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„Język polski ponad granicami”  
w czasie pandemii.  
Opis wybranych strategii  
komunikacyjno-edukacyjnych
“Polish language beyond borders” during the pandemic. 
Description of selected communication and educational strategies

Abstract:  The article stems from interest in the development of effective techniques and methods to support learners of foreign 
languages and cultures. The communication and educational strategies discussed in the text are an integral part of the 
project “Język polski ponad granicami” [“Polish language beyond borders”], implemented during the current pandemic. 
The difficulties that emerged made it necessary to develop alternative methods and forms of education, including ones 
using modern media and technologies, allowing the Polish diaspora community in Brazil to learn and rediscover the Polish 
language and culture. The assumptions underlying the project exemplify the value of combining, in the glottodidactic pro-
cess, the culture and language inherited (for some learners, a second and/or a foreign language), as qualities that foster 
communication, integration, self-discovery, the creation of a sense of community and other activities related to language 
learning in action, in diverse spaces, contexts, situations and interactions (despite the pandemic). The study used the 
action research approach with its four phases: planning, action, observation, and reflection. The material collected allows 
us to conclude that an intercultural approach in foreign language teaching and in related forms of education is currently 
one of the most appropriate ways of teaching Polish as a foreign language. The presented considerations fit within the line 
of interdisciplinary research on the Polish language in the world, multilingualism, and Polish glottodidactics. 

Keywords:  Polish language, borders, pandemic, education, communication, community

Abstrakt:  Artykuł wyrasta z zainteresowania wypracowaniem skutecznych technik i metod wspierania osób uczących się obcych 
języków i kultur. Omówione w tekście strategie komunikacyjno-edukacyjne są integralną częścią projektu „Język polski 
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ponad granicami”, którego realizacja przypadła na czas panującej pandemii. Zaistniałe utrudnienia narzuciły koniecz-
ność wypracowania alternatywnych metod i form kształcenia, między innymi z zastosowaniem nowoczesnych mediów 
i technologii, dzięki którym środowisko polonijne w Brazylii może poznawać i na nawo odkrywać język polski i polską 
kulturę. Założenia omawianego projektu egzemplifikują walory łączenia w procesie glottodydaktycznym kultury i języka 
dziedziczonego (a dla niektórych uczących się drugiego i/lub obcego) jako wartości sprzyjających komunikacji, integracji, 
samopoznaniu, tworzeniu poczucia wspólnoty oraz innym aktywnościom związanym z uczeniem się języka w działaniu, 
w różnych przestrzeniach, kontekstach, sytuacjach i interakcjach (mimo pandemii). W badaniach zastosowano podejście 
action research z jego czterema fazami: planowaniem, działaniem, obserwacjami i refleksjami. Zebrany materiał upraw-
nia do sformułowania wniosku, iż podejście interkulturowe w dydaktyce języków obcych i w pokrewnych jej formach 
kształcenia jest obecnie jedną z najtrafniejszych dróg nauczania języka polskiego jako obcego. Przedstawione rozważania 
wpisują się w nurt badań interdyscyplinarnych nad językiem polskim w świecie, wielojęzycznością i glottodydaktyką po-
lonistyczną.

Słowa kluczowe:  język polski, granice, pandemia, edukacja, komunikacja, wspólnota

Język jest wyrazem solidarności z  narodem, oraz wszystkimi Polakami, 
niezależnie od tego, gdzie się znajdują; to świadome lub nieświadome od-
woływanie się do całego kulturowego dorobku Polaków. Ma to szczególne 
znaczenie w  dobie procesów globalizacyjnych, które sprzyjają unifikacji 
wieloetnicznych społeczeństw (Smolicz, 1990: 11).

 

Problematyka artykułu wpisuje się w nurt badań interdyscyplinarnych 
– w tym glottodydaktycznych – których przedmiotem są metody i tech-
niki wspierania osób uczących się języków i  kultur (obcych, dziedzi-
czonych). Są wśród nich również członkowie licznych w  świecie spo-
łeczności polonijnych – dla których język polski i jego kultura stanowią 
wielowymiarową wartość. Świadectwem tego są między innymi publi-
kacje, w tym pamiętniki, dzienniki, wspomnienia, wywiady ludzi do-
świadczonych i doświadczanych w różny sposób wewnętrzną potrzebą 
łączenia znajomości języka kraju osiedlenia i posługiwania się nim przy 
jednoczesnej chęci uczenia się czy też zachowywania znajomości języka 
dziedziczonego. Niezależnie od okoliczności (których tutaj szerzej opi-
sywać nie będziemy) każde tego typu doświadczenia i związane z nimi 
motywacje, uwarunkowania, procesy dostarczają wielu argumentów, 
pozwalających opisywać język (ojczysty, obcy, dziedziczony) nie tylko 
jako narzędzie komunikacji, działania, poznawania świata, ale też war-
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tość kulturową, która z definicji jest tym, co dobre, cenne, ważne, pożą-
dane, co odgrywa doniosłą rolę w życiu człowieka, społeczności, grupy 
(Puzynina, 1993; Ożóg, 2016). Bardzo dobrze wyraża to zamieszczony 
fragment jednej z wypowiedzi

Wielu z nas uważa się za Polaków pomimo długoletniego pobytu w kra-
jach, których obywatelstwo już posiadamy. Inni, tak jak ja, nie, nie są Po-
lakami. Urodziliśmy się za granicą (…) jednakże stale utrzymujemy żywy 
kontakt z  naszymi rodzinami w  kraju, z  narodem polskim i  z  dziedzic-
twem kultury, w której tkwimy korzeniami (…). Stanowimy tę szczęśliwą 
część rodzaju ludzkiego, która uczestniczy w  dwóch kulturach: w  kraju, 
w którym żyjemy obecnie, i kraju, z którego pochodzimy. Co więcej, mamy 
możliwość porównywania i oceny wartości, postaw obu narodów (…) moż-
liwość wybierania najlepszego z obu tradycji (…) Jest to prosta droga do 
postępu i  najbardziej naturalna forma wymiany kulturalnej i  naukowej 
(Kusielewicz, 1973: 164).

Wśród form sprzyjających wypracowywaniu innowacyjnych rozwią-
zań w nauczaniu i uczniu się języków i kultur oraz ich promocji są pro-
jekty zespołowe. Przywoływany w  tytule projekt „Język polski ponad 
granicami” powstał dzięki wspólnym działaniom i wymianie doświad-
czeń pracowników Instytutu Filologii Polskiej i  Instytutu Neofilologii 
UMCS w Lublinie. Jego realizacja rozpoczęła się 1 listopada 2020 roku 
we współpracy z Uniwersytetem Regionalnym Północno-Zachodniego 
stanu Rio Grande do Sul (UNIJUI) w Brazylii. Przedsięwzięcie to zo-
stało sfinansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
(NAWA) w ramach programu „Promocja Języka Polskiego”. Współpraca 
między UNIJUI a UMCS jest prowadzona od 2007 roku na mocy umowy 
instytucjonalnej. Dzięki niej zostało zrealizowanych wiele działań o cha-
rakterze badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym, w szczególności 
dwustronne mobilności studentów, wymiany dydaktyczne pracowni-
ków badawczych i administracyjnych, wymiana doświadczeń w zakresie 
metod kształcenia, badania i zarządzania procesem kształcenia w szkole 
wyższej, wspólne publikacje i działalność grup badawczych.
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Region Ijui znany jest jako „Kraina Wielokulturowości”. Po założeniu 
miasta w 1890 roku w Ijui zamieszkiwały trzy główne grupy imigran-
tów: Polaków, Niemców i Włochów. W dalszej kolejności tereny były za-
siedlane przez nowych przybyszów z Łotwy, Portugalii, Austrii, Afryki, 
Szwecji, Hiszpanii, Holandii i krajów arabskich. Uniwersytet UNIJUI 
od zawsze aktywnie pracował na rzecz animacji działań lokalnych spo-
łeczności w  celu kultywowania ich języka i  kultury, przyczyniając się 
do utworzenia Związku Etnicznego Ijui. Uniwersytet wspierał mniej-
szości etniczne, w tym Polaków, poprzez współorganizację (wspólnie ze 
Związkiem Etnicznym Ijui) Narodowego Festiwalu Wielokulturowości, 
parad i  marszów okolicznościowych, prowadzenie badań naukowych 
i dokumentowanie historii społeczności etnicznych celem nadania przez 
władze państwowe miastu Ijui statusu Narodowej Stolicy Mniejszości 
Etnicznych. W wyniku współpracy między pracownikami naukowymi 
UNIJUI i sekcją kulturalną Związku Etnicznego Ijui zrealizowano wiele 
badań i publikacji na temat analizy potrzeb mniejszości polskiej w for-
mie wywiadów bezpośrednich z działaczami Klubu Polskiego im. Ka-
rola Wojtyły, w trakcie których zostały określone najbardziej potrzebne 
członkom lokalnej społeczności obszary. Tamtejsza Polonia zasygna-
lizowała, że potrzebuje wsparcia w  inicjatywach podejmowanych na 
rzecz zachowania kultury, tradycji i języka.

Trzeba podkreślić, iż Ijui jest obszarem, w którym kontakt z  języ-
kiem i  kulturą polską jest niezwykle utrudniony – m.in. z  powodu 
położenia geograficznego. Region znajduje się bowiem na południu 
Brazylii, tuż przy granicy z  Urugwajem i  Argentyną, jest znacznie 
oddalony od innych dużych skupisk Polonii i placówek dyplomatycz-
nych. Odcięcie polskiej mniejszości od kontaktu z  żywym językiem 
powoduje bardzo szybko postępujący zanik świadomości kulturowej 
i niechęć do identyfikacji z krajem przodków wśród młodych Brazy-
lijczyków. Obserwacja i analiza sposobów promocji kultury i języków 
innych społeczności etnicznych podczas Festiwalu Wielokulturowości 
pozwoliły na określenie możliwych obszarów rozwinięcia działalności 
Klubu Polskiego.

Zgodnie z założeniami projektu:
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JĘZYK – to nie tylko narzędzie komunikacji, środek niezbędny do poznawa-
nia świata, służący przekazywaniu i wymianie informacji, ale także – a może 
przede wszystkim – wartość i droga prowadząca do kontaktu z ludźmi, do dia-
logu, rozmowy, interakcji itd. (Miodunka, 1987; Smolicz, 1990; Ożóg, 2016).

UCZENIE (SIĘ) – w tym zintegrowane uczenie (się) języka i kultury – to 
proces realizowany w ramach zróżnicowanych form kształcenia, zakłada-
jący – w myśl funkcjonalnych, kognitywnych, konstruktywnych i konek-
tywnych teorii – możliwość pozyskiwania treści i umiejętności z różnych 
źródeł, wielu kanałów informacyjnych oraz motywacja, będąca w określo-
nej sytuacji czynnikiem inspirującym osoby uczące się do podejmowania 
twórczej i innowacyjnej działalności, również w ramach samokształcenia 
(Skrzydlewski, Dylak, 2012).

STRATEGIE KOMUNIKACYJNO-EDUKACYJNE – to zintegrowany 
system rozwiązań koncepcyjno-teoretycznych, metodycznych i  ewalu-
acyjnych, sprzyjający realizacji celów i zadań wpisanych w proces uczenia 
(się) języka i kultury (w tym polskiej) w ramach niestandardowych form 
kształcenia glottodydaktycznego, bliskich idei spotkań interkulturowych, 
animacji językowo-kulturowej, edukacji medialnej, z zastosowaniem zdal-
nych metod i technik nauczania, nowych mediów i multimediów informa-
cyjno-komunikacyjnych (Torenc, 2007; Strykowski, Skrzydlewski, 2004; 
Morawska, 2016).

NOWOCZESNE MEDIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMU-
NIKACYJNE – są stosowane jako narzędzia sprzyjające porozumieniu, 
budowaniu relacji interpersonalnych, wymianie doświadczeń związanych 
z procesem uczenia się języka i kultury – w tym kultury ojczystej, obcej, 
dziedziczonej - jako przestrzeni upodmiotowienia, samopoznania, tworze-
nia więzi, współpracy itd. (Dębski, 2008; Juszczyk, 2002).

Warto podkreślić, że projekt „Język polski ponad granicami” został 
zbudowany wokół pomysłu promocji języka i kultury polskiej w regio-
nie Ijui na południu Brazylii poprzez prezentację Lublina i  Lubelsz-
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czyzny jako regionu skupiającego w sobie jak w soczewce „kulturowe 
elementy polskości”, będąc jednocześnie znakomitym przykładem wie-
lokulturowości, podobnie jak region partnerski. W procesie planowania 
zakładano, iż będzie możliwa wizyta pracowników UMCS w regionie 
Ijui, przeprowadzenie wybranych działań w warunkach stacjonarnych 
wśród tamtejszej Polonii. Wybuch pandemii zweryfikował te zamiary, 
ostatecznie pojawiły się wyłącznie zadania online, co wiązało się z wy-
korzystaniem innych niż tradycyjne kanałów komunikacji oraz od-
miennych strategii komunikacyjno-edukacyjnych. Na pełną ocenę ich 
efektywności jest za wcześnie, ale już teraz można poczynić pierwsze 
obserwacje i wyciągnąć wstępne wnioski.

Kluczowym narzędziem dydaktycznym w  projekcie jest cykl ośmiu 
krótkich filmów edukacyjnych pt. Lubelskie Migawki. Obrazy te (na 
podstawie autorskich scenariuszy) są realizowane w Lublinie i na Lu-
belszczyźnie. Każdy z filmów zawiera napisy polskie oraz portugalskie 
i  stanowi motyw przewodni przygotowanych w  wersji elektronicznej 
materiałów edukacyjnych (pakietów) służących tak do samodzielnej 
pracy, jak również do wykorzystania na zajęciach w UNIJUI. W pakie-
tach znajdują się m.in.: scenariusz z krótkim opisem wprowadzającym 
do treści filmu; zestaw ćwiczeń językowo-komunikacyjnych weryfiku-
jących zrozumienie treści obrazu; testy (quizy, zagadki itd.) sprawdzają-
ce znajomość prezentowanych miejsc, postaci, znaków i symboli zwią-
zanych z  polską kulturą, językiem i  tradycją; zestaw ćwiczeń i  zadań 
do samokształcenia i  twórczego wykorzystania; lista przykładowych 
aktywności wykorzystywanych na rzecz uczenia się języka polskiego, 
np. możliwość personalizowanego uczestniczenia w sieci poprzez two-
rzenie własnych tekstów i  hipertekstów poświęconych Polsce (pisanie 
blogów, notatek, komentarzy, opinii i innych form będących wyrazem 
powiązania z polskością; włączanie się w fora internetowe, dzielenie się 
informacjami, wymiana doświadczeń związanych z komunikacją w ję-
zyku polskim itd.); opisy przykładowych form animacji kulturowych, 
które mogą znaleźć zastosowanie przy organizacji imprez, wydarzeń 
kulturalnych czy okolicznościowych oraz innych działań sprzyjających 
popularyzowaniu Polski i języka polskiego w świecie.
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Pierwszy film jest swoistym powitaniem z beneficjentami z Brazylii, 
prezentacją Lublina i  naszej uczelni. Bohaterami kolejnych sześciu są 
Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Wincenty Pol, Józef Czechowicz, Hen-
ryk Sienkiewicz i Maria Kuncewiczowa, czyli twórcy, których twórczo-
ści poświęcono muzea znajdujące się w naszym regionie. Ostatni obraz, 
podsumowanie działań, skierowany będzie do uczestników Festiwalu 
Wielokulturowości FENADI/EXPOIJUI 2021 oraz pozostałych uczest-
ników projektu. Każdy z filmów ma za zadanie nie tylko zapoznawać 
odbiorców z  regionem i polskim dziedzictwem kulturowym, ale rów-
nież umożliwić doskonalenie poszczególnych sprawności językowych. 
Dlatego wprowadzany materiał gramatyczny i  leksykalny został do-
stosowany do sygnalizowanych przez odbiorców potrzeb i oczekiwań. 
Filmy oraz obudowa metodyczna jest wykorzystana w  Klinice Online 
Języka Polskiego. Są to cotygodniowe spotkania (prowadzone w  cza-
sie rzeczywistym) z uczestnikami projektu, poświęcone doskonaleniu 
kompetencji komunikacyjnych. Jest to okazja do podtrzymywania kon-
taktu z żywym językiem, zadawania pytań, ćwiczeń językowych, leksy-
kalnych, itp. Formuła spotkań ma charakter tutoringowy, tzn. odbiorcy 
z Brazylii proponują własne aktywności (oprócz formuły warsztatowej) 
lub tematy czy zagadnienia spoza opracowanej przez nas listy. Zajęcia 
prowadzą na platformie ZOOM pracownicy Instytutu Filologii Polskiej 
z pomocą studentów lingwistyki stosowanej, wariant z j. portugalskim. 
Dla studentów z UMCS jest to znakomita okazja do doskonalenia warsz-
tatu tłumacza oraz nauczyciela języka polskiego jako obcego. Jak poka-
zują zrealizowane do tej pory lekcje, obecność osób znających portugal-
ski okazała się niezbędna, ponieważ poziom kompetencji językowych 
uczestników jest dość zróżnicowany, wiele osób nie mówi po polsku, 
ma trudności z rozumieniem poleceń, część natomiast podejmuje próby 
komunikowania się w języku przodków, wymaga to jednak wielu ćwi-
czeń. Dodatkowym utrudnieniem jest zróżnicowanie wiekowe, w jed-
nej grupie są bowiem zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli, a nawet 
seniorzy. Zastosowane podejście partnerskie jest w naszej ocenie bardzo 
skuteczną metodą kontaktu „uczeń – nauczyciel”, ponadto pozwala na 
budowanie i wzmacnianie motywacji do nauki polszczyzny.
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Ponieważ jednym z odbiorców działań są ludzie młodzi, wykorzystu-
jemy media społecznościowe. Powstał fanpage projektu na portalu Face-
book, który prowadzą nasi studenci w językach polskim i portugalskim. 
Jest to przestrzeń, w której zamieszczane są aktualne informacje o pro-
wadzonych działaniach, zapowiedzi kolejnych materiałów filmowych 
i edukacyjnych, a także wiadomości o ważnych wydarzeniach kultural-
nych czy imprezach mających miejsce na Lubelszczyźnie. Od począt-
ku funkcjonowania fanpage cieszy się zainteresowaniem uczestników 
projektu, którzy komentują poszczególne posty, zamieszczają również 
własne materiały. Z  okazji Dnia Polonii i  Polaków za Granicą nagra-
li krótki materiał filmowy z pozdrowieniami dla naszego uniwersyte-
tu i zespołu projektowego, podejmując udane próby wypowiadania się 
w języku polskim.

Inną aktywnością widoczną w  sieci jest nauka polskich piosenek. 
Śpiewanie – jako jedna z form pracy – jest bardzo skuteczne, wplecio-
ne w nabywanie sprawności receptywnych i produktywnych. Zajęcia te 
prowadzone są przez instruktorkę śpiewu z Zespołu Tańca Ludowego 
UMCS. To kolejna okazja do kontaktu z żywym językiem, doskonalenia 
sprawności komunikacyjnych czy polskiej wymowy. Uczestnikami są 
członkowie czterech zespołów polonijnych: Polski Zespół Ludowy Kra-
kus Mały, Polski Zespół Ludowy Mazurka, Polski Zespół Ludowy Kra-
kus oraz Zespół Wokalny Zgoda. Warto dodać, że grupy już wkrótce 
otrzymają zebrane dla nich i opracowane w formie ebooków materiały 
repertuarowe, co będzie kolejną sposobnością do podtrzymania kon-
taktu z polskim językiem, kulturą, muzyką, tradycjami. Zespoły będą 
mogły zaprezentować nowy repertuar na Festiwalu Wielokulturowości 
FENADI/EXPOIJUI 2021. Festiwal Wielokulturowości będzie stanowił 
zwieńczenie naszych działań. Trwa on siedem dni, każda społeczność 
etniczna organizuje różne aktywności, na które zaprasza odwiedzają-
cych. Są to m.in. występy zespołów wokalnych, tańce ludowe, pokazy 
kulinarne, odczyty, wykłady, warsztaty rękodzieła. Festiwal jest plano-
wany na trzeci tydzień października 2021 roku. Dzięki zrealizowanym 
zadaniom nasi beneficjenci będą mogli zaprezentować swoją – polską – 
kulturę w szerszym niż dotychczas wymiarze. Będziemy mogli promo-
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wać Lublin i Lubelszczyznę jako region wielu kultur, miejsce połączone 
z polską kulturą i językiem między innymi poprzez pisarzy, którzy byli 
bohaterami wspomnianych filmów edukacyjnych.

Założenia omawianego projektu i zastosowane rozwiązania egzempli-
fikują walory łączenia w procesie glottodydaktycznym kultury i języka 
dziedziczonego (a dla niektórych uczących się drugiego i/lub obcego) 
jako wartości sprzyjających komunikacji, integracji, samopoznaniu, 
tworzeniu poczucia wspólnoty oraz innym aktywnościom związanym 
z uczeniem się języka w działaniu, w różnych przestrzeniach, kontek-
stach, sytuacjach i interakcjach. Wśród zaplanowanych rozwiązań zna-
lazły się między innymi:

1. e-learningowe kursy tematyczne, dotyczące np. tematów: Twór-
czość polskich noblistów (w  edukacji dzieci, młodzieży, doro-
słych); Polska i polskość jako twórcza inspiracja dla każdego (np. 
polska mowa w poezji polskiej; polskie zabytki historyczne, miej-
sca pamięci i sławni Polacy w literaturze i innych tekstach kultu-
ry; polskie krajobrazy (tradycje, święta, symbole itd.) w literatu-
rze, sztuce, internecie itd.).

2. Animacja kulturowa w wersji zdalnej. Oferowanie wsparcia me-
todycznego (i  innego) przy organizacji imprez, wydarzeń kultu-
ralnych, uroczystości okolicznościowych oraz pozostałych dzia-
łań sprzyjających poznawaniu i popularyzowaniu Polski i języka 
polskiego w świecie.

3. Odkrywanie Polski poprzez tworzenie/projektowanie wirtual-
nych programów wycieczek turystycznych po Polsce (dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych); ogłoszenie konkursu na najbardziej intere-
sujący program (folder, mapa podróży itd.); konkursy internetowe 
(dla różnych grup wiekowych), np.: „Kto był/jest KIM w Polsce 
dawnej i współczesnej? (o sławnych Polakach i Polkach – dawniej 
i dziś)” itd.

4. Wirtualne spacery edukacyjne (trasy, szlaki, mapy) – po Polsce 
dawnej i współczesnej (ciekawe miejsca, zakątki, inne przestrze-
nie, w tym związane z kulturą życia codziennego: lotnisko, dwo-
rzec, sklep itd.), połączone z wizualizacją, konwersacją, interakcją, 
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ćwiczeniami w mówieniu i pisaniu, przekładem intersemiotycz-
nym itd.. Taka wirtualna wycieczka może być pretekstem do roz-
mowy, formułowania pytań, uzupełniania tekstów z  lukami, co 
sprzyja wzbogacaniu wiedzy o Polsce.

5. Polska w fotografii i nie tylko (w reklamie, internecie, piosence, 
filmie promocyjnym i  innych tekstach kultury); projektowanie 
i  współprojektowanie stron internetowych (oraz pozostałych 
form) poświęconych polskiej kulturze, jej tradycjom, znakom, 
symbolom itd.

6. Spersonalizowane uczestniczenie w sieci poprzez tworzenie wła-
snych tekstów i  hipertekstów poświęconych Polsce (kontaktom 
z krajem nad Wisłą; pisanie blogów, wspomnień, notatek, poezji 
i innych tekstów będących wyrazem więzi z naszym krajem; włą-
czanie się w fora internetowe, dzielenie się informacjami, wymia-
na doświadczeń związanych z komunikacją w języku polskim).

7. Savoir-vivre po polsku. Polskie fora internetowe. Edurozrywka po 
polsku. Polskie nagrody filmowe… i inne zagadnienia motywują-
ce do rozmowy, dyskusji oraz różnych form aktywności w prze-
strzeni internetowej.

8. wideokonferencje (wideospotkania tematyczne, pomocowe w ra-
mach Kliniki Online Języka Polskiego) itd.

Podsumowanie 

Podsumowując omówienie wybranych założeń projektu „Język polski 
ponad granicami”, chcemy podkreślić, że stosowane w jego ramach stra-
tegie komunikacyjno-edukacyjne były tworzone i są stosowane z myślą 
o tym, by kultura i język polski stawały się kluczem otwierającym drzwi 
do różnych form poznawania polskości, jej popularyzowania, doświad-
czania, odkrywania na nowo, z uwzględnianiem kontekstów i zastoso-
wań interkulturowych. Trudno zaprzeczyć, iż podejście interkulturowe 
w dydaktyce języków obcych i w pokrewnych jej formach kształcenia 
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– w tym animacji interkulturowej – to jedno z ważniejszych wyzwań, 
które stoi przed współczesną glottodydaktyką (Zarzycka, 2008; Żydek-
-Bednarczuk, 2012; Morawska, 2016). Dotychczasowy dorobek tej dys-
cypliny inspiruje do szukania rozwiązań i projektów edukacyjno-ani-
macyjnych, które będą sprzyjać zbliżaniu i porozumieniu ludzi, języków 
i kultur, o co już w latach 90. XX wieku postulował Franciszek Grucza, 
nestor polskiej glottodydaktyki.

Praca na rzecz międzyludzkiego porozumienia, poszukiwanie i ukazywa-
nie możliwości wzmacniania naturalnych ludzkich tendencji do kontak-
towania się z innymi to bodaj najważniejsze zadanie, jakie mają do speł-
nienia wszystkie nauki humanistyczno-społeczne. Ten cel powinien im 
przyświecać jako cel nadrzędny (Grucza, 1992: 21).
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