POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2021 • 2 (28)
doi: 10.31261/PS_P.2021.28.03

ISSN 2353-9844

G a b r ie la Olc h ow a

https://orcid.org/0000-0003-2328-6403

Un i we rs y te t M ate ja B e la w Bań sk ie j B y str z yc y
Ba ń s k a B y s t r z yca, Słow acja
Un i we rs y te t Pre szow sk i w Pre szow ie
Pre s zów, S ł ow acja

Edukacja klimatyczna w podręcznikach
do nauczania języka polskiego jako obcego
dla poziomu A2*
Climate education in textbooks for teaching Polish
as a foreign language for A2 level*

Abstract:

Keywords:
Abstrakt:

*

Problems of climate education interest many teachers, first of all natural scientists, but more and more often humanities
scholars – historians and philologists, including teachers of Polish as a foreign language. This important aspect should
be reflected in the education system, and therefore should be included in the textbooks for teaching the language. The
article is an attempt to answer the question as to the thematic scope in which textbooks for teaching Polish as a foreign
language consider the aspect of climate education. It discusses the information they contain, as well as the form in which
it is presented, and the attitude to the respective issues.
As foreigners learning Polish acquire information on Poland and Poles mainly from textbooks, the picture of Poland and
Poles that emerges from the analysed texts on climate, which include texts on weather, climate change and its consequences, as well as texts touching upon aspects of climate protection and protection of fauna and flora, was examined. The
analysis covered books from the series “Hurra!!! Po polsku” and “Polski, krok po kroku” for the A2 primary level.
Polish as a foreign language, climate, ecology, education, textbooks
Problematyka edukacji klimatycznej budzi zainteresowanie wielu nauczycieli, przede wszystkim przedmiotów przyrodniczych, ale coraz częściej humanistów – historyków, filologów, w tym także nauczycieli języka polskiego jako obcego. Jej
istotny wymiar powinien znaleźć odzwierciedlenie w systemie kształcenia, a zatem także powinien pojawić się w podręcznikach do nauczania języka. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: w jakim zakresie podręczniki do nauczania
języka polskiego jako obcego uwzględniają problematykę edukacji klimatycznej. Przedmiotem zainteresowania uczynio-

Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu VF no 22020071: The V4 Hu-

manities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations
(HEC). Zostało wygłoszone na konferencji projektu HEC w marcu 2021 r.
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no zawarte w nich informacje na badany temat, a także formę, w jakiej są one przedstawiane, jak również stosunek do
tych zagadnień.
Ponieważ cudzoziemcy uczący się języka polskiego jako obcego czerpią wiadomości o Polsce i Polakach głównie z treści
zamieszczonych w podręcznikach, dlatego został przybliżony obraz Polski i Polaków, jaki wyłania się z zanalizowanych
tekstów poświęconych klimatowi. Wzięto pod uwagę teksty dotyczące pogody, zmian klimatu i ich skutków, jak również
teksty, w których porusza się aspekty ochrony klimatu, ochrony fauny i flory. Analizą objęto książki dla poziomu podstawowego A2 z serii Hurra!!! Po Polsku i Polski, Krok po Kroku.
język polski jako obcy, klimat, ekologia, edukacja, podręczniki

Problematyka edukacji klimatycznej budzi zainteresowanie wielu nauczycieli, przede wszystkim tych, którzy uczą przedmiotów przyrodniczych, ale coraz częściej również humanistów – historyków, filologów,
w tym także nauczycieli języka polskiego jako obcego. Waga tej tematyki powinna znaleźć odzwierciedlenie w systemie kształcenia, a zatem
treści związane z edukacją klimatyczną powinny się pojawić w podręcznikach do nauczania języka.
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego uwzględniają problematykę edukacji klimatycznej. Przedmiotem zainteresowania będą zawarte w nich informacje na ten temat, a także forma, w jakiej
są one przedstawiane, jak również stosunek do tych zagadnień.
Niezmiernie ważne są badania językowego obrazu świata zawartego
w podręcznikach do nauczania języków obcych. Jak wiadomo, cudzoziemcy uczący się języka polskiego jako obcego czerpią informacje o Polsce i Polakach głównie z treści zamieszczonych w podręcznikach. To one
kreują w świadomości uczących się wizerunek naszego państwa i nas samych, dlatego proponowane materiały glottodydaktyczne powinny być
starannie dobierane również pod tym kątem. Interesujące będzie zatem
przyjrzenie się obrazowi Polski i Polaków, jaki wyłania się z tekstów poświęconych klimatowi. Na analizowany materiał składają się teksty dotyczące pogody, zmian klimatycznych i ich skutków, jak również te, w których porusza się aspekty ochrony klimatu, ochrony fauny i flory.
Analizą objęto książki dla poziomu podstawowego A2 z serii Hurra!!!
Po polsku oraz Polski, Krok po Kroku, które cieszą się popularnością
wśród lektorów i uczących się języka polskiego.
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Hurra!!! Po Polsku to pierwszy całościowy pakiet pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego dla poziomów A1, A2, B1,
składający się z podręczników studenta z nagraniami i testami sprawdzającymi, zeszytów ćwiczeń wraz z kluczem i audio CD oraz transkrypcjami tekstów, ale również z podręczników nauczyciela z testami
sprawdzającymi i propozycjami gier językowych oraz z dodatkowych
pozycji: Test kwalifikacyjny i Odkrywamy język polski. Gramatyka dla
uczących (się) języka polskiego jako obcego. Seria powstała na podstawie
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i standardów wymagań egzaminacyjnych w ramach projektu UE Lingua 2 w programie
Socrates. W publikacjach zastosowano podejście komunikacyjne, zgodnie z nowoczesnymi metodami nauczania.
Na końcowych stronach książek z tej serii wymienia się 13 powodów,
dla których warto sięgnąć po tę pozycje. Między innymi podaje się
w puntach:
6. W każdej lekcji bogaty materiał ilustrujący współczesną Polskę i pokazujący realia życia codziennego. 7. Aktualne tematy prezentowane w autentycznych sytuacjach z życia codziennego, które wprowadzają informacje
kulturalno- i realioznawcze oraz odpowiadają praktycznym potrzebom
komunikacyjnym uczących się (Burkat, Jasińska, 2010a).

Seria Polski, Krok po Kroku zawiera podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla
studentów oraz płyty CD dla poziomu A1, A2/B1, podręcznik nauczyciela, Gry i zabawy językowe i najnowsze Tablice gramatyczne. Warto
dodać, że książki przeznaczone są do pracy pod kierunkiem nauczyciela, jak również mogą być wykorzystane do samodzielnej nauki, ponieważ są zintegrowane z platformą e-polish.eu. Autorki piszą we wstępie,
że „osoby korzystające z nich zostaną zanurzone w polskim środowisku,
będą nie tylko uczyć się języka, lecz również chodzić na zakupy i do
restauracji, gotować, zwiedzać ciekawe miejsca, poznawać polską kulturę, zwyczaje i doświadczać polskiej gościnności” (Stempek, Stelmach,
2013). Za ciekawe należy uznać także to, że współczesny językowy obraz Polaków wyłaniający się z omawianej serii budowany jest zarówno
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przez Polaków, jak i cudzoziemców przyjeżdżających na kursy języka
polskiego do Polski – bohaterów tekstów w podręcznikach.
Obie serie wybrano do analizy, ponieważ są to kompleksowe i spójne opracowania do nauczania języka polskiego jako obcego, po które
chętnie sięgają lektorzy doceniający przede wszystkim ich walory dydaktyczne.
Materiał badawczy stanowią podręczniki przeznaczone dla studenta na poziomie A2: Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta i Zeszyt
ćwiczeń 2 autorstwa Agnieszki Burkat i Agnieszki Jasińskiej oraz podręcznik Polski, krok po kroku 2 i uzupełniający go Zeszyt ćwiczeń 2 – autorstwa Iwony Stempek i Anny Stelmach, wraz z tekstami nagrań oraz
ćwiczeniami gramatycznymi i leksykalnymi.
Teksty zamieszczone w podręcznikach dla poziomu A2 wprowadzają
cudzoziemców w świat polskiej kultury, przybliżają codzienne życie Polaków, ale czy poruszają kwestie klimatyczne (tak bardzo aktualne) i pokazują postawy Polaków względem tej problematyki? Przegląd wymienionych wyżej materiałów dydaktycznych dla poziomu podstawowego
A2 pozwoli określić, jaki jest w nich zakres treści klimatycznych. Otóż,
w podręczniku Hurra!!! Po polsku 2 na 20 jednostek lekcyjnych 3 dotyczą
klimatu, przyrody i ekologii, natomiast w Polski, krok po kroku 2, gdzie
jednostek lekcyjnych jest więcej, bo 23 – dwie poruszają tę problematykę.
W podręczniku studenta i paralelnie w zeszycie ćwiczeń Hurra!!! Po
polsku 2 interesujące nas treści znajdują się w lekcji 7. zatytułowanej
Wieś i przyroda. Zamieszczony w niej materiał pozwala studentowi nabyć umiejętności opowiadania o środowisku naturalnym i opisywania
życia na wsi (Na wsi zdrowiej), a także argumentowania, dlaczego życie w mieście jest niezdrowe (Życie w mieście to koszmar). W zamieszczonym tekście mowa jest o zanieczyszczeniu środowiska naturalnego,
o czym alarmują lekarze, którzy stwierdzają, że coraz więcej dzieci i dorosłych cierpi na alergie, choroby serca i dróg oddechowych.
Z kolei w miejscu poświęconym nauczaniu, jak przekonywać innych,
student może wypowiedzieć się na temat: „Czy ochrona środowiska naturalnego to dla Pana/Pani ważny problem? Proszę przekonać kolegę/
koleżankę, że warto lub nie warto: żyć ekologicznie, segregować śmieci,
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działać w organizacjach ekologicznych, być wegetarianinem” (Burkat,
Jasińska, 2010a: 55). Na końcu lekcji znajdują się opinie zwolenników
i przeciwników ogrodów zoologicznych, ekspertów: zoologa, przedstawiciela organizacji ekologicznej i dyrektora zoo, które mają pomóc
studentowi w przedstawieniu swojego zdania na temat budzący wiele
kontrowersji. W Zeszycie ćwiczeń 2 znajduje się tekst pt. SOS dla Polskiej
Amazonii – Narwiański Park Narodowy, z którego cudzoziemiec dowiaduje się, że to ostatni naturalny fragment Narwi, miejsce, gdzie żyje
wiele rzadkich gatunków zwierząt. Podkreśla się, że w ostatnich latach
poziom wody w Narwi drastycznie się obniżył, dlatego planowany jest
proces rewitalizacji doliny rzeki (Burkat, Jasińska, 2010b: 30).
W omawianym podręczniku Hurra!!! Po polsku 2 treści klimatyczne
można znaleźć jeszcze w lekcji 13. zatytułowanej Samopoczucie i w lekcji 14. poświęconej turystyce. W pierwszej z nich znajdują się informacje
na temat zdrowego stylu życia, w tekście Co decyduje o naszym samopoczuciu? opisana jest meteoropatia, czyli wpływ pogody na samopoczucie
i meteoropata, który reaguje na zmiany pogody, temperatury i ciśnienia atmosferycznego. W drugiej z przytaczanych lekcji zamieszczono
tekst Zmiana klimatu w rozwoju turystyki, z którego wynika, że pobyt
w znanych kurortach stanie się niemożliwy z racji zmian klimatycznych
powodujących suszę w krajach basenu Morza Śródziemnego, przestrzega się, że część nisko położonych terenów znajdzie się pod wodą. Tekst
kończy się słowami:
Niestety, większość państw wciąż niepoważnie traktuje prognozy długoterminowe. Nikt nie przygotowuje się do tego typu zmian. A przecież
efekty mogą być opłakane. Wielu naukowców mimo to stale pracuje nad
prognozami pogody dla poszczególnych regonów. Już dziś z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, jak będzie wyglądać sytuacja pogodowa w konkretnym regionie w ciągu najbliższych kliku lat (Burkat,
Jasińska, 2010a: 125).

W podręczniku Polski, krok po kroku 2 problematyce ekologicznej poświęcona jest przede wszystkim Lekcja 19. – Zielono mi, w której jest
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mowa o proekologicznych zasadach stosowanych w gospodarstwie domowym, zwłaszcza o tym, jak należy segregować śmieci. Zaś w zeszycie
ćwiczeń znajdziemy tytuł Jak można dbać o Ziemię?
Z dokonanego przeglądu wynika, że większy zakres treści dotyczących klimatu, jego zmian i wpływu na nas oraz na nasze środowisko znajduje się w serii Hurra!!! Po Polsku. Z kolei elementy
graficzne, które powinny ilustrować przekazywane informacje lub
stanowić ich uzupełnienie, zdecydowanie przeważają w serii Polski,
Krok po Kroku. Ciekawym zabiegiem jest użycie obrazków z tytułami gazet, dzięki którym wprowadza się nową problematykę wraz
ze słownictwem np.: Deficyt wody pitnej, Segregacja odpadów, Nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt, Elektrośmieci, Odpady radioaktywne, Redukcja emisji CO2, Odnawialne źródła energii,
Wielokrotnie przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza, Samochody o napędzie elektrycznym, Globalne ocieplenie, Biodegradacja.
Podobnie w Zeszycie ćwiczeń 2 – Kompostowanie, Nawozy i środki
ochrony roślin, Kwaśne deszcze, Żarówki energooszczędne, Zbiorniki
na deszczówkę, Selektywna zbiórka odpadów, Oczyszczanie ścieków,
Ekojazda, Organizmy modyfikowane genetycznie. Tytuły gazet wykorzystano także w lekcji o królestwie zwierząt, wskazują one na następujące problemy: Maltretowanie zwierząt, Nie testowane na zwierzętach, Konie na rzeź, Doświadczenia na zwierzętach, Greenpeace,
Kurze fermy, Walki byków, Futra naturalne, Wegetarianizm, Schroniska dla zwierząt, cyrk, ogród zoologiczny.
Katarzyna Stankiewicz i Anna Żurek, które badały obraz Polski i Polaka w serii Hurra!!!, stwierdzają:
Obraz ten jest bliski pozytywnemu stereotypowi Europejczyka, funkcjonującemu w społeczeństwie polskim. (…) autorki serii Hurra!!! dostrzegają
w Polakach typowych Europejczyków. W swoich materiałach do nauki języka polskiego przedstawiły proces „stawania się Polaków Europejczykami, koncentrując się przy tym na młodym pokoleniu” (…) W serii Hurra!!!
przedstawiono specyficzny obraz Polaków – Polaka i Polki (!) – nowoczesnych i europejskich. Z jednej strony miały na to wpływ przyjęte przez au-
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torki podręczników wytyczne unijnej polityki edukacyjnej, z drugiej zaś
ich osobiste preferencje, postawy i system wartości (Stankiewicz, Żurek,
2010: 501–503).

Podobnie Aneta Strzelecka, która analizowała językowy obraz w serii
Polski, Krok po Kroku, doszła do wniosku, że „w podręcznikach przedstawiony został dość nowoczesny obraz Polski i Polaków” (Strzelecka,
2014: 105).
Czy równie europejski i nowoczesny obraz Polski, a zwłaszcza poglądów Polaków na kwestie ekologiczne, został zawarty w opisywanym materiale dydaktycznym? W Hurra!!! Po polsku 2 podaje się, że
Polska to kraj, w którym coraz więcej dzieci i dorosłych cierpi na alergie, choroby dróg oddechowych, choroby serca. Zarazem podkreśla
się, że w polskich mediach degradacja środowiska naturalnego staje
się ważnym tematem, o czym może świadczyć zamieszczony w podręczniku reportaż z gminy Wodzisław, w której doszło do zanieczyszczenia wody odpadami chemicznymi – do tego stopnia, że mogło to
być niebezpieczna dla życia. Jednym z przykładów prezentujących
postawy Polaków wobec przyrody jest zainicjowany oddolnie plan
ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego poprzez rewitalizację
doliny rzeki. Z kolei z zamieszczonych w podręczniku danych statystycznych wynika, że 60 procent Polaków deklaruje miłość do natury,
bywa jednak, że zachowujemy się wobec niej niefrasobliwie. Dalsze
liczby potwierdzają, że Polacy lubią zwierzęta, czego dowodzi fakt, że
35 procent Polaków trzyma zwierzę w domu, w tym 5 milionów ma
psa, a 3 miliony kota. Ponadto prezentowe teksty informują, że wśród
Polaków są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy ogrodów zoologicznych. Oprócz tego studenci dowiadują się, że na urlop nie warto
jeździć nad Bałtyk, ponieważ pogoda jest tam niepewna, często pada
albo jest zimno – w przeciwieństwie do Mazur, gdzie można zobaczyć
prawdziwą przyrodę.
Natomiast w Polski, krok po kroku 2 zagadnienia klimatyczne, ekologiczne omawiane są ogólnie, bez specyfikacji państwowej. Wyjątek
stanowi tekst, w którym wspomina się smog wiszący nad Krakowem.
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Zatem w jaki sposób kształci się postawy studentów wobec zagadnień
klimatycznych, a szerzej – ekologicznych? Otóż w serii Hurra!!! wykorzystuje się do tego celu wypowiedzi autorytetów, nie są to jednak opinie
konkretnych osób, ale grup zawodowych, np. lekarzy, którzy alarmują,
że zanieczyszczenie środowiska źle wpływa na zdrowie dorosłych i dzieci (Burkat, Jasińska 2010a: 54), a także naukowców, którzy przestrzegają, że dochodzi do poważnych zmian klimatu (Burakt, Jasińska, 2010a:
125). W ćwiczeniach zaś znajdują się polecenia skłaniające uczącego do
ustosunkowania się wobec określonego problemu oraz do jego oceny,
do prezentacji własnego stanowiska – przy czym nie narzuca się postaw
proekologicznych. Świadczą o tym pytania: „Czy ochrona środowiska
naturalnego to dla Pana/Pani ważny problem?; Proszę przekonać kolegę/ koleżankę, że warto lub nie warto: żyć ekologicznie, segregować
śmieci, działać w organizacjach ekologicznych, być wegetarianinem”
(Burkat, Jasińska, 2010a: 55).
W książce Polski, krok po kroku 2 zachowania proklimatyczne i proekologiczne prezentuje się w formie dekalogu, z wykorzystaniem trybu
rozkazującego, np.: segreguj śmieci, kupuj żywność lokalną, sezonową,
unikaj artykułów jednorazowych, obniż temperaturę w domu o minimum
1 stopień, zainwestuj np. w kolektory słoneczne, oddawaj „elektrośmieci”
do wyznaczonych punktów, nie myj naczyń pod bieżącą wodą, korzystaj
z transportu publicznego. Podobnie w Zeszycie ćwiczeń 2 podaje się obligatoryjne zachowania: żyj ekologicznie, eliminuj straty energii, wymień
tradycyjne żarówki na energooszczędne, bierz prysznic zamiast kąpieli,
dokręcaj krany itp.
W nagraniach dołączonych do podręcznika również występuje podobny, kategoryczny ton: Nigdy, nie ubrałabym futra, bo jest okupione cierpieniem zwierząt. Nie kupuję już jajek z „trójką” (Stempek, Stelmach 2013: 125) itp., ale znalazła się tu także wypowiedź wolontariusza
międzynarodowej organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska:
„Kiedy ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy” (Stempek, Stelmach 2013: 125). Oprócz
informacji o ekologach, którzy protestują przeciw budowie autostrad,
testom na zwierzętach, elektrowni atomowej, zawarto tu także wypo-
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wiedzi zwykłych ludzi wykonujących różne zawodów, którzy przekonują, że niewiele trzeba, by dbać o środowisko, np. w opinii sekretarki
wystarczy wyłączyć urządzenia, kiedy ich już nie używamy, drukować
dwustronnie lub na makulaturze, zgniatać butelki przed wyrzuceniem,
używać swoich kubków i sztućców zamiast plastikowych itd. (Stempek,
Stelmach 2014: 93). Wreszcie nie brakuje postulatów, jak na przykład:
dbajmy o przyrodę, naszą Ziemię, czystość trawników (Stempek, Stelmach 2013: 129).
Podsumowując, problematyka klimatyczna i ekologiczna jest obecna
w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. W tych
przeznaczonych dla poziomu podstawowego A2 zajmuje ona stosunkowo niewiele miejsca. Z dokonanego przeglądu wynika, że szerszy
zakres tematów dotyczących klimatu znajdzie student korzystający
z Hurra!!! Po polsku 2, natomiast treści ekologiczne, zwłaszcza w formie graficznej i dźwiękowej, są obecne w Polski, krok po kroku 2. Istotny
jest również kontekst, w którym ukazywane są interesujące nas zagadnienia. Można wnioskować, że w materiałach dydaktycznych Polski,
krok po kroku 2 właściwie nie przekazuje się wiedzy na temat klimatu
i ochrony środowiska, bazuje się na polskich realiach, ale są one pokazywane w kontekście globalnym, bez przynależności państwowej.
Z kolei w Hurra!!! Po polsku 2 mamy odwołania do problemów klimatycznych i ekologicznych ważnych w Polsce – a więc nurtujących
Polaków. Jednocześnie odnotowano różne sposoby porządkowania
i interpretacji prezentowanych zagadnień, związanych z określonym
stosunkiem wobec badanych kwestii. W Hurra!!! Po polsku 2 studenci mogą wypowiadać się na temat ochrony środowiska, wartościować
zachowania proekologiczne, co nie jest możliwe w przypadku podręcznika Polski, krok po kroku 2, w którym wręcz narzuca się postawy
proekologiczne.
Oczywiście, mówienie o tak istotnej problematyce staje się w pełni
możliwe dopiero na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, dlatego należy docenić to, że Autorkom udało się zawrzeć pewne
treści dotyczące ekologii już w podręcznikach przeznaczonych dla poziomu podstawowego.
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