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AGATA SZYBURA 
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  

Porównywanie w glottodydaktyce polonistycznej 

Przemys aw E. G bal, 2014, Krakowska szko a glottodydaktyki porównawczej  
na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej,  

Ksi garnia Akademicka, Kraków, ss. 167. 

Przez wiele lat dydaktyka j zyka polskiego jako obcego rozwija a si  w Pol-

sce w cieniu dydaktyki j zyków obcych, a na filologiczn  scen  nauczania j -

zyków wesz a dopiero w latach 90. i na prze omie XX i XXI wieku. Tym-

czasem opublikowana niedawno ksi ka Przemys awa E. G bala dowodzi, 

e w glottodydaktyce polonistycznej ju  od lat 80. ubieg ego stulecia dzia o 

si  wiele ciekawych rzeczy, wartych poznania i docenienia. Proces powsta-

wania prac w tej dziedzinie autor pokazuje na przyk adzie bada  prowadzo-

nych w Katedrze J zyka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiello skie-

go i jej dzia alno ci dydaktycznej. Wiele spo ród powsta ych w tej jednostce 

publikacji sytuuje si  jego zdaniem w ramach krakowskiej szko y glottody-

daktyki porównawczej, której dorobek zosta  tu szczegó owo przeanalizo-

wany i pokazany. 

Przemys aw E. G bal ju  wcze niej zdradza  zainteresowanie podej ciem 

porównawczym w dydaktyce j zyków obcych, czego dowodz  dwie publika-

cje wydane w 2010 roku: monografia Dydaktyka kultury polskiej w kszta ceniu 

j zykowym cudzoziemców. Podej cie porównawcze (2010) oraz artyku  Poza granicami 

tradycyjnej glottodydaktyki: w stron  glottodydaktyki porównawczej, pomieszczony 

w tomie pokonferencyjnym Polonistyka bez granic pod redakcj  Ryszarda Ny-

cza, W adys awa Miodunki i Tomasza Kunza (2010, t. II, 76–79). Najpe -

niejsze jednak uj cie glottodydaktyki porównawczej przedstawi  w opubli-
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kowanej trzy lata pó niej monografii Modele kszta cenia nauczycieli j zyków ob-

cych w Polsce i w Niemczech. W stron  glottodydaktyki porównawczej, w której znala-

z a si  cz  Zarys koncepcji glottodydaktyki porównawczej (2013, 91–108), po-

przedzona rozdzia em Badania porównawcze w glottodydaktyce europejskiej na 

przyk adzie 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 W adys awa Miodunki, autor poda  w asn  definicj  

tego istotnego terminu: 

Glottodydaktyka porównawcza to subdyscyplina glottodydaktyki, zajmu-

j ca si  w wymiarze teoretycznym i empirycznym analiz  porównawcz  

sposobów organizacji i realizacji elementów kszta cenia j zykowego 

w ramach ró nych systemów edukacyjnych w kontek cie ich uwarunko-

wa  natury historycznej, spo eczno-ekonomicznej, politycznej i kulturo-

wej (2013, 95). 

Recenzowana monografia stanowi rozwini cie ogólnego spojrzenia na po-

dej cie porównawcze dostrzegalne w polskiej dydaktyce j zyków obcych, 

a przedstawione w ksi ce z 2013 roku. W pierwszym rozdziale omawianej 

pracy autor prezentuje w asn  wizj  rozwoju glottodydaktyki ogólnej w Pol-

sce, a tak e – na tym tle – rozwój glottodydaktyki polonistycznej, widzianej 

jako jedna z glottodydaktyk szczegó owych (s. 15–54). Najwi kszy wp yw na 

rozwój glottodydaktyki ogólnej mia y zdaniem G bala (powo uj cego si  na 

opinie ró nych autorytetów z Franciszkiem Grucz  na czele) Instytuty Lingwi-

styki Stosowanej, najpierw na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu, a potem na Uniwersytecie Warszawskim, wreszcie o rodki w innych 

szko ach wy szych w Polsce. G bal zauwa a dwa nurty w rozwoju glottodydak-

tyki polonistycznej. Pierwszym z nich jest prowadzone od po owy XX wieku 

nauczanie j zyka polskiego jako obcego, o którego wadze wiadczy m.in. 

fakt, e w 2011 roku 318 uczelni w 58 krajach wiata organizowa o takie 

kursy (s. 23). W Polsce kszta cenie cudzoziemców w j zyku polskim by o 

prowadzone od lat 50. minionego wieku, najpierw na Uniwersytecie ódz-

kim i Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie w 17 szko ach wy szych. Po-

nadto nauczanie j zyka polskiego jako drugiego po 2000 roku rozwijane jest 

niemal e we wszystkich du ych polskich miastach. Rozdzia  pierwszy omawia-

nej pracy zamykaj  rozwa ania autora na temat przewidywanych dróg roz-

woju glottodydaktyki polonistycznej w XXI wieku: dydaktyki zorientowanej 

na dzia anie, nauczania mi dzykulturowego i dydaktyki wieloj zyczno ci. 
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Znaczna cz  drugiego rozdzia u zawiera dok adn  analiz  dorobku nauko-

wego dydaktyków j zyka polskiego jako obcego z Uniwersytetu Jagiello skie-

go, uwzgl dniaj cych w swych badaniach osi gni cia dydaktyk takich j zyków, 

jak: angielski, francuski, niemiecki czy rosyjski, oraz standardy europejskie 

w wersji CEFR (ESOKJ). Analiz  t  poprzedza omówienie za o e  nauczania 

j zyka polskiego jako obcego przygotowanych przez W adys awa Miodunk , 

kierownika o rodka Uniwersytetu Jagiello skiego, w 1977 roku i rozwijanych 

w nast pnych latach. Zosta y one ukazane na tle s dów innych specjalistów 

na temat specyfiki nauczania j zyka polskiego jako obcego (dalej: JPJO). 

Przyj te przez Miodunk  za o enia mo na sprowadzi  na potrzeby niniej-

szej recenzji do kilku podstawowych tez: 1) w teorii i metodologii bada  na-

le y nawi zywa  do dorobku wiatowego j zykoznawstwa stosowanego przy 

nauczaniu j zyków obcych (g ównie angielskiego, francuskiego i niemieckiego); 

2) rodowisko specjalistów w zakresie nauczania JPJO powinno rozwija  si  

we wspó pracy z przedstawicielami dydaktyki j zyków wiatowych w Polsce; 

3) nowe opracowania teoretyczne powinny by  mo liwie szybko zastosowane 

podczas przygotowywania pomocy dydaktycznych do nauczania JPJO; 4) ro-

dowisko specjalistów w zakresie nauczania JPJO na Uniwersytecie Jagiello -

skim nale y wzbogaci  poprzez zatrudnianie neofilologów obok polonistów. 

Ca y dorobek o rodka krakowskiego G bal podzieli  na trzy okresy. 

Pierwszy z nich, w którym opublikowano sze  monografii i tom zbiorowy, 

to czas mi dzy 1980 a 1996 rokiem. Etap ten otwiera wydanie ksi ki Teoria 

pól j zykowych Miodunki (1980), a zamyka opracowanie Komputer w nauczaniu 

j zyka polskiego jako obcego Roberta D bskiego (1996). W okresie tym wyra nie 

widoczne by y dwa nurty: nawi zuj ce do prac francuskich lingwistów bada-

nia polskiego s ownictwa tematycznego prowadzone przez W adys awa 

Miodunk  i Zofi  Cygal-Krupow  oraz tworzenie podstaw podej cia komu-

nikacyjnego w nauczaniu JPJO, do czego przyczyni y si  bezpo rednio ba-

dania Urszuli Czarneckiej i Waldemara Martyniuka. Swoiste podsumowanie 

prowadzonych wtedy bada  stanowi tom J zyk polski jako obcy. Programy nau-

czania na tle bada  wspó czesnej polszczyzny pod redakcj  W adys awa Miodunki 

(1992), zawieraj cy artyku y Miodunki, Haliny Zgó kowej i Waldemara Mar-

tyniuka, wykorzystuj cych dorobek dydaktyki angielskiej, ameryka skiej, 

francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej oraz ustalenia specjalistów z zespo u Zo-

fii Kurzowej w zakresie analizy ilo ciowej gramatyki i sk adni wspó czesnej 

polszczyzny telewizyjnej. 

W drugim okresie, przypadaj cym na lata 1997–2010, ukaza o si  pi  

monografii naukowych i cztery prace zbiorowe. Autor wyró ni  na tym eta-
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pie kilka nurtów badawczych. Pierwszy z nich stanowi y prace Anny Seretny, 

która pocz tkowo prowadzi a badania z zakresu semantyki i leksykografii 

porównawczej, zestawiaj c dokonania leksykografii dydaktycznej j zyka an-

gielskiego (s owniki ameryka skie i brytyjskie) ze s ownikami j zyka pol-

skiego dla cudzoziemców. Nast pnie opublikowa a monografi  Kompetencja 

leksykalna ucz cych si  j zyka polskiego jako obcego w wietle bada  ilo ciowych (2011), 

w której dokona a analizy znajomo ci s ownictwa polskiego u cudzoziem-

ców ucz cych si  polszczyzny na sze ciu poziomach zaawansowania j zyko-

wego. A. Seretny wykorzysta a w niej wa ne prace europejskie i ameryka -

skie, a szczególnie badania brytyjskie. 

Drugi nurt stanowi y prace odnosz ce si  do prezentowania realiów i kul-

tury polskiej w ramach nauczania JPJO, rozpocz te w 2004 roku publikacj  

tomu Kultura w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania 

– pomoce dydaktyczne pod redakcj  W. Miodunki. Najwa niejsz  spo ród nich 

by a wspomniana ju  ksi ka P.E. G bala Dydaktyka kultury polskiej w kszta -

ceniu j zykowym cudzoziemców. Podej cie porównawcze (2010), w której autor wyko-

rzystywa  do wiadczenia niemieckie i francuskie oraz standardy europejskie, 

proponuj c w asne rozwi zania dydaktyczne w nauczaniu kultury polskiej na 

poszczególnych poziomach zaawansowania. 

W trzecim nurcie prac znalaz y si  publikacje zwi zane z metodyk  nau-

czania j zyka polskiego jako obcego oraz jego planowaniem. Wymieni  na-

le y tu ABC metodyki nauczania j zyka polskiego jako obcego Anny Seretny i Ewy 

Lipi skiej (2005). W ksi ce autorki dokona y podzia u na nauczanie poszcze-

gólnych cz ci systemu j zykowego i sprawno ci j zykowych oraz przedsta-

wi y metody pracy na lekcji. Kontynuacj  tej pozycji stanowi  tom Z zagad-

nie  dydaktyki j zyka polskiego jako obcego pod redakcj  Lipi skiej i Seretny 

(2006), w którym omówiono role uczniów i nauczycieli w procesie uczenia 

si  i nauczania JPJO, organizacj  procesu dydaktycznego, uwzgl dnianie kul-

tury i wykorzystywanie tekstów literackich w nauczaniu JPJO, wreszcie – sy-

tuacj  j zyka polskiego w wiecie z uwzgl dnieniem rozpoczynaj cego si  

wówczas procesu certyfikacji JPJO. Inn  wa n  prac  w tym zakresie jest 

Planowanie lekcji j zyka obcego Iwony Janowskiej (2010), w której autorka opisa-

a zasady tworzenia zaj  (planowanie wynikowe i metodyczne), wykorzystu-

j c materia y wyj ciowe w ró nych j zykach. 

Osobny nurt stanowi y publikacje dotycz ce nauczania j zyka polskiego 

jako drugiego, w którym mie ci y si  rozwa ania o nauczaniu dzieci polskich 

i polskiego pochodzenia zamieszka ych za granic  oraz dzieci mniejszo ci 

narodowych i etnicznych, a tak e dzieci cudzoziemskich w Polsce. Naucza-
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nie polszczyzny dzieci polskich oraz polskiego pochodzenia zosta o okre-

lone w pó niejszym okresie terminem j zyk polski jako odziedziczony. 

Omawiany przez Przemys awa E. G bala trzeci okres w rozwoju o rodka 

krakowskiego rozpocz  si  w 2011 roku i trwa do dzi . W tym czasie po-

wsta y prace wykorzystuj ce standardy europejskie obok rezultatów bada  

takich j zyków obcych, jak: angielski, francuski, niemiecki, w oski czy hisz-

pa ski. Za najwa niejsz  publikacj  mo na uzna  monografi  Podej cie zada-

niowe do nauczania i uczenia si  j zyków obcych. Na przyk adzie j zyka polskiego jako 

obcego Iwony Janowskiej (2011), w której autorka omawia szczegó owo cechy 

podej cia zadaniowego jako jednego z etapów rozwoju podej cia komunika-

cyjnego w Europie, zapowiadaj c tak e podej cie zorientowane na dzia anie 

jako konsekwencj  tego rozwoju. Warto tu wymieni  tak e Programy naucza-

nia j zyka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2 Iwony Janowskiej, Ewy Lipi -

skiej, Agnieszki Rabiej, Anny Seretny i Przemys awa Turka (2011). W ksi ce 

tej wykorzystano dotychczasowy dorobek krakowskich badaczy w celu przy-

gotowania nowoczesnych i wszechstronnych programów nauczania. O suk-

cesie wydawniczym tej pozycji wiadczy fakt, e w 2016 roku ukaza o si  jej 

drugie wydanie, poprawione i uzupe nione. 

G bal po wi ci  wi ksz  cz  swej ksi ki pracom autorów zwi zanych 

z Uniwersytetem Jagiello skim, traktuj c je jako dorobek krakowskiej szko y 

glottodydaktyki porównawczej. Nie zapomnia  jednak, e takie publikacje 

powstawa y te  w pozosta ych o rodkach akademickich w Polsce, i omówi  

je w zako czeniu pracy. Tam przedstawi  równie  dorobek innych centrów 

uniwersyteckich w zakresie nauczania JPJO, daj c tym samym zwi z e pod-

sumowanie pracy ca ej glottodydaktyki polonistycznej, tworzonej w ró nych 

o rodkach polskich i zagranicznych. 

W przedmowie do recenzowanej pracy W adys aw Miodunka, redaktor se-

rii wydawniczej i twórca krakowskiej szko y glottodydaktyki porównawczej, 

podkre li , e Przemys aw E. G bal jest autorem terminu glottodydaktyka po-

równawcza, gdy  to on zwróci  uwag  na podobie stwa prac realizowanych 

w zakresie nauczania JPJO na Uniwersytecie Jagiello skim i bada  z zakresu 

glottodydaktyki porównawczej powstaj cych we Francji oraz w Niemczech, 

a tak e jako pierwszy zacz  wiadomie u ywa  tego terminu (s. 7–8). Rów-

nocze nie sam prowadzi  badania porównawcze, przedstawione w monogra-

fii Modele kszta cenia nauczycieli j zyków obcych w Polsce i w Niemczech. W stron  

glottodydaktyki porównawczej. 

Omawiana publikacja jest wa na z kilku powodów, spo ród których warto 

wymieni  co najmniej dwa. Pozycja ta stanowi jedn  z podstawowych prac 
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pokazuj cych istnienie i funkcjonowanie w Polsce glottodydaktyki porów-

nawczej. Poza tym jest ona pierwszym i dotychczas jedynym podsumowa-

niem dorobku glottodydaktyki polonistycznej (wypracowanego w znacznej 

mierze przez Katedr  J zyka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiello -

skiego), a maj cej istotny wp yw na rozwój ca ej dydaktyki j zyka polskiego 

jako obcego. 


