jednak fakt, że towarzyszą mu dwie płyty kompaktowe sprawia, że nauczy-
ciel może wykorzystać większość nagranych tekstów do przygotowania ćwi-
czeń według własnego uznania i zgodnie z potrzebami uczących się. Po-
nadto przy pomocy tej ilustracji dźwiękowej studenci mogą ćwiczyć wymo-
wę i przyzwyczajać się do innych głosów i sposobów mówienia. Nagrania
stanowić też mogą punkt wyjścia do ćwiczeń w mówieniu.

W części gramatycznej zamieszczone zostały rysunki Andrzeja Mleczki
oraz żarty z Vademecum ucznia, ilustrujące poszczególne zagadnienia gra-

12 A. Pado mówi, że pisemne zadania komunikacyjne są zawsze rezultatem
wcześniejszych działań, dających bazę do formułowania wypowiedzi pisemnych.
Działania przygotowawcze – to np. „zapoznanie się z gotowymi wzorami różnych
dokumentów, lektura tekstu itp.” A. Pado: Poprawność gramatyczno-ortograficz-
na pisemnych zadań komunikacyjnych. „Języki Obce w Szkole” 1999, nr 2, s. 118.
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matyczne, a w części mozaikowej – „humory zeszytów” związane z omawia-
nymi tematami.

Podręcznik Z polskim na ty odpowiada wymogom certyfikacji języka pol-
skiego jako obcego, co nie oznacza, że może on stanowić jedyną pomoc
w przygotowywaniu się do egzaminu biegłości na poziomie B1. Nauczyciel
powinien zapoznać się ze Standardami wymagań egzaminacyjnych wyda-
nymi przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskie-
go jako Obcego (MENiS, 2003), a także Przykładowymi testami13, które znać
muszą także kandydaci. Wskazane jest uzupełnienie podręcznika innymi ma-
teriałami rozwijającymi poszczególne sprawności i poszerzające ich słow-
nictwo w różnorodnych zagadnieniach (tematach).

dr Ewa Lipińska – adiunkt w Centrum Nauczania Języka Polskiego jako
Obcego w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka filologii wło-
skiej UJ. W latach 1991-1995 przebywała w Australii, gdzie ukończyła
podyplomowe studia na Wydziale Edukacji na Uniwersytecie w Wollon-
gong. Uczyła języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Macquarie
w Sydney i pracowała jako nauczycielka w Sobotniej Szkole Polskiej w Wol-
longong. W roku 2001 uzyskała tytuł doktorat w UJ na podstawie pracy
na temat procesu stawania się dwujęzycznym. Jest współautorką podręcz-
ników Jak to napisać? (1986), Kiedyś wrócisz tu... (1997, 2000, 2001)
i Kiedyś wrócisz tu... Cz. I (nowa wersja, 2003), autorką ćwiczeń ortogra-
ficznych Nie ma róży bez kolców (1999), podręcznika Z polskim na ty
(2003), ćwiczeń doskonalących rozumienie ze słuchu Księżyc w butonier-
ce (2004) oraz monografii Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp
do badań dwujęzyczności (2003).

13 Testy te zostały wydane dla trzech poziomów zaawansowania: B1, B2 i C2,
a wydała je Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego MENiS w 2003 r.
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Regina Mikielewicz
Regina Mikielewicz, Anna Weislo:

Uczymy się świata po polsku, cz.1. Berlin 2002.

Krótko o d³ugiej drodze powstawania podrêcznika Uczymy siê
œwiata po polsku; jego charakterystyka i atrybuty

Idea podręcznika powstała nieomal dwadzieścia lat temu, wtedy, gdy de-
cydując się na emigrację i pozostanie w Berlinie, postanowiłam wychować
swoje wówczas pięcioletnie dziecko w dwujęzyczności. Pierwsze próby ucze-
nia z podręczników polskich nie powiodły się. Zdobyty w antykwariacie Ele-
mentarz Mariana Falskiego nie wzbudził zainteresowania syna i każda pró-
ba uczenia z przesłanych mi podręczników z Polski kończyła się porażką.
Natomiast obejrzana lekcja języka polskiego w szkółce polskiej, prowadzo-
na przez nauczycielkę-emigrantkę, nie bardzo mnie przekonała. Raz w tygo-
dniu, późnym popołudniem, małe dzieci sadzano w ławkach na prawie trzy
godziny i uczono polskiego „a, b, c”, przy czym nauczycielka zobowiązy-
wała malców do pisania wyłącznie „polskich liter”, a więc liternictwa przy-
jętego w Polsce. Nie dopuszczała myśli, by zaadaptować pisownię liter nau-
czanych w szkole niemieckiej. Brak elastyczności i przerażająca wręcz ko-
styczność programu (Anielka Bolesława Prusa i Rota Marii Konopnickiej
– to tylko nieliczne przykłady wyboru literatury obowiązkowej) były pierw-
szymi sygnałami niepokojącymi, mobilizującymi mnie do zastanowienia się
nad oświatą polonijną.

Postanowiłam sama zająć się nauczaniem dziecka języka polskiego. Za-
stosowałam popularną wówczas na zachodzie metodę uczenia przez zaba-
wę, wprowadzając różnorodne elementy aktywizujące dziecko do mówie-
nia, potem pisania i czytania po polsku. Nie odrzucałam, lecz wykorzysta-
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łam wiedzę syna nabywaną w szkole niemieckiej, nawet w zakresie liternic-
twa. W przypadku liter np. ze znakami diakrytycznymi, nie mieliśmy żad-
nych trudności, zważywszy, że dziecko odróżniało fonetycznie te różnice.
Pierwsza samodzielnie przeczytana przez syna książka po polsku była moim
osobistym sukcesem.

Dziś syn jest wydawcą polskojęzycznego pisma społeczno-kulturalne-
go w Berlinie.

W kilka lat później wraz z Anną Weislo, dydaktykiem nauczania począt-
kowego, nauczycielką z praktyką w szkolnictwie polskim i niemieckim, ze-
brałyśmy wspólne doświadczenia i postanowiłyśmy opracować zarys cy-
klu podręczników dla dzieci polonijnych, dla rodzin tych dzieci i nauczy-
cieli języka polskiego poza krajem.

Zaowocowało to powstaniem i opublikowaniem, przy niewielkim wspar-
ciu finansowym „Wspólnoty Polskiej”, pierwszej części podręcznika z cy-
klu „Uczymy się świata po polsku”. Jest to pozycja, która nie powstała w ga-
binetach teoretyków, lecz rodziła się w praktyce, bazuje wyłącznie na wie-
dzy sprawdzonej w nauczaniu polonijnym. Kierowana jest do takich dzieci,
które w różnym stopniu posiadły znajomość języka polskiego, a tę umiejęt-
ność opanowały w domu: rozmawiają po polsku z rodzicami lub jednym
z nich, dziadkami lub (coraz częściej) z opiekunką, Polką.

Podręcznik zaadresowałyśmy również do polskojęzycznej rodziny dziecka.
Z doświadczenia wiedziałyśmy, że w powszechnie stosowanym systemie na-
uki języka etnicznego 3-4 godz. w tygodniu, nie sposób zdać się jedynie na
nauczyciela, który w grupie miewa kilkanaścioro dzieci na różnym poziomie
wiedzy językowej. Dlatego należy zadbać o współdziałanie rodziny i mobi-
lizowanie jej (to wcale nie takie trudne) do stałej współpracy.

Uznałyśmy również konieczność uwzględnienia przypadków, gdy śro-
dowisko polonijne jest niewielkie i brak zorganizowanych form nauki języ-
ka polskiego lub malec nie chce brać udziału w zajęciach zespołowych, wów-
czas nauczania podjąć się może polskojęzyczna babcia czy opiekunka. Dla
nich autorki opracowały i zaprezentowały wachlarz propozycji każdego spo-
tkania w „Vademecum”.

To dość spójny materiał, uwzględniający percepcję dziecka na określo-
nym etapie rozwoju wiekowego, który umożliwia przyswojenie wiedzy z róż-
nych dziedzin, rozbudza w dziecku chęć poznania otoczenia i nowych zja-
wisk, a poprzez wielość form komunikacji językowej – prowokuje je do mó-
wienia, skłania do czytania i pisania po polsku oraz otwiera drogę do samo-
dzielnego korzystania z literatury polskojęzycznej.
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Budowa podręcznika

Przyjęty przez autorki materiał zgrupowany został w bloki tematyczne,
a te podzielone na tzw. spotkania, w których materiał poznawczy i kształcą-
cy jest opracowany z myślą o pozyskaniu dziecka do kreatywnego uczest-
nictwa w zajęciach. Pomocną okazała się metoda uczenia zintegrowanego,
bazująca na wiedzy ucznia z różnych dziedzin i przyzwalająca na przenika-
nie się jej z jednoczesnym wykorzystaniem języka polskiego jako narzędzia
komunikującego. Zasadą tego nauczania jest zacieranie się tradycyjnych sys-
temów przedmiotowych na rzecz pogłębienia wiedzy z różnych dziedzin róż-
nymi metodami aktywizującymi, przez dramę, zajęcia ruchowe, zajęcia pla-
styczne, ćwiczenia z zakresu fonetyki etc.

W skład podręcznika wchodzą:
I. Książka w twardej oprawie ilustrowana przez jednego ze znanych ber-

lińskich  rtystów-malarzy, Grzegorza Krzyżaniaka. Zawiera 36 tematów prze-
widzianych do realizacji w roku szkolnym, z uwzględnieniem ferii świątecz-
nych i wakacji letnich.

Dzieci poznają główną bohaterkę tej części cyklu, sześcioletnią Kate,
dziewczynkę z rodziny polsko-kanadyjskiej, żyjącą w Toronto. Z mamą, Polką
dziewczynka w domu rozmawia po polsku i jest to dość powszechny sche-
mat rodzin tzw. mieszanych. Mała Kate (Kasia) wprowadza swoich rówie-
śników we własny świat, opowiada, jak mieszka, jakie ma zainteresowania,
czym się zajmuje i o czym marzy. To ciekawa opowieść dziecka, w której
znajdują się codzienne radości, problemy i wątpliwości, poruszane są rela-
cje rodzinne i środowiskowe. Materiał został wzbogacony treściami, które
autorki uznały za niezbędne, np. rymowanki o kolorach i dniach tygodnia,
bajki, legendy.

Dzieci korzystające z podręcznika Uczymy się świata po polsku poznają
bohaterkę i jej życie, porównują je z własnym, wyłuskują specyfikę różnic
i podobieństw. Święta Bożego Narodzenia w Kanadzie to okazja do konfron-
tacji obrzędowości w kraju, w którym dziecko mieszka. Malec oswaja się
z melanżem kulturowym i wie, że w różnych krajach na całym świecie żyją
jego rówieśnicy, z którymi mógłby porozmawiać po polsku i że łączy ich
wspólnota korzeni, wolna od ksenofobii i nacjonalizmów.

II. Dwa zeszyty pomocnicze:
a) zeszyt ćwiczeń – służy do nauki liter i prostych zdań z użyciem po-

znanych liter. Przyjmujemy liternictwo kraju, w którym dziecko mieszka.
W przypadku np. cyrylicy – można wprowadzać litery, które dziecko po-
znawać będzie, ucząc się języka obcego, np. angielskiego. Dla autorek kształt
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liter alfabetu nie stanowi żadnego problemu, dlatego w zeszycie ćwiczeń
przyjęto dość udziwnioną ich formę, sugerując w ten sposób dowolność
wyboru;

b) zeszyt rysunkowy – zawiera rysunki do pokolorowania, uzupełnienia
farbą oraz do wycinania. Propozycje plastyczne wiążą się z tematami tek-
stów z książki ilustrowanej. W zestawie znajdują się również wolne kartki
z różnobarwnym tłem, które przeznaczone są do wykorzystania na szczególne
okazje, np. Boże Narodzenie, Dzień Matki, Wielkanoc czy Walentynki.

III. Vademecum – przeznaczone dla nauczającego: nauczyciela, działa-
cza oświatowego, który podejmie się nauki dzieci polonijnych, ale również
dla polskojęzycznej rodziny dziecka.

Zawiera szczegółowe opracowanie każdej części Spotkań z książki ilu-
strowanej. We wstępie do Vademecum autorki szczegółowo wyjaśniają zna-
czenia słów i zwrotów zastosowanych w broszurze. Zamieszczono tu rów-
nież małą formę teatralną pt. Na wakacje, autorską sztukę opracowaną z my-
ślą o odbiorcy Uczymy się świata po polsku, która może być wystawiona
nawet w warunkach klasowych. Treścią jej jest wakacyjna podróż zabawek
po świecie. Zawiera didaskalia.

Poniżej jeden z przykładów kompleksowego spotkania pt. Rodzeństwo
(w książce ilustrowanej jest to spotkanie drugie).

Treść z książki ilustrowanej:
Susanne ma malutkiego braciszka. A ja nie mam ani brata, ani siostry.

Bardzo chciałabym mieć starszego brata, który mógłby mi pomagać, albo
młodszą siostrę, którą mogłabym się opiekować. (Pod tekstem rysunek).

„Vademecum”
Ćwiczenia słownikowe:
jedynak, jedynaczka – dziecko nie posiada rodzeństwa
starszy – urodził się wcześniej od...
młodszy – urodził się później od...
rodzeństwo – siostra (siostry), brat (bracia)
kontur – tu: obrysowana postać dziecka (słowo znajdujące się w pole-

ceniu z zajęć plastycznych).
Przedstaw swoje rodzeństwo. Spytać jedynaków, czy chcieliby mieć sio-

strę, brata. Dlaczego tak? Dlaczego nie?
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Zeszyt ćwiczeń:
Litera n, M, ćw. s. 3.

Plastyka:
Zeszyt rysunkowy, s. 4 – dla jedynaków, (rysunek do pokolorowania)

s. 5 – narysuj swoje rodzeństwo (wolna kartka). Dzieci obrysowują kontu-
ry kolegi (koleżanki) na dużym papierze. Każde dziecko ma obrysowany
kontur. Będą one potrzebne do kolejnych zajęć: drzewa genealogicznego
i wystawy „Ja i moja rodzina”.

Drama: Leśny miś, jego mama i tata z wizytą u białych niedźwiedzi (nie-
dźwiedzicy z córeczkami). Jak widzi mroźny kraj nasz bohater – leśny miś?
W zabawie używamy wyrażeń wykrzyknikowych i onomatopeicznych, np.
brr... – jak zimno!, o – jak pięknie!, uuu... – zamarzłem!, ach – co za wi-
dok!, eee... – nudzi mi się!, iii... – nic ciekawego!

Podręcznik Uczymy się świata po polsku cz. 1 został przyjęty na świe-
cie z dużym zainteresowaniem przez rodziny dzieci mówiących po polsku.
Z ostrożnością przyjęli go nauczyciele szkółek polonijnych, którzy – jak
głośno wyrażali wątpliwości na spotkaniach promujących podręcznik – nie
bardzo ufają „eksperymentom”. Lata nauczania w Polsce oraz zebrane do-
świadczenia w pracy z dziećmi polskojęzycznymi poza krajem przekonują
ich raczej do metod tradycyjnych, których celem jest przekazanie wiedzy
językowej: pisanie i czytanie po polsku z wiarą, że nawet gdy dziecko (z re-
guły niechętne tradycyjnym metodom nauczania) przestaje przychodzić na
zajęcia z polskiego, to zawsze coś mu z tej wiedzy w głowie zostanie...Wy-
daje się, że taka postawa, to przyzwolenie na marnotrawienie potencjału
językowego, jaki istnieje w środowiskach polonijnych na całym świecie.

Dlatego zachęcam do poznania Uczymy się świata po polsku, alternaty-
wy dla podręczników krajowych ciągle jeszcze najczęściej wykorzystywa-
nych w nauczaniu polonijnym.

Więcej informacji na stronach: www.polskidlapolonii.com.
Książki zamawiać można bezpośrednio u wydawcy (e-mail: mikiele-

wicz@aol.com).

Regina Mikielewicz – z wykształcenia pedagog kultury, od 20 lat mieszka
w Berlinie. W latach 80. była reżyserem teatru dziecięco-młodzieżowego
„Bez Paniki” przy PTS „Oświata”. Jest redaktorem naczelnym „Akcen-
tów” – polskojęzycznego miesięcznika społeczno-kulturalnego i informa-
cyjnego wydawanego w Berlinie.



94 POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

Anna Seretny
A. Seretny: A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego.

Kraków 2003.

A co to takiego?
obrazkowy s³ownik jêzyka polskiego dla cudzoziemców

Pierwsze i drugie wydanie słownika

A co to takiego? jest jedną z niewielu prac leksykograficznych o cha-
rakterze wizualnym przeznaczonych dla cudzoziemców uczących się języ-
ka polskiego jako obcego/drugiego1. Pomysł na jej przygotowanie zrodził
się jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych. Pracując z wielojęzycz-
nymi grupami cudzoziemców, przekonałam się, że w nauczaniu słownictwa
bardzo przydatne są plansze grupujące wyrazy z danego obszaru tematycz-
nego. Początkowo sama przygotowywałam tego typu pomoce, wycinając
z kolorowych czasopism stosowne ilustracje lub wykorzystywałam pomoce
wizualne przygotowane dla uczących się innych języków obcych (głównie
angielskiego i francuskiego). Ponieważ znakomicie sprawdzały się w prak-
tyce, ułatwiając  m n i e  prezentację znaczenia (w fazie rozpoznania),
a  s t u d e n t o m  utrwalanie i powtarzanie słów (w fazach odtwarzania, ma-
nipulacji oraz tworzenia samodzielnych wypowiedzi), pomyślałam o opra-
cowaniu specjalnego zestawu materiałów wizualnych dla obcokrajowców

1 Inne pozycje to: H. Metera i A. Suurna: Ilustrowany słownik języka polskie-
go dla dzieci. Warszawa 1999 oraz  Z. Kurzowa: Ilustrowany słownik podstawo-
wy języka polskiego. Kraków 1999.
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uczących się naszego języka; zaraz potem pojawił się pomysł, by nadać im
kształt obrazkowego słownika języka polskiego.

Pierwsze wydanie A co to takiego? ukazało się jeszcze w roku 1993
w serii „Biblioteka Pomocy Dydaktycznych do Nauczania Języka Polskie-
go jako Obcego” (nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Mimo bardzo skromnych, czarno-białych rysunków słownik cieszył się spo-
rą popularnością. Korzystano z niego zarówno w kraju, jak i za granicą i je-
go nakład wkrótce się wyczerpał. Kolejne wydanie ukazało się po 10 la-
tach w wydawnictwie UNIVERSITAS, w ramach serii „Język Polski dla Cu-
dzoziemców” pod red. W. Miodunki. Dzięki nowym możliwościom zy-
skał on inny format i zupełnie inną, bardziej atrakcyjną szatę graficzną. Po-
stanowiliśmy jednak, wspólnie z rysownikiem Andrzejem Piątkowskim, po-
zostać przy tym samym tytule, wychodząc z założenia, że nie ma sensu zdo-
bywać rynku od nowa.

Koncepcja słownika

Przystępując do przygotowania słownika, musiałam rozważyć dwie bar-
dzo istotne kwestie, a mianowicie, które jednostki leksykalne będą stano-
wić jego artykuły hasłowe oraz w jaki sposób będzie definiowane ich zna-
czenie.

1. Materiał leksykalny słownika
Udzielenie odpowiedzi na pytanie pierwsze wiązało się z ustaleniem za-

sad doboru jednostek leksykalnych, które miały być artykułami hasłowymi
oraz wielkości samego słownika. Wymagało to przede wszystkim analizy
potrzeb uczących się, a także porównań z istniejącymi publikacjami obcoję-
zycznymi2. Skoro słownik miał za zadanie wprowadzać uczącego się rozpo-
czynającego dopiero naukę języka w świat polskiej leksyki, wydawało mi
się ważne, by uczący się poznawali słownictwo komunikatywnie nośne i bez-
pośrednio użyteczne w życiu codziennym. Dobierając materiał leksykalny
do słownika, który w rezultacie prezentuje znaczenia około 2000 jednostek
leksykalnych, oparłam się więc zarówno na opracowaniach frekwencyjnych,
jak i listach tematycznych. Potrzeba wykorzystania obu źródeł wyrosła
z przekonania, iż różna jest użyteczność poszczególnych słów w procesie
komunikacyjnym. Słowa o wysokiej frekwencji to bardzo często słowa tzw.

2 Zob. A. Seretny: Obrazkowy słownik języka polskiego dla obcokrajowców
na tle innych publikacji tego typu. W: Kształcenie polonistyczne cudzoziemców.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1992, s.63-76.
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atematyczne służące bardziej do mówienia na temat rzeczy niż do wyrażania
rzeczy samych. Pojawiają się z podobną częstością w większości tekstów
niezależnie od ich tematu oraz długości (2000 najczęściej używanych wyra-
zów pokrywa przeciętny tekst w około 80%). Słowa tematyczne natomiast
pojawiają się w komunikatach o określonej treści i choć ich miejsce na li-
stach frekwencyjnych bywa odległe, są one niezbędne, jeśli chcemy prze-
kazać konkretne informacje3. Nie sposób więc wyobrazić sobie komunika-
cyjnego nauczania języka na etapie początkowym bez ich uwzględnienia
w odpowiednim wyborze.

Zdecydowana większość artykułów hasłowych słownika to wyrazy na-
zywające, z których najliczniej reprezentowane są rzeczowniki. Znacznie
mniej jest czasowników i przymiotników. Słownik definiuje (ilustrując) tak-
że znaczenia niektórych przyimków oraz zaimków osobowych i dzierżaw-
czych. Udział poszczególnych części mowy w materiale leksykalnym słow-
nika można uzasadnić ich udziałem w zasobie słów, którymi posługuje się
przeciętny użytkownik języka polskiego4.

2. Definicje
Udzielenie odpowiedzi na pytanie drugie w przypadku słownika obraz-

kowego nie było trudne: definicję stanowić miały ilustracje. W pierwszym
wydaniu słownika były to ilustracje czarno-białe, natomiast w drugim mo-
żliwe stało się wprowadzenie kolorów, dzięki czemu definiowanie zdecydo-
wanie zyskało na wyrazistości. Autor rysunków posłużył się (w obu wer-
sjach) stylem uproszczonym, który pozwala na ukazanie czy uwypuklenie
tych elementów, które powinny zostać rozpoznane bez trudu. Dzięki za-
stosowaniu tego stylu definiowany element nosi te cechy, które są dla nie-
go najbardziej charakterystyczne przy jednoczesnej redukcji tych, które nie
są niezbędne do jego identyfikacji. Zmniejszenie liczby elementów rozpra-
szających, których czasem nie sposób wyeliminować, kiedy wykorzystuje-
my w pracy autentyczne, niepreparowane materiały5, jest jednym z istot-
nych wymogów stawianych pomocom wizualnym. A. Wright twierdzi na-

3 Zob. A. Seretny: Założenia teoretyczne słownika języka polskiego w obraz-
kach. W: Tradycja i nowoczesność w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego.
Red. H. Rybicka-Nowacka i B. Rocławski. Gdańsk 1990, s. 246-260.

4 Zob. M. Zarębina: Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mó-
wionej (synteza danych liczbowych). Prace Językoznawcze nr 109, Ossolineum,
Wrocław 1985.

5 Materiały preparowane to takie, które powstają z myślą o ich wykorzystaniu
w procesie dydaktycznym, autentyczne zaś to te, które wykorzystuje się na zaję-
ciach, a nie postały z myślą o nich.
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wet, że materiały autentyczne, które cechuje pełny realizm nie nadają się
„do skoncentrowanej pracy nad nowym materiałem, gdyż zawierają zbyt
wiele elementów rozpraszających”, natomiast ilustracje w stylu uproszczo-
nym „rzucają się w oczy i są łatwo zapamiętywane”6.

W obrazkowym słowniku języka polskiego znaczenia jednostek leksy-
kalnych, będących artykułami hasłowymi, wyjaśniane są więc za pomocą
ilustracji. Tego typu definicje w przypadku definiowania pojęć podstawo-
wych, które stanowią trzon słownika mają wiele niekwestionowanych za-
let. Dla przykładu przytoczę definicję psa z Ilustrowanego słownika pod-
stawowego dla cudzoziemców, który jest najlepszym funkcjonującym na
rynku słownikiem przeznaczonym dla obcokrajowców.

pies – „zwierzę domowe, które pilnuje domu, z którym chodzi się
na spacer”7

Widać wyraźnie, iż definicja ta, choć znacznie uproszczona w stosunku
do eksplikacji pojawiających się w słownikach ogólnych, jest w dalszym
stopniu dla cudzoziemca rozpoczynającego dopiero naukę naszego języka
zupełnie nieczytelna. Posłużenie się ilustracją w takim i podobnym do tego
przypadkach, znacznie upraszcza proces wprowadzania obcokrajowców
w świat polskiej leksyki. Prawdą jest, że definicje uproszczone, sprowadzo-
ne do ilustracji nie oddają wszystkich możliwych znaczeń wyrazu. Nie moż-
na za ich pomocą odtworzyć i ukazać całego językowego obrazu świata kry-
jącego się za pojęciami. Wydawało mi się jednak, że rozbudowywanie zna-
jomości leksyki „w głąb”, poznawanie rozmaitych odcieni znaczeniowych
i konotacji słów jest możliwe wówczas, gdy uczący się dobrze poznają ich
znaczenia podstawowe. Obrazkowy słownik języka polskiego miał zaś z za-
łożenia pomagać studentom początkującym budować zasób leksykalny
„wszerz”.

3. Układ słownika
Przygotowując listę obszarów tematycznych, sięgnęłam do metody cen-

trów zainteresowań, która polega na organizowaniu ciągu lekcji wokół da-
nego tematu, by w ten sposób lepiej ogniskować uwagę i zainteresowanie
uczniów. W słowniku znajdują się więc 32 pola tematyczne, które z założe-
nia są niekompletne i dostosowane do komunikacyjnych potrzeb przyszłych

6 A. Wright: Pomoce audiowizualne w nauczaniu języków. W: Kurs edynbur-
ski językoznawstwa stosowanego. T. I. Warszawa 1983, s. 201-203.

7 Z. Kurzowa: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego. Kraków
1999, s.176.
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użytkowników. Są wśród nich m.in. świat, wszechświat, pogoda, pory roku,
przyroda, świat roślin i zwierząt, rodzina, dom i jego urządzenie, sport,
rozrywki, transport i komunikacja, szkoła, czas, polskie święta oraz wiele
innych. Materiał leksykalny każdego pola tematycznego jest przedstawia-
ny na planszach, których liczba uzależniona jest od rozmiarów pola. Grupo-
wanie i prezentacja materiału leksykalnego w polach tematycznych wyda-
wała mi się bardziej trafna niż ich prezentacja w porządku alfabetycznym,
ponieważ słowa występują wtedy w naturalnym dla nich kontekście, co
znacznie ułatwia ich identyfikację oraz semantyzację. Układ alfabetyczny ma
swoją logikę, ale nie jest to logika dnia codziennego, w której łyżki zdecy-
dowanie częściej sąsiadują z widelcami, niż z łyżwami czy łydkami.

Alfabetyczny indeks wszystkich jednostek leksykalnych, których zna-
czenia definiowane są w słowniku, zamieszczony został na jego końcu. Poza
informacjami, dzięki którym możliwa jest lokalizacja rysunku ilustrujące-
go znaczenie, znaleźć tam można także podstawowe wiadomości gramatyczne
(takie jak rodzaj gramatyczny rzeczownika, aspekt czasownika i paradygmat
odmiany, stopień wyższy przymiotnika itp.), a także niemieckie, francuskie
oraz angielskie odpowiedniki artykułu hasłowego. A co to takiego? łączy
więc w sobie słownik tematyczny z alfabetycznym oraz wielojęzycznym, przez
co jest bardzo przyjazny dla użytkowników, którzy mogą dotrzeć do potrzeb-
nych im informacji w rozmaity sposób.

Adresaci słownika

W Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (dalej: ESOKJ),
w którym proponuje się „wspólną dla całej Europy podstawę do opracowy-
wania planów nauczania, zaleceń programowych, egzaminów, podręczników
itp.”8, znaleźć można wyznaczniki poszczególnych poziomów zaawansowa-
nia. W kwestiach dotyczących zakresu znajomości leksyki oczekiwanego
od uczących się na różnych etapach nauki, ESOKJ proponuje następujące
ujęcie:

A1 Na tym poziomie uczący się powinien dysponować podstawo-
wym zasobem słownictwa, złożonym z pojedynczych słów lub
wyrażeń związanych z konkretnymi sytuacjami.

8 Europejski system opisu kształcenia językowego, CODN. Warszawa 2003, s. 13.
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A2 Na tym poziomie zaawansowania uczący się powinien dyspono-
wać wystarczającym słownictwem, by uczestniczyć w rutyno-
wych rozmowach na znane sobie tematy z życia codziennego.

Powinien także dysponować słownictwem wystarczającym do
wyrażania podstawowych potrzeb komunikacyjnych w życiu co-
dziennym oraz słownictwem wystarczającym do zaspokojenia
najważniejszych codziennych potrzeb komunikacyjnych.

B1 Uczący się na poziomie B1 powinien dysponować wystarczają-
cym  słownictwem, by – stosując pewne omówienia – wypowia-
dać się na większość tematów związanych z życiem codziennym.

B2 Na poziomie B2 uczący się powinien dysponować odpowiednim
zakresem słownictwa w sprawach związanych z jego specjalno-
ścią i z większością tematów ogólnych. Potrafi różnicować sfor-
mułowania, by unikać częstych powtórzeń, choć jego luki słow-
nikowe mogą wciąż powodować występujące w wypowiedziach
wahania i omówienia.

C1 Na tym poziomie uczący się powinien posiadać dobrą znajomość
szerokiego zasobu leksykalnego, co pozwala mu wypełniać luki
leksykalne omówieniami, choć czasami jest zmuszony do wido-
cznego szukania w myślach odpowiednich wyrażeń lub stoso-
wania strategii unikania. Wykazuje ponadto dobrą znajomość wy-
rażeń idiomatycznych i potocznych.

C2 Uczący się, który osiągnął poziom C2 powinien dysponować bar-
dzo szerokim zasobem leksykalnym, obejmującym wyrażenia idio-
matyczne i potoczne. Ma świadomość konotowanych znaczeń
i wykazuje ich znajomość.

na podst. ESOKJ, s. 101

Zgodnie z takim ujęciem wydaje się, że głównymi adresatami obrazko-
wego słownika języka polskiego będą cudzoziemcy rozpoczynający naukę
naszego języka, a zatem ci z poziomu A1, A2 oraz B1. Tylko w przypadku
poruszania się w obrębie bardziej specjalistycznych obszarów tematycznych,
jak na przykład wojsko, policja, służba, narzędzia – będą do niego sięgać
studenci z wyższych poziomów zaawansowania (B2), w celu wyrównania
indywidualnych braków leksykalnych.
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Praca ze słownikiem

Nauczanie słownictwa języka obcego, którego znajomość jest istotnym
elementem kompetencji komunikacyjnej, obejmuje trzy etapy:

1. prezentację,
2. utrwalanie,
3. powtarzanie materiału leksykalnego.
Obrazkowy słownik języka polskiego może być z powodzeniem wyko-

rzystywany na wszystkich trzech etapach nauczania, choć z pewnością jego
użyteczność na pierwszym etapie wydaje się być największa. Z badań psy-
chologicznych wynika bowiem, że z najkorzystniejszą sytuacją dydaktycz-
ną mamy do czynienia wówczas, gdy pokaz i towarzysząca mu warstwa wer-
balna działają razem. Wsparcie treści słownych ilustrującymi je obrazami,
może więc wydatnie podwyższyć efektywność nauczania słownictwa. Nie
oznacza to jednak, że na pozostałych etapach słownika nie da się wyko-
rzystać. O ile jednak przy prezentacji nowego znaczenia można po prostu
bazować na planszach słownika, o tyle przy utrwalaniu i powtarzaniu ma-
teriału można wykorzystywać jedynie fragmenty plansz lub ich pojedyn-
cze elementy.

Pragnę tu także zaznaczyć, iż zakres wprowadzanego materiału leksykal-
nego z danej planszy powinien być dostosowany do poziomu zdających,
a przede wszystkim do ich potrzeb. Na planszy znajduje się bowiem wiele
elementów, których znajomość niekoniecznie jest potrzebna uczącym się na
pierwszym poziomie, czyli tzw. A1. Za przykład niech nam posłuży tablica
nr 6 A, czyli TWARZ CZŁOWIEKA. Studenci zaczynający dopiero naukę
naszego języka powinni poznać przede wszystkim takie słowa jak włosy,
oko, ucho, nos, język, broda. Na pozostałe elementy przyjdzie czas na ko-
lejnych etapach zaawansowania. Na poziomie A2 upewniwszy się, że mate-
riał leksykalny poziomu A1 został opanowany, wprowadzamy kolejne ele-
menty definiowane przez słownik na wyżej wymienionej planszy. Są to: czo-
ło, usta, policzek, broda, warga, ząb; a dopiero na B1 dodajemy do tego
zestawu brew i rzęsę. Można także zastosować inne rozwiązanie. A miano-
wicie wprowadzić wszystkie elementy planszy na poziomie A1, ale wyma-
gać czynnej znajomości poszczególnych jednostek na kolejnych poziomach
zaawansowania.

Jak już wspomniałam, plansze bądź ich fragmenty służyć mogą także utr-
walaniu i powtarzaniu słownictwa. Można je wykorzystać do rozmaitych ćwi-
czeń ortograficznych (czyli utrwalających pisownię), takich jak na przykład
podpisywanie rysunków, dopasowywanie nazw do rysunków, układanie
nazw rysunków w kolejności alfabetycznej itp.



101POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

Mogą także służyć jako podstawa rozmaitych ćwiczeń kategoryzacyjnych.
I tak na przykład, po otrzymaniu rozsypanych elementów rysunkowych, stu-
denci powinni nazwać znajdujące się na nich rzeczy, poprawnie zapisać na-
zwy, a następnie przyporządkować je do odpowiedniej kategorii.

Niektóre plansze mogą także służyć jako podstawa do ćwiczeń w mó-
wieniu lub pisaniu. Po wprowadzeniu leksyki z zakresu pogody i pór roku,
studenci mogą opisywać rysunki z tablicy 3: A, B, C i D, by następnie
przejść do opisywania (pisemnie lub ustnie) typowych cech pór roku w ich
krajach.

Niektóre plansze mogą stać się punktem wyjścia do ćwiczeń gramatycz-
nych. Tablica nr 18 ilustruje najbardziej popularne i typowe zawody. Po
wprowadzeniu leksyki można wykorzystać je jako materiał towarzyszący do
ćwiczeń automatyzujących posługiwanie się narzędnikiem liczby pojedyn-
czej, w strukturach typu:

To jest malarz. On jest malarzem.
To jest dentystka. Ona jest dentystką.
Na poziomie B1 można dodatkowo, powtarzając narzędnik, wprowa-

dzić czasowniki charakterystyczne dla wykonywania danego zawodu, roz-
wijając ćwiczenie do postaci:

To jest malarz. On jest malarzem. On maluje obrazy
To jest dentystka. Ona jest dentystką. Ona leczy zęby.

Tablica nr 9 UBRANIA otwiera możliwości ćwiczenia biernika liczby
pojedynczej i/lub mnogiej w strukturach typu:

Ona nosi/ma czapkę, płaszcz...
On nosi/ma garnitur, koszulę...
lub biernika w połączeniu z dopełniaczem:
Ona nosi/ma czapkę, płaszcz... Ona nie czapki, płaszcza...
On nosi/ma garnitur, koszulę... On nie ma garnituru, koszuli...

Tablica nr 8 RODZINA pozwala ćwiczyć dopełniacz liczby pojedyn-
czej wraz z narzędnikiem, np:

mąż Stanisław jest mężem Ludwiki.
żona Ludwika jest żoną Stanisława.

Plansza nr 7 – LUDZIE może stać się punktem wyjścia do modelowego
przedstawienia członków rodziny – to przygotuje lektor. Zadaniem studen-
tów natomiast będzie najpierw spróbować powtórzyć modelową wypowiedź
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możliwie jak najwierniej. Później powinna ona zostać zapisana, np. w formie
dyktanda z lukami. Na następnych zaś zajęciach studenci mogą w grupach
przygotowywać drzewa genealogiczne wymyślonej przez siebie rodziny. Po-
trzebne do tego będą: kilka dużych arkuszy papieru, sporo wyciętych z ga-
zety obrazków przedstawiających ludzi (jeśli są to postaci znane – historyj-
ki układane przez studentów bywają bardzo zabawne), klej, nożyczki i pisa-
ki. Krokiem kolejnym może być przygotowanie pracy o własnej rodzinie (za-
miast fotografii studenci mogą po prostu rysować postaci).

Tablice ze zwierzętami można wykorzystywać np. do ćwiczeń frazeolo-
gicznych typu:

dumny jak chytry jak

pracowity jak zwinny jak

zdrowy jak

Tablice z czasownikami i przymiotnikami mogą być wykorzystywane do
rozmaitych ćwiczeń o charakterze gramatyczno-leksykalnym i komunikacyj-
nym. Można na przykład wykorzystać rysunki czasowników, których zna-
czenie jest już znane studentom do ćwiczeń automatyzujących z zakresu as-
pektu. Studenci dostają ciąg rysunków, a następnie wykonują ćwiczenie we-
dług podanego przykładu:

Co on teraz robi? Co on właśnie zrobił?
On ……… walizkę. On właśnie …………. walizkę.
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Co robi teraz Basia? Co Basia właśnie zrobiła?
Basia teraz …… spodnie. Basia właśnie ..……. spodnie.

Można także, wykorzystując rysunki słownika, ćwiczyć odmianę czasow-
ników w czasie teraźniejszym, zamieniać czas teraźniejszy na czas przeszły
itp. Widząc obrazek, student A ma podać formę bezokolicznikową ilustro-
wanego czasownika; student B, na sygnał lektora, podaje trzecią osobę licz-
by pojedynczej, kolejny – drugą osobę liczby mnogiej itd. Może to być dobra
rozgrzewka przed bardziej skomplikowanymi ćwiczeniami komunikacyjnymi.

Z ciągu obrazków można także ułożyć historyjkę, którą studenci będą
musieli opowiedzieć (przygotowując ją w parach) lub napisać w domu. Mo-
że mieć ona następujący kształt:

5. Podsumowanie
Podane powyżej przykłady ćwiczeń nie wyczerpują wszystkich możliwo-

ści pracy ze słownikiem. Z pewnością prowadzący zajęcia z języka polskie-
go jako obcego znajdą wiele innych, atrakcyjnych możliwości wykorzysta-
nia plansz i ilustracji na prowadzonych przez siebie zajęciach. Poza wszelki-
mi ćwiczeniami leksykalnymi i gramatycznymi, których wagę i znaczenie trud-
no przecenić, warto także zachęcać studentów do samodzielnej pracy ze sło-
wnikiem w domu. Można to robić, przygotowując dla nich takie zadania do-
mowe, których wykonanie łączyć się będzie z koniecznością sięgnięcia do
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słownika. Trzeba bowiem stwarzać studentom jak najwięcej okazji powrotu
do plansz, z którymi pracowali na zajęciach, a powtarzając materiał leksy-
kalny, mogą przecież poznać nowe słowa pojawiające się na planszach wraz
z tymi, których znaczenie jest im już znane.

Praca indywidualna z obrazkowym słownikiem może także przyczynić się
do łatwiejszego pokonania bariery, jaką dla wielu uczących się jest korzy-
stanie ze słownika jednojęzycznego.

dr Anna Seretny – pracuje w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego
w Instytucie Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskie-
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Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Od 1987 roku zajmuje
się nauczaniem języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą. Visi-
ting professor w University of Connecticut w Storrs, USA (1991-1993),
w University of Toronto (2001-2002). W swojej pracy koncentruje się na
rozwijaniu kompetencji leksykalnej studentów średnio zaawansowanych
i zaawansowanych. Współautorka dwóch podręczników do nauki języka
polskiego Czy Czechów jest trzech? (1993) oraz Coraz bliżej Polski (1997).
Wydała także monografię poświęconą polskim i angielskim słownikom
pedagogicznym Definicje i definiowanie (1998).
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Aldona Skudrzyk
Małgorzata Kita, Aldona Skudrzykowa: Człowiek i jego świat

w słowach i tekstach, Katowice 2002.

Wnikaj¹c w ducha jêzyka obcego…

Nauka języka obcego jest niewątpliwie długim i skomplikowanym pro-
cesem, mozolnym osiąganiem coraz to wyższego poziomu kompetencji –
systemowej, stylistycznej, pragmatycznej. Jednym z bardziej istotnych im-
pulsów do kształcenia owych sprawności może być podręcznik, zwłaszcza
taki, który koncentruje się na dostarczaniu interesujących ćwiczeń, cieka-
wych tekstów.

Prezentowana książka to przede wszystkim wybór tekstów, ale i ćwiczeń
pozwalających te teksty interpretacyjnie wykorzystać. Adresatem tekstów
są ci spośród uczących się polskiego jako obcego, dla których celem prze-
staje być jedynie sprawność komunikacyjna. Warunkiem korzystania z pod-
ręcznika jest dobra znajomość języka polskiego (poziom zaawansowany) z je-
dnej strony, z drugiej zaś „niekonsumpcyjne” nastawienie do niego – tek-
sty otwierają bowiem możliwość rozwijania sprawności stylistycznej, po-
znawania języka w jego funkcji estetycznej i kognitywnej.

Dobór tekstów podyktowany jest zamysłem ogólnym, by pozwalał zapo-
znać się z utrwaloną w języku polskim kategoryzacją i oceną rzeczywistości –
innymi słowy, by dawał językowy obraz świata niesiony przez polszczyznę.
Teksty, bardzo zróżnicowane stylistycznie (proza literacka, wiersze, fragmen-
ty dramatów, spontaniczne dialogi mówione, dowcipy, przysłowia, sentencje)
– w swych treściach przedstawiają bardzo dużą liczbę tematów wyrażających
podstawowe kategorie semantyczne językowego obrazu świata i związanego
z nim polskiego i europejskiego kodu kulturowego.
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Każdy tekst – naukowy, literacki, publicystyczny czy środowiskowy opa-
trzony jest zestawem pytań, poleceń i ćwiczeń, które sugerują drogi i moż-
liwości ich wykorzystania i na poziomie treści, i na poziomie kształtu języ-
kowego. Niektóre teksty są naprawdę trudne, wymagają znakomitej kompe-
tencji językowej i dlatego wydaje się, że podręcznik trafić może także do
studentów polonistyki czy dziennikarstwa na zajęcia z leksykologii, seman-
tyki, onomastyki i stylistyki.

Podręcznik składa się z trzech wyodrębnionych części: Bliżej języka pol-
skiego, Obraz świata w języku polskim oraz Język w działaniu. Sens tak
wyodrębnionych zagadnień ilustruje zamieszczony w książce fragment z tek-
stu Ernsta Cassirera: „Wnikając w ducha języka obcego, mamy nieodmien-
nie wrażenie wkraczania w świat nowy, w świat, który ma swoją własną stru-
kturę intelektualną. Przypomina to podróż odkrywczą po obcym kraju, a naj-
większą korzyścią, jaką odnosimy z tej podróży, jest to, że nauczyliśmy się
patrzeć na nasz język ojczysty w nowym świetle”. (s. 13)

Na pierwszą część składają się rozdziały 1–4: Język polski jako obcy,
Alfabet, ABC frazeologii, Odmiany języka polskiego, Ile mamy języków pol-
skich?, których lektura przybliża język polski jako system znaków i zespół
odmian. Dzięki zagadnieniom pomieszczonym w części drugiej poznaje-
my najważniejsze kategorie semantyczne tworzące mozaikę polskiego ob-
razu świata. Są to rozdziały (5–16): Życie, Kondycja człowieka, Kobieta,
Uczucia, Rodzina, Dom, Przyjaźń, Szkoła, Pory roku, Pogoda, Kolory,
Zwierzęta, Jak masz na imię?

Zagadnieniom języka w działaniu, czyli pragmatycznemu wymiarowi ko-
munikacji poświęcona jest część trzecia, gdzie odbiorca znajdzie przybliże-
nie zasad polskiej grzeczności językowej (17. Grzeczność językowa. Etykie-
ta językowa), wskazanie kilku przyczyn i skutków niepowodzeń komunika-
cyjnych (18. Gafy małe i duże). W kręgu tych zagadnień pozostają także sfery
tabu charakterystyczne dla polskiej kultury i sposoby eufemizowania, z któ-
rymi zapoznaje się czytelnik w rozdziale 19. Tabu językowe i eufemizm.

Pełny wymiar komunikacji to także sfera zachowań niewerbalnych, tym
poświęcono ostatni rozdział podręcznika zatytułowany Gest w komunika-
cji językowej. Powiedz to bez słów. W ten sposób staramy się przybliżyć
cudzoziemca do pełnego wejścia w obcy kod kulturowy, obcy kod prag-
matyczny, co pozwala na swobodniejsze poruszanie się w malejącym świe-
cie, w globalnej wiosce współczesności. Pisze jedna z cytowanych w pod-
ręczniku autorek: „Braki w zakresie znajomości środków niewerbalnych cha-
rakterystycznych dla obcej wspólnoty ujawniają się dopiero podczas bez-
pośredniego zetknięcia się z jej przedstawicielami – najczęściej w trakcie
przebywania za granicą. Okazuje się wtedy, że osoby uzdolnione języko-
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wo i niemające żadnych kłopotów z nauką języka, nie rozumieją niektórych
informacji, mimo że znają wszystkie środki słowne. Oprócz zubożenia sfery
komunikacji nieznajomość typowych dla obcej społeczności środków nie-
werbalnych powoduje czasem również niezamierzone efekty komiczne, a na-
wet odbiór owych środków jako gorszych od przyjętych w rodzimej wspól-
nocie komunikacyjnej. Dzieje się tak dlatego, że przedstawiciele obcych
wspólnot nie są  zrównani w trakcie komunikacji pod względem poziomu
wiedzy, jaką dysponują. Łączy ich jedynie wspólny język. Różnią się nato-
miast sposobem widzenia świata. Wynika to ze zróżnicowań cywilizacyjnych,
historycznych, geograficznych, społecznych, prowadzących z kolei do róż-
nic w światopoglądzie, tradycjach, w mentalności, ocenach etycznych, w wa-
runkach życiowych i innych czynnikach, wśród których ważne miejsce zaj-
muje także sfera przyjętych w danej wspólnocie środków niewerbalnych”.
(Krystyna Jarząbek, s. 412)

Wydaje się, że tak zaprojektowany podręcznik daje możliwość uczenia
się języka polskiego na kilka sposobów: przez wykonywanie sformułowa-
nych w nim poleceń, przez rozwiązywanie podanych tam ćwiczeń, ale zwła-
szcza przez wdrażanie uczącego się do ustawicznej, samodzielnej pracy z tek-
stem, ze słownikiem. Teksty zaś są nie tylko pożyteczne dydaktycznie, ale
ich bogaty wybór i różnorodność stylowa ma szanse zachęcić każdego do
obcowania z lekturą, co w dobie odchodzenia od kultury pisma ma znacze-
nie niebagatelne. Nauczycielowi zaś daje spore możliwości własnego po-
dejścia do zagadnień, może działać wszak inspirująco, prowokować intere-
sujące dyskusje i spory, zachęcać do pogłębionych porównań międzykul-
turowych. Podkreślić raz jeszcze warto przydatność tej książki dla naucza-
nia polskiej kultury, zarówno tej wysokiej, jak i potocznych, codziennych
zachowań komunikacyjnych współczesnych Polaków.

dr Aldona Skudrzyk – adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Pragma-
tycznego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zaintereso-
wania naukowe: socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne, stylistyka
językoznawcza, glottodydaktyka i dialektologia. Autorka książki: Język
(za)pisany (1994), współautorka podręczników do nauki języka polskiego
dla gimnazjum i liceum; także kilku słowników, m.in. Nowego słownika
ortograficznego PWN (1996-1998) oraz Małego słownika terminów z za-
kresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej (1999); Słownika pisowni
łącznej i rozdzielnej (2000; 2003). Współautorka podręcznika do nauki
języka polskiego jako obcego: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach
(2002). Cykl wykładów gościnnych na Uniwersytecie w Halle (Niemcy)
i w Wiedniu (Austria).
Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzy-
stwa Językoznawczego, Komisji Kultury Komitetu Językoznawstwa PAN oraz
Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej
i Języka Polskiego jako Obcego.
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O LEKCJACH I INNYCH
FORMACH DYDAKTYCZNYCH

Katarzyna Bytomska
Ma³gorzata Smereczniak

 Gra w podchody na lekcji jêzyka polskiego

Wykorzystując naturalne skłonności człowieka do zabawy i rywalizacji,
można przygotować atrakcyjne zajęcia z języka polskiego. Istnieje wiele mo-
żliwości zastosowania strategii ludycznych urozmaicających proces glotto-
dydaktyczny. Jedną z nich jest wykorzystanie na lekcji techniki gry. Cho-
ciaż w literaturze z zakresu metodyki nauczania funkcjonuje wiele defini-
cji gry1, można przyjąć, że jej podstawowe (bardzo ogólne) wyznaczniki
są następujące:

• istnieją jasne reguły gry, które są przestrzegane przez wszystkich
graczy;

• uczestnicy gry (indywidualni bądź grupowi) dążą do osiągnięcia
celów, przewidzianych w zasadach gry.

Wprowadzenie na lekcję gry dydaktycznej, a więc podporządkowanej
dydaktycznym celom – w naszym przypadku głównie językowym, przynosi
wielorakie korzyści. Przede wszystkim stanowi element urozmaicający, oży-
wiający zajęcia językowe – z tego względu gra jest zwykle pozytywnie od-
bierana nie tylko przez dzieci i młodzież, u których aktywność ludyczna jest
wyjątkowo silna, lecz również przez dorosłych uczących się języka obce-

O LEKCJACH I INNYCH
FORMACH DYDAKTYCZNYCH

1 Por. T. Siek–Piskozub: Uczyć się, bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języ-
ka polskiego. Warszawa 2001, s. 27-35. Autorka przytacza tu różne definicje gry,
także spoza kręgu dydaktyki.
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go2. Dla porządku jedynie należy przypomnieć, jak ważna dla nauczyciela
(ale też dla efektów procesu nauczania) jest akceptacja jego działań lekcyj-
nych ze strony uczniów/studentów – oczywiste jest, że uczący się podchodzą
z większym zaangażowaniem do tego, co sprawia im przyjemność, budzi za-
interesowanie i aprobatę. Dzięki temu, że gra dydaktyczna (podobnie jak
inne techniki ludyczne) opiera się na naturalnej aktywności, którą człowiek
podejmuje poza salą lekcyjną3, nauczyciel może liczyć nie tylko na silniej-
sze zaangażowanie ucznia w lekcję, ale też na jego swobodniejsze, bardziej
naturalne zachowanie. W ten sposób sztuczną ze swej natury sytuację lek-
cyjną można w znaczny sposób zbliżyć do realiów codziennej, naturalnej
komunikacji4. Zapewnia to uczniom większą swobodę działań językowych,
daje możliwość rozwijania własnej inicjatywy komunikacyjnej, aktywności
i pomysłowości, utwierdza w przekonaniu o własnych możliwościach języ-
kowych (pozwalając je jednoczenie przetestować w praktyce), dając w ten
sposób motywację do dalszej nauki języka. Nie bez znaczenia jest również
wkład, jaki techniki ludyczne wnoszą w rozwijanie autonomii ucznia – po-
przez uczestnictwo w grze dydaktycznej uczeń wielokrotnie podejmuje sa-
modzielne decyzje (lub konsultuje je z grupą), reaguje na nowe, niespodzie-
wane sytuacje, odkrywa własne możliwości, dokonując transferu wiedzy na
praktyczne umiejętności.

Gra dydaktyczna na lekcji języka obcego może więc być interesującą,
efektywną i dającą wiele satysfakcji techniką nauczania. Aby jednak speł-
niła swoje podstawowe cele: glottodydaktyczny oraz ogólnorozwojowy (na-
stawienie na globalny rozwój uczącego się) musi zostać spełnionych kilka
warunków:

• gra powinna być dokładnie przemyślana i zaplanowana tak organi-
zacyjnie, jak i merytorycznie przez nauczyciela – jest to jeden z gwa-
rantów jej sprawnego przebiegu;

2 Wskazują na to nasze kilkuletnie doświadczenia w stosowaniu technik lu-
dycznych na kursach językowych dla dorosłych.

3 W tzw. codziennym życiu niezwykle często i na różne sposoby rozwijamy
swą aktywność zabawową, rywalizacyjną. Dla dzieci i młodzieży jest to jedna z pod-
stawowych form aktywności życiowej, a w przypadku dorosłych wystarczy wspo-
mnieć o udziale (czynnym lub obserwującym) w teleturniejach, zabawach i grach
z własnymi dziećmi, spotkaniach towarzyskich itp.

4 Sytuację lekcyjną w odniesieniu do naturalnej komunikacji językowej w in-
teresujący i wielostronny sposób analizuje np. H. Komorowska: Metodyka naucza-
nia języków obcych. Warszawa 2003, s. 57-50.
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• gra nie może być dla uczniów zbyt trudna – zarówno pod wzglę-
dem stawianych wymagań językowych (uczeń powinien mieć poczu-
cie, że jest w stanie językowo „poradzić sobie” jako uczestnik gry),
jak i organizacyjnych (np. zbyt skomplikowane lub niejasne reguły
gry mogą zniechęcić uczniów do aktywności, a nawet wywołać kłót-
nie między uczestnikami);

• gra nie może stać się jedyną ani dominującą techniką nauczania
stosowaną przez nauczyciela.

Wychodząc z założenia, że wykorzystywanie technik ludycznych na za-
jęciach językowych niesie wiele korzyści, przedstawiamy niżej pomysł lek-
cji bazujący na grze w podchody – znanej dobrze dzieciom i młodzieży. Pro-
jekt lekcji został wykorzystany w praktyce podczas letniej szkoły języka,
literatury i kultury polskiej w Cieszynie.

Ogólne reguły tradycyjnych podchodów

Gra odbywa się w terenie, a jej uczestnicy podzieleni są na dwie grupy
(A i B). Grupa A wyrusza na trasę jako pierwsza, pozostawiając grupie B in-
formacje o torze swego ruchu w postaci strzałek (strzałki rysowane są kre-
dą, układane z patyczków itp.). Dodatkowo grupa A umieszcza w kilku miej-
scach trasy „skrzynki kontaktowe” (wówczas strzałka znajdująca się w po-
bliżu skrzynki opatrzona jest symbolem koperty), w których znajdują się kar-
tki z zadaniami do wykonania przeznaczonymi dla grupy B. Na końcu trasy
grupa A szuka odpowiedniej kryjówki, w której oczekuje „pościgu”.

Grupa B wyrusza w trasę z kilkuminutowym opóźnieniem, a jej pościg za
grupą A dodatkowo spowalniają zadania pozostawione przez pierwszą gru-
pę w „skrzynkach kontaktowych”. Przewaga czasowa, którą dysponuje gru-
pa A przeznaczona jest na zapisanie poleceń pozostawianych w „skrzyn-
kach kontaktowych”, rysowanie strzałek i ukrycie się. Tymczasem grupa
B powinna: przejść trasę wyznaczoną strzałkami, dokładnie wykonać pole-
cenia przygotowane przez grupę A (w miarę możliwości zgromadzić na to
odpowiednie dowody), punktem kulminacyjnym zaś całej zabawy jest od-
nalezienie kryjówki grupy A.
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Jak przygotować zajęcia językowe oparte na grze w podchody?

Należy wcześniej:

• wyznaczyć cele lekcji, które pod względem językowym powinny
być dostosowane do możliwości uczniów – w poniższej propozycji
zajęcia obejmują materiał już znany uczniom, służą więc raczej ćwi-
czeniom i powtórkom;

• wybrać odpowiedni teren, najlepiej urozmaicony (pofałdowany, lekko
zalesiony lub z dużą ilością zabudowań), aby grupa A mogła stale
znajdować się poza zasięgiem wzroku grupy B;

• opracować trasę oraz dostosować jej długość do czasu trwania za-
jęć – w tym celu nauczyciel powinien uprzednio przejść wybraną trasę
z zegarkiem w ręku. Należy oczywiście doliczyć czas potrzebny na
wykonanie zadań pozostawionych w „skrzynkach kontaktowych;

• zorganizować dwie grupy (A i B) – w każdej powinien znajdować
się nauczyciel koordynujący przebieg gry pod względem językowym,
a w miarę potrzeby również organizacyjnym. W praktyce najlepiej za-
prosić do zabawy dwie klasy/grupy lektoratowe. Obydwie grupy po-
winny reprezentować podobny poziom językowy, przy czym „silniej-
sza” grupa powinna wyruszyć w trasę jako pierwsza (zbyt duża roz-
bieżność w znajomości języka polskiego uniemożliwia uczciwą rywa-
lizację między grupami);

• dokładnie zapoznać uczniów z regułami gry;

• wcześniej przygotować z grupą A zadania dla grupy B – można to
zrobić nawet na pół godziny przed planowanymi zajęciami, ważny jest
bowiem efekt zaskoczenia, który dodatkowo motywuje uczniów do
rywalizacji. Nauczyciel powinien przedstawić jako wzór jedno zada-
nie, ponadto należy mieć własne propozycje ciekawych zadań do wy-
konania i – gdy zajdzie potrzeba – podsunąć je grupie;

• przygotować odpowiednie pomoce: kredę, papier, długopisy, kse-
rokopie, rysunki itp. (zależnie od rodzaju zadań planowanych na po-
szczególne „skrzynki”).
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Propozycja przebiegu zajęć

Uczestnicy: dwie dziesięcioosobowe grupy młodzieży
Poziom grup: średni (dwie grupy o zbliżonym poziomie znajomości ję-

zyka)
Czas trwania: 90 minut
Cele:

a) rozwijanie sprawności spontanicznego komunikowania się w języku
polskim;

b) utrwalenie form trybu rozkazującego i jego funkcji pragmatycznych
(udzielanie rad, wydawanie poleceń);

c) ćwiczenia leksykalne (powtórzenie wybranych partii słownictwa);
d) integracja grupy poprzez wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązy-

wanie problemów.

Przygotowania grupy A (35 minut przed rozpoczęciem zajęć):
a) nauczyciel informuje uczniów o zasadach gry i przedstawia krótko

trasę wędrówki (5 min);
b) ustalenie zadań dla grupy B (zaplanowano 4 „skrzynki kontaktowe”):

nauczyciel wskazał cele językowe lekcji i przedstawił jedno przykła-
dowe zadanie, następnie podzielił grupę A na dwie podgrupy – każ-
da z nich przygotowała po dwa, trzy zadania, z których wybrano naj-
ciekawsze (25 min);

c) przygotowanie pomocy (nożyczki, papier, koperty, stare kolorowe ga-
zety, pisaki, zszywacz do papieru, kreda, kostki do gry, kserokopie
z wierszem, słowniki) oraz podział obowiązków w grupie (rysowa-
nie strzałek, zapisywanie poleceń, ukrywanie kartki z poleceniami
w „skrzynkach”, kontrolowanie czasu – 5 min);

Przygotowania grupy B: zapoznanie uczniów z zasadami gry (w tym
czasie grupa A wyrusza na trasę).

Zadania do wykonania dla grupy B:
Skrzynka pierwsza:
W „skrzynce” pozostawiono: kserokopie tekstu z podręcznika A. Janow-

skiej, M. Pastuchowej Dzień dobry z podkreślonymi czasownikami; koloro-
we gazety, zszywacz, instrukcję wykonania czapek:
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„Basia: Wiesz, muszę ci opowiedzieć o mojej nowej pracy. Ale za-
cznę od początku. Rozmawiałam z tym człowiekiem, o którym mó-
wił Piotr. Niestety, ta praca nie jest dla mnie. Później poszłam do tej
szkoły z ogłoszenia i tam też mi się nie udało. W końcu spotkałam
koleżankę i kiedy z nią rozmawiałam, pomyślałam, że mogę dawać ko-
repetycje z francuskiego. Ten pomysł jest chyba najlepszy. Ta kole-
żanka dała mi parę adresów ludzi, którzy chcą się uczyć tego języka.
Co o tym sądzisz? Co prawda, nigdy tego nie robiłam, ale mogę spró-
bować. Nie wiem tylko, czy dam sobie radę z tym wszystkim. Muszę
jeszcze znaleźć mieszkanie. To jest jeszcze większy problem niż pra-
ca. Nie mogę wam ciągle przeszkadzać.”5

Polecenie: Pracujcie w parach. Przeczytajcie tekst, podkreślone w nim
czasowniki napiszcie na marginesie w 2 os. lp. trybu rozkazującego.

Potem wykonajcie czapki według instrukcji.

Opis wykonania czapki: Prostokątny arkusz papieru złóż w połowie
dłuższych boków. Powstały w ten sposób mniejszy prostokąt złóż
jeszcze raz na pół, ale potem rozprostuj. Prawy i lewy górny róg pro-
stokąta zagnij w dół wzdłuż utworzonej poprzednio linii złożenia. Po-
zostały na dole pasek papieru zagnij do góry, a jego rogi schowaj
pod spód. Odwróć figurę na drugą stronę i powtórz tę czynność.
Teraz rozchyl kapelusz od spodu – gotowe! Przód i tył kapelusza
wzmocnij jeszcze za pomocą zszywacza.

Uwagi organizacyjne: pierwsza skrzynka powinna zawierać zadanie, któ-
rego wykonanie zabierze grupie B sporo czasu, aby grupa A zdążyła się wy-
starczająco oddalić.

Skrzynka druga:
W skrzynce pozostawiono: kopertę z pociętym na paski wierszem Jana

Brzechwy pt. Żaba (na każdym pasku znajduje się jeden wers wiersza), kartkę
papieru, klej.

Polecenie:
Etap I: ułóżcie fragmenty wiersza w odpowiedniej kolejności i przyklej-

cie je na kartkę.

5 A. Janowska, M. Pastuchowa: Dzień dobry. Katowice 2001, s. 186.
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Etap II: Pracujcie w parach. Każda z par niech znajdzie przynajmniej
jedną radę na każdy z problemów (i zapisze ją w formie 3 os. lp. lub lm.
trybu rozkazującego):

• Państwo Kowalscy nie mają pieniędzy na nowy samochód.
• Ania zgubiła klucze do mieszkania.
• Chłopcy rozbili szybę piłką.
• Pan Marek denerwuje się przed rozmową w sprawie pracy.
• Krzysztofa bardzo boli głowa.

Uwagi organizacyjne: uczniowie z grupy B poznali wiersz Brzechwy na
wcześniejszych zajęciach.

Skrzynka trzecia:
W skrzynce pozostawiono: dwie kostki do gry i dwanaście ponumero-

wanych pytań.

Polecenie: Każda osoba rzuca dwiema kostkami – suma punktów ozna-
cza numer polecenia lub pytania, na które należy odpowiedzieć. Nie wol-
no odpowiadać na to samo pytanie dwa razy!

Pytania:
1. Podaj polskie nazwy czterech  zup.
2. Podaj nazwy pięciu chorób i dolegliwości.
3. Podaj nazwy pięciu mebli, które mogą być zrobione z drewna.
4. Podaj nazwy siedmiu części ciała.
5. Co kupujemy w słoiku (4 rzeczy)?
6. Podaj nazwy wszystkich państw, z którymi graniczy Polska.
7. Podaj nazwy pięciu zwierząt, które mają ogon.
8. Podaj trzy tytuły polskich filmów.
9. Podaj nazwy czterech części garderoby, które może nosić wyłącznie

kobieta.
10. Podaj cztery nazwy lekarzy specjalistów.
11. Wymień wszystkie miesiące w kolejności od ostatniego do pierw-

szego.
12. Podaj poprawnie dzisiejszą datę. Która jest godzina?

Uwaga organizacyjne: pytania i polecenia nie są zbyt trudne, ale sporo
czasu może zabrać wyrzucenie odpowiedniej liczby oczek.
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Wariant zadania ze skrzynki trzeciej dla grupy młodszej wiekowo:
Na ziemi narysowane są ponumerowane pola do gry w klasy (sześć pól).

Każdemu polu przypisane są dwa pytania z listy. Polecenie: Każda osoba
rzuca kamykiem na wybrane pole (aż do skutku). Potem – skacząc na
jednej nodze – dociera do kamyka i odpowiada na pytanie z listy, nadal
stojąc na jednej nodze. Dopiero poprawna odpowiedź pozwala na opusz-
czenie (już na dwóch nogach) schematu do gry. Zadanie będzie wykona-
ne, jeżeli każdy z uczestników odpowie na jedno pytanie.

Skrzynka czwarta:
W skrzynce pozostawiono: kartkę z receptą na szczęście.

Polecenie:
Etap I: Przepiszcie naszą receptę na szczęście, używając trybu rozka-

zującego (1 os. lm.), następnie wspólnie głośno przeczytajcie swój tekst
(możecie dodać swoje rady):

Trzeba: uśmiechać się do ludzi, spotykać się często z przyjaciółmi, zna-
leźć sobie cel w życiu, myśleć pozytywnie, uczyć się systematycznie, reali-
zować marzenia, pomagać innym, być uczciwym.

Etap II: Szukajcie nas! Idźcie około 20 metrów na północ – tam jeste-
śmy!

Zakończenie gry:
Jeśli w przewidzianym czasie grupie B udało się wykonać zadania i od-

naleźć grupę A – gra kończy się remisem. Ostatecznie obydwie grupy spo-
tykają się, grupa B przedstawia dowody na wykonanie zadań (zapisane rady,
odpowiedzi na pytania itp.). Uczestnicy zabawy wymieniają swe spostrze-
żenia, opowiadają najśmieszniejsze, najciekawsze momenty gry. Nauczy-
ciel zadaje zadanie domowe: Proszę napisać krótką relację z przebiegu lek-
cji.

Dodatkowe wskazówki:
a) W zaprezentowanym wyżej schemacie jako główny cel językowy za-

jęć wyznaczono powtórzenie oraz utrwalenie tworzenia i użycia form
trybu rozkazującego. Podczas tak zorganizowanych zajęć z pewnością
łatwiej jest odwołać się do umiejętności, które uczniowie już w jakimś
stopniu posiedli. Nie oznacza to jednak, że w trakcie podchodów (czy
w ogóle gier językowych) nie można wprowadzać zupełnie nowych
zagadnień – choć w plenerze, w atmosferze rywalizacji trudniej o po-
trzebną wówczas koncentrację.
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b) Warto zadbać, by poszczególne zadania do wykonania były na tyle
atrakcyjne, aby zaangażowały uwagę i aktywność całej grupy, a nie
tylko pojedynczych ochotników.

c) Wkład pracy obydwu grup w grę powinien być porównywalny.
d) Należy maksymalnie wykorzystać inwencję uczniów w przygotowy-

waniu i wykonywaniu zadań.
e) W pracach każdej z grup – jak wspomniano wyżej – musi uczestni-

czyć nauczyciel. Kontroluje on poprawność językową przygotowywa-
nych i wykonywanych zadań, czyniąc to jednak na zasadach konsul-
tanta i doradcy. Nauczyciel czuwa nad sprawnym przebiegiem gry.

f) Powyższy schemat stanowi jedynie propozycję, którą każdy nauczy-
ciel może twórczo wykorzystać i przystosować do własnych celów dy-
daktycznych.

mgr Małgorzata Smereczniak – asystentka w Szkole Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego, doktorantka w Zakładzie Współczesnego Języka Pol-
skiego. Prowadziła cykl zajęć językowych na Uniwersytecie w Sztokholmie
(Szwecja), Wiedniu (Austria), Halle (Niemcy). Prowadzi zajęcia w ramach Po-
dyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka
Polskiego jako Obcego w Polsce i za granicą. Była współorganizatorką letniej
i zimowej szkoły języka polskiego dla Polonii w Republice Mołdawii (2004).
Egzaminator Państwowej Ko-misji Poświadczania Znajomości Języka Polskie-
go jako Obcego, członek Stowarzyszenia „Bristol”.

mgr Katarzyna Bytomska – absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Interesuje się literaturą i kulturą pol-
ską, a szczególnie zagadnieniem roli kobiet w procesie jej współtworzenia. Pier-
wsza z jej prac magisterskich dotyczyła toastu jako gatunku literackiego (głównie
na przykładzie twórczości poetów międzywojnia), druga – funkcjonowania ste-
reotypów antysemickich w powojennej Polsce. Obecnie przygotowuje pod kie-
runkiem dr hab. Krystyny Kłosińskiej rozprawę doktorską zatytułowaną Nar-
racje Hanny Krall. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskie-
go związana od sześciu lat. Członek Stowarzyszenia „Bristol”, od września 2004
roku pracuje jako lektor języka polskiego na Białoruskim Państwowym Uniwer-
sytecie Pedagogicznym im. Maksyma Tanka w Mińsku.
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Magdalena Knapik
Jagna Malejka

II zimowa szko³a jêzyka polskiego w Mo³dawii

Od ponad dwóch lat regularnie dwa razy w roku lektorki ze Szkoły Języ-
ka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzają intensywne
kursy języka polskiego w Republice Mołdawii. Słuchaczami kursów są oso-
by pochodzenia polskiego, które chcą poznać język i kulturę swoich przod-
ków. Tradycją stało się, że w kursach letnich uczestniczy młodzież studenc-
ka, natomiast w zimowych osoby starsze, często powyżej 50. roku życia.

Uczestnicy II zimowej szkoły języka polskiego w Mołdawii stanowili gru-
pę niejednorodną pod wieloma względami: wieku, wykształcenia, pozycji
społecznej i pochodzenia. Było kilka osób młodych przed 30 rokiem życia,
większość jednak była w wieku około 50 lat, były też panie, które przekro-
czyły 70 lat. Wszyscy mieli polskie korzenie, jednak niekiedy bardzo odle-
głe. Niektórzy pamiętali jeszcze język polski, którym mówili w domu ich dziad-
kowie, inni o swoim pochodzeniu wiedzieli jedynie z dokumentów, nie sły-
sząc nigdy polskiej mowy. Niewielu z nich mówi o sobie „jestem Polakiem/
Polką”, większość utożsamia się z innymi nacjami: Ukraińcami, Mołdawia-
nami, Gagałuzami, jednak połączyła ich chęć poznania języka i kultury pol-
skich przodków.

Czy można nauczyć kogoś języka w 14 dni, zwłaszcza, kiedy są to oso-
by starsze? Nie. Można natomiast dać im podstawy, nauczyć czytania, ko-
rzystania z podręcznika i słownika tak, by mogli uczyć się dalej sami lub
z pomocą nauczyciela. W wielu miejscowościach są polskie nauczycielki,
które prowadzą kursy, lecz dla ludzi starszych uczestniczenie w zajęciach
z młodzieżą jest nieraz krępujące, do czego nam się przyznali. Można ich
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zachęcić, by oglądali polską telewizję, przeglądali polską prasę, śpiewali pio-
senki, żeby kultywowali zwyczaje i tradycje świąteczne w swoich domach.
Taki też przyświecał nam cel – przybliżyć uczestnikom język, kulturę, trady-
cję i współczesność kraju ich przodków.

Kurs przebiegał dwutorowo: pierwszy blok stanowiły zajęcia językowe,
drugi – kulturowe. Codziennie przed południem odbywały się cztery godzi-
ny zajęć lektoratowych, po południu studenci zimowej szkoły poznawali
zwyczaje związane ze świętami polskimi, oglądali filmy, śpiewali piosenki.

Praca z osobami starszymi wygląda zupełnie inaczej niż młodzieżą, inna
jest ich zdolność koncentracji, kojarzenia i zapamiętywania. Cztery godzi-
ny dziennie zajęć językowych były męczące dla osób w zaawansowanym
wieku. Mając na to uwadze, należało zajęcia planować tak, by nie były zbyt
przeciążone materiałem, a jednocześnie niosły jak najwięcej korzyści. Rów-
nocześnie program kulturalny musiał być ułożony tak, by stanowił intere-
sujący punkt dnia, ale nie był zbyt obciążający. W dni „świąteczne”, czyli
wtedy, gdy zaplanowane były długie i intensywne zajęcia popołudniowe,
lekcje języka polskiego były znacznie swobodniejsze, miały charakter po-
wtórzeniowy i studentom nie zadawano pracy domowej.

Prawie wszyscy uczestnicy kursu byli początkujący. Jako podręcznik wio-
dący wybrałyśmy Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach ko-
munikacyjnych Barbary Serafin i Aleksandry Achtelik, który zresztą spraw-
dził się doskonale na poprzednich kursach w Mołdawii. Wiedząc, że w ciągu
dwóch tygodni nie wykorzystamy wszystkich możliwości, jakie daje ten pod-
ręcznik, założyłyśmy między innymi, że należy studentów nauczyć korzy-
stania z niego samodzielnie po powrocie do domu.

Dużo czasu trzeba było poświęcić na naukę czytania – wszyscy stu-
denci posługiwali się językiem rosyjskim, zdecydowana większość nie zna-
ła w ogóle alfabetu łacińskiego1, co zdarza się bardzo rzadko w przypadku
ludzi młodych. Kształcenie pozostałych sprawności odbywało się podob-
nie, jak w innych grupach rosyjskojęzycznych, choć może trochę wolniej
niż w przypadku grup młodzieżowych. Zdecydowanie lepsza natomiast  była
w tej grupie znajomość historii Polski, zwyczajów i tradycji, o czym moż-
na się było przekonać na zajęciach popołudniowych.

Kontakt z językiem polskim uczestnicy kursu mieli od rana do wieczora,
od pierwszego dnia kursu. My, nauczycielki, mówiłyśmy do nich wyłącznie

1 Mimo tego, że językiem urzędowym w Mołdawii jest rumuński, wiele osób,
zwłaszcza starszych, nie umie się nim posługiwać. Nie jest to zresztą bezwzględ-
nie konieczne, ponieważ prawie wszędzie równolegle umieszczane są napisy w ję-
zyku rosyjskim.
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po polsku. Z początku na zajęciach kulturowych korzystałyśmy z pomocy
młodzieży polonijnej poznanej na kursach letnich, później nasi studenci sami
chcieli słuchać wyłącznie języka polskiego.

Kalendarz świąt polskich rozpoczęliśmy od andrzejek, które tego wie-
czoru rzeczywiście przypadały. Było lanie wosku, ustawianie butów, obie-
ranie jabłek, losowanie karteczek z imionami przyszłych wybranków i wiele
innych wróżb andrzejkowych. Początkowa trema i zażenowanie przerodziły
się w zaciekawienie i chęć udziału w zabawie.

Kolejny punkt programu – Wigilię – poprzedziły intensywne, prawie dwu-
dniowe przygotowania. Pierwszy dzień poświęciliśmy na wykonanie ozdób
i dekoracji, kartek świątecznych, czytanie tekstów kolęd. Drugiego dnia stu-
denci zapoznali się z podstawowymi konstrukcjami życzeń i mogli wypisać
własnoręcznie wykonane kartki.

Sam moment Wigilii przeobraził się prawdziwą wieczerzę z białym obru-
sem, sianem, szopką, nakryciem dla niespodziewanego gościa. Byli też spe-
cjalnie zaproszeni goście: Konsul RP, młodzież polonijna z kursów letnich,  stu-
denci tamtejszego uniwersytetu uczący się języka polskiego i rodziny ucze-
stników. Tego wieczoru rozbrzmiewały w Kiszyniowie polskie kolędy śpie-
wane przez Polaków i Mołdawian. Towarzyszyło temu wspólne ubieranie cho-
inki i łamanie się opłatkiem. Zwyczaje wigilijne, pomimo prób podtrzyma-
nia tradycji w niektórych polskich domach, dla wielu były nieznane.

Jako ostatnią urządzaliśmy Wielkanoc. Tym razem wszystkie obrzędy
świąteczne, poza tradycją śmigusa-dyngusa, były znane. Był tradycyjny ko-
szyczek ze święconką, palma i polewanie wodą. W tym dniu przypomniano
również tradycję ostatków, tłustego czwartku i Środy Popielcowej. Uczest-
nicy w pełni zaangażowali się w przygotowanie pisanek, ozdabiając je także
ludowymi wzorami mołdawskimi.

Warto zaznaczyć, że prezentacje te polegały nie tylko na przedstawie-
niu zwyczajów i obrzędów. Stały się okazją do wspomnień tradycji zna-
nych z ich domów rodzinnych, często wzbogaconych elementami kultur in-
nych narodów. Ponadto atmosfera zabawy i zaangażowanie wszystkich bez
względu na wiek w przygotowania sprzyjały pogłębianiu znajomości nie tylko
tradycji, ale też polskiego słownictwa.

Podczas drugiej zimowej szkoły języka polskiego w Kiszyniowie wśród
proponowanych zajęć dodatkowych znalazły się wieczory filmowe i aż dwa
spotkania z polską piosenką (na wyraźną prośbę uczestników). Niewątpli-
wym sukcesem okazały się wszystkie formy ćwiczeń związanych ze śpie-
wem – nauka kolęd, hymnu narodowego i różnych piosenek popularnych.
Spośród repertuaru Krzysztofa Krawczyka, Maryli Rodowicz, Ryszarda Ryn-
kowskiego i piosenek biesiadnych, właśnie te ostatnie najbardziej przypa-
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dły do gustu słuchaczom.  Do najchętniej śpiewanych, zapewne ze wzglę-
du na swą melodyjność, swojskość i nuty ludowe, należały: Gdybym miał
gitarę, Szła dzieweczka do laseczka, Góralu czy ci nie żal i Ukraina.

Stały się one doskonałym materiałem do ćwiczeń czytania i wymowy.
Poza tym  przynosiły satysfakcję naszym studentom pragnącym pochwalić
się dzieciom i wnukom znajomością języka polskiego. Uwieńczeniem za-
jęć był koncert, jaki dali wszyscy nasi studenci w wieku od 26 do 76 lat
podczas uroczystego bankietu zamykającego kurs.

W programie kulturalnym dużo miejsca zajmował film polski. Prezento-
wane obrazy, na życzenie samych zainteresowanych, pozostawały w kręgu
Henryka Sienkiewicza. Repertuar rozpoczęło Quo vadis, dalej były: Ogniem
i mieczem, Pan Wołodyjowski, Potop, Krzyżacy. Wszyscy wykazywali duże
zainteresowanie historią i próbowali odnajdywać w filmach elementy zna-
ne, wymieniali opinie. Z tej tematyki wyłamała się jedynie Seksmisja, która
szczególnie podobała się młodszym uczestnikom kursu.

Dwa tygodnie minęły bardzo szybko, cel, jaki postawiłyśmy sobie na
początku został zrealizowany. Osoby polskiego pochodzenia przez kilka-
naście dni miały ciągły kontakt z językiem polskim, poznały jego podsta-
wy, nauczyły się czytać i radzić sobie w podstawowych sytuacjach komu-
nikacyjnych. Może to kiedyś jeszcze wykorzystają, może zachęcą swoje dzie-
ci czy wnuki do nauki polskiego. Najważniejsze wydaje nam się jednak to,
że ludzie ci poczuli się związani z krajem, z którego przybyli ich przodkowie
kilkadziesiąt lat temu, a którego większość z nich nigdy nie widziała i może
nigdy nie zobaczy. Czy można coś zrobić w 14 dni i czy taki kurs ma sens?
Zdecydowanie tak.

dr Jagna Malejka – asystentka w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uni-
wersytetu Śląskiego. Rozprawę doktorską poświęciła Polskim zdaniom
względnym i pytajnozależnym. Dwukrotnie współorganizowała letnie i zi-
mowe szkoły języka polskiego dla Polonii w Republice Mołdawii (2003
i 2004). Prowadzi zajęcia w ramach Podyplomowych Kwalifikacyjnych Stu-
diów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Polsce
i za granicą.

mgr Magdalena Knapik – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu
Śląskiego. Pracę magisterską poświęciła Poezji wigilijnej nocy (1939-1945).
Była lektorką na drugiej zimowej szkole języka polskiego w Kiszyniowie
(Mołdawia 2004). Obecnie pracuje w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach.
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Agnieszka Madeja
Barbara Morcinek-Cudak

Po polsku o jêzyku i kulturze

Od trzech lat gromadzimy materiały dla poziomu średniego ogólnego,
które chcemy zamieścić w opracowywanej przez nas książce. Impulsem do
podjęcia prac zmierzających do opublikowania podręcznika dla średnio za-
awansowanych były nasze doświadczenia lektorskie zdobyte w trakcie pracy
w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzone wie-
lokrotnie kursy semestralne oraz zajęcia podczas letniej szkoły w grupach
oscylujących pomiędzy poziomem średnim a zaawansowanym skłoniły nas
do podjęcia starań o zebranie własnych pomysłów w formie podręcznika.

Zamiarem naszym jest stworzenie podręcznika w formie otwartej, który
pozwoli lektorom, poprzez wykorzystanie zamieszczonych w nim materiałów,
na zrealizowanie własnych pomysłów. Planujemy trzyczęściowy układ pod-
ręcznika: teksty, formy i gramatykę. Książka łączy elementy języka, literatu-
ry i kultury. Stworzony w ten sposób zestaw tekstów, ćwiczeń, pisemnych
form użytkowych, piosenek oraz zbiory tematycznie uporządkowanej lek-
syki mogą urozmaicić pracę ze studentami, którzy znają już dość dobrze gra-
matykę języka polskiego, posługują się swobodnie językiem mówionym, piszą
dłuższe prace pisemne i są zainteresowani poznaniem polskiej kultury i lite-
ratury oraz uporządkowaniem i rozszerzeniem wiedzy gramatycznej.

Wykorzystanie tego podręcznika uzależnione będzie od inwencji nauczy-
ciela. Chciałybyśmy, żeby był przydatny zarówno podczas letnich kursów,
jak i w czasie wyjazdów na lektoraty oraz na kursach semestralnych odby-
wających się w Polsce. Co ważne, podręcznik będzie dostosowany do wy-
magań poziomu średniego ogólnego egzaminów certyfikatowych z języka
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polskiego jako obcego, które od roku już odbywają się w Polsce i na świe-
cie.

Chciałybyśmy zaprezentować propozycję połączenia poszczególnych ele-
mentów podręcznika. Pierwszy scenariusz przedstawia lekcję o charakterze
kulturowo-leksykalnym, drugi natomiast prezentuje nasz pomysł na zajęcia,
w których łączymy elementy nauczania gramatyki i leksyki.

SCENARIUSZ I
Wigilia

Co przygotować wcześniej:

• śpiewniczek z kolędami,

• pocięty w paski kolorowy papier na łańcuch choinkowy,

• ewentualnie jakąś potrawę wigilijną (w naszym przypadku są to
tradycyjne śląskie makówki przygotowane własnoręcznie).

Co zabrać na zajęcia:

• magnetofon i płytę z kolędami (ewentualnie gitarę lub inny instru-
ment, jeśli na czymś sami gramy lub jeśli w grupie mamy osoby uz-
dolnione muzycznie),

• nożyczki,

• zapas kolorowego papieru,

• klej (dla każdej grupy studentów przynajmniej po dwie sztuki),

• butelkę szampana lub soku na toast noworoczny,

• plastikowe kubki (lub kieliszki) na toast,

• talerzyki i widelczyki na poczęstunek,

• opłatki,

• ozdoby choinkowe,

• świece,

• jemiołę,

• biały obrus,
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• wieniec adwentowy,

• nagrody konkursowe (np. kasety lub płyty z kolędami),

• pierniczki,

• obrazki lub książki prezentujące potrawy, obyczaje i tradycje okre-
su bożonarodzeniowego,

• ewentualnie koce.

Czas zajęć: 180 minut

Przebieg lekcji:
1. Przed lekcją przygotowujemy salę: odpowiednio ustawiamy stoły (ewen-

tualnie rozkładamy na podłodze koce, by stworzyć odpowiednią atmos-
ferę), przy tej okazji dzielimy studentów na grupy; rozstawiamy i zapa-
lamy świece; pod sufitem wieszamy jemiołę.

2. Kolejne etapy zajęć poświęcone są poznaniu polskich tradycji świą-
tecznych i gromadzeniu leksyki z nimi związanej.

3. Przedstawiamy okres przedświąteczny: adwent, roraty, lampiony, 6 grud-
nia – św. Mikołaja.

4. Przygotowania do Wigilii (studenci dzielą się swoją wiedzą na temat
przygotowań – wspólnie ustalamy ich kolejność i znaczenie): sprzą-
tanie, gotowanie, strojenie choinki – grupy studentów biorą udział
w konkursie na najdłuższy łańcuch choinkowy. Wykonanymi na zaję-
ciach łańcuchami wspólnie stroimy wybrane drzewko, które rośnie
gdzieś w pobliżu – idealnie będzie, jeśli uda nam się znaleźć drzew-
ko iglaste.

5. Wieczerza wigilijna:

• prezentacja tradycji związanych z Wigilią (w Polsce i innych kra-
jach) – tekst z podręcznika (opisuje m.in. takie tradycje, jak: zacho-
wanie postu, zwracanie uwagi, by dzieci były grzeczne);

• wspólne nakrywanie stołu wigilijnego (obrus, siano, łuska ryby, pie-
niądze, dodatkowe nakrycie);

• dzielenie się opłatkiem i formuły składania życzeń – tekst w pod-
ręczniku (na jego podstawie studenci układają własne życzenia);
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• tradycyjne potrawy wigilijne: ilość potraw, zróżnicowanie regional-
ne – studenci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, wspólnie
uzupełniamy informacje i zapisujemy nazwy tradycyjnych potraw na
tablicy, następnie studenci opowiadają o tradycyjnych potrawach
w ich krajach i porównujemy je z tym, co charakterystyczne dla Pol-
ski;

• poczęstunek pierniczkami i przygotowaną potrawą wigilijną.

6. Po wieczerzy wigilijnej:

• prezenty gwiazdkowe – kto je przynosi w różnych regionach Pol-
ski – studenci mieli się tego dowiedzieć (zadanie domowe);

• konkurs sprawdzający znajomość tytułów polskich kolęd – dajemy
każdemu studentowi niedużą kartkę i prosimy o wypisanie jak naj-
większej liczby tytułów polskich kolęd, po kilku minutach zbieramy
kartki i oceniamy kto najlepiej i najwięcej tytułów wypisał, osoby,
które wykonały zadanie najlepiej otrzymują nagrody, np. płyty lub
kasety z kolędami;

• śpiewamy kolędy;

• pasterka – tekst w podręczniku (co upamiętnia, skąd pochodzi na-
zwa, kiedy, o której godzinie się odbywa);

• jasełka, szopki – przygotowany tekst prezentujący różne formy szo-
pek i opisujący ideę jasełek.

7. Nowy Rok – wznosimy toast noworoczny.

Uwagi:
Takie zajęcia wymagają intensywnej pracy przygotowawczej nauczycie-

li. Warto jednak potrudzić się, by stworzyć niezapomnianą atmosferę. Tego
typu lekcja może odbyć się w czasie kursu semestralnego przed samym Bo-
żym Narodzeniem, kiedy studenci są w Polsce. Nie wszyscy studenci mają
jednak możliwość spędzenia Świąt, czy choćby okresu przedświątecznego
w naszym kraju. Dla tych, którzy przyjeżdżają tylko na letnie kursy, warto
zorganizować takie spotkanie choćby... w sierpniu, jak my to robimy. Trze-
ba wtedy włożyć w przygotowania nieco więcej wysiłku i pamiętać, że la-
tem, np. kupienie opłatków może stanowić problem, więc warto się w nie
zaopatrzyć wcześniej (co wiąże się z koniecznością planowania tych zajęć
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już w na początku roku – zapewniamy, że warto). Zaskoczenie studentów,
którzy bardzo chętnie podejmują zabawę w Święta w środku lata, przynie-
sie satysfakcję nauczycielom, zaś niezapomniana atmosfera spotkania po-
zostanie w pamięci przez długi czas.

SCENARIUSZ II
Jak powstaje plotka?

Co przygotować wcześniej na zajęcia:

• tematy plotki-informacji do „głuchego telefonu”.

Co zabrać na zajęcia:

• magnetofon i płytę Kayah  z piosenką „Na językach”,

• kartki na plotki,

• kolorowe gazety z drobnymi informacjami o gwiazdach (przykła-
dy w podręczniku).

Czas zajęć: 90 minut

Przebieg lekcji:
1. Przygotowanie sali: ustawienie stolików i krzeseł w taki sposób, by stu-

denci siedzieli w kręgu.
2. „Głuchy telefon” – nauczyciel przekazuje studentowi siedzącemu naj-

bliżej niego przygotowaną wcześniej informację (dobrze, by była to
informacja dotycząca grupy i żywo studentów zajmująca). Ostatnia
osoba mówi na głos usłyszaną informację. Konfrontacja informacji
pierwszej i ostatniej, zwracamy uwagę na zniekształcenie wiadomo-
ści – w ten sposób powstaje plotka.

3. O kim najchętniej plotkujemy? Kto plotkuje? – dyskusja.
4. Piosenka Kayah Na językach – rozumienie ze słuchu (studenci uzu-

pełniają brakujące słowa w spreparowanym wcześniej tekście piosen-
ki).

5. Mechanizmy językowe służące przekazywaniu plotek (mowa zależna)
– wyłaniamy je z przygotowanych artykułów prasowych i wysłucha-
nej piosenki.

6. Powtórzenie wiadomości o mowie zależnej – ćwiczenia utrwalające (do-
stosowujemy je do poziomu grupy – jeśli mamy do czynienia z grupą
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dobrze znającą już gramatykę, przygotowujemy ćwiczenia utrwalają-
ce; kiedy pracujemy z grupą o nieco słabszej znajomości gramatyki,
możemy wykorzystać ten moment na wprowadzenie mowy zależnej
i dopiero wtedy wykonujemy kilka ćwiczeń).

7. Kreatywna mowa zależna – tworzymy własne plotki; rozdajemy kartki,
na których studenci, wykorzystując mowę zależną, tworzą plotki do-
tyczące własnej grupy.

8. Wspólnie odczytujemy grupowe plotki, poprawiamy w nich błędy i wy-
bieramy najzabawniejszą.

Uwagi:
Przygotowując zajęcia, dobrze jest wybrać parę aktualnych plotek ze

świata muzyki czy filmu. Korzystanie z nieaktualnych informacji może spra-
wić, że studenci będą już znali doniesienia prasowe i będą się nudzić na
zajęciach lub dopowiadać jak się rozwinął dany temat, co może spowodo-
wać, że trudno będzie pokierować dalszym ciągiem lekcji – prawdziwą skarb-
nicą plotek jest prasa kobieca. Trzeba też dobrze wybrać temat plotki do
„głuchego telefonu”, gdyż musi zawierać dość dużo informacji, by można
było coś „pokręcić” – nie na tyle jednak dużo, by nie dało się większej części
zapamiętać.

mgr Agnieszka Madeja – w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersy-
tetu Śląskiego pracuje jako asystentka. Doktorantka w Zakładzie Seman-
tyki i Leksykologii. Praca magisterska pt. Nazwy kolorów w języku pol-
skim jest związana z zainteresowaniami językoznawstwem, a w szczegól-
ności leksykologią historyczną i rozwojem zasobu leksykalnego polszczy-
zny. Przeprowadziła cykl zajęć językowych na Uniwersytecie w Ołomuńcu
(Czechy).

mgr Barbara Morcinek-Cudak – asystentka w Szkole Języka i Kultury
Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, doktorantka w Instytucie Nauk o Litera-
turze Polskiej UŚ. Od ośmiu lat uczy obcokrajowców języka polskiego jako
obcego, prowadzi zajęcia w ramach Podyplomowych Kwalifikacyjnych Stu-
diów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Polsce
i za granicą. Od roku 2003 egzaminator Państwowej Komisji Poświadcza-
nia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, wcześniej w Grupie Robo-
czej Komisji. Członek Stowarzyszenia „Bristol”.
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Piotr Iwan
Iwona Loewe, Artur Rejter: Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały

do gramatyki opisowej języka polskiego. Katowice 2002.

Gra w gramatykę wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ślą-
skiego to bardzo interesująca propozycja ćwiczeń doskonalących znajomość
gramatyki opisowej języka polskiego. Publikacja ta napisana jest z myślą
o wielu różnych odbiorcach, może bowiem służyć uczniom starszych klas
szkół średnich jako materiał przygotowujący do egzaminu maturalnego
i wstępnego na studia wyższe, studentom filologii polskiej lub innych kie-
runków, które w swym programie uwzględniają zajęcia z gramatyki współ-
czesnego języka polskiego, prowadzącym zajęcia z tegoż przedmiotu jako
gotowy materiał ćwiczeniowy lub jako atrakcyjne jego uzupełnienie, wresz-
cie może ona stanowić cenną pomoc dla obcokrajowców pragnących do-
skonalić znajomość języka polskiego. Duża ilość i różnorodność znajdują-
cych się w niej materiałów oraz ćwiczeń jest tym cenniejsza, że jako zwarta
kompozycja stanowi trudną do przecenienia pomoc naukową, także w cza-
sie samodzielnej pracy domowej.

Podręcznik ten ma przejrzystą, funkcjonalną budowę umożliwiającą spraw-
ne poruszanie się po nim. Podzielony jest na siedem części: fonetykę, fo-
nologię, zagadnienia ogólne z morfologii, słowotwórstwo, fleksję, składnię
oraz gramatykę tekstu, łatwych do odnalezieni dzięki zastosowanym stro-
nom działowym wydrukowanym w różnych odcieniach zieleni. Każdy z roz-
działów zawiera zbiór niezbędnych ćwiczeń opatrzonych poleceniami, a tak-
że zestaw materiałów służących jako podstawa do repetytorium. Zastoso-
wana systematyka działów tematycznych jest zatem odzwierciedleniem tra-
dycyjnych podsystemów gramatycznych. Novum w tego rodzaju wydaw-
nictwie jest włączenie problematyki gramatyki tekstu do gramatyki opiso-

RECENZJERECENZJE
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wej języka polskiego. Autorzy swoją decyzję argumentują następująco:
„Ścisły związek ze składnią, oraz stylistyką oraz pragmatyką językoznawczą
zdecydował o uwzględnieniu problematyki dotyczącej lingwistyki tekstu
w podręczniku do gramatyki opisowej” (s. 7).

Autorzy w pierwszym z działów tego podręcznika, czyli Fonetyce, zwra-
cają uwagę np. na funkcje głosek, ich miękkość, transkrypcję fonetyczną
leksemów i tekstów, wariantywność zapisu, sposób realizacji samogłosek
nosowych w zależności od kontekstu etc. Ćwiczenia mają charakter prak-
tyczny, ale także poddają analizie teoretyczną problematykę związaną z da-
nym zjawiskiem, a niejednokrotnie wymagają wytłumaczenia zjawiska.

Podobną strukturę ma Fonologia, a zamieszczone w tym dziale zadania
mają na celu usprawnić interpretację fonologiczną tekstów, a także przy oka-
zji zestawić ją z realizacją fonetyczną, pokazać cechy fonologiczne i niefo-
nologiczne głosek oraz wariantywność i cechy dystynktywne fonemów. Ćwi-
czenia te: zarówno fonetyczne, jak i fonologiczne pozwalają przy jednocze-
snym powtarzaniu i utrwalaniu materiału na interesującą zabawę językiem.
Stanowią także ciekawą pomoc w procesie nauczania obcokrajowców, da-
jąc możliwość dostrzegania niuansów polszczyzny oraz rozróżniania znaczeń
wyrazów.

Morfologia. Zagadnienia ogólne –  kolejny dział prezentowanego wy-
dawnictwa, ma na celu usprawnienie umiejętności związanych z podziałem
wyrazów na morfemy, identyfikowaniem ich typów itp. Ćwiczenia kształ-
tują zdolności językowe, np. poprzez dodawanie różnych morfemów do jed-
nego leksemu bazowego, uczą m.in. tworzenia w ten sposób obszernych
rodzin wyrazów.

Widać więc, że zamierzenie autorów przekazane w tytule podręcznika jest
konsekwentnie realizowane. Ono sprawia, że obok aspektu pragmatyczne-
go, tak potrzebnego w nauczaniu gramatyki opisowej polszczyzny, ćwicze-
nia językowe stają się grą, zabawą, kalamburem, uprzyjemniającym proces
uczenia się.

Czwarty dział – Słowotwórstwo – poklasyfikowany jest na mniejsze se-
gmenty poświęcone kolejno: rzeczownikowi, przymiotnikowi, czasowniko-
wi i przysłówkowi, pozwalając w ten sposób dostrzec różnice między zjawi-
skami słowotwórczymi charakterystycznymi dla poszczególnych części mo-
wy. Ćwiczenia w tej części pomagają usprawnić uczącemu się analizę sło-
wotwórczą, w tym: budowanie peryfraz derywatów, określanie podstaw sło-
wotwórczych i funkcji formantów, dostrzeganie alternacji itd. To tylko nie-
które umiejętności, które można zdobyć w oparciu o zadania w tego roz-
działu książki. Również tutaj w treści poleceń nacisk położono nie tylko na
praktyczne zdolności, ale także na teoretyczne uzasadnienie pojawiających
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się zjawisk i problemów. Na końcu tej części znaleźć można teksty do ćwi-
czeń podsumowujących z zakresu słowotwórstwa.

Analiza fleksyjna (określanie kategorii części mowy, wskazywanie tema-
tu fleksyjnego, końcówki, alternacji itp.), budowanie paradygmatu fleksyj-
nego to umiejętności, które można posiąść za sprawą ćwiczeń zamieszczo-
nych w dziale Fleksja, w którym, podobnie jak wcześniej, zamieszczone są
dodatkowe materiały repetytoryjne. Autorzy zwrócili także w tej części uwa-
gę na różnego rodzaju osobliwości językowe, ograniczenia w procesach gra-
matycznych oraz ciekawe zjawiska charakterystyczne dla kultury języka pol-
skiego. Niejednokrotnie również sygnalizowana jest możliwość (a może
wręcz konieczność) nauczania gramatyki opisowej języka polskiego pod ką-
tem odmiennych koncepcji teoretycznych i metodologicznych tej dziedziny
językoznawstwa.

Ćwiczenia znajdujące się w dziale Składnia kładą nacisk m.in. na cha-
rakterystykę części zdań, analizę i relacje składniowe (w obrębie zarówno
zdania pojedynczego, jak i złożonego), typy akomodacji i schematy wa-
lencyjne. Znajdują się w nich polecenia doskonalące praktyczną umiejęt-
ność wskazywania operatorów międzywypowiedzeniowych, modyfikatorów
modalnych i operatorów presupozycji, a także ciekawe zadania przybliża-
jące problemy związane ze zdaniami zanurzonymi i eliptycznymi.

Ostatnia część przedstawianej publikacji to Gramatyka tekstu. Jest to
bardzo ciekawy rozdział, który przyczynił się do uatrakcyjnienia podręcz-
nika, bowiem takie zagadnienia jak delimitacja, spójność komunikatu języ-
kowego, problematyka gatunków mowy, wyznaczników wzorca tekstowe-
go, także metatekstu, funkcjonowania genre’ów mowy we współczesnym
języku cieszy się obecnie sporym, niegasnącym zainteresowaniem.

Gra w gramatykę nie zawiera klucza z rozwiązaniami znajdujących się
w niej zadań, co może stanowić dla studenta pewien problem w zweryfiko-
waniu poprawności wykonanych ćwiczeń. Decyzja o nieumieszczeniu roz-
wiązań jednak może być uzasadniona, ponieważ sygnalizowane wcześniej
w poleceniach do ćwiczeń możliwości różnych koncepcji metodologicznych,
utrudniłyby publikację książki, której większą część stanowiłyby owe roz-
wiązania. Natomiast problemy, spostrzeżenia dotyczące rozwiązań ćwiczeń
zamieszczonych w  podręczniku, mogą stać się podstawą do dyskusji, re-
fleksji nad nimi, czy to w czasie zajęć, czy też przy innej okazji.

Za mocną stronę Gry w gramatykę można uznać również fakt, że wyko-
rzystuje ona różnorodne odmiany języka polskiego, zarówno w aspekcie sty-
listycznym, jak i gatunkowym. Jest to ważne, ponieważ opanowanie grama-
tyki opisowej powinno pomóc w analizie różnego rodzaju komunikatów ję-
zykowych. Materiałem do ćwiczeń uczyniono zatem prawie wszystkie style
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funkcjonalne polszczyzny. W czasie wykonywania ćwiczeń można natrafić
na teksty z literatury pięknej (w tym z poezji jako tej, która obfituje w cieka-
we realizacje osobliwości językowych), naukowej, popularnonaukowej, tek-
sty urzędowe i prasowe. Taka bogata egzemplifikacja może okazać się bez-
cenna dla obcokrajowców doskonalących znajomość języka polskiego, bo-
wiem tuż obok tekstów współczesnych znajdują się też nieco starsze, co
pozwala na jednoczesne poznawanie polszczyzny wzorcowej, dawniejszej
i najnowszej, a często i potocznej, oscylującej na granicy normy językowej.

Gra w gramatykę jest podręcznikiem, jeśli nie łączącym przyjemne z po-
żytecznym, to przynajmniej sprawiającym, że to, co wydawać by się mogło
nużące staje się bliższe, bardziej zrozumiałe i mniej „oficjalne”. Jest on rze-
czywiście grą. Grą zabawną, interesującą, czasami kłopotliwą i trudną, ale
pouczającą. A czyż nie taki jest nasz język?
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EGZAMINY Z JÊZYKA
POLSKIEGO

EGZAMINY Z JÊZYKA
POLSKIEGO

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JÊZYKA POLSKIEGO
Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako

Obcego ogłosiła terminy państwowych egzaminów certyfikatowych w roku
2005. Zdobycie certyfikatu potwierdzającego stopień znajomości języka pol-
skiego zainteresować powinno wszystkich chętnych, którzy chcą uzyskać
oficjalny dokument określający znajomość języka polskiego na poziomach:
podstawowym, średnim ogólnym i zaawansowanym. Certyfikat może być
przydatny w uzyskaniu ciekawej pracy, rozwinięciu kontaktów międzynaro-
dowych czy otrzymaniu zaliczenia w czasie studiów.

Terminy egzaminów:

10–11 marca 2005 r. Warszawa

Termin składania zgłoszeń oraz wnoszenia opłat za egzamin: do 25 lu-
tego 2005 r.

Następne egzaminy w Polsce odbędą się w terminach:

2–3 czerwca 2005 r. Przewidywane miejsca egzaminów: Katowice, Kra-
ków, Lublin. Łódź, Poznań, Warszawa

21–22 lipca 2005 r. Przewidywane miejsca egzaminów: Kraków, Lublin,
Wrocław

18–19 sierpnia 2005 r. Przewidywane miejsca egzaminów: Cieszyn, Lub-
lin, Poznań, Warszawa
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Egzaminy w ośrodkach zagranicznych mogą się odbywać w ustalonych
z Komisją terminach, jeśli liczba zgłoszeń wyniesie co najmniej 10 kandyda-
tów.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać już teraz pocztą, faxem lub
mailem.

Opłaty za egzamin wynoszą:
poziom podstawowy (B1) – 60 Euro
poziom średni (B2) – 80 Euro
poziom zaawansowany (C2) – 100 Euro

Opłata za certyfikat – 20 Euro

Wpłat proszę dokonywać na konto:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
00–375 Warszawa
ul. Smolna 13

NBP O/O Warszawa
00–950 Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4 (z dopiskiem: opłata za egzamin/certyfi-

kat z j. polskiego)

nr rachunku: 17 1010 1010 0093 9322 3100 0000

Wpłat w Polsce proszę dokonywać w walucie polskiej (kurs PLN we-
dług średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wpłaty).

Nazwa i numer rachunku dla
wpłat z zagranicy: PL 17 1010 1010 0093 9322 3100 0000
kod BIC: NBPLPLPW



133POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

Jöerg Ciszewski

Polskiego da siê nauczyæ

W toku postępujących powiązań na politycznych, ekonomicznych i pry-
watnych szczeblach między Polską i Niemcami znajomość języka sąsiada
staje się coraz ważniejsza. Jeżeli nawet niemiecki z różnych przyczyn w prze-
szłości odgrywał większą rolę w Polsce niż odwrotnie, to teraz nadszedł mo-
ment, że ta sytuacja się być może zmieni. W każdym razie ku tej zmianie
zostały stworzone odpowiednie warunki.

W Berlinie od 28 do 29 października 2004 po raz pierwszy odbyły się
egzaminy certyfikatowe z języka polskiego dla obcokrajowców poza Polską.
Egzaminy były przeprowadzane w Kolegium Języka i Kultury Polskiej (Kol-
leg für Polnische Sprache und Kultur) dla dwudziestu dwóch osób ubiega-
jących się o certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Ję-
zyka Polskiego jako Obcego. „Obcy” w tym kontekście to osoby, które nie
mają obywatelstwa polskiego. Ale jedno spojrzenie na imienną listę uczest-
ników wystarczy, aby stwierdzić, że większa część egzaminowanych ma pol-
skie korzenie.

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Ob-
cego pod przewodnictwem prof. dr hab. Władysława Miodunki składa się z naj-
bardziej renomowanych specjalistów w dziedzinie nauczania języka polskie-
go, więc i jej certyfikat ma specjalne znaczenie. Zwłaszcza dla wielbicieli pol-
szczyzny, którzy nie zbierali dotąd odpowiednich zaświadczeń o znajomości
języka polskiego, dla studentów slawistyki, bądź dla innych osób, zajmują-
cych się tym językiem w wolnym czasie albo studiujących inny kierunek. Do-
tychczas problem tych ludzi polegał na tym, że uczący się języka polskiego
mogli wprawdzie zdawać egzaminy na niemieckich uniwersytetach lub
w szkołach języków obcych albo w Polsce, albo w Niemczech, ale nie otrzy-
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mywali uznawanego dowodu znajomości języka. Działo się tak nie tylko dla-
tego, że programy kursów, które trzeba zrobić przed zdawaniem egzaminów,
są bardzo różnorodne, ale też z powodu znacznych odmienności regulami-
nów, treści, wymagań stawianych na tych egzaminach. Wciąż brakuje porów-
nywalności niejednolitych certyfikatów z różnych uczelni.

Dla egzaminów Państwowej Komisji pewne zasady są wiążące. Można
się o nich dowiedzieć przed zgłoszeniem. Jeśli zasady odpowiadają własnym
wyobrażeniom, to nie trzeba robić żadnego kursu, bezpośrednio można się
zgłaszać na egzamin. Z reguły uczniowie już mają kilka kursów za sobą i osią-
gnęli poziom, na którym trudno znaleźć stosowne szkolenie. W ten sposób
wymaga się od uczniów świadomego i samodzielnego przygotowywania się
do egzaminów. W Berlinie wyżej wymienione Kolegium prowadzi specjalne
kursy przygotowawcze dla kandydatów pod nazwą „Zertifikatsstufe”.

Kandydaci mogą zdawać egzamin na trzech poziomach: podstawowym
B1, średnio zaawansowanym B2 i zaawansowanym C2. W Berlinie pięt-
naście osób zdawało egzamin na pierwszym poziomie, cztery osoby na dru-
gim i trzy osoby na trzecim. W sumie tylko trzy osoby nie zdały egzami-
nu. Ten rezultat świadczy o tym, że kandydaci byli w stanie poprawnie oce-
nić wymagania tego egzaminu i prawidłowo przygotowali się do niego.

Moje osobiste przygotowanie do egzaminu na poziom B1 polegało na
uczeniu się z podręcznika Kiedyś wrócisz tu... E. Lipińskiej i E. G. Dąmb-
skiej, regularnym oglądaniu wiadomości w telewizji, lekturze wyszukanych
artykułów z „Polityki” i „Wprost” i „gadaniu” po polsku tak często, jak to
było możliwe.

Postępując zgodnie z tą receptą, zdałem ten egzamin na bardzo dobrze.
Jednak prawie zwątpiłem we własny słuch, gdy podczas egzaminu w cza-
sie sprawdzania sprawności słuchania spiker z radia mamrotał coś o śmierci
Czesława Niemena i następny komunikat o stanie pogody wywołał w mo-
jej głowie burzę w szklance wody, ale w końcu muszę przyznać, że... „pol-
skiego da się nauczyć”.

M.A. Jörg Ciszewski – dziennikarz pracujący w wolnym zawodzie. Pu-
blikuje na łamach „Märkische Oderzeitung“, „Pressespiegel Polen”, pisuje
felietony o festiwalu filmu wschodnioeuropejskiego „Festivals des osteu-
ropäischen Films” w Cottbus. Stażysta Niemieckiego Instytutu Polskiego
w Darmstadt, Instytutu Kultury Polskiej w Berlinie oraz Centrum Kultury
„Zamek” we Wrocławiu. Autor porównawczej pracy na temat koncepcji,
treści i celów zagranicznej polityki kulturalnej Republiki Federalnej Nie-
miec i Polski na przykładzie Instytutu Goethego w Krakowie i Instytutu
Polskiego w Düsseldorfie.

Konsultacja: mgr Magdalena Wiazewicz
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Alicja Nagórko, Marek Łaziński, Hanna Burkhardt: Dystynktywny słow-
nik synonimów. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
UNIVERSITAS. Kraków 2004.

Magdalina Mitrewa, Stanisław Dubisz: Mówta, co chceta, czyli ścią-
gawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa. Wydawnictwo „Książka
i Wiedza”. Warszawa 2004.

Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z mię-
dzynarodowej konferencji Stowarzyszenia "Bristol". Red. Anna Dąbrow-
ska, Wrocław 2004.

Słownik polskich leksemów potocznych. Red. Władysław Lubaś. T. I (A-Ć).
Kraków 2001; T. II (D-F). kraków 2003; T. III (G-J). Kraków 2004.

Jan Wolski: Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety.
Toronto-Rzeszów 2002.
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KRONIKAKRONIKA

XIII Olimpiada Języka
Polskiego dla Cudzoziemców

Na weekend od 12 do 14 marca
2004 przybyło do Szklarskiej Porę-
by wielu obcokrajowców. Zgroma-
dzili się tam, by wziąć udział w XIII
Olimpiadzie Języka Polskiego dla
Cudzoziemców. W imprezie organi-
zowanej przez Studium Nauczania
Języków Obcych Politechniki Wro-
cławskiej i Stowarzyszenie „Bristol”
wzięła udział liczna reprezentacja
studentów Szkoły Języka i Kultury
Polskiej Uniwersyetetu Śląskiego.
Pod opieką mgr Wioletty Hajduk-
Gawron i mgr Barbary Morcinek-Cu-
dak, które wzięły też udział w pracach
komisji olimpiady, do Szklarskiej Po-
ręby udali się: Katarzyna Tichy
z Czech, Aleksandra Stojanović
z Macedonii, Alesia Aliakhnowicz
z Białorusi i Andreas Johnsson ze
Szwecji. Wszyscy studenci z pasją
uczestniczyli w olimpiadzie. Naj-
większe sukcesy odniosło dwoje
spośród reprezentantów Szkoły:
Katarzyna Tichy zdobyła drugie
miejsce w kategorii studentów
i doktorantów polonistyk, w tej sa-

mej katogorii wyróżnienie zdobył też
Andreas Johnsson. Naszym studen-
tom serdecznie gratulujemy i zyczy-
my dalszych sukcesów w posługi-
waniu się językiem polskim.

Wizyta w Nancy

W dn. 29-31 marca 2004 r. w Uni-
wersytecie Nancy 2 (Francja) prze-
bywał dr Romuald Cudak, dyrektor
Szkoły Języka i Kultury Polskiej.
Dr Cudak przyjechał do Nancy na
zaproszenie prof. Michela Masłow-
skiego, dyrektora Instytutu Polskie-
go Uniwersytetu Nancy 2. Dyrektor
SJiKP wziął udział w Tygodniu Kul-
tury Europy Centralnej, który odbył
się pod auspicjami ambasadora RP
we Francji, Jana Tombińskiego i am-
basadora Republiki Czeskiej, Pavela
Fichera, a został zorganizowany
przez Departament Polski i Czeski
Uniwersytetu wraz z Departamentem
Języków i Kultur Zagranicznych.

W programie Tygodnia znalazły
się m.in. takie imprezy, jak koncert
duetu wiolonczelistek TaraFuki
z Czeskiego Cieszyna, projekcja
Pornografii w reż. J. J. Kolskiego, fil-
mu Kytice w reż. F. A. Brabeca, bę-
dącego adaptacją książki K. J. Erbe-
na, węgierskiego obrazu Jadwiga
Parnája w reż. K. Deák, jak rów-
nież wystawy polskiego i czeskiego
plakatu filmowego.

W ramach Tygodnia dr Romuald
Cudak spotkał się ze studentami po-
lonistyki i innymi studentami uczą-
cymi się języka polskiego w Uniwer-
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sytecie Nancy 2, prezentując działal-
ność Szkoły Języka i Kultury Pol-
skiej oraz opowiadając o możliwo-
ściach podjęcia studiów w Uniwer-
sytecie Śląskim. Efektem tego spo-
tkania, jak również dynamicznej ak-
cji reklamowej prowadzonej przez
dr Annę Synoradzką, lektorkę języ-
ka polskiego i byłą pracownicę Szko-
ły, były cztery zgłoszenia studenc-
kie na XIV letnią szkołę języka, lite-
ratury i kultury polskiej, jaką SJiKP
prowadzi w Cieszynie. Odbyły się
również spotkania z prof. Michelem
Masłowskim i prof. Danutą Bartol na
temat współpracy pomiędzy instytu-
cjami.

Wielkanoc z japońskiej
perspektywy

1 kwietnia 2004 r. gościem Szko-
ły Języka i Kultury Polskiej, Wydzia-
łu Filologicznego i Komisji Histo-
rycznoliterackiej Polskiej Akademii
Nauk był prof. Tokimasa Sekiguchi,
szef tokijskiej polonistyki. Profesor
wygłosił wykład pt. Haiku jako
światopogląd. Zainteresowani wy-
kładem i poznaniem tak ciekawego
gościa studenci i pracownicy nauko-
wi wypełnili po brzegi Salę Rady
Wydziału. Po południu gość uczest-
niczył także w zorganizowanym dla
studentów Szkoły spotkaniu wielka-
nocnym, podczas którego prezento-
wane były tradycje związane
z Wielkim Postem, Niedzielą Pal-
mową i Triduum Paschalnym. Profe-
sor wraz ze studentami aktywnie

uczestniczył w przygotowaniu świą-
tecznej palmy, pakowaniu koszycz-
ka, a nawet wziął udział w konkursie
na najbardziej oryginalną pisankę,
na której wypisał wiosenne pozdro-
wienia dla wszystkich – po japońsku
oczywiście.

Sacrum i certyfikacja
w Sztokholmie

W dniach od 5 do 9 maja 2004 r.
przebywała w Sztokholmie mgr Bar-
bara Morcinek-Cudak, która wyjazd
w ramach programu Socrates-Era-
smus poświęciła wykładom związa-
nym z wchodzącym w życie w Pol-
sce systemem certyfikacji języka
polskiego jako obcego. W czasie
spotkań z prof. Ewą Teodorowicz-
Hellmann, prof. Leonardem Neuge-
rem oraz studentami sztokholmskiej
slawistyki przedstawione zostały
próbne testy certyfikatowe oraz wy-
magania wobec kandydatów, zasady
organizacji i przystępowania do eg-
zaminów. Cały system wzbudził duże
zainteresowanie zarówno pracowni-
ków naukowych, jak i kandydatów
chętnych do złożenia tego typu eg-
zaminów.

8 maja odbyła się też w gościn-
nych murach Stockholms Universi-
tet międzynarodowa konferencja na-
ukowa „W świecie sacrum”.
Mgr Barbara Morcinek-Cudak wy-
głosiła referat zatytułowany: Raj dla
zapracowanych w „Powsinogach
beskidzkich” Emila Zegadłowicza.
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Paryż

W dniach od 11 do 17 maja 2004
mgr Małgorzata Smereczniak
i mgr Wioletta Hajduk-Gawron wraz
ze studentami koła naukowego kul-
turoznawców wyjechały na konfe-
rencję do Paryża. Konferencja odby-
ła się w ramach zawiązanej trójstron-
nej umowy pomiędzy Szkołą Języka
i Kultury Polskiej Uniwersytetu Ślą-
skiego, Uniwersytetem im. M. Lutra
w Halle oraz Uniwersytetem Sorbo-
na VIII w Paryżu i była trzecią,
ostatnią z cyklu spotkań studentów
z Polski, Niemiec i Francji. Spotka-
nia te, poświęcone szansom i trud-
nościom w związku z przystąpieniem
kolejnych państw do Unii Europej-
skiej, odbywały się regularnie od li-
stopada 2003 i kolejno miały miejsce
w Halle, Katowicach i Paryżu.

Wiedeń

Dr Aldona Skudrzyk i mgr Mał-
gorzata Smereczniak gościły od 23
do 27 maja 2004 r. na Uniwersyte-
cie Wiedeńskim. Wizyta odbyła się
w ramach programu Socrates-Era-
smus, obejmowała rozmowy na te-
mat dalszej współpracy w ramach
programu (wymiana studentów i wi-
zyty pracowników) oraz zajęcia dla
studentów. Dr Skudrzyk przeprowa-
dziła cykl seminariów na temat za-
pożyczeń w polszczyźnie oraz różnic
między językiem pisanym i mówio-
nym. Zajęcia przygotowane przez

Mgr Smereczniak poświęcone były
polskiej frazeologii.

Halle

W ramach programu Socrates-
Erasmus dr Aleksandra Achtelik
i mgr Wioletta Hajduk-Gawron
w dniach 21-25 czerwca br. wygłosi-
ły cykl wykładów w ramach semina-
rium interkulturowego na Uniwersy-
tecie im. Marcina Lutra w Halle.
Dr Achtelik zajmowała się sposoba-
mi kreacji realiów kulturowych
Włoch w literaturze polskiej oraz za-
gadnieniom podróżopisarstwa. Mgr
Hajduk-Gawron zaproponowała nie-
mieckim studentom analizę i interpre-
tację poezji kobiecej tworzonej na
emigracji po roku 1939. Zajęcia spo-
tkały się z dużym zainteresowaniem
ze strony wykładowców i studen-
tów.

Ponadto w czasie pobytu w Hal-
le obie panie przeprowadziły zaję-
cia lektoratowe dla studentów uczą-
cych się języka polskiego.

Nowa edycja
Studium Podyplomowego

W październiku 2004 r. kolejna
grupa słuchaczy rozpoczęła Pody-
plomowe Studia Kwalifikacyjne Kul-
tury Polskiej i Języka Polskiego jako
Obcego prowadzone przez Szkołę Ję-
zyka i Kultury Polskiej. Studia są
skierowane do absolwentów kierun-
ków humanistycznych. Od paździer-
nika roku akademickiego 2004/2005
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Podyplomowe Studia rozszerzyły
formułę: trwają trzy semestry i obej-
mują 350 godzin lekcyjnych, w tym
20 godzin praktyki zawodowej. Stu-
dia kierowane są do osób, które
chcą zostać lektorami języka polskie-
go jako obcego. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich zainteresowa-
nych do nauki z nami!

Goście z Chin

21 czerwca 2004 r. Szkoła Języka
i Kultury Polskiej gościła delegację
profesorów z polonistyki Uniwersy-
tetu Języków Obcych w Pekinie. Wi-
zyta rozpoczęła się od spotkania
z JM Rektorem UŚ Januszem Janecz-
kiem, następnie goście wzięli udział
w spotkaniu panelowym z pracowni-
kami Wydziału Filologicznego. Po
południu odwiedzili siedzibę Szkoły,
a dzień zakończyli zwiedzaniem Bi-
blioteki Śląskiej.

Nowa Kaletka

W dniach od 2 do 12 lipca od-
był się na pograniczu Warmii i Ma-
zur szczególny kurs języka polskie-
go. W gościnnej atmosferze Nowej
Kaletki zgromadzili się polscy i nie-
mieccy studenci. Dwie dziesięcio-
osobowe grupy uczyły się równole-
gle: Niemcy języka polskiego, a Po-
lacy – języka niemieckiego. Odbywa-
ły się też zajęcia tandemowe, w cza-
sie których studenci współpracowa-
li ze sobą i uczyli się od siebie na-
wzajem. Nauka nie ograniczała się

tylko do zajęć lektoratowych i tan-
demowych. Uczestnicy kursu spo-
tykali się także w czasie licznych gier
i zabaw, wycieczek, ognisk i spotkań
z przedstawicielami lokalnej polityki
i kultury. Z ramienia Szkoły Języka
i Kultury Polskiej jednym z nauczy-
cieli na kursie była mgr Barbara
Morcinek-Cudak, która swe do-
świadczenia lektorskie poszerzyła
o zajęcia tandemowe.

II letnia szkoła języka
polskiego w Mołdawii

Kolejny już raz mołdawska mło-
dzież miała możliwość uczestnicze-
nia w letniej szkole języka polskie-
go organizowanej przez Ambasadę
RP w Kiszyniowie oraz przez Szko-
łę Języka i Kultury Polskiej Uniwer-
sytetu Śląskiego. Podczas dwóch
tygodni (od 4 do 19 lipca 2004) lek-
torki Szkoły Języka i Kultury Pol-
skiej – mgr Jagna Malejka i mgr Wio-
letta Hajduk-Gawron przy pomocy
nauczycielek z Kiszyniowa – Kata-
rzyny Grudzińskiej i Wioletty Wisz-
niewskiej przekazywały tajniki języ-
ka polskiego i zaznajamiały słucha-
czy z tradycjami polskimi. Miejsce,
które zostało wybrane na przeprowa-
dzenie kursu sprzyjało zarówno na-
uce, jak i odpoczynkowi (ośrodek
wypoczynkowy nad Dniestrem, wy-
posażony w sale dydaktyczne). Ra-
nek studenci mieli wypełniony zaję-
ciami językowymi, natomiast godzi-
ny popołudniowe przeznaczone
były na zajęcia audiowizualne oraz
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zajęcia dodatkowe. Wieczorami stu-
denci brali aktywny udział w pol-
skich andrzejkach, Wielkanocy, Wi-
gilii, inscenizowali Zemstę A. Fredry,
walczyli o nagrody w konkursach ję-
zykowych.

Uczestnicy kursu po dwóch ty-
godniach wyjechali bogatsi nie tyl-
ko w wiadomości językowe, ale też
w przyjaźnie i, co najważniejsze,
język polski stał się im bliższy, sy-
tuacje książkowe przerodziły się
w realne.

W dniach od 28 listopada do 11
grudnia br. w stolicy Mołdawii od-
była się II zimowa szkoła języka pol-
skiego.

Cieszyn
XIV letnia szkoła

W 2004 roku, już po raz czterna-
sty odbyła się letnia szkoła języka,
literatury i kultury polskiej organizo-
wana przez Szkołę Języka i Kultury
Polskiej. Kurs trwał od 1 do 28
sierpnia i odbywał się w Filii Uniwer-
sytetu Śląskiego w Cieszynie. Go-
ściliśmy ponad sto pięćdziesiąt
osób z całego świata, które zdecy-
dowały się przyjechać do Cieszyna,
by przez miesiąc uczyć się języka
polskiego oraz poznać wybrane za-
gadnienia z zakresu polskiej kultury,
literatury i historii. Studenci rano
uczestniczyli w czterogodzinnych
zajęciach lektoratowych zaś po po-
łudniu brali udział w programie kul-
turalnym, który obejmował spotka-
nia z osobistościami polskiego życia

kulturalnego i politycznego, pokazy
filmowe, gry i zabawy językowe.

W tym roku mieliśmy przyjem-
ność gościć w Cieszynie m.in. Ka-
mila Durczoka – znanego i cenione-
go dziennikarza, prezentera telewi-
zyjnych Wiadomości; Genowefę Gra-
bowską i Jana Olbrychta – deputo-
wanych do Parlamentu Europejskie-
go, wybitnych polityków, którzy są
związani ze Śląskiem. Studenci tak-
że mogli spotkać się z najpopular-
niejszym poza granicami Polski pisa-
rzem – Stanisławem Lemem. Pisarz
tradycyjnie zaprosił naszych słucha-
czy do swojego domu w Krakowie.
Zaproponowane spotkania cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Nasi
goście byli zaskoczeni tym, że cu-
dzoziemcy tak wiele wiedzą o Pol-
sce, interesują się polskim życiem
politycznym i literackim, zaś studen-
ci byli zadowoleni z możliwości bli-
skiego kontaktu z ludźmi, którzy zna-
ni im byli tylko z tekstów, bądź ze
szklanego ekranu.

Ponadto w każdy weekend pro-
ponowaliśmy studentom wycieczki.
Studenci zwiedzili Zabytkową Ko-
palnię Węgla w Tarnowskich Gó-
rach, planetarium oraz chorzowski
park, Wawel i starą część Krakowa,
a także wędrowali po beskidzkich
szlakach, zwiedzali Wisłę i Cieszyn.
Z wycieczek słuchacze przywieźli
niezapomniane wrażenia, ale także
pogłębili swą wiedzę o Polsce oraz
doskonalili znajomość języka pol-
skiego.
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W połowie kursu odbyła się
wielka rywalizacja ortograficzno-re-
toryczna pomiędzy studentami.
Wzięli w niej udział oprócz naszych
studentów także cudzoziemcy, któ-
rzy przybyli z całej Polski, by zmie-
rzyć się z polską ortografią. Trady-
cyjnie swą delegację wysłało do Cie-
szyna Warszawskie „Polonicum”.
Jednym słowem wszyscy wzięli
udział w Sprawdzianie z Polskiego.
Laureatami konkursu zostali: Cudzo-
ziemski Mistrz Języka Polskiego –
Ałła Krawczuk (Ukraina), I Cudzo-
ziemski Wicemistrz Języka Polskiego
– Petr Špetlak (Czechy), II Cudzo-
ziemski Wicemistrz Języka Polskiego
– Czesława Osipowicz (Litwa) i Cze-
sław Migdal (Ukraina). Oprócz sa-
tysfakcji i tytułów mistrzów laureaci
zdobyli wartościowe nagrody w po-
staci słowników języka polskiego
oraz zaproszenia na następną letnią
szkołę.

Po ortograficznych zmaganiach
odbył się Wieczór Narodów, pod-
czas którego studenci z poszczegól-
nych krajów prezentowali krótki
program, który miał przybliżyć spe-
cyfikę ich narodu. Dzięki temu
wszyscy umiemy już zatańczyć po-
loneza i walca, przygotować włoski
makaron i pizzę, śpiewać ukraińskie
pieśni, napisać po arabsku swoje
imię.

Podczas tego szczególnego wie-
czoru nasi goście mogli także po-
znać śląskie tradycje i zwyczaje,
zjeść chleb ze smalcem i skosztować
kołocza.

W czasie kursu nasi słuchacze
uczyli się języka także podczas za-
jęć popołudniowych. Między inny-
mi przygotowali teatrzyk poezji dzie-
cięcej, teatr poezji Ignacego Krasic-
kiego, filmy będące parodią bajek dla
dzieci – a wszystko to w języku pol-
skim i bez błędów!

Miesiąc szybko minął. Przyniósł
wiele radości zarówno studentom,
jak i nauczycielom. Radość była
ogromna w dniu rozdania świa-
dectw postępów w nauce oraz na-
gród dla najbardziej pracowitych
oraz aktywnych studentów. Jednak,
kiedy przyszedł moment wyjazdu
z Cieszyna, w niejednym oku zakrę-
ciła się łza. Padały też liczne dekla-
racje: do zobaczenia za rok! Naj-
większą satysfakcją dla nauczycieli
było to, że nawet Rrzodkiewki – gru-
pa, która od podstaw poznawała
meandry języka polskiego – żegna-
ła się po polsku!

Cieszyn
kolegium polsko-austriackie

W Cieszynie mieliśmy także oka-
zję gościć studentów kolegium pol-
sko-austriackiego. Studenci au-
striaccy uczyli się języka polskiego,
polscy – niemieckiego. Ponadto pro-
gram miał na celu łamanie stereoty-
pów, zgłębianie wiedzy na temat
kultury obu krajów. Dużą popularno-
ścią cieszyły się zajęcia tandemowe.
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Cieszyn
program dla nauczycieli

Przez dwa tygodnie gościliśmy
słuchaczki Podyplomowego Studium
Nauczania Kultury Polskiej i Języka
Polskiego jako Obcego, które przy-
jechały z Węgier, by wziąć udział
w cyklu zajęć wykładowych i kon-
wersatoryjnych oraz odbyć prakty-
ki dydaktyczne. Słuchaczki hospito-
wały zajęcia prowadzone przez lek-
torów, a następnie same prowadziły
zajęcia z cudzoziemcami. Przygoto-
wywały też liczne imprezy dodatko-
we w postaci gier językowych.
W sierpniu w Cieszynie została zor-
ganizowana także kolejna edycja
warsztatów polonistycznych, w któ-
rych wzięli udział nauczyciele z Re-
publiki Czeskiej, którzy pracują
w szkołach z polskim językiem wy-
kładowym oraz nauczyciele z Litwy,
Łotwy, Ukrainy i Białorusi.

Kanada
Toronto

W lutym 2004 roku dyrektor
Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
dr Romuald Cudak gościł na poloni-
styce torontońskiej. Przeprowadził
wykłady dla studentów oraz pra-
cowników i doktorantów Departa-
mentu Języków i Literatur słowiań-
skich. Wykłady były poświęcone
współczesnej poezji polskiej, głów-
nie twórczości Rafała Wojaczka i Ja-
rosława Rymkiewicza.

W kwietniu dr Jolanta Tambor
wystąpiła na konferencji zatytułowa-
nej Rough and Polished: A Sympo-
sium on Polish Culture and Socie-
ty, wygłaszając referat Język a toż-
samość. Przykład Górnego Śląska.

W maju prowadziła egzaminy dla
studentów polonistyki, których
uczyła języka polskiego przez 2 se-
mestry w roku 2003/2004.

Kanada
Edmonton

We wrześniu 2004 roku odbył się
kolejny Tydzień Kultury Polskiej
organizowany przez prof. dr. Wacła-
wa Osadnika z zaprzyjaźnionego
z Uniwersytetem Śląskim – Univer-
sity of Alberta w Edmonton. Uniwer-
sytet Śląski reprezentowali m.in.
prof. dr hab. Janusz Arabski, który
wygłosił wykład dla studentów
i pracowników tamtejszego progra-
mu polskiego o nauczaniu języków
obcych, prof. dr hab. Piotr Fast, któ-
ry opowiadał miłośnikom polskiej li-
teratury o twórczości Miłosza, Szym-
borskiej, Różewicza oraz dr Jolanta
Tambor i dr Romuald Cudak, którzy
zachęcali studentów z Edmonton do
przyjazdu na letnią szkołę, prezentu-
jąc nowe, atrakcyjne metody na-
uczania języka polskiego jako obce-
go.

Program Slavic Network

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
bierze aktywny udział w unijnym
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programie „Slavic Network” koordy-
nowanym przez prof. dr. hab. Ewę
Jaskółową z Uniwersytetu Śląskiego.
W ramach tego projektu powstaje
program komputerowy promujący
języki słowiańskie. Program jest re-
alizowany we współpracy z ośrod-
kami akademickimi z Czech, Słowa-
cji, Słowenii, Bułgarii oraz Niemiec.

Jachranka

We wrześniu 2004 roku w dniach
od 17 do 19 pracownicy Szkoły Ję-
zyka i Kultury Polskiej Uniwersyte-
tu Śląskiego: dr Jolanta Tambor,
dr Aleksandra Achtelik, mgr Barba-
ra Morcinek-Cudak, mgr Wioletta
Hajduk-Gawron, uczestniczyli w kon-
ferencji organizowanej przez „Poloni-
cum” Instytut Języka i Kultury Pol-
skiej dla Cudzoziemców Uniwersyte-
tu Warszawskiego oraz Stowarzy-
szenie „Bristol” w Jachrance. Spo-
tkanie polskich i zagranicznych na-
uczycieli języka polskiego jako ob-
cego poświęcone było Nauczaniu
języka polskiego jako obcego i pol-
skiej kultury w nowej rzeczywisto-
ści europejskiej. Podczas konferen-
cji zostały również przeprowadzone
wybory nowego zarządu Stowarzy-
szenia „Bristol”.

Wilno

We wrześniu w Wilnie odbyła się
międzynarodowa konferencja na-
ukowa zatytuowana Dzwonek na
lekcję polskiego. Szkoła Języka

i Kultury Polskiej była reprezento-
wana przez dużą grupę pracowników,
gdyż w gościnnych murach Wileń-
skiego Uniwersytetu Pedagogiczne-
go referaty wygłosili: dr Jolanta Tam-
bor, dr Romuald Cudak, mgr Wiolet-
ta Hajduk-Gawron, mgr Jagna Malej-
ka, mgr Barbara Morcinek-Cudak.
Uniwersytet Śląski reprezentowała
także, współpracująca ze Szkołą,
prof. dr hab. Ewa Jaskółowa. Wszy-
scy pracownicy podzielili się ze
zgromadzonymi na konferencji na-
uczycielami i studentami wileńskich
uniwersytetów swą wiedzą i do-
świadczeniem, które zrodziło się
w czasie długoletniej pracy z obco-
krajowcami i Polakami mieszkający-
mi za granicą. Zapotrzebowanie na
tego typu konkretne podpowiedzi
rozwiązań merytorycznych jest na
Litwie bardzo duże, gdyż jest tam
wielu Polaków, wiele szkół prowadzi
nauczanie w języku polskim, a obec-
nie we wspólnej Europie, język pol-
ski jako jeden z języków europej-
skich staje się także u naszych
wschodnich sąsiadów jeszcze bar-
dziej popularny.

Egzamin certyfikatowy
w Berlinie

W dniach 28-29 października
odbył się pierwszy zagraniczny eg-
zamin certyfikatowy z języka pol-
skiego. Zainteresowanie niemiec-
kich studentów było duże, gdyż do
egzaminu przystąpiły 22 osoby.
Szkołę Języka i Kultury Polskiej
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reprezentowała mgr Barbara Morci-
nek-Cudak, która została powołana
przez Państwową Komisję Poświad-
czania Znajomości Języka Polskiego
jako Obcego do pracy w charakte-
rze egzaminatora.

Studia Podyplomowe
w Berlinie

29 listopada ruszyła niemiecka
edycja Podyplomowych Studiów
Kwalifikacyjnych Nauczania Kultu-
ry Polskiej i Języka Polskiego jako
Obcego. Bierze w niej udział ponad
20 nauczycieli z całych Niemiec,
którzy uczą już języka polskiego lub
dopiero pragną rozpocząć pracę
w charakterze lektorów języka pol-
skiego jako obcego. Program Stu-
diów oferuje im zapoznanie się z naj-
nowszymi metodami pracy z obco-
krajowcami, poznanie programów
nauczania, podręczników, pomocy
naukowych – zarówno tych trady-
cyjnych, jak i multimedialnych.
W czasie zajęć zapoznają się także
z praktyczną gramatyką języka pol-
skiego jako obcego, z wykorzysta-
niem wiedzy o literaturze i kulturze
w pracy z obcokrajowcami. Słucha-
cze bardzo chętnie zapoznają się
z wszelkimi praktycznymi rozwiąza-
niami, które będą mogli wykorzystać
we własnej pracy dydaktycznej.

Berlin – Expolingua

Międzynarodowe Targi Eduka-
cyjne „Expolingua” w Berlinie, któ-

re odbyły się w dniach 12-14 listo-
pada 2004 r., tradycyjnie zgromadzi-
ły wielu wystawców z różnych kra-
jów. Szkołę Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego reprezento-
wały mgr Wioletta Hajduk-Gawron
i mgr Barbara Morcinek-Cudak.
Szkoła zaprezentowała ofertę kursów
semestralnych i letnich, nowe pro-
pozycje wydawnicze, a asystętki
szkoły udzielały wielu porad doty-
czących praktycznych rozwiązań me-
todycznych. Zainteresowanie targa-
mi wzrasta każdego roku, co dowo-
dzi wciąż rosnącego w Berlinie zain-
teresowania nauczaniem i uczeniem
się języka polskiego.

Gość z Kanady

15 listopada gościem Szkoły Ję-
zyka i Kultury Polskiej był prof. An-
drzej Busza, który wygłosił wykład
zatytułowany Dylematy poety dwu-
języcznego. W wykładzie, który
wzbudził duże zainteresowanie,
uczestniczyli studenci, doktoranci
i pracownicy Wydziału Filologiczne-
go Uniwersytetu Śląskiego.

Andrzejki

28 listopada w Szkole Języka
i Kultury Polskiej nastał czas magii
i czarów. Słuchacze Podyplomo-
wych Kwalifikacyjnych Studiów
Nauczania Kultury Polskiej i Języka
Polskiego jako Obcego przygotowa-
li wieczór andrzejkowy dla wszyst-
kich studentów, którzy uczą się ję-
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zyka polskiego i poznają naszą kul-
turę. Zgromadzeni w niezwykłej at-
mosferze obcokrajowcy mogli się
dowiedzieć, co ich czeka w nadcho-
dzącym roku, jaka przyszłość jawi się
przed nimi i jakie imię będzie nosić
wybranek lub wybranka ich serca.
Po takim wieczorze wszyscy pełni
optymizmu spojrzeli w przyszłość.

Halle

Na początku lipca dr Romualda
Piętkowa gościła w Uniwersytecie
im. Marcina Lutra w Halle. Wygło-
siła wykłady z zakresu językoznaw-
stwa dla studentów slawistyki i spe-
cjalizacji tłumaczeniowej.

W grudniu wykłady w zaprzyjaź-
nionym uniwersytecie w Halle wy-
głosili dr Jolanta Tambor i dr Romu-
ald Cudak. Dr Jolanta Tambor prze-
prowadziła zajęcia dla początkują-
cych oraz wykłady o współczesnych
tendencjach słowotwórczych, zaś
dr Romuald Cudak poprowadził se-
minarium poświęcone piosence i ko-
lędzie.

Mińsk

W dniach 5-11 grudnia udały się
do Mińska dwie reprezentantki Szko-
ły Języka i Kultury Polskiej: mgr Bar-
bara Morcinek-Cudak i mgr Joanna
Kudera. Obie panie były gośćmi Uni-
wersyteru Pedagogicznego, gdzie
przeprowadziły zajęcia z zakresu lite-
ratury polskiej oraz metodyki na-
uczania języka polskiego jako obce-

go. Mgr Joanna Kudera przedstawi-
ła najnowsze techniki z wykorzysta-
niem multimediów w nauczaniu języ-
ka polskiego oraz zaprezentowała
polskie obrzędy wigilijne. Mgr Bar-
bara Morcinek-Cudak przeprowadzi-
ła wykłady z literatury polskiej zwią-
zane z gotycyzmem u Juliusza Sło-
wackiego, regionalizmem u Zegadło-
wicza, porównaniem Pianisty Wła-
dysława Szpilmana z Dziewczynką
w czerwonym płaszczyku Romy Li-
gockiej. Przeprowadziła też wspólne
seminarium dla chętnych z kilku uni-
wersytetów białoruskich na temat
systemu certyfikacji języka polskie-
go jako obcego.

Wigilia

Tradycyjnie tuż przed świętami
studenci Szkoły Języka i Kultury
Polskiej zgromadzili się wokół wigi-
lijnego stołu, by podzielić się opłat-
kiem ze sobą i swoimi nauczyciela-
mi. Na spotkanie zostali też zapro-
szeni zagraniczni studenci Akademii
Ekonomicznej w Katowicach i Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach, któ-
rych uczą języka polskiego lektorki
związane ze Szkołą. Spotkanie wigi-
lijne przygotowali słuchacze Pody-
plomowego Kwalifikacyjnego Stu-
dium Podyplomowego Nauczania
Kultury Polskiej i Języka Polskiego
jako Obcego. Tego wieczoru obco-
krajowcy mieli możliwość zapoznania
się z polskimi tradycjami związany-
mi z Wigilią i Bożym Narodzeniem,
mogli spróbować tradycyjnych pol-
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skich potraw. Wieczór zakończył się
szukaniem prezentów pod choinką
i wspólnym śpiewaniem kolęd.
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O poezji polskiej na Ile St-Louis
W ramach tegorocznego sezonu polskiego we Francji w dniach 3 i 4 gru-

dnia w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferen-
cja poświęcona poezji polskiej XX wieku zatytułowana Voix et visages de
la poésie polonaise du vingtieme siecle (Głosy i oblicza poezji polskiej
XX wieku) zorganizowana przez Société française d’études polonaises oraz
Société historique et littéraire polonaise, patronat naukowy objęła profesor
Maria Delaperriere z paryskiego Inalco. Honorowymi gośćmi konferencji byli
am-basador Polski we Francji Jan Tombiński, który uroczyście otworzył ob-
rady oraz Guy Amsellem – Komisarz Generalny Sezonu Polskiego we Fran-
cji i prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu profesor Pierre
Zaleski.

Obrady zgromadziły polonistów z kraju (Edward Balcerzan, Marta Wy-
ka, Bogusława Latawiec, Piotr Michałowski, Joanna Grądziel-Wójcik,
Agnieszka Kwiatkowska, Adam Dziadek), wielu polonistów francuskich
z różnych ośrodków akademickich we Francji (m. in. Hélene Włodarczyk,
Maryla Laurent, Marek Tomaszewski, Michel Masłowski, Anna Saignes,
Charles Zaremba, Magdalena Nowotna, Agnieszka Grudzińska), a także
wybitnych tłumaczy poezji polskiej na język francuski (m. in. Michel De-
guy, Jean-Luc Moreau, Isabelle Macor-Filarska).

Całość ułożyła się w interesujący, przedstawiony francuskiemu odbior-
cy obraz poezji polskiej XX wieku skoncentrowany wokół siedmiu haseł
problemowych, wywołujących wśród zebranych naukowców, tłumaczy i stu-
dentów burzliwe dyskusje: Poezja – zwierciadło i ferment społeczeństwa
polskiego, Stygmaty historii, Język i obraz, Tradycja i innowacje, Barok
i trwanie klasycyzmu, Solidarność i samotność, Poetki polskie.

Paryska konferencja była swoistym pokłosiem książki La poésie polo-
naise du vingtieme siecle: voix et visages wydanej w Paryżu kilka miesię-

KOMUNIKATKOMUNIKAT
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cy wcześniej pod redakcją Marii Delaperriere przez Institut d’études sla-
ves. Publikacja ta – jak zaznacza we wstępie redaktorka tomu – stanowi próbę
przedstawienia najważniejszych kierunków oraz najbardziej reprezentatyw-
nych tematów podejmowanych w poezji polskiej XX wieku. Całość tomu
powstałego z udziałem polonistów krajowych i francuskich podzielona zo-
stała na trzy części. Pierwszą stanowią Tendances et jalons (Tendencje i kie-
runki), a zawiera ona przede wszystkim ujęcia o charakterze syntetyzują-
cym: Edward Balcerzan pisze o nowatorskich tendencjach w poezji polskiej,
Włodzimierz Bolecki podejmuje temat modernizmu i nowoczesności w po-
ezji polskiej XX wieku, o poetkach polskich pisze Maria Delaperriere, Adam
Dziadek przedstawia na wybranych przykładach zagadnienia interferencji
sztuk, Hélene Włodarczyk omawia złożony problem paraboli chrześcijańskiej
i metafizycznego buntu obecnych w liryce polskiej XX wieku, Michel Ma-
słowski pisze o poezji etosu i etosie poezji w powojennej poezji polskiej,
całość zamyka prezentacja najnowszej poezji polskiej (1989-2003) dokona-
na przez Marylę Laurent.

Część druga to Trajectoires et portraits (Trajektorie i portrety) poświę-
cona wybranym poetom XX wieku: Krzysztof Dybciak mówi tu o leśmia-
nowskich podróżach ku granicom egzystencji, Marek Tomaszewski prezen-
tuje postać Aleksandra Wata jako poety błądzącego w świecie kultury śród-
ziemnomorskiej, o próbie uchwycenia całości w poezji Juliana Przybosia
pisze Agnieszka Kwiatkowska, Marie Furman-Bouvard podejmuje problem
poszukiwania pełni w dziele Czesława Miłosza, Agnieszka Grudzińska pisze
o niemym krzyku Tadeusza Różewicza, zaś Hanna Konicka o ciągłym stru-
mieniu życia u Mirona Białoszewskiego, Brigitte Gautier portretuje postać
Zbigniewa Herberta jako Europejczyka, rozdział zamyka dokonane przez
Piotra Biłosa omówienie poetyckiego dzieła Wisławy Szymborskiej w kon-
tekście paradoksu i inicjacji.

Trzecią część książki stanowi ciekawie pomyślana antologia tekstów
w języku polskim z przekładami na język francuski, które dodatkowo opa-
trzone zostały komentarzami krytycznymi i interpretacjami, w przejrzysty
sposób objaśniającymi zawiłości „mowy wiązanej” poetów polskich XX
wieku.

Całość zbioru układa się w znakomitą, syntetyczną, przejrzystą i jed-
nocześnie wyrazistą prezentację poezji polskiej XX wieku, prezentację, któ-
ra z całą pewnością może stać się źródłem wielu inspiracji intelektualnych
dla czytelników francuskich.

Adam Dziadek
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Barbara Morcinek-Cudak

Warsztaty polonistyczne

Od 14 lat w Cieszynie w sierpniu odbywają się warsztaty polonistyczne
dla nauczycieli organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwer-
sytetu Śląskiego. Biorą w nich udział nauczyciele uczący języka polskiego
w różnego typu ośrodkach poza granicami kraju. Pracują nie tylko w szko-
łach z wykładowym językiem polskim, ale też w placówkach, w których ję-
zyk polski jest przedmiotem dodatkowym, w ośrodkach polonijnych, domach
polskich, domach kultury i szkółkach niedzielnych. Do tej pory gośćmi
Uniwersytetu Śląskiego byli już nauczyciele z Białorusi, Estonii, Finlandii,
Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Republiki Czeskiej, Rosji, Ukrainy,
USA. Różnorodność systemów edukacyjnych w tych krajach skłoniła or-
ganizatorów kursu do znalezienia wspólnego mianownika, oferty metodycz-
nej, która zainteresowałaby nauczycieli z tak różnych środowisk. Osoby
zgromadzone na warsztatach propagują za granicą nie tylko język polski,
ale też naszą kulturę, tradycje i obyczaje. W swej pracy chętnie sięgają po
wszelkie dostępne środki przybliżające Polskę, nie zawsze jednak mają do
nich łatwy dostęp.

Warunki nauczania języka polskiego w różnych miejscach świata znacz-
nie się od siebie różnią. Inaczej jest postrzegany język polski w miejscach,
gdzie używa się go w domu, a nauka w szkole jest tylko rodzajem posze-
rzenia kompetencji językowych, inaczej w miejscach, gdzie tylko najstarsi
członkowie rodzin znają język ojczysty, a następne pokolenia chcą powró-
cić do swych korzeni, poznając go i wreszcie całkiem odmiennie tam, gdzie
w ogóle nie ma skupisk Polonii i język polski wyuczany jest jako obcy.
W pierwszej z opisanych sytuacji język polski jest w zasadzie językiem ro-
dzimym i w czasie zajęć po polsku nauczyciele starają się wprowadzać ele-

WARSZTATY
POLONISTYCZNE

WARSZTATY
POLONISTYCZNE



150 POSTSCRIPTUM 2004 · 1 (47)

menty z polskiego systemu nauczania. W drugiej sytuacji, nawet jeśli pla-
cówka nazywana jest „szkołą polską”, nauczyciel staje wobec zadania na-
uczania języka polskiego jako obcego, gdyż często np. trzecie pokolenie
polskiego pochodzenia zaczyna uczyć się języka polskiego, nie znając go
wcześniej ani w formie pisemnej, ani w ustnej.

Każdego roku warsztaty polonistyczne obejmują konkretne, najbardziej
aktualne i najbardziej w danym momencie potrzebne, zagadnienia.

Tematem przewodnim warsztatów polonistycznych 2004 były różnego
typu egzaminy, do których podchodzą uczący się języka polskiego. Zajęcia
obejmowały zarówno egzamin kończący szkołę podstawową, egzamin gim-
nazjalny, nową maturę, egzaminy kwalifikujące na studia w Polsce, a także
egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego. Celem
prowadzących seminaria było nie tylko przedstawienie wymienionych eg-
zaminów, ich budowy i systemu oceniania, ale także – a może przede wszyst-
kim – prezentacja możliwości wykorzystania przygotowań do tych egzami-
nów w procesie dydaktycznym. Zajęcia zostały uzupełnione seminariami po-
święconymi intertekstualności oraz rozpoznawaniu konwencji literackich.
W tym właśnie upatrywać można przyszłości nauczania języka polskiego.
Umiejętność poruszania się między wieloma tekstami może uatrakcyjnić ich
pracę i pozwolić odejść od schematów, podpowiadając no-we rozwiązania
metodyczne.

Uczestnikom warsztatów polonistycznych zaproponowano także blok za-
jęć językowych i językoznawczych. Mieli okazję zapoznać się ze zmianami
w polskiej frazeologii pojawiającej się w formie oryginalnej i przekształca-
nej w nagłówkach prasowych oraz kampaniach reklamowych. Prześledzili
perswazyjną funkcję reklamy z nastawieniem na analizę zjawisk językowych
wykorzystanych przez jej twórców. Zaprezentowane zostały nowe pomysły
na ćwiczenie polskiej ortografii zarówno dla uczniów polskojęzycznych, jak
i dla obcokrajowców.

Bardzo istotne było też zapoznanie nauczycieli z systemem certyfikacji
języka polskiego. Nie chodzi bynajmniej jedynie o przedstawienie poziomów
i wymagań, jakie obowiązują. Głównym założeniem prowadzących blok za-
jęć poświęconych poświadczaniu znajomości języka polskiego jako obce-
go była prezentacja typów zadań, z jakimi można się spotkać, zdając egza-
min oraz systemu oceniania, który obowiązuje przy sprawdzaniu poszcze-
gólnych części.

System certyfikatowy daje nauczycielom wiele możliwości. Zadania, które
wchodzą w skład poszczególnych części egzaminu, wzbudzają ogromne zain-
teresowanie nauczycieli, gdyż są bardzo różnorodne i uświadamiają, jak mo-
żna samemu w ciekawy sposób konstruować ćwiczenia w czasie zajęć. Nie
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służą one jedynie przygotowaniu do egzaminów certyfikatowych. Są uni-
wersalne, gdyż można je równie dobrze wykorzystać, ćwicząc rozumienie
tekstu w szkołach podstawowych, gimnazjach czy nawet przed maturą, po-
nieważ na wszystkich tych egzaminach właśnie rozumienie tekstu jest jed-
ną z najważniejszych umiejętności.

Warsztatom towarzyszył program kulturalny. Ich uczestnicy odwiedzili atrak-
cyjne miejsca południowej Polski: Cieszyn, Beskidy – w tym także Wisłę, Ko-
niaków i Istebnę oraz Kraków, gdzie m.in. byli gośćmi Stanisława Lema.

Program cieszyńskich warsztatów polonistycznych nie ograniczał się tyl-
ko do seminariów i wykładów z metodyki nauczania języka polskiego i lite-
ratury polskiej. Nauczycielom zaproponowano także praktyczny kontakt za-
równo z nauczaniem i z animacją kultury. Brali udział w przygotowaniu gier
i zabaw językowych, w tworzeniu teatrzyku poezji dziecięcej opartego na tek-
stach Juliana Tuwima i bajkach Ignacego Krasickiego, nakręcali kamerą wy-
reżyserowany przez siebie film oraz uczestniczyli w lekcji pokazowej.

Wieczory wypełniały pokazy filmowe, w czasie których oglądaliśmy za-
równo filmy silnie akcentujące uniwersalne problemy człowieka, m.in. Por-
nografię, Ferdydurke czy Ziemię obiecaną, jak i filmy prezentujące specy-
fikę lokalną, m.in. Perłę w koronie, która wydobywając koloryt lokalny Ślą-
ska, pozwala na lepsze zrozumienie kultury tego regionu i pokazuje jego
uniwersalność.

W czasie trwania warsztatów polonistycznych odbyły się także imprezy
muzyczne. Specjalnie dla uczestników kursu wystąpił zespół „Pod Budą”,
którego koncert był połączony z prezentacją dwóch książek, które propo-
nujemy do nauczania języka polskiego z wykorzystaniem piosenek: Śpie-
wająco po polsku Jolanty Tambor i Anny Majkiewicz oraz Księżyc w buto-
nierce Ewy Lipińskiej. Była biesiada śląska, nauka polskich piosenek i Wie-
czór Narodów, podczas którego przedstawiciele różnych narodów i państw
prezentowali swoje kultury, wszyscy kosztowali potraw kuchni śląskiej i po-
dziwiali tradycyjne stroje górnicze.

Bardzo istotnym elementem każdego ze spotkań z nauczycielami jest
oczywiście wymiana informacji na temat nowości wydawniczych. Rynek pod-
ręczników do nauczania języka polskiego jako obcego rozwija się bardzo
prężnie i „bycie na bieżąco” z wszystkimi nowinkami jest mocno utrudnio-
ne, gdy pracuje się w miejscu odległym, zwłaszcza, gdy nie ma łatwego
dostępu do Internetu. Prezentacja najnowszych pomocy dydaktycznych
i podręczników daje nauczycielom możliwość wyboru oraz sprawia, że mo-
gą w ciekawszy sposób prowadzić zajęcia. Taką możliwość mieli więc także
uczestnicy warsztatów polonistycznych podczas prezentacji i kiermaszy
podręczników.
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Oferta skupiająca się na kilku zagadnieniach związanych z najnowszymi
tendencjami w języku i literaturze wydaje się najodpowiedniejszą propozycją
dla nauczycieli uczących w szkołach polonijnych. Nastawienie na pragma-
tykę, przekazanie umiejętności przygotowania uczniów do zadań związanych
z analizą, interpretacją i rozumieniem tekstu, wskazanie na zmiany zacho-
dzące w języku polskim, prezentacja nowości metodycznych i wydawni-
czych pozwolą niewątpliwie nauczycielom uczestniczącym w tego typu war-
sztatach udoskonalić swe metody pracy.

W podobny sposób skonstruowany został program warsztatów poloni-
stycznych 2005. Odbędą się one jak co roku w Cieszynie w Filii Uniwer-
sytetu Śląskiego w dniach 13–27 sierpnia 2005. Do wzięcia udziału zapra-
szamy wszystkich nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach poza
granicami Polski, osoby propagujące w różnorodny sposób język i kulturę
polską, dziennikarzy polonijnych, tłumaczy z języka polskiego i na język
polski, lektorów języka polskiego za granicą, pracowników naukowych za-
granicznych polonistyk i slawistyk.

Warsztaty są organizowane jako wykłady, konwersatoria, zajęcia prak-
tyczne. Zajęciom towarzyszy program kulturalny (koncerty i występy ze-
społów ludowych, uczestnictwo w festiwalu Viva il canto, projekcje filmo-
we, spotkania ze znanymi Polakami, Wieczór Narodów, wieczory poezji i pio-
senki), wycieczki w ciekawe miejsca południowej Polski, udział w „Spraw-
dzianie z polskiego” (konkurs o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Pol-
skiego), lekcja pokazowa wraz z dyskusją na jej temat.

Koszt udziału w warsztatach polonistycznych wynosi 348 euro. Opłata
obejmuje:

• udział w zajęciach,

• program kulturalny i wycieczki,

• wyżywienie w stołówce studenckiej,

• zakwaterowanie w hotelu studenckim w pokoju dwuosobowym.

Aby wziąć udział w warsztatach polonistycznych, należy wypełnić de-
klarację uczestnictwa i przesłać ją na adres Szkoły do 30 maja 2005r. Po
potwierdzeniu przyjęcia deklaracji przez Szkołę należy wnieść opłatę za kurs
do 30 czerwca 2005r.


