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EWA LIPI SKA 
U n i w e r s y t e t  J a g i e l l o ! s k i  

K r a k ó w  

Podej"cie eklektyczne  
w nauczaniu polszczyzny za granic#  

na przyk$adzie wiersza  
Stanis$awa Bara!czaka Garden party 

Do szkó  polskich1 na obczy!nie ucz"szczaj# dzieci lub potomkowie 
emigrantów z Polski w wieku od 6 do 18 lat. Przydzielani s# do poszcze-
gólnych klas zgodnie z wiekiem (nie na podstawie testów plasuj#cych) 
i ucz# si" tam j"zyka, literatury, historii, geografii Polski oraz religii, czyli 
tzw. przedmiotów ojczystych2. Pomoce dydaktyczne rzadko s# dostoso-
wane do ich potrzeb i sytuacji, najcz"$ciej korzystaj# z podr"czników prze-
znaczonych dla dzieci polskich ucz#cych si" w Polsce3. Na ogó  lekcje od-
bywaj# si" w sobotnie dopo udnia (czasem s# to pi#tkowe popo udnia), 
trwaj# 3 lub 4 godziny lekcyjne. Zaj"cia w tych szko ach s# dla uczniów 
nadprogramowe – swój obowi#zek edukacyjny realizuj# w instytucjach 
o$wiatowych kraju osiedlenia. 

Dla dzieci przebywaj#cych na emigracji, poza rdzennym %ywio em j"zy-
kowym, polszczyzna nie jest j"zykiem pierwszym/ojczystym, lecz ojczystym 

                                                           

1 Mowa o przewa%aj#cej wi"kszo$ci szkó  polonijnych w $wiecie; informacje te nie dotycz# 

szkolnych punktów konsultacyjnych, lokowanych przy polskich placówkach dyplomatycz-

nych, podlegaj#cych ORPEG, zob. http://www.orpeg.pl/index.php/szkolynaswiecie/szkolne-

punkty-konsultacyjne [dost"p: 12.10.2015]. 
2 W niektórych szko ach oferta jest poszerzona o inne zaj"cia, tak%e pozalekcyjne. 
3 Szerzej zob. np. Lipi&ska, Seretny 2012a. 
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jako drugim/odziedziczonym (heritage language)4. To sprawia, %e za pomoc# 
odpowiednich metod i technik oraz materia ów dydaktycznych powinien on 
by' nauczany cz"$ciowo jak j"zyk obcy, a cz"$ciowo jak rodzimy. Specyfika 
przyswajania j"zyka odziedziczonego powoduje, %e najwa%niejszym zada-
niem szko y jest kszta towanie kompetencji j"zykowych, bez opanowania 
których dalsze aspekty edukacji s# utrudnione, je$li nie niemo%liwe. Kszta -
cenie literacko-historyczno-kulturowe powinno zajmowa' dalsze miejsce – 
do czasu osi#gni"cia odpowiedniego poziomu j"zykowego5 (zob. Lipi&ska, 
Seretny 2012a). Nie wszyscy nauczyciele s# do stosowania takiej metody 
przygotowani, dlatego tak wa%ne s# wszelkie kursy i szkolenia modernizuj#ce 
ich warsztat pracy. 

Za granic# niemo%liwa jest pe na realizacja programu nauczania j"zyka 
polskiego przewidzianego dla szkó  polskich w Polsce. Musi on zosta' do-
pasowywany do wielu czynników szczegó owych, odnosz#cych si" do kon-
kretnego kraju, miejsca i warunków lokalnych, oraz ogólnych, wcze$niej 
wspomnianych, takich jak: ograniczona liczba godzin nauki, s absza znajo-
mo$' j"zyka rodzimego uczniów, brak odpowiednich materia ów dydak-
tycznych, mo%liwo$ci kadry nauczycielskiej. Nie najlepiej te% wygl#da motywa-
cja uczniów do nauki polszczyzny, która nie pe ni funkcji j"zyka pierwszego; 
inaczej przebiega zapoznawanie ich z dziedzictwem kulturowym, a tak%e po-
g "bianie wiedzy realioznawczej. Inaczej, czyli trudniej. St#d nauka w szkole 
polskiej powinna by' nie tylko dostosowana do specyfiki j"zyka odziedzi-
czonego, ale te% atrakcyjna, nowoczesna i ciekawa. 

Wydaje si", %e odpowiednim rozwi#zaniem jest podej$cie eklektyczne, 
rozumiane jako stosowanie melan%u programów, narz"dzi i metod opar-
tych na nowoczesnych technologiach, które s# bliskie m odemu pokoleniu. 
W niniejszym artykule omówione zostan# te sfery glottodydaktyki, które 
w nauczaniu polszczyzny za granic# mog# okaza' si" najbardziej sku-
teczne. Jedn# z nich jest podej$cie zadaniowe, w którym ucz#cy si" s# 
postrzegani jako dynamiczne „jednostki spo eczne”, maj#ce do wykonania 
zadania (nie tylko j"zykowe), uwarunkowane kontekstem $rodowiskowym 
i sytuacyjnym. Chodzi tu o czynno$ci indywidulane lub (cz"$ciej) zbioro-
we, w których kluczow# rol" odgrywa potencja  poznawczy, emocjonalny 
                                                           

4 To j"zyk ojczysty imigrantów, u%ywany w $rodowisku domowym i/lub etnicznym. (#czy 

warto$ci rodzinne i bogactwo spu$cizny narodowej. Zob. szerzej Lipi&ska, Seretny 2012b. 
5 Nie oznacza to jego pomijania, lecz ograniczanie, np. poprzez skracanie i upraszczania 

tekstów literackich, wielokrotne powtarzanie itp., a nawet – w pewnych sytuacjach – korzy-

stanie z t umacze& na j"zyk kraju osiedlenia. 
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i decyzyjny danej jednostki/danych jednostek, a tak%e ca e spektrum umie-
j"tno$ci, które stosuje ona/stosuj# one w %yciu (zob. Europejski system opisu 
kszta cenia j!zykowego, dalej: ESOKJ). Istot# dydaktyki zadaniowej jest ak-
tywno$' uczniów, ich zaanga%owanie i wspó praca. Nauczyciel przygoto-
wuje ich do dzia ania, motywuje do odkrywania nowych form j"zykowych, 
znacze& (jako elementów komunikacji) przedstawionych tekstów, regu  
u%ycia poznanego s ownictwa oraz rozwijania leksyki wychodz#cej poza 
zakres tekstu, stwarza warunki do praktykowania j"zyka w autentycznych 
kontekstach komunikacyjnych lub sytuacjach zbli%onych do rzeczywistych 
(zob. Janowska 2010). 

Ze wzgl"du na specyfik" nauczania polszczyzny poza Polsk# dydaktyka 
zadaniowa mo%e by' realizowana w formie cykli tematycznych6 i na zasadzie 
zintegrowanego nauczania interdyscyplinarnego (mi"dzyprzedmiotowego7). 
Polega to na odpowiednim powi#zaniu podsystemów oraz sprawno$ci j"zy-
kowych, tj. dzia a& produktywnych, receptywnych, interakcyjnych i media-
cyjnych. U%yteczny w tej sytuacji staje si" program autorski8, opieraj#cy si" 
na wspomnianym wy%ej zadaniowym podej$ciu do nauczania j"zyka obcego 
(zob. Janowska, Lipi&ska, Seretny 2006). Zak ada on m.in. wykorzystywanie 
takich pomocy dydaktycznych, które powinny zaabsorbowa' uczniów, po-
budzi' ich do my$lenia i rozwi#zywania problemów. Program autorski ma 
niewiele mankamentów, w$ród których mo%na wymieni' czasoch onno$' 
jego opracowania oraz prawdopodobn# jednorazowo$' zastosowania. Po-
siada natomiast sporo zalet, np.: 

– pozwala nauczycielowi realizowa' okre$lone tre$ci w sposób zindywi-
dualizowany, zgodny z jego zainteresowaniami i preferencjami; 

– u atwia dostosowanie celów i tre$ci nauczania do konkretnego kon-
tekstu dydaktycznego, mo%liwo$ci i potrzeb ucz#cych si"; 

– optymalizuje  #czenie tre$ci j"zykowych i historycznoliterackich w spój-
n# ca o$'; 

– umo%liwia podj"cie tematów lokalnie wa%nych9, wyp ywaj#cych ze 
swoistej „pozapolskiej” rzeczywisto$ci. 

                                                           

6 Mowa o realizacji tematu g ównego i subtematów zgodnie z katalogiem tematycznym dla 

danego poziomu, zob. Janowska i in., red., 2011. 
7 Przez przedmioty rozumie si": s uchanie, mówienie, wymow", czytanie, pisanie, ortogra-

fi", gramatyk" oraz s ownictwo. 
8 Szerzej zob. Lipi&ska 2006a. 
9 To np. problemy zwi#zane z (i/e)migracj#, znane uczniom, prze%ywane przez nich i ich 

bliskich. 
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Poniewa% nauczyciel jest pomys odawc# i tworzy niepowtarzalne oraz 
oryginalne dzie o, jakim jest jego program, zachodzi du%e prawdopodobie&-
stwo, %e b"dzie go realizowa  z zapa em, który mo%e udzieli' si" uczniom. 

Rozwi#zanie, scalaj#ce autorski program tematyczny oraz zintegrowane 
nauczanie interdyscyplinarne, wymaga zastosowania takich technik naucza-
nia, które maj# dzia anie motywuj#ce. S# nimi na przyk ad: JIGSAW (ang. 
uk adanka), drama, kotwiczenie oraz orkiestracja tekstu. 

Technika dramy (TD)10 wpisuje si" znakomicie w g ówne za o%enie po-
dej$cia zadaniowego, umo%liwiaj#cego czynny udzia  uczniów w procesie 
zdobywania wiedzy i umiej"tno$ci. Krótko mówi#c – ucz#cy si" ma by' 
nastawiony na dzia anie11, a nie na (bierny) odbiór. Jak twierdzi bowiem 
Marzena )yli&ska: 

(atwo wy #czy' si" z lekcji, na której jest si" jedynie s uchaczem i od-
biorc# wiedzy, du%o trudniej, gdy si" jest jej aktywnym uczestnikiem wy-
konuj#cym okre$lone zadanie ()yli&ska 2013, 55). 

Ponadto TD, podobnie jak technika JIGSAW12, u atwia nawi#zywanie 
kontaktów, zespo owe rozwi#zywanie problemów oraz zwi"ksza skutecz-
no$' przyswajania wiedzy. Praca w grupach ma wiele korzy$ci (zob. Janow-
ska 2010, 63), m.in.: 

– umo%liwia wykorzystanie wszystkich kana ów komunikacyjnych; 
– rozwija inne, niej"zykowe kompetencje, tj. negocjowanie, dyskutowa-

nie, kierowanie prac# innych; 
– sprzyja uczeniu si" od siebie nawzajem; 
– przygotowuje do samodzielno$ci; 
– stymuluje pomys owo$' i kreatywno$'. 
Niew#tpliw# warto$ci# dramy jest to, %e – zdaniem Ewy Czembor – „an-

ga%uje nie tylko zdolno$ci intelektualne uczniów, ale umo%liwia wykorzy-
stanie wszystkich zmys ów, a tak%e – a mo%e przede wszystkim – sfery 
                                                           

10 Drama przeciwstawiana jest tradycyjnym metodom edukacyjnym, za które uwa%a si" 

m.in. metod" pracy teatru szkolnego oraz tradycyjn# metod" inscenizacji tekstów literackich 

(zob. Czembor online). 
11 S owo „drama” pochodzi od greckiego s owa „drao” ‘dzia am, usi uj"’. W j"zyku grec-

kim u%ywane by o równie% s owo „drama”, oznaczaj#ce czynno$' lub akcj". 
12 To jedna z metod nauczania we wspó pracy. Polega na aktywnym w #czeniu uczniów 

w proces uczenia si", m.in. przez scedowanie na nich odpowiedzialno$ci za nauczenie cz"$ci 

materia u swoich kolegów. Dzia a to zgodnie z zasad#, %e „najlepsz# metod# uczenia si" jest 

uczenie innych”. Zob. http://www.orzysz.pl/index.php?wiad=1312 [dost"p: 12.10.2015]. 
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uczuciowej. Drama wi#%e si" wi"c z ekspresj# i wyobra!ni#, ale tak%e z za-
baw#”13. Autorka dzieli techniki dramowe14 na: 

– typowe role (rozmowy w rolach, wywiady, improwizacje); 
– konwencje rze!by, obrazu i filmu; 
– techniki plastyczno-manualne (rysunki, plany, makiety, przedmioty, 

modele, kostiumy, muzeum); 
– 'wiczenia g osowe i pisemne. 
Warto$ciowe w nauce jest kotwiczenie, u%ywane w programowaniu neuro-

lingwistycznym15. Polega na wytwarzaniu w mózgu skojarze& (odruchów 
warunkowych) mi"dzy wywo anym stanem emocjonalnym a jakim$ kon-
kretnym zachowaniem ludzkiego cia a. Technika kotwicy (TK) opiera si" na 
prze%ywaniu i odczuwaniu danej sytuacji za pomoc# zmys ów, tzn. dzia a si" 
na nie i/lub przez nie, a jak twierdzi  Comenius: „Zmys y s# podstaw# trwa-
 ej wiedzy. Je$li co$ jest przez nie zapami"tane, tym pewniejszym okazuje 
si", i% zostanie silniej utrwalone” (Rozenberg 2009, 13). Kotwica mo%e by' 
kinestetyczna, s uchowa, wizualna, smakowa, a nawet w"chowa16. Obejmuje 
wi"c wszystkie zmys y, których uczestnictwo w uczeniu si" wzmacnia proces 
poznawczy i znacz#co wp ywa na zapami"tywanie. Obecno$' sensoryczno-
$ci (pojedynczych zmys ów) lub multisensoryczno$ci (kilku lub wszystkich 
zmys ów naraz) w dydaktyce jest bezcenna, poniewa% wi#%e si" z uaktyw-
nieniem prawej pó kuli mózgowej17. 

Omówione aspekty glottodydaktyczne, wpisuj#ce si" w nurt neurodydak-
tyki (jako „przyjazne mózgowi”18), zostan# zilustrowane na przyk adzie pracy 
z wierszem Stanis awa Bara&czaka Garden party. Utwór ten wchodzi w zakres 
tematów „lokalnie wa%nych” (tu: dotycz#cych imigracji do USA), stanowi 
wi"c jeden z elementów obowi#zkowego spisu lektur. Tu proponuje si" 

                                                           

13 Z tego powodu jest cz"sto stosowana w pracy z dzie'mi. Jednak wszystkie grupy wieko-

we mog# korzysta' z jej zalet, cho' nauczyciel musi pos ugiwa' si" ni# umiej"tnie i stosownie 

do wieku oraz poziomu zaawansowania uczniów. 
14 S# to techniki ogólne. Autorka pisze te% o technikach szczegó owych. 
15 Programowanie neurolingwistyczne (NLP) – uporz#dkowany zbiór technik komunikacji 

oraz metod pracy z wyobra%eniami, nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców 

postrzegania i my$lenia u ludzi. Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowa 

nie_neurolingwistyczne [dost"p: 12.10.2015]. 
16 Zob. http://www.sekretyrozwoju.com/kotwice-w-nlp/ [dost"p: 12.10.2015]. 
17 Prawa pó kula jest na ogó  mniej czynna w typowym, szkolnym opanowywaniu wiedzy. 

Jej aktywizowanie umo%liwia synergi" obu pó kul, co bardzo pozytywnie wp ywa na nauk". 

Zob. Lipi&ska 2006b. 
18 Zob. )yli&ska 2013, 287, 288, 289. 
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dziesi"' etapów zintegrowanych dzia a&19, które mo%na wyd u%a' lub skra-
ca', a tak%e zmniejszy' lub zwi"kszy' ich liczb". 

I. S uchanie wiersza czytanego przez nauczyciela z podk adem d!wi"ko-
wym20. 

Nauczyciel czyta wiersz, uczniowie s uchaj#, jedz#c co$, np. czekoladki 
przyniesione przez nauczyciela. Dobrze by by o udekorowa' sal" kwiatami / 
rozpyli' zapach / zapali' $wieczki zapachowe / pokaza' na ekranie (du%ym 
lub komputera) ogród: ziele&, ptaki, kwiaty – wszystko, co zwi"kszy odbiór 
multisensoryczny. 

Stanis aw Bara!czak – Garden party 
Pomara"cza, jak widz!, z Malty – wy#mienita! 

C.K. Norwid 
„Przepraszam, nie dos ysza am nazwiska?… Banaczek?… 
Czy to czeskie nazwisko? A, polskie! To znaczy, 
pan z Polski? jak%e mi o. Pa&stwo przyjechali 
ca # rodzin#? dawno?”, „No nie, wybacz, Sally, 
zam"czasz pytaniami, a trzeba, po pierwsze, 
zaprowadzi' do sto u – prosz", tu krakersy, 
potato chips, sa atka – pan sobie naleje 
sam, prawda? Witaj Henry –”, „I co te% si" dzieje 
ostatnio w Polsce? Co porabia Wa…, no, ten z w#sami, 
zna go pan osobi$cie? nie? Widz" czasami 
w dzienniku demonstracje – cho' czy mo%na wierzy' 
tej naszej telewizji, koszmar, prawda? je%y 
si" w os od wszystkich tych reklam – cenzury – 
Europejczycy s usznie twierdz#, %e kultury 
nam brakuje –”, „Cze$', jestem Sam. Mówi mi Billy, 
%e pan z Polski – znam Polsk", widzia em dwa filmy 
z Papie%em – ten wasz Papie% nic nie wie o $wiecie, 
straszny konserwatysta –”, „A jak pa&skie dzieci? 
Mówi# ju% po angielsku? Czy chodz# do dobrej 
szko y?”, „Te szko y publiczne to problem 
numer jeden, niestety –”, „Nie zgadzam si", Sammy, 

                                                           

19 M. Rozenberg nazywa je uczuciowo-wyobra%eniowo-poznawczymi. Zob. Rozenberg 

2009, 17. 
20 Mo%na samemu nagra' szum w restauracji, barze, kawiarni lub pos u%y' si" $cie%k# 

d!wi"kow# filmu, gdzie on wyst"puje, i nagra' go kilkakrotnie. Czas czytania mie$ci si" 

w granicach 1,5–2 min. 
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szko y s# lepsze, je$li rodzice, my sami, 
dbamy o to –”, „Tak, ale bud%et federalny –”, 
„Hej, wy tam, sko&czcie wreszcie, co to za fatalny 
obyczaj – dyskutowa' przy winie, zak#sce 
na powa%ne tematy –”, „Wi"c? co s ycha' w Polsce?” 

II. Pytania nauczyciela o zrozumienie tekstu; podawanie przez s uchaczy 
zapami"tanych fragmentów. Wst"pne omówienie sytuacji przedstawionej 
przez poet". Odwo anie si" do do$wiadcze& uczniów i/lub ich rodziców. 

III. Zespo owa interpretacja/orkiestracja tekstu21. Uczniowie sami dobie-
raj# si" w grupy i wspólnie ustalaj# sposób odegrania tej scenki. 

1 „Przepraszam, nie dos ysza am nazwiska?… Banaczek?… Czy to czeskie nazwisko? 

A, polskie! To znaczy, pan z Polski? jak%e mi o. Pa&stwo przyjechali ca # rodzin#? 

dawno?” 

2 „No nie, wybacz, Sally, zam"czasz pytaniami, a trzeba, po pierwsze, zaprowadzi' do 

sto u – prosz", tu krakersy, potato chips, sa atka – pan sobie naleje sam, prawda? Witaj 

Henry –”,  

3 „I co te% si" dzieje ostatnio w Polsce? Co porabia Wa…, no, ten z w#sami, zna go pan 

osobi$cie? nie? Widz" czasami w dzienniku demonstracje – cho' czy mo%na wierzy' 

tej naszej telewizji, koszmar, prawda? je%y si" w os od wszystkich tych reklam – cen-

zury – Europejczycy s usznie twierdz#, %e kultury nam brakuje –”,  

4 „Cze$', jestem Sam. Mówi mi Billy, %e pan z Polski – znam Polsk", widzia em dwa 

filmy z Papie%em – ten wasz Papie% nic nie wie o $wiecie, straszny konserwatysta –”,  

1 „A jak pa&skie dzieci? Mówi# ju% po angielsku? Czy chodz# do dobrej szko y?”,  

4 „Te szko y publiczne to problem numer jeden, niestety –”,  

1 „Nie zgadzam si", Sammy, szko y s# lepsze, je$li rodzice, my sami, dbamy o to –”,  

4 „Tak, ale bud%et federalny –” 

2 „Hej, wy tam, sko&czcie wreszcie, co to za fatalny obyczaj – dyskutowa' przy winie, 

zak#sce na powa%ne tematy –”,  

3 „Wi"c? co s ycha' w Polsce?”  

W zale%no$ci od liczby s uchaczy schemat jest powtarzany tak, aby ka%dy 
wzi#  udzia  w inscenizacji22. Recytacja lub melodeklamacja jest doskona ym 
„'wiczeniem g osowym” poprawiaj#cym dykcj". Jednocze$nie w sposób uta-

                                                           

21 Orkiestracja, inaczej „zespo owa inscenizacja” tekstu, zalicza si" do techniki „teatru czytel-

ników”. Pisze o tym obszernie Gra%yna Zarzycka (2010). To jedna z typowych ról dramowych. 

Tu tekst jest zapisany inaczej ni% orygina  wiersza, specjalnie przygotowany do inscenizacji. 
22 Potrzebnych jest czworo uczestników (i jeden „niemy”). Je$li uczniów jest mniej, te osoby, 

które czyta y najkrótsze kwestie (lub wcale nie czyta y), bior# udzia  w inscenizacji drugi raz. 
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jony nast"puje przyswajanie (rozumienie i utrwalanie) s ownictwa, form 
gramatycznych oraz pisowni23. Nie mniej wa%ne jest obcowanie z rodzim# 
kultur# (literatur#), czynne uczestnictwo w recepcji, percepcji oraz interpretacji 
tekstu, prowadz#cej do negocjowania znacze& wiersza (zob. Zarzycka 2010). 

Zespo owa interpretacja tekstu stanowi realizacj" tzw. wprawek drama-
tycznych, w których sk ad wchodz# 'wiczenia intonacyjne, j"zykowe, styli-
styczne (np. wypowiedzenie danej kwestii jak sprawozdawca sportowy, oso-
ba zm"czona itp.) oraz 'wiczenia ruchowe (np. sposób poruszania si" danej 
osoby). Odwo uj# si" one do wra%e& wzrokowych, s uchowych, smako-
wych, w"chowych (zob. Czembor online). 

IV. Nauczyciel czyta wiersz powtórnie (tak%e z podk adem d!wi"kowym), 
uczniowie tylko s uchaj#, np. jedz#c ciasteczka lub pij#c sok. Mimo wyko-
rzystania utajonego sposobu uczenia si" nale%y uwzgl"dni' sposób jawny – 
zw aszcza %e proponowane poni%ej 'wiczenia w znacznym stopniu wspo-
magaj# poznawanie i przyswajanie podsystemów j"zyka. 

V. Propozycje wykorzystania tekstu do rozwijania znajomo$ci gramatyki 
(w zale%no$ci od poziomu i potrzeb grupy). Zadania te mog# te% stanowi' 
prac" domow#. 

– Okre$lanie przypadka podkre$lonych s ów i sprowadzanie ich do 
formy podstawowej, np.: 

Przepraszam, nie dos ysza am nazwiska? – kogo? czego? D. – nazwisko 
Sally, zam"czasz pytaniami. – kim? czym? N. – pytania 
I co te% si" dzieje ostatnio w Polsce? – (w) kim? czym? Msc. – Polska 

– Wypisywanie form czasownikowych i sprowadzanie ich do bezoko-
liczników, np.: 

dos ysza am – dos ysze$; zam!czasz – zam!cza$; dzieje si! – dzia$ si! 
– Wypisywanie przys ówków, przymiotników itd.: 

przys ówki: mi o, dawno, osobi#cie; przymiotniki: czeskie, polskie, ca % 
– Tworzenie zdrobnie&: 

rodzina – rodzinka; krakersy – krakersiki; stó  – stolik, stoliczek 

                                                           

23 Jak pisze M. )yli&ska (2013), nauka j"zyków obcych mo%e odbywa' si" w sposób jawny, 

utajony lub b"d#cy mieszank# obu tych form. Dla szkolnej nauki typowy jest sposób jawny, 

w którym realizacja programu oparta jest cz"sto na progresji gramatycznej. Zdaniem autorki 

nauczanie wykorzystuj#ce nieu$wiadomione sposoby uczenia si" (szczególnie istotne jest 

zapewnienie uczniom cz"stego obcowania z tekstami, które – dostarczaj#c poprawnych 

przyk adów – umo%liwiaj# im naturalne przyswajanie regu  gramatycznych) jest stosowane 

zbyt rzadko. 
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– Okre$lanie miejsca przydawki w zdaniu (szyk wyrazów): 
dobra szko a – szko a publiczna, niski bud&et – bud&et federalny 

Ciekawe wydaje si" tak%e tworzenie np. imies owów biernych lub czyn-
nych: (do)s yszany, zam!czany, nalany / s ysz%cy, m!cz%cy, mówi%cy itd., które mog# 
uk ada' si" w rymy. Zadaniem ka%dego ucznia jest u o%enie dwuwiersza 
z wykorzystaniem s ów z tekstu i przedstawienie go w formie rapu24. 

Henry by  w telewizji widziany 
Jak niós  kieliszek wina nalany 

Ka%dy polityk o chipsach mówi#cy 
To cz owiek karier" w a$nie ko&cz#cy  

Ten sam efekt mo%na osi#gn#', rymuj#c formy deklinacyjne, np. 

Sally martwi si" sa atkami 
Bill zajmuje si" krakersami 

Nie rozmawiajmy teraz o szko ach 
Za du%o jedzenia le%y na sto ach 

W czasie s uchania piosenki lewa pó kula mózgowa przetwarza s owa, a pra-
wa muzyk". Zaanga%owanie w ten proces obydwu pó kul powoduje szybkie 
i efektywne uczenie si"25. Jest ono wzmocnione, je$li dochodzi do tego krea-
tywno$' i dzia anie w asne, z czym mamy tu do czynienia. 

VI. W celu rozwijania umiej"tno$ci poprawnego zapisu mo%na zastosowa' 
technik" pisania z pami"ci26 (w klasie), czyli odtwarzanie widzianego, a po-
tem s yszanego, tzn. dyktowanego przez nauczyciela, tekstu. 

W tym przypadku warto wybra' tylko fragment(y) w uk adzie przygoto-
wanym do inscenizacji, a nie w oryginale, ze wzgl"du na mog#ce wyst#pi' 
k opoty interpunkcyjne. W razie braku czasu to zadanie mo%e by' przenie-
sione do domu jako autodyktando po uprzednim, dok adnym poinstruowa-
niu uczniów, na czym ma polega'. 

Jest to jeden ze sposobów integrowania kompetencji lingwistycznych27, tak 
wa%nych w ograniczonym czasowo i odmiennym systemie edukacji poza 
Polsk#. 

VII. Utrwalanie poznanego s ownictwa i jego rozszerzanie osi#gn#' mo%-
na za pomoc# techniki pisania tekstu równoleg ego. 

                                                           

24 Rozumie si" przez to rytmiczne i ekspresywne wypowiadanie s ów. Mimo %e rap jest 

uwa%any za muzyk", wielu naukowców widzi jego bliskie pokrewie&stwo z poezj#. Zob. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rap [dost"p: 12.10.2015]. 
25 Lipi&ska 2006b. 
26 Szerzej zob. Seretny, Lipi&ska 2005, 68–70. 
27 Szerzej zob. Lipi&ska, Seretny 2013. 
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Uczniowie maj# zapisa' ten polilog jeszcze raz w grupach – najlepiej 
w tych, które go wspólnie interpretowa y – ale z innym wype nieniem leksy-
kalnym (z wyj#tkiem pierwszego i ostatniego fragmentu). Nauczyciel poleca 
zastosowanie synonimów, np.: wybacz – przepraszam; zaprowadzi$ – wskaza$ 
drog!, krakersy – przek%ski, s one ciasteczka itd., lub napisanie ca kiem innego 
przebiegu zdarzenia. 

Warto tu zastosowa' technik" obejmuj#c# tzw. ró%ne formy artystyczne 

(zob. Czembor online), wymagaj#c# samodzielnego tworzenia elementów 

plastycznych i/lub muzycznych28, czyli np. wykonanie dekoracji, kostiumów, 
rekwizytów albo tylko opracowanie „scenografii” – szkicu ogrodu (rzut 

z góry), w którym odbywa si" przyj"cie. W takim przypadku zadaniem 

uczniów jest zaznaczenie rabatek, klombów, drzew,  aweczek itp. oraz usta-

wienia sto ów, umiejscowienia grilla, wej$cia do domu. Innym sposobem 

dzia alno$ci artystycznej jest skomponowanie melodii do wiersza i/lub wy-

konanie podk adu muzycznego. Mo%liwo$ci jest wiele29 – nawet dla s abo 

uzdolnionych w tym kierunku uczniów. Post"powanie takie wymaga zasto-

sowania wielu strategii i – co bardzo istotne – prowadzi do autonomii 

ucznia, ale te% uruchamia multisensoryczny mechanizm zdobywania wiedzy, 

stanowi#c rodzaj kotwicy, co gwarantuje lepsze i d u%sze zapami"tanie. 

Wiedza zdobyta za pomoc# zmys ów jest cenna, bo jest to wiedza prze-

kazana niepobie%nie i nieprzelotnie, przez nikogo nieokre$lona, ale wie-
dza osobista w osobistym dzia aniu (Rozenberg 2009, 17). 

VIII. Interpretacja wiersza mo%e mie' miejsce na tym lub innym (wcze-
$niejszym) etapie wybranym przez nauczyciela. 

IX. Etapem ko&cz#cym ca y cykl ma by' wywiad, który jest jedn# z naj-

cz"$ciej stosowanych technik dramy. Mo%e przybra' form" konferencji pra-

sowej (jedna osoba odgrywa rol" imigranta, reszta grupy, wcielaj#c si" role 

dziennikarzy, zadaje pytania, uprzednio przygotowane np. technik# 

JIGSAW) lub typowego wywiadu dziennikarskiego (jeden na jeden). 
X. Zadaniem domowym lub klasowym powinno sta' si" napisanie listu (e-

-maila) w imieniu imigranta do bliskiej mu osoby z relacj# z owego spotkania 

                                                           

28 Po%#dane jest wykorzystanie multimediów. 
29 W realizacji omówionego cyklu warto wykorzysta' inne mo%liwo$ci nowych technologii 

– od nagrania w asnych interpretacji wiersza, poprzez wysy anie SMS-ów do innych grup re-

cytacyjnych, a% do filmowania wywiadu. 
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z ameryka&skimi „znajomymi”, poszerzon# o dalszy ci#g przyj"cia. Alterna-
tyw# mo%e by' kartka z pami"tnika lub blog bohatera wiersza. 

W odniesieniu do m odzie%y polonijnej opisane podej$cie wydaje si" 
szczególnie warto$ciowe, gdy% jego atrakcyjno$', odmienno$' od rutynowego 
spojrzenia na j"zyk, literatur" i kultur" powinno spowodowa' zaanga%owa-
nie uczniów, które ma szanse przerodzi' si" w g "bsze prze%ywanie. Wszel-
kie emocje okre$la si" jako „markery pami"ci”, poniewa% mózg potrafi du%o 
 atwiej zapami"ta' informacje, z którymi si" wi#%# (zob. )yli&ska 2013, 164). 

Propozycja zastosowania wielu ró%norodnych metod, programów, technik 
i procedur w realizacji przedstawionego zagadnienia, jakim jest temat prze-
wodni wiersza (tu: emigracja), nie jest zabiegiem nowym. Stosuje go z pew-
no$ci# wielu ucz#cych, cho' mo%e nie zawsze $wiadomie i z odpowiednim 
przygotowaniem metodycznym czy jawnie – cz"sto bowiem nauczyciele 
obawiaj# si" przyzna', %e „nie zgadzaj# si" z modn#, a wi"c w danym mo-
mencie urz"dowo zalecan# metod#” ()yli&ska 2007, 35). Starsi, maj#cy du%e 
do$wiadczenie i wiele lat praktyki, nierzadko kompiluj# ró%ne sposoby naucza-
nia (adekwatne do danej sytuacji). Dla m odszych wiekiem i sta%em ucz#cych 
przedstawione tu pomys y mog# sta' si" inspiracj# do tworzenia w asnych 
rozwi#za&, a wszystkim da' odwag", by nie trzyma' si" ram wyznaczonych 
przez teori", która nie zawsze i nie wsz"dzie sprawdza si" w swoim za o%e-
niu. Jak czytamy w ESOKJ: 

Najlepszymi rozwi#zaniami metodycznymi i metodologicznymi w zakre-
sie kszta cenia j"zykowego i bada& j"zykowych s# takie, które okazuj# si" 
najbardziej s k u t e c z n e  [podkre$l. E.L.] w realizacji celów ustalonych 
na podstawie analizy potrzeb indywidualnych ucz#cych si" w okre$lonym 
kontek$cie spo ecznym (ESOKJ 2003, 124). 

Opisane w niniejszym artykule sposoby dochodzenia do celu, którym jest 
realizacja zamierze& dydaktycznych, uk adaj# si" na kszta t plastra miodu, 
w którym s#siaduj#ce ze sob# komórki tworz# budowl" zwart# i solidn#. 
Ka%dy element jest nieodzowny do istnienia innego, podpiera go i wzmac-
nia, ale jednocze$nie mo%e zamienia' si" miejscem z innym. Rozwi#zania 
takie mo%na okre$li' jako eklektyczne. S# to – zdaniem Weroniki Wilczy&skiej 
– „procedury i chwyty komponuj#ce si" w pewien zestaw czy nawet zespó , 
okre$lany jako o s o b i s t a  m e t o d a  danego nauczyciela” (Wilczy&ska 
1999, 19). Autorka twierdzi, %e eklektyzm mo%e by' twórczy i efektywny, 
je$li jest traktowany powa%nie. Nie nale%y go uto%samia' z „ atwym wyj-



152 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2015 • 2 (16) 

$ciem”, poniewa% za ka%dym razem ucz#cy musz# przygotowa' (lub adap-
towa') materia y dydaktyczne, obmy$le' procedury ich wykorzystania, co 
wcale nie jest proste, szybkie i bezproblemowe, dlatego mo%e przekracza' 
profesjonalne mo%liwo$ci niektórych z nich. Równie% M. )yli&ska ostrzega: 
„rozwi#zanie to obarczone jest niebezpiecze&stwem, %e zastosowane $rodki 
b"d# niespójne, chaotyczne i równie trudno b"d# poddawa' si" weryfikacji” 
()yli&ska 2007, 68). 

Odpowiednie planowanie i przemy$lany sposób prowadzenia zaj"' musi 
wychodzi' naprzeciw oczekiwaniom ucz#cych si", anga%owa' ich, pobudza' 
zmys y, gra' na emocjach. Istotne jest, aby uczniowie ch"tnie i aktywnie 
uczestniczyli w procesie kszta cenia oraz wynosili z niego realne korzy$ci. 
Je$li jest odwrotnie – ucz#cy w pierwszej kolejno$ci powinni zrewidowa' 
swoje post"powanie (czy wybra em/wybra am w a$ciwe $rodki: program, 
metod", techniki, materia y?), nastawienie (czy zastosowane $rodki odpo-
wiadaj# mnie30 i mojej klasie?) i efekty (czy za pomoc# u%ytych $rodków 
osi#gn# em/osi#gn" am zamierzony cel?), a dopiero potem szuka' przyczyn 
niepowodze& w uczniach, ich bierno$ci czy braku motywacji. Ponadto pa-
mi"ta' nale%y, %e obecnie, w dobie nowych technologii, transmisyjny model 
edukacji, który polega na tym, %e nauczyciele przekazuj# wiedz", stosuj#c 
tzw. metody podawcze, nie jest  atwy do zaakceptowania dla „cyfrowych tu-
bylców”31 – zw aszcza tych, którzy mieszkaj# poza Polsk# i przywykli do in-
nych (lokalnych) metod nauczania32. Cech# charakterystyczn# generacji mul-
timedialnej jest umiej"tno$' jednoczesnego odbierania wielu bod!ców oraz 
równoleg ego ich przetwarzania, czyli radzenie sobie z wykonywaniem kilku 
rzeczy naraz. Odrabiaj#c lekcje w domu, wi"kszo$' uczniów jednocze$nie 
s ucha muzyki, ogl#da telewizj", dzia a na portalach spo eczno$ciowych itd. 
Dlatego takie zintegrowane dzia ania, jakie zaproponowano przy omawianiu 
Garden party, b"d# si" dobrze w t" wielozadaniowo$' (multitasking) wpisywa'. 

Reasumuj#c, pragn" podkre$li', %e w dobie medialnej podej$cie eklektycz-
ne rozumiane jako autorskie dzia ania synkretyczne w specyficznej konsytu-
acji i bazuj#ce na nowych teoriach oraz praktykach glottodydaktycznych 
mo%e okaza' si" dobrym rozwi#zaniem w kszta ceniu j"zykowym m odzie%y 
polonijnej. 
                                                           

30 W my$l zasady: „Nie ucz metod#, której nie lubisz/nie rozumiesz/dostatecznie nie opa-

nowa e$, nie stosuj technik, których nie znasz/które ci si" nie podobaj#, i nie korzystaj z po-

mocy, do których nie masz przekonania”. 
31 O tej generacji i jej problemach obszernie pisze )yli&ska (2013). 
32 Zob. Seretny, Lipi&ska, w druku. 
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An eclectic approach to teaching Polish language abroad based on the  
example of Stanis$aw Bara!czak’s Garden party 

The article discusses the problem of teaching Polish as a heritage language, outside of Poland 

and when the number of teaching hours is limited. In such a situation it is worthwhile to in-

tegrate subsystems and language skills as well as combining the curricula of a range of sub-

jects. This eclectic approach seems to be effective here. The approach is described not as a 

set of random actions, but as well-thought out and coherent procedures. The article uses the 

example of Bara&czak’s Garden party to present how different techniques can be applied in 

teaching. It also underlines the necessity of using different media, which makes language edu-

cation more modern and more attractive. 

Keywords: heritage language, eclectic approach, techniques of teaching, integrated interdisci-

plinary teaching, practical solutions 


