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Przez wiele lat dydaktyka języka polskiego jako obcego rozwijaâa się w Polsce w cieniu dydaktyki języków obcych, a na filologicznĊ scenę nauczania języków weszâa dopiero w latach 90. i na przeâomie XX i XXI wieku. Tymczasem opublikowana niedawno ksiĊůka Przemysâawa E. Gębala dowodzi,
ůe w glottodydaktyce polonistycznej juů od lat 80. ubiegâego stulecia dziaâo
się wiele ciekawych rzeczy, wartych poznania i docenienia. Proces powstawania prac w tej dziedzinie autor pokazuje na przykâadzie badaľ prowadzonych w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagielloľskiego i jej dziaâalnoœci dydaktycznej. Wiele spoœród powstaâych w tej jednostce
publikacji sytuuje się jego zdaniem w ramach krakowskiej szkoây glottodydaktyki porównawczej, której dorobek zostaâ tu szczegóâowo przeanalizowany i pokazany.
Przemysâaw E. Gębal juů wczeœniej zdradzaâ zainteresowanie podejœciem
porównawczym w dydaktyce języków obcych, czego dowodzĊ dwie publikacje wydane w 2010 roku: monografia Dydaktyka kultury polskiej w ksztaâceniu
językowym cudzoziemców. Podejœcie porównawcze (2010) oraz artykuâ Poza granicami
tradycyjnej glottodydaktyki: w stronę glottodydaktyki porównawczej, pomieszczony
w tomie pokonferencyjnym Polonistyka bez granic pod redakcjĊ Ryszarda Nycza, Wâadysâawa Miodunki i Tomasza Kunza (2010, t. II, 76–79). Najpeâniejsze jednak ujęcie glottodydaktyki porównawczej przedstawiâ w opubli-
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kowanej trzy lata póŭniej monografii Modele ksztaâcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, w której znalazâa się częœý Zarys koncepcji glottodydaktyki porównawczej (2013, 91–108), poprzedzona rozdziaâem Badania porównawcze w glottodydaktyce europejskiej na
przykâadzie glottodydaktyki francuskiej, niemieckiej i polskiej (2013, 61–90). Po
przedstawieniu koncepcji glottodydaktyki porównawczej, m.in. Christiana
Purena, Louisa Porchera, Dagmary Abendroth-Timmer, Anke Wegner,
Hanny Komorowskiej i Wâadysâawa Miodunki, autor podaâ wâasnĊ definicję
tego istotnego terminu:
Glottodydaktyka porównawcza to subdyscyplina glottodydaktyki, zajmujĊca się w wymiarze teoretycznym i empirycznym analizĊ porównawczĊ
sposobów organizacji i realizacji elementów ksztaâcenia językowego
w ramach róůnych systemów edukacyjnych w kontekœcie ich uwarunkowaľ natury historycznej, spoâeczno-ekonomicznej, politycznej i kulturowej (2013, 95).

Recenzowana monografia stanowi rozwinięcie ogólnego spojrzenia na podejœcie porównawcze dostrzegalne w polskiej dydaktyce języków obcych,
a przedstawione w ksiĊůce z 2013 roku. W pierwszym rozdziale omawianej
pracy autor prezentuje wâasnĊ wizję rozwoju glottodydaktyki ogólnej w Polsce, a takůe – na tym tle – rozwój glottodydaktyki polonistycznej, widzianej
jako jedna z glottodydaktyk szczegóâowych (s. 15–54). Największy wpâyw na
rozwój glottodydaktyki ogólnej miaây zdaniem Gębala (powoâujĊcego się na
opinie róůnych autorytetów z Franciszkiem GruczĊ na czele) Instytuty Lingwistyki Stosowanej, najpierw na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a potem na Uniwersytecie Warszawskim, wreszcie oœrodki w innych
szkoâach wyůszych w Polsce. Gębal zauwaůa dwa nurty w rozwoju glottodydaktyki polonistycznej. Pierwszym z nich jest prowadzone od poâowy XX wieku
nauczanie języka polskiego jako obcego, o którego wadze œwiadczy m.in.
fakt, ůe w 2011 roku 318 uczelni w 58 krajach œwiata organizowaâo takie
kursy (s. 23). W Polsce ksztaâcenie cudzoziemców w języku polskim byâo
prowadzone od lat 50. minionego wieku, najpierw na Uniwersytecie áódzkim i Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie w 17 szkoâach wyůszych. Ponadto nauczanie języka polskiego jako drugiego po 2000 roku rozwijane jest
niemalůe we wszystkich duůych polskich miastach. Rozdziaâ pierwszy omawianej pracy zamykajĊ rozwaůania autora na temat przewidywanych dróg rozwoju glottodydaktyki polonistycznej w XXI wieku: dydaktyki zorientowanej
na dziaâanie, nauczania międzykulturowego i dydaktyki wielojęzycznoœci.
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Znaczna częœý drugiego rozdziaâu zawiera dokâadnĊ analizę dorobku naukowego dydaktyków języka polskiego jako obcego z Uniwersytetu Jagielloľskiego, uwzględniajĊcych w swych badaniach osiĊgnięcia dydaktyk takich języków,
jak: angielski, francuski, niemiecki czy rosyjski, oraz standardy europejskie
w wersji CEFR (ESOKJ). Analizę tę poprzedza omówienie zaâoůeľ nauczania
języka polskiego jako obcego przygotowanych przez Wâadysâawa Miodunkę,
kierownika oœrodka Uniwersytetu Jagielloľskiego, w 1977 roku i rozwijanych
w następnych latach. Zostaây one ukazane na tle sĊdów innych specjalistów
na temat specyfiki nauczania języka polskiego jako obcego (dalej: JPJO).
Przyjęte przez Miodunkę zaâoůenia moůna sprowadziý na potrzeby niniejszej recenzji do kilku podstawowych tez: 1) w teorii i metodologii badaľ naleůy nawiĊzywaý do dorobku œwiatowego językoznawstwa stosowanego przy
nauczaniu języków obcych (gâównie angielskiego, francuskiego i niemieckiego);
2) œrodowisko specjalistów w zakresie nauczania JPJO powinno rozwijaý się
we wspóâpracy z przedstawicielami dydaktyki języków œwiatowych w Polsce;
3) nowe opracowania teoretyczne powinny byý moůliwie szybko zastosowane
podczas przygotowywania pomocy dydaktycznych do nauczania JPJO; 4) œrodowisko specjalistów w zakresie nauczania JPJO na Uniwersytecie Jagielloľskim naleůy wzbogaciý poprzez zatrudnianie neofilologów obok polonistów.
Caây dorobek oœrodka krakowskiego Gębal podzieliâ na trzy okresy.
Pierwszy z nich, w którym opublikowano szeœý monografii i tom zbiorowy,
to czas między 1980 a 1996 rokiem. Etap ten otwiera wydanie ksiĊůki Teoria
pól językowych Miodunki (1980), a zamyka opracowanie Komputer w nauczaniu
języka polskiego jako obcego Roberta Dębskiego (1996). W okresie tym wyraŭnie
widoczne byây dwa nurty: nawiĊzujĊce do prac francuskich lingwistów badania polskiego sâownictwa tematycznego prowadzone przez Wâadysâawa
Miodunkę i Zofię Cygal-KrupowĊ oraz tworzenie podstaw podejœcia komunikacyjnego w nauczaniu JPJO, do czego przyczyniây się bezpoœrednio badania Urszuli Czarneckiej i Waldemara Martyniuka. Swoiste podsumowanie
prowadzonych wtedy badaľ stanowi tom Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badaľ wspóâczesnej polszczyzny pod redakcjĊ Wâadysâawa Miodunki
(1992), zawierajĊcy artykuây Miodunki, Haliny Zgóâkowej i Waldemara Martyniuka, wykorzystujĊcych dorobek dydaktyki angielskiej, amerykaľskiej,
francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej oraz ustalenia specjalistów z zespoâu Zofii Kurzowej w zakresie analizy iloœciowej gramatyki i skâadni wspóâczesnej
polszczyzny telewizyjnej.
W drugim okresie, przypadajĊcym na lata 1997–2010, ukazaâo się pięý
monografii naukowych i cztery prace zbiorowe. Autor wyróůniâ na tym eta-
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pie kilka nurtów badawczych. Pierwszy z nich stanowiây prace Anny Seretny,
która poczĊtkowo prowadziâa badania z zakresu semantyki i leksykografii
porównawczej, zestawiajĊc dokonania leksykografii dydaktycznej języka angielskiego (sâowniki amerykaľskie i brytyjskie) ze sâownikami języka polskiego dla cudzoziemców. Następnie opublikowaâa monografię Kompetencja
leksykalna uczĊcych się języka polskiego jako obcego w œwietle badaľ iloœciowych (2011),
w której dokonaâa analizy znajomoœci sâownictwa polskiego u cudzoziemców uczĊcych się polszczyzny na szeœciu poziomach zaawansowania językowego. A. Seretny wykorzystaâa w niej waůne prace europejskie i amerykaľskie, a szczególnie badania brytyjskie.
Drugi nurt stanowiây prace odnoszĊce się do prezentowania realiów i kultury polskiej w ramach nauczania JPJO, rozpoczęte w 2004 roku publikacjĊ
tomu Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania
– pomoce dydaktyczne pod redakcjĊ W. Miodunki. NajwaůniejszĊ spoœród nich
byâa wspomniana juů ksiĊůka P.E. Gębala Dydaktyka kultury polskiej w ksztaâceniu językowym cudzoziemców. Podejœcie porównawcze (2010), w której autor wykorzystywaâ doœwiadczenia niemieckie i francuskie oraz standardy europejskie,
proponujĊc wâasne rozwiĊzania dydaktyczne w nauczaniu kultury polskiej na
poszczególnych poziomach zaawansowania.
W trzecim nurcie prac znalazây się publikacje zwiĊzane z metodykĊ nauczania języka polskiego jako obcego oraz jego planowaniem. Wymieniý naleůy tu ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego Anny Seretny i Ewy
Lipiľskiej (2005). W ksiĊůce autorki dokonaây podziaâu na nauczanie poszczególnych częœci systemu językowego i sprawnoœci językowych oraz przedstawiây metody pracy na lekcji. Kontynuację tej pozycji stanowiâ tom Z zagadnieľ dydaktyki języka polskiego jako obcego pod redakcjĊ Lipiľskiej i Seretny
(2006), w którym omówiono role uczniów i nauczycieli w procesie uczenia
się i nauczania JPJO, organizację procesu dydaktycznego, uwzględnianie kultury i wykorzystywanie tekstów literackich w nauczaniu JPJO, wreszcie – sytuację języka polskiego w œwiecie z uwzględnieniem rozpoczynajĊcego się
wówczas procesu certyfikacji JPJO. InnĊ waůnĊ pracĊ w tym zakresie jest
Planowanie lekcji języka obcego Iwony Janowskiej (2010), w której autorka opisaâa zasady tworzenia zajęý (planowanie wynikowe i metodyczne), wykorzystujĊc materiaây wyjœciowe w róůnych językach.
Osobny nurt stanowiây publikacje dotyczĊce nauczania języka polskiego
jako drugiego, w którym mieœciây się rozwaůania o nauczaniu dzieci polskich
i polskiego pochodzenia zamieszkaâych za granicĊ oraz dzieci mniejszoœci
narodowych i etnicznych, a takůe dzieci cudzoziemskich w Polsce. Naucza-
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nie polszczyzny dzieci polskich oraz polskiego pochodzenia zostaâo okreœlone w póŭniejszym okresie terminem język polski jako odziedziczony.
Omawiany przez Przemysâawa E. Gębala trzeci okres w rozwoju oœrodka
krakowskiego rozpoczĊâ się w 2011 roku i trwa do dziœ. W tym czasie powstaây prace wykorzystujĊce standardy europejskie obok rezultatów badaľ
takich języków obcych, jak: angielski, francuski, niemiecki, wâoski czy hiszpaľski. Za najwaůniejszĊ publikację moůna uznaý monografię Podejœcie zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykâadzie języka polskiego jako
obcego Iwony Janowskiej (2011), w której autorka omawia szczegóâowo cechy
podejœcia zadaniowego jako jednego z etapów rozwoju podejœcia komunikacyjnego w Europie, zapowiadajĊc takůe podejœcie zorientowane na dziaâanie
jako konsekwencję tego rozwoju. Warto tu wymieniý takůe Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2 Iwony Janowskiej, Ewy Lipiľskiej, Agnieszki Rabiej, Anny Seretny i Przemysâawa Turka (2011). W ksiĊůce
tej wykorzystano dotychczasowy dorobek krakowskich badaczy w celu przygotowania nowoczesnych i wszechstronnych programów nauczania. O sukcesie wydawniczym tej pozycji œwiadczy fakt, ůe w 2016 roku ukazaâo się jej
drugie wydanie, poprawione i uzupeânione.
Gębal poœwięciâ większĊ częœý swej ksiĊůki pracom autorów zwiĊzanych
z Uniwersytetem Jagielloľskim, traktujĊc je jako dorobek krakowskiej szkoây
glottodydaktyki porównawczej. Nie zapomniaâ jednak, ůe takie publikacje
powstawaây teů w pozostaâych oœrodkach akademickich w Polsce, i omówiâ
je w zakoľczeniu pracy. Tam przedstawiâ równieů dorobek innych centrów
uniwersyteckich w zakresie nauczania JPJO, dajĊc tym samym zwięzâe podsumowanie pracy caâej glottodydaktyki polonistycznej, tworzonej w róůnych
oœrodkach polskich i zagranicznych.
W przedmowie do recenzowanej pracy Wâadysâaw Miodunka, redaktor serii wydawniczej i twórca krakowskiej szkoây glottodydaktyki porównawczej,
podkreœliâ, ůe Przemysâaw E. Gębal jest autorem terminu glottodydaktyka porównawcza, gdyů to on zwróciâ uwagę na podobieľstwa prac realizowanych
w zakresie nauczania JPJO na Uniwersytecie Jagielloľskim i badaľ z zakresu
glottodydaktyki porównawczej powstajĊcych we Francji oraz w Niemczech,
a takůe jako pierwszy zaczĊâ œwiadomie uůywaý tego terminu (s. 7–8). Równoczeœnie sam prowadziâ badania porównawcze, przedstawione w monografii Modele ksztaâcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę
glottodydaktyki porównawczej.
Omawiana publikacja jest waůna z kilku powodów, spoœród których warto
wymieniý co najmniej dwa. Pozycja ta stanowi jednĊ z podstawowych prac
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pokazujĊcych istnienie i funkcjonowanie w Polsce glottodydaktyki porównawczej. Poza tym jest ona pierwszym i dotychczas jedynym podsumowaniem dorobku glottodydaktyki polonistycznej (wypracowanego w znacznej
mierze przez Katedrę Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagielloľskiego), a majĊcej istotny wpâyw na rozwój caâej dydaktyki języka polskiego
jako obcego.

