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80 LAT NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Współczesne początki nauczania języka polskiego jako obcego sięgają roku 
1931, gdy w Warszawie zorganizowano Biuro Kursów Wakacyjnych o Kulturze 
Polskiej dla Cudzoziemców. Kursy te prowadził częściowo Uniwersytet Warszaw-
ski, częściowo Uniwersytet Jagielloński. Zatem obchodzimy 80. rocznicę…

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO –
RYS HISTORYCZNY

Ośrodki nauczania

Nauczanie polszczyzny cudzoziemców sięga wieku XVI, gdy wydano w Krako-
wie najstarsze znane dziś rozmówki polsko-niemieckie (1539)1, a na Pomorzu Piotr 
Statorius – Strojeński opracował i wydał swą pierwszą gramatykę – podręcznik 
języka polskiego dla cudzoziemców (1568), który był następnie wykorzystywany 
w Gdańsku, Toruniu, Elblągu i Królewcu. Sam autor używał jej w protestanckim 
Pińczowie. W 1587 roku notuje się pierwszy „lektorat” w Gdańsku, w Gimnazjum 
Akademickim (pierwszym „lektorem” był Jan Rybiński). W wieku XVII język 
polski był uczony w szkołach klasztornych i prywatnych. W połowie XVII wieku 
odnotowano 1378 uczniów w Gdańsku. Wydano 5 gramatyk, 6 zbiorów czytanek, 
4 słowników. Po rozbiorach, w zaborze pruskim, na rozkaz gabinetowy króla pru-
skiego uczono „sposobu wyrażania myśli” po polsku przyszłych urzędników, na-
uczycieli, sędziów i wojskowych w gimnazjach i na uniwersytetach2.

1 Władysław T. Miodunka, Lingwistyka stosowana a nauczanie…, s. 72.
2 Jan Lewandowski, Z dziejów nauczania…, s. 125 (Szczegółowy opis bibliografi czny w Biblio-

grafi i.); tenże, O nauczaniu języka polskiego jako obcego…, s. 233.
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W okresie międzywojennym nauczano języka polskiego poza Polską, np. w au-
tonomicznych obwodach narodowościowych na Ukrainie (USRR – Marchlewsz-
czyzna) i Białorusi (BSRR – Dzierżyńszczyzna), jak też w szkołach sobotnich 
(przyparafi alnych) na Zachodzie, trudno jednak mówić o nauczaniu języka obce-
go – był to język polski jako ojczysty, tyle że poza Polską. 

W 1946 roku wydano podręcznik Mówimy po polsku dla tych mieszkańców 
Ziem Odzyskanych, którzy musieli być dokształcani – można więc mniemać, że 
odbywało się tam również nauczanie języka polskiego w formie kursów języ-
kowych. W latach 1948-1952 organizowane były kolonie letnie dla środowisk 
polonijnych3. W 1952 roku przyjechała do Krakowa pierwsza grupa 19 Koreań-
czyków na tzw. rok zerowy. W 1953 roku grupa Koreańczyków przyjechała do 
Łodzi, w roku akademickim 1955/56 (pierwszym ofi cjalnych danych statystycz-
nych) było już 575 studentów z kilkunastu krajów. W roku 1956 w Warszawie na 
UW odbył się pierwszy międzynarodowy kurs wakacyjny dla polonistów i slawi-
stów, były też lektoraty. W tym samym roku powołano Biuro Międzynarodowych 
Kursów UW dla Polonistów i Slawistów, które miało zająć się organizowaniem 
kursów na wakacjach oraz zaopatrywać ośrodki zagraniczne w materiały. Biuro 
to zamieni się następnie w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 
UW „Polonicum”. W roku akademickim 1961/62 wprowadzono obowiązkowy 
lektorat języka polskiego studentów – cudzoziemców lat I – IV na wszystkich 
uczelniach. W roku 1961 powstaje Studium Przygotowawcze w Łodzi, z czasem 
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ (SJPdC UŁ). W latach 60. od-
bywało się też nauczanie uczniów – cudzoziemców szkół średnich zawodowych, 
istniał nawet (w maszynopisie) Program nauczania...4. Od 1959 roku przyjeżdżali 
nauczyciele z Litwy i Ukrainy (Lwów) na czterotygodniowe kursy wakacyjne dla 
nauczycieli języka polskiego z tzw. szkół polskich. Kursy te organizowane były 
przez Centralny Ośrodek Metodyczny5. Pierwszy taki kurs odbył się w Chylicach 
(1959), następnych dziewięć było organizowanych w różnych miejscowościach 
(w tym dwa w Warszawie przez Instytut Kształcenia Nauczycieli – w latach 1973
i 1974). Od 1975 roku kursy te były organizowane w Lublinie przez Polonijne 
Centrum Kulturalno-Oświatowe UMCS i Towarzystwo „Polonia”6. J. Michowicz 
i J. Lewandowski nazywają te lata (1952-1962) latami poszukiwań „organiza-
cyjno-metodycznych w dziele kształcenia cudzoziemców”, przede wszystkim 
kandydatów na polskie studia i praktyki 7. W 1968 roku J. Wójtowicz wymienia: 
lektoraty za granicą (15 krajów, 31 lektorów), łódzkie SJPdC (250 studentów), 
ośrodki we Wrocławiu i Krakowie (150 Wietnamczyków), uczniów-cudzoziem-

3 Janina Michowicz, Jan Lewandowski, Przegląd literatury i stanu badań…, s. 9.
4 Program nauczania. Technikum…
5 Irena Szypowska, Instytut Kształcenia nauczycieli…, s. 132.
6 Kazimiera Krakowiak, Kurs metodyki nauczania języka polskiego…, s. 120.
7 Janina Michowicz, Jan Lewandowski, Przegląd literatury i stanu badań…, s. 9.
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ców przygotowujących się do nauki w polskich szkołach średnich zawodowych 
(500 uczniów), lektoraty języka polskiego w uczelniach polskich, samouków, 
uczniów szkół polonijnych8. 

W 1979 roku J. Lewandowski dokonał podsumowania dotychczasowych 
osiągnięć oraz analizy stanu na ten rok. Wyodrębnił 8 form kształcenia: studia 
przygotowawcze (przede wszystkim Łódź); lektoraty dla studentów i stażystów; 
kursy specjalne (np. dla polonistów włoskich, w „Polonicum”); odrębne kursy dla 
studentów i pracowników zagranicznych ośrodków polonistycznych; wakacyjne 
praktyki wymienne (głównie z uczelniami radzieckimi: „grupy radzieckich polo-
nistów”), w których programie były lektoraty, konwersatoria i wiedza o Polsce; 
kursy na zlecenie UNESCO i innych zagranicznych organizacji (np. dla pracow-
ników Akademii Nauk NRD, 1977), w programie których było też miejsce dla 
wykładów z poezji, teatru; szkoły letnie oraz planowaną przy UJ centralną szkołę 
korespondencyjną9.

Lata 80. XX w. to „złote lata” języka i kultury polskiej na Zachodzie, co wiąże 
się z wyborem papieża Polaka, „Solidarnością”, nagrodami Nobla dla Cz. Miłosza 
i L. Wałęsy10. Przekładało się to z jednej strony na wzrost zainteresowania lektora-
tami języka polskiego i studiami polonistycznymi za granicą, z drugiej wzrostem 
liczby studentów na kursach wakacyjnych w Polsce.

 Jednym z punktów zwrotnych był rok 1989 i rozpoczęcie wielkiej akcji 
nauczania języka polskiego (też jako obcego) w krajach byłego ZSRR, przede 
wszystkim tysięcy dzieci i młodzieży. W efekcie pojawili się też nowi studen-
ci: „ze Wschodu”. Postawiło to przez glottodydaktyką polonistyczną nowe wy-
zwania. Finansowane przez państwo polskie kursy przygotowawcze do studiów
w Polsce (tzw. rok zerowy) pozwoliły na uruchomienie lub ożywienie kolejnych 
ośrodków nauczania na poziomie uniwersyteckim, np. w Lublinie czy Rzeszowie. 
Efektem otwarcia na Wschód było też wejście do elitarnego, jak dotąd, zawodu 
lektora języka polskiego jako obcego setek „zwykłych” nauczycieli11 języka pol-
skiego, rusycystyki, nauczania początkowego, często nieprzygotowanych, którzy, 
równie często, zdobywali swoje praktyczne umiejętności metodą prób i błędów, 
w oderwaniu od dotychczasowego dorobku teoretycznej myśli. Rok 1989 to też 
otwarcie się (zasadniczo zamkniętej dotąd z przyczyn ideologicznych) Polonii za-
chodniej na krajowe ośrodki uniwersyteckie, co owocuje konferencjami, warsz-
tatami i współpracą międzyszkolną, międzyuniwersytecką, „opieką” metodyczną 
nad poszczególnymi ośrodkami na Zachodzie itp.

8 Janina Wójtowicz, Nauczanie języka polskiego jako obcego…, s. 149.
9 Jan Lewandowski, Kierunki rozwoju metodyki…, s. 131. 
10 W. Miodunka, Stan aktualny i przyszłość promocji języka polskiego…, s. 109.
11 Rozróżnienie nauczyciel - lektor rozumiem jako: lektor uczy języka polskiego jako obcego 

dorosłych na kursach językowych i lektoratach, nauczyciel zaś uczy języka polskiego (też jako ob-
cego) w szkole.
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W połowie lat 90. XX w. nastąpiło znaczne ożywienie w dziedzinie prac teo-
retycznych i naukowej refl eksji dotyczącej nauczania języka polskiego jako ob-
cego. W 1996 roku powstaje Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych 
Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Stowarzyszenie 
to skupia nauczycieli z różnych szkół i uniwersytetów w Polsce i na świecie. 
Największą zasługą „Bristolu” jest organizacja konferencji glottodydaktycznych 
(Kraków 1996, Łódź 1997, Lublin 1999, Cieszyn 2000, Wrocław 2002, Jachranka 
2004, Kraków 2007, Łódź 2010, Lublin 2011), na których prezentowane są refera-
ty naukowe i dydaktyczne, drukowane potem w materiałach pokonferencyjnych.

Od 1999 roku rozpoczęła działalność Komisja ds. Certyfi kacji Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego MEN. Miała ona przygotować egzaminy certyfi -
katowe wg standardów europejskich, opracowywanych przez Radę Europy. Ko-
misja powołała do istnienia Grupę Roboczą ds. Testów Certyfi katowych, która
z kolei dzieliła się na podgrupy i opracowywała kolejne części egzaminu certy-
fi katowego. Uruchomienie tychże egzaminów (2004) można uznać za przełom
w nauczaniu języka polskiego jako obcego – tak ze względu na jego standaryzację 
i porównywalność z kształceniem innych języków europejskich, jak też ze wzglę-
du na intensyfi kację współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami w kraju, 
ale też z wieloma ośrodkami na świecie. Jednym z efektów istnienia egzaminów 
certyfi katowych jest też standaryzacja samego procesu nauczania w poszczegól-
nych ośrodkach, opracowywanie standardów wymagań, na podstawie których 
można tworzyć podręczniki i pomoce naukowe zgodne z wymaganiami certy-
fi kacji. W oparciu o wymagania certyfi katowe kształci się też przyszłych lekto-
rów. Ważnym osiągnięciem jest uruchomienie w kilku ośrodkach uniwersyteckich
w Polsce studiów magisterskich i podyplomowych o specjalności nauczanie języ-
ka polskiego jako obcego. Efektem pracy ze studentami są też książki metodyczne 
dla przyszłych lektorów. Naturalną koleją rzeczy wielu absolwentów tych studiów 
przygotowuje prace doktorskie.

Kolejnym punktem zwrotnym w glottodydaktyce polonistycznej było wej-
ście Polski do UE, co w praktyce owocuje niespotykanym wcześniej wzrostem 
liczby studentów z Europy w ramach programu Socrates-Erasmus. Projekty unij-
ne pozwalały na realizację programów wspólnego i porównywalnego nauczania
i testowania języków, np. tzw. języków rzadziej używanych, by wymienić choćby 
niezwykle udany program internetowy Oneness. Studenci Socratesa pozwalają na 
uruchamianie (bądź ożywienie) kolejnych ośrodków nauczania, jak choćby Po-
znań czy Szczecin.

Można stwierdzić, że obecnie nauczanie języka polskiego jako obcego stało 
się masowe, odbywa się zarówno w „zasłużonych” od lat ośrodkach uniwersytec-
kich (na zasadzie „studiów polskich” i lektoratów, w ramach studiów semestral-
nych i kursów wakacyjnych w szkołach letnich), jak i w wielu uczelniach (np. 
technicznych) jako lektoraty. Liczba szkół prywatnych w Polsce jest trudna do 
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określenia. Najlepsze z nich mają ambicje wydawnicze i naukowe. Język polski 
jako obcy jest nauczany w setkach szkół sobotnich na Wschodzie i Zachodzie, na 
wszystkich kontynentach; w miejscowych szkołach jako język obcy – fakultatyw-
nie i w ramach „siatki godzin”; jako lektorat w wielu uczelniach poza granica-
mi; wykładany na polonistykach zagranicznych. Czas „skoordynowanych działań 
centralnie sterowanych” należy już do zamierzchłej przeszłości, a jakość naucza-
nia kształtuje wolny rynek. 

Refl eksja teoretyczna

J. Michowicz i J. Lewandowski okres pierwszych „refl eksji pedagogicznych” 
datują na lata 1962-197112, kiedy to zaczęły pojawiać się publikacje teoretycz-
ne poświęcone zagadnieniom nauczania języka polskiego jako obcego13. W maju 
1968 roku Ośrodek Metodyki Nauczania Języków Obcych UW wraz z Zakładem 
Językoznawstwa Stosowanego UAM były organizatorami pierwszej konferencji 
na ten temat w Opatowie pod Kępnem. Konferencja skupiała się wokół trzech 
zasadniczych punktów: stosunek metodyki nauczania języków obcych do innych 
nauk, zasób i poziom materiałów pomocniczych i podręczników, potrzeby i za-
dania kadry lektorskiej. Na konferencji zwrócono uwagę na fakt dynamicznego 
wzrostu tak liczby studentów, jak i form kształcenia Zauważono też dwa źródła 
nienadążania za tak dynamicznym rozwojem – pierwsze to lekceważenie osiągnięć 
dydaktyki ogólnej i nowoczesnych metod nauczania języków obcych, drugie to 
przekonanie, że uczyć języka może każdy, kto tym językiem włada, według za-
sady „nie święci garnki lepią”14. Rok 1971 to początek bibliografi i zagadnienia15. 
Kolejne etapy to: lata 1971-1980 – „okres wzrastającego zainteresowania zagad-
nieniem” i „w ogóle problematyką”, okres pojawienia się rubryki Język polski za 
granicą w „Poradniku Językowym”, początek działalności Instytutu Lingwistyki 
Stosowanej na UW, lata kolejnych publikacji i lata „narastającej potrzeby doko-
nania teoretycznych uogólnień doświadczeń praktycznych”. Wreszcie etap piąty, 
od 1980 roku, kiedy to nastały lata „centralnie skoordynowanych badań”16. Wła-
dysław Miodunka datę tę przesuwa na rok 1976, kiedy to, jak pisze, „rozpoczęto 
realizację badań tzw. centralnie sterowanych” nad nauczaniem języka polskiego 
w środowiskach polonijnych i jako obcego17, wtedy to był realizowany Centralny 
Program Badań Podstawowych 11.09, koordynowany przez Instytut Badań Polo-
nijnych UJ. W programie brały też udział: Polonijne Centrum Kulturalno-Oświa-

12 Janina Michowicz, Jan Lewandowski, Przegląd literatury i stanu badań…, s. 9.
13 Jan Lewandowski, Od redaktora…, s. 1.
14 Janina Wójtowicz, Nauczanie języka polskiego jako obcego…, s. 149.
15 Jan Lewandowski, Analityczna bibliografi a nauczania języka polskiego
16 Janina Michowicz, Jan Lewandowski, Przegląd literatury i stanu badań…, s. 9.
17 Władysław Miodunka, Zmiany w metodach nauczania języka polskiego…, s. 131.
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towe UMCS i Towarzystwo „Polonia” w Lublinie. Efektem pracy były publikacje 
(np. IBP UJ wydawał Bibliotekę Pomocy Dydaktycznych do nauczania obcokra-
jowców języka i kultury polskiej) i konferencje18. Do roku 1981 (początku realiza-
cji programu R III 7) naliczono: 10 bibliografi i i pomocniczych spisów bibliogra-
fi cznych, 6 prac doktorskich i magisterskich, 75 rozpraw i artykułów, 3 publikacje 
zwarte (wybory artykułów lub referatów), 2 poradniki metodyczne, 30 recenzji 
(głównie podręczników), 130 podręczników i materiałów dydaktycznych, ponad 
200 sprawozdań i informacji19.

Wrzesień 1977 to I Konferencja Polonistyk Zagranicznych, czerwiec 1978 
– ogólnopolska narada metodyczno-szkoleniowa w Krakowie (IBP UJ). Lata 70. 
to również powstanie i początki działalności Polskiego Towarzystwa Neofi lolo-
gicznego z Okręgowymi Sekcjami Języka Polskiego jako Obcego. W IV Ogól-
nopolskim Sympozjum (XI 1978) zabrali głos również lektorzy języka polskiego 
jako obcego20.

J. Lewandowski, dokonując podsumowania w 1979 r., zauważa, że teoria na-
uczania języka polskiego jako obcego ma swe źródło w językoznawstwie stoso-
wanym. Podaje też źródło terminu „glottodydaktyka” – ma on pochodzić z pierw-
szego numeru poznańskiego (UAM) pisma „Glottodidactica” (1966). Za przełom 
uważa powstanie Instytutu Lingwistyki Stosowanej przy UW w 1972 roku. Zaś 
za twórcę i promotora badań uważa Franciszka Gruczę, który za zadanie glotto-
dydaktyki uważał badanie fragmentu universum – „układu glottodydaktycznego” 
(Nauczyciel – Kanał komunikacji – Uczeń), za cel fi nalny tych badań  praktycz-
ne, optymalne metody nauczania21. W 1979 r. powstaje Zespół Naukowo-Dydak-
tyczny do Spraw Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Zostaje opracowany 
resortowy plan badań – otrzymuje numer R III 7 oraz nazwę Nauczanie języka 
polskiego jako obcego. Ośrodkiem koordynującym był UW (Wydział Polonistyki, 
Instytut Języka Polskiego), kierownikiem problemu prof. M. Szymczak. W latach 
1981 – 1985 w realizację zadań włączyły się „zespoły autorskie z różnych ośrod-
ków akademickich”22. Naliczono przeszło 500 publikacji, które były „wynikiem 
fragmentarycznych badań i refl eksji nauczycieli praktyków” Jednym z efektów 
programu było organizowanie konferencji, warto wymienić: Nauczanie języka 
polskiego jako obcego. Dorobek – plany – metody – podręczniki (VI 1978, Kra-
ków, IBP UJ)23; Kształcenie cudzoziemców w Polsce: doświadczenia dotychcza-

18 Władysław Miodunka, „Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonij-
nych”…, s. 93.

19 Sprawozdanie z realizacji zadań badawczych w 1981 r…, s. 30.
20 Jan Lewandowski, Z dziejów nauczania…, tenże, O nauczaniu…, tenże, Program badań…, 

s. 189.
21 Tenże, Kierunki rozwoju metodyki nauczania…, s. 131. 
22 Tenże, Od redaktora…, s. 1.
23 Janusz Wróbel, Omówienie dyskusji…, s. 150.
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sowe i program na przyszłość (VI 1986, Kraków, IBP UJ)24; Nauczanie języka 
polskiego i kształcenie polonistyczne cudzoziemców (X 1988, Gdańsk)25.

Wraz ze wzrostem liczby studentów (w latach 80.) rosła też świadomość opar-
cia metodyki nauczania języka polskiego jako obcego na fundamentach języko-
znawstwa stosowanego. W 1980 roku na UJ powstaje Zakład Językoznawstwa 
Stosowanego do Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (w IBP UJ)26. Wów-
czas „stało się jasne, że odtąd nauczanie języka polskiego będzie programowo 
łączone z lingwistyką stosowaną, z tym, co w jej zakresie zrobiło się i robi w Pol-
sce”27. Podsumowując lata 70. i 80., można mówić o dominacji metody grama-
tycznej w praktyce i badań przede wszystkim nad językiem, słownictwem (np. 
badania frekwencji) oraz jego funkcjami. W 1992 roku wydano Język polski jako 
obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór mate-
riałów opracowanych przez Komisję Ekspertów MEN  28, rok później bazujące na 
tym samym materiale Programy nauczania języka polskiego jako obcego29. Wstęp 
do tych programów mówi o potrzebie badań nad językiem w celu odpowiedzi na 
pytanie: czego uczyć. Próbą udzielenia odpowiedzi na te pytania były prace na-
ukowe nad słownictwem języka polskiego i następnie prace Komisji Ekspertów 
(przedstawicieli 10 ośrodków akademickich w Polsce) w ówczesnym Instytucie 
Polonijnym UJ. Jak pisze we wstępie W. Miodunka, przewodniczący Komisji, po-
czątkowo zajmowano się słownictwem i gramatyką, „później jednak postanowio-
no rozszerzyć rozważania i zająć się programem tematycznym i pojęciowo-inten-
cjonalnym”. Ten ostatni termin to, jak można przeczytać dalej „sposoby wyrażania 
pojęć i intencji oraz zachowań językowych w różnych sytuacjach i w odniesieniu 
do różnych tematów” lub „reguły użycia języka w komunikacji”. Obok tak ujętych 
zagadnień socjolingwistycznych pojawia się też ogólne ujęcie kultury: „Uczymy 
bowiem języka mówionego, czyli mówienia po polsku, ale uczymy języka, który 
ma stanowić nie tylko narzędzie codziennej komunikacji, lecz także klucz do całej 
kultury tworzonej w języku polskim”. W omawianych tomach znajdują się dwa 
programy: jeden, W. Miodunki, nosi tytuł Program gramatyczno-syntaktyczny
w nauczaniu języka polskiego jako obcego30, drugi, W. Martyniuka, to Inwentarz 
intencjonalno-pojęciowy i tematyczny do nauczania języka polskiego jako obcego 
na poziomie podstawowym (progowym)31. Jak wspomina w 2009 r. W. Miodunka, 
programy te „stanowią dziś dowód z jednej strony strukturalizmu w badaniach 

24 Małgorzata Majewska, Sprawozdanie z konferencji naukowej…, s. 689.
25 Ewa Dąbrowska-Michalczak, Ogólnopolska konferencja…, s. 488.
26 Władysław Miodunka, Programy nauczania polszczyzny…, s. 13.
27 Władysław T. Miodunka, Lingwistyka stosowana a nauczanie…, s. 73.
28 Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny…
29 Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Opracowane przez Komisję Eksper-

tów…
30 Władysław Miodunka, Program gramatyczno-syntaktyczny…s. 106.
31 Waldemar Martyniuk, Inwentarz intencjonalno-pojęciowy…, s. 123.
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językoznawczych (…), z drugiej zaś – dowód otwarcia na standardy europejskie 
w nauczaniu języków obcych w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem podej-
ścia komunikacyjnego i zadaniowego w dalszej perspektywie”32. Owocem tych 
działań były też powstałe wówczas, a wydrukowane nieco później słowniki, m.in. 
Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego Z. Kurzowej (Universitas, Kra-
ków 1999) i liczne słowniki autorstwa S. Mędaka, w tym monumentalny Słownik 
form koniugacyjnych czasowników polskich (Universitas, Kraków 1997). Na uwa-
gę zasługuje też Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców Z. Kalety (UJ, 
Kraków 1995).

Początek lat 90. to czas ożywionych dyskusji nad metodami nauczania, sta-
nem podręczników, dostosowywaniem nauczania do światowych trendów (np. 
metody komunikacyjnej, stosowania komputerów, materiałów i pomocy audiowi-
zualnych), rozważania nad nauczaniem polszczyzny w świecie, w tym na Wscho-
dzie. Przykładem publikacji zbierającej głosy i myśli dotyczące tych dziedzin jest 
Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego33.

Już w 1966 r. w „Poradniku Językowym” ukazał się artykuł B. Wieczorkiewi-
cza Uwagi o nauczaniu języka polskiego jako języka obcego, w którym autor pisze
o różnicy w nauczaniu Polonii i nie-Polonii. Wedle autora Polonia zagraniczna 
uczy języka ojczystego, chroniąc dzieci przed wynarodowieniem, natomiast na-
uczanie cudzoziemców powinno opierać się na odniesieniach do języków rodzi-
mych, porównaniach synchronicznych języków, analizach obu języków. Drugo-
rzędną – jak się wydaje – jest sprawa metody, wszystkie bowiem, jak stwierdza 
autor, mają wspólny trzon teoretyczny. Ważne natomiast są walory kształcące: 
wprowadzanie w daną kulturę, lepsze poznanie swojej, zrozumienie odrębności, 
rozszerzenie horyzontów myślowych34. Warto w tym miejscu przytoczyć głos
B. Walczaka, który w roku 1980, analizując pracę lektorów polskich za granicą 
(na zachodzie) zwracał uwagę, że jest wielu studentów polskiego pochodzenia, 
wobec których adekwatną metodą byłaby nauka języka polskiego jako ojczystego 
w analogii z wiejską szkołą w środowisku o dobrze zachowanej gwarze. Choć 
mówi w swym artykule przede wszystkim o problemach językowych, to jednak 
dalej wspomina też o konieczności przekazywania przez lektora wiedzy kultu-
rowej – jeśli taka jest potrzeba grupy35. Myśli te mogłyby w latach 90. stać się 
zaczątkiem dyskusji nad odmienną metodyką dla Polaków na Wschodzie i ogólnie 
dla Słowian – potrzebą alternatywnego programu nauczania, zbliżonego do pol-
skiej szkoły oraz potrzeba innych wymagań w stosunku do lektorów: nie tyle me-
todyka nauczania języka obcego (dowolnego) byłaby ważna, ale przygotowanie 
lektora pod względem szeroko rozumianej polonistyki: od znajomości gramatyki 

32 Władysław T. Miodunka, Lingwistyka stosowana a nauczanie…, s. 69
33 Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego…
34 Bronisław Wieczorkiewicz, Uwagi o nauczaniu języka polskiego…, s. 250.
35 Bogdan Walczak, Zadania lektorów języka polskiego…, s. 506. 
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opisowej (oczywiście z praktyczną umiejętnością jej przekazywania w sposób 
funkcjonalny), poprzez dialektologię po kontekst kulturowy. 

Choć po 1989 r. uczący się języka polskiego na Wschodzie (lub pochodzą-
cy ze Wschodu) stanowią większość lub przynajmniej grupę równorzędną (brak 
ścisłych danych), do dziś temat ich nauczania stanowi raczej margines rozważań 
teoretycznych. Do roku 1989 najczęściej nie zdawano sobie sprawy z sytuacji 
Polaków na Wschodzie – wszak temat ten był tematem tabu w czasach PRL. Gdy
w 1975 roku H. Rościszewski dokonywał próby ujęcia stanu i perspektyw na-
uczania języka polskiego w środowiskach polonijnych, nie wspomniał nawet pół-
słowem o środowiskach polskich za wschodnią granicą36. Znamienne zaś, że gdy
w 1980 roku W. Podgórski opublikował swój artykuł o nauczaniu języka polskie-
go jako ojczystego w ZSRR, pisał tylko o szkolnictwie polskim na Litwie i dwu 
polskich szkołach we Lwowie – bo rzeczywiście gdzie indziej tego nauczania 
nie było. Nie mógł też wskazać na poważne prace na ten temat37. Dopiero w roku 
1981 powstały dwa zespoły zajmujące się językiem i kulturą polską w ZSRR: 
zespół prof. Wrzoska i prof. Kurzowej. W 1884 zorganizowano w IBP UJ kon-
ferencję nt. chłopskich zbiorowości w krajach socjalistycznych38. Nie do przece-
nienia są badania Z. Kurzowej, które wykazują dobitnie tragizm sytuacji języka 
polskiego na Wschodzie: „2/3 mówiących po polsku posługuje się miejscowym 
dialektem regionalnym, często nie umie po polsku ani pisać, ani czytać, ponad 
70 % Polaków nie używa języka polskiego jako rodzinnego, tj. w kontaktach do-
mowych”39. W październiku 1985 roku miała miejsce w Krakowie konferencja 
Dorobek i perspektywy badań polonijnych, podczas której przewijały się postulaty 
podjęcia badań w temacie sytuacji Polaków na Wschodzie40. Nawet jednak póź-
niejsze nieco badania, gdy już zostawały podjęte, szły w kierunku bardziej zjawisk 
językowych, niż społecznych. I tak J. Mazur pisał o „przekształcaniu kontaktów 
bilingwistycznych w polilingwistyczne”, o „spychaniu języków narodowych i na-
rodowości do środka komunikacji w sytuacjach nieofi cjalnych”, co doprowadziło 
do „skurczenia się zasięgu polszczyzny standardowej oraz mieszania odmiany po-
tocznej z gwarami”. Działo się to, rzecz jasna, zgodnie z polityką językową i na-
rodowościową władz sowieckich na danym terenie41. Pojawiające się tu i ówdzie 
publikacje dotyczyły przede wszystkim spraw językowych: interferencji, odmian 
regionalnych itp.42.

36 Henryk Rościszewski, Nauka języka polskiego w środowiskach polonijnych..., s. 131.
37 Wojciech Jerzy Podgórski, Nauczanie języka polskiego jako ojczystego…, s. 232.
38 Grzegorz Hryciuk, Polacy za Bugiem…, s. 64.
39 Zofi a Kurzowa, Język polski na kresach wschodnich…, s. 129. Por. też badania Romana 

Dzwonkowskiego, Polacy na dawnych Kresach Wschodnich…, s. 18.
40 Dorobek i perspektywy badań polonijnych…
41 Jan Mazur, Zadania polityki językowej RP…, s. 139.
42 Np. Hanna Karaszczuk, O błędach łuckich Ukraińców…, s. 50; Halina Karaś, Cechy fonetycz-

ne i fl eksyjne potocznej polszczyzny…, s. 35.
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Na pewno stan początkowy (w 1989 r.) i wynikający z niego ogrom przedsię-
wzięcia przerastał kolejne rządy i zarządy powołanych w celu pomocy Polakom 
na Wschodzie organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Przejawiało się to po pierwsze 
brakiem jasnej wizji polityki wschodniej (w tym językowej) uwzględniającej Po-
laków na Wschodzie i ogólne zainteresowanie językiem polskim jako obcym, jak 
też brakiem koordynacji działania rządu RP i wspomnianych organizacji43, oraz 
pomiędzy ośrodkami metodycznymi w Polsce i w krajach b. ZSRR44. Niemniej po 
1989 roku temat Polaków na Wschodzie stał się tematem modnym i cieszył się du-
żym zainteresowaniem45. Przykładowo, już w grudniu 1990 r. odbyła się w Krako-
wie (IBP UJ) konferencja poświęcona badaniom Polonii i Polaków na Wschodzie, 
której efektem był m.in. tom artykułów i referatów na ten temat. Wśród nich warto 
odnotować artykuł W. Miodunki, w którym przedstawił konkretny i wszechstron-
ny program badań46. W latach 1991–1996 w Lublinie i Kazimierzu Dolnym odby-
wały się konferencje zorganizowane przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla 
Polonii i Cudzoziemców UMCS, poświęcone tej problematyce. W czerwcu 1998 r.
w Krakowie odbyła się duża konferencja Polacy na Wschodzie – perspektywa 
historyczna i dylematy ideowe. Warto zwrócić uwagę na referat B. Cywińskiego, 
który postulował wysyłanie na Wschód animatorów kulturalnych, a tematy, które 
mieliby poruszać, miały zmieniać mentalność człowieka Wschodu w kierunku 
aktywności, odpowiedzialności za los swój, rodziny i kraju, rozumienia własnej 
tożsamości i miejsca w kraju zamieszkania. Autor sugerował też tematy – od eko-
nomicznych, poprzez społeczne, historyczne, po religijne47. Kolejnym przykła-
dem zainteresowania tematyką wschodnią może być też posiedzenie Komitetu 
Badań Polonii PAN w listopadzie 2000 roku nt. Aktualny stan i zadania przyszłe 
badań nad Polakami na Wschodzie. Z wygłoszonych tam referatów na uwagę 
zasługuje tekst A. Sadowskiego48. Mówi w nim m.in. o stosunku do Polaków na 
Wschodzie. Sugeruje, że nie należałoby stawiać Polakom ze Wschodu tak „wy-
sokiej poprzeczki polskości”: spotkania „prawdziwych Polaków” według wzor-
ców z centrum. Niespełnienie tych wymagań owocuje nieakceptacją i wrogością, 
samo zaś rozczarowanie co do owej polskości jest – wedle autora – spowodowane 
akcentem językowym i „zewnętrznymi symptomami rusyfi kacji”. Ostanie zdanie 

43 O braku takiej koordynacji pisali m.in. Jan Mazur, Zadania polityki językowej RP…, s. 144; 
Władysław Miodunka, Longe dos olhoz…, s. 229.

44 Wojciech Jerzy Podgórski, Piękną mamy mowę ojczystą…, s. 185.
45 Por. Władysław Miodunka, „Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polo-

nijnych”…, s. 94, Urszula Kaczmarek, Sympozjum „Polacy w ZSRR. Historia i perspektywy”…,
s. 113.

46 Władysław Miodunka, O koncepcję badań nad mniejszosciami polskimi…, s. 91.
47 Bohdan Cywiński, Szanse dynamizacji społeczno-kulturalnej Polaków na dawnych Kre-

sach…, s. 206.
48 Andrzej Sadowski, Aktualny stan i zadania przyszłe badań nad Polakami na Wschodzie…, 

s. 49.
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artykułu to postulat przyjęcia Polaków ze Wschodu do… polskości. Ma to być 
jednak szersza polskość – Polakiem jest ten, kto się nim czuje, nie zaś ten, kto 
spełnia określone kryteria obiektywne. Warto wspomnieć tu o licznych próbach 
wyrażania doświadczeń nauczycieli pracujących na Wschodzie: artykułów i li-
stów w prasie (np. w będącej nie do przecenienia „Rocie”, w biuletynach „Wspól-
noty Polskiej”, w prasie lokalnej) oraz książce wydanej przez CODN49.

Lata 80. Zakończyło XIX Ogólnopolskie Sympozjum Instytutu Lingwistyki 
Stosowanej UW i Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej pod hasłem 
Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków i wiele kul-
tur50. Temat sympozjum mógłby stać się mottem dla specyfi ki lat 90., kiedy to 
zaczynają być coraz wyraźniej zauważalne głosy dotyczące nauczania kultury. 
W. Miodunka przy okazji wykazywania konieczności opracowania programu vi-
deo, wskazał na konieczność „ukazywania” kultury polskiej, która to może być 
spełniona przy takiej integracji materiału kulturowego z językowym, że „nie bę-
dzie elementem doczepionym”, ale częścią kursu, której lektor „musi uczyć”51.
W pierwszym poradniku dla lektorów wyjeżdżających za granicę znalazło się spo-
ro treści, jak uczyć kultury. W. Jakiel stawia pytania i udziela na nie odpowiedzi: 
tematyka kulturoznawcza powinna pojawiać się na lektoratach już od pierwszych 
zajęć dla początkujących, lektor powinien mieć świadomość, że studenci uczą się 
polskiego ze względu na kulturę, a nie dla samego języka – język ma być tylko 
kluczem do tej kultury, wiedza kulturowa powinna być obecna w ćwiczeniach 
słownikowych, gramatycznych, komunikacyjnych. Lektor ma zadbać o „właściwe 
proporcje w przedstawianiu kultury polskiej”, „powinien też umiejętnie ukazywać 
korzenie współczesności i pobudzać zainteresowanie dla historii polskiej kultu-
ry”52. W podobnym tonie pozostaje kolejny w Vademecum... artykuł C. Rowiń-
skiego: „Trudno bowiem uczyć się języka w oderwaniu od kultury narodu, który 
językiem tym się posługuje”. Kultury tej nie można jednak przekazywać w formie 
„miniwykładu”, lecz jako komentarz do omawianych tekstów lub reprodukcji. 
Szczególnie ważną myślą w artykule jest zwrócenie uwagi na nauczanie kultu-
ry poprzez „pojęcia-symbole, symboliczne postaci i wydarzenia funkcjonujące
w świadomości kulturalnego Polaka”53. Ponieważ lata 90. to też romantyczne chwi-
le rodzącego się w Polsce kapitalizmu i ideologii wolnego rynku – to klient (w tym 
przypadku student, słuchacz kursu językowego) miał decydować o programie kur-
su, a o ile program językowy nie podlegał dyskusji, o tyle rozpoczęto badania nad 
obrazem Polski i Polaków widzianym oczami cudzoziemców, by rezultaty tych 
badań przemienić w programy (katalogi) nauczania kultury. Zakładano, że to, co 

49 Polscy nauczyciele na Wschodzie…
50 Franciszek Grucza, O przeciwstawności ludzkich interesów…, s. 20.
51 Władysław Miodunka, Programy video…, s. 24.
52 Wojciech Jakiel, Wiedza o kulturze polskiej na praktycznych zajęciach…, s. 165.
53 Cezary Rowiński, Wprowadzenie elementów wiedzy o historii kultury polskiej…, s. 177.
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jest cudzoziemcom znane (prawdziwie lub nie – to nie ma znaczenia), będzie ich 
również interesować na lektoracie. Warto przypomnieć tu badania J. Rokickiego54, 
U. Dobesz55, K. Adamczyka56 i wreszcie P. Garncarka, których efektem była teza, 
że uczyć kultury, co prawda, trzeba, ale bez ustalonych kanonów, programów, 
można jedynie opracować „abecadło polskiej kultury, w którym nie zakładałoby 
się żadnego stopnia kompetencji kulturowej”57. Autor sugeruje „selekcję” zagad-
nień kulturowych i opracowanie przewodnika po polskiej kulturze. Wyzwaniem 
dla autorów podręczników ma być umiejętność łączenia tematów językowych
z kulturowymi58. Również dla tematu kultury w nauczaniu polszczyzny cudzo-
ziemców najważniejszym wydarzeniem końca lat 90. było rozpoczęcie działal-
ności przez  Komisję ds. Certyfi kacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 
MEN. Miała ona przygotować egzaminy certyfi katowe wg standardów europej-
skich, opracowywanych przez Radę Europy. Jedną podgrup Grupy Roboczej Ko-
misji była podgrupa przygotowująca część egzaminu pod roboczą nazwą „Kanon 
wiedzy o Polsce.” Ostatecznie ta część egzaminu nie weszła w skład egzaminów 
certyfi katowych. Niejako zakończeniem dyskusji nad jej miejscem w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego miał być tom Kultura w nauczaniu języka polskiego 
jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne59. Tom 
ten był owocem seminarium Język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako 
obcego, które miało miejsce w Instytucie Studiów Polonijnych i Etnicznych UJ 
w II semestrze roku akademickiego 2002/2003. W. Miodunka pisze o odczuwanej 
przez autorów programów i podręczników potrzebie „uwzględnienia elementów 
kulturowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego”60. W omawianym to-
mie znajdziemy trzy programy nauczania: katalogi zagadnień socjokulturowych 
bądź (i) kulturowych, które powinny się znaleźć przy okazji nauczania języka: 
Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zarys 
programu nauczania, autorstwa W. Miodunki61, Inwentarz tematyczny i funkcjo-
nalno-pojęciowy do nauczania języka polskiego jako obcego w aspekcie kulturo-
wym autorstwa A. Burzyńskiej i U. Dobesz62 i Program nauczania cudzoziemców 
realiów polskich pióra P. E. Gębala63. Jednak dyskusja nad kulturą w nauczaniu 
polszczyzny cudzoziemców toczy się dalej: od prób odpowiedzi na pytanie, jak 

54 Jarosław Rokicki, Studenci obcokrajowcy o Polsce i Polakach…, s. 203.
55 Urszula Dobesz, W 30 godzin dookoła Polski…, s.  505.
56 Kazimierz Adamczyk, Kwadratura tekstu..., s. 134.
57 Piotr Garncarek, Świat języka polskiego oczami cudzoziemców…
58 Tenże, Znajomość kultury polskiej…, s. 85.
59 Kultura w nauczaniu języka polskiego…
60 Władysław Miodunka, Czy kultura była traktowana po macoszemu…, s. 16.
61 Tenże, Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu…, s. 97. 
62 Anna B. Burzyńska, Urszula Dobesz, Inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy…,

s. 119.
63 Przemysław E. Gębal, Program nauczania cudzoziemców…, s. 129.
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kulturę testować „przy okazji” egzaminów certyfi katowych, poprzez kolejne pró-
by układania programów i katalogów (z największym osiągnięciem ostatnich lat: 
Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą opracowaną 
przez Grupę Ekspertów MEN w roku 2010), dyskusję nad miejscem literatury
w nauczaniu kultury, po program i metodę kulturową w nauczaniu języka pol-
skiego poza Polską.64 Liczba „kulturowych” wystąpień narasta z roku na rok,
a bristolowskie konferencje z roku 2000 (Nowe programy, nowe metody, nowe 
technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego. Teoria i praktyka.)
i 2004 (Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczy-
wistości europejskiej) traktowały część kulturową niemal na równi z językową.

Początek XXI w. to dynamiczny rozwój glottodydaktyki polonistycznej. Przy-
jęcie w metodologii nauczania języka polskiego jako obcego podejścia komunika-
cyjnego jako metody wiodącej (wraz z wyrastającą z niej metodą zadaniową65) oraz 
przyjęta w latach 80. i na początku lat 90. „droga światowa” sprawiły, że w drugiej 
połowie lat 90. oraz obecnie można mówić o równoległym rozwoju teoretycznych 
podstaw w nauczaniu języków obcych i języka polskiego jako obcego, przy czym 
w wielu dziedzinach glottodydaktyka polonistyczna przoduje na tle innych neofi -
lologii w Polsce. Niezwykle inspirujące było powstanie w roku 2001 dokumentu 
Rady Europy: Common Eurpean Framework of reference for Languages: Lear-
ning, teaching, assessment i przetłumaczeniu go na język polski w roku 2003 przez 
Waldemara Martyniuka. Dokument ten jest efektem prac ekspertów Rady Europy
i jest swoistą „biblią” nauczyciela języków obcych. Stanowi on w Polsce podstawę 
do tworzenia programów nauczania, podręczników oraz standardów wymagań do 
egzaminów certyfi katowych z języka polskiego jako obcego.

Uruchomienie tych egzaminów w roku 2004 było niewątpliwie najważniej-
szym wydarzeniem pierwszego dziesięciolecia XXI w. Nad egzaminami, stan-
dardami wymagań, pomocami dla zdających, przykładowymi testami itd. pracują 
specjaliści z ośrodków uniwersyteckich w Polsce (tzw. Grupa Robocza). Powsta-
nie Grupy Roboczej sprzyja konsolidacji, koordynacji i współpracy specjalistów 
z poszczególnych ośrodków nauczania i uniwersyteckich. Nad całością prac oraz 
nad przebiegiem samych egzaminów czuwa Państwowa Komisja Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy te w czasie 7 lat swego 
istnienia stają się coraz doskonalsze, trwają prace nad kolejnymi poziomami te-
stowania, wersją dla młodzieży.

Istnieje kilka forów wymiany myśli teoretycznej. Najważniejszym z nich są 
wspomniane wyżej tomy wydawane po kolejnych konferencjach Stowarzysze-
nia „Bristol”. Od 1987 roku UŁ prowadzi wydawanie serii Kształcenie poloni-
styczne cudzoziemców. Dla tematyki glottodydaktyki polonistycznej otwarte są 

64 Jerzy Kowalewski, Kultura polska jako obca?, Kraków 2011.
65 Por. prace Iwony Janowskiej.
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łamy „Przeglądu Polonijnego”, śląskiego „Postscriptum”, „Poradnika Językowe-
go” oraz przede wszystkim „Języków Obcych w Szkole”, których specjalny tom
(O polskim i Polsce, nr 6, 2006) w całości został poświęcony językowi polskiemu 
jako obcemu.  

Metodyka, podręczniki

Według W. Miodunki do późnych lat 70. w nauczaniu języka polskiego jako 
obcego dominowało podejście gramatyczne, przy czym sama gramatyka była 
efektem wiedzy jeszcze przedwojennej (autor żartobliwie nazywa podręczniki re-
alizujące taką metodę „Szober with exercises”). Przełamanie takiego podejścia to 
próba połączenia strukturalizmu z behawioryzmem, czego przykładem jest książ-
ka A. Schenkera Begining Polish. Polskim dzieckiem tej książki była zaś pozy-
cja B. Rudzkiej i Z. Goczałowej Wśród Polaków. Pierwszą próbą „ufunkcjonal-
nienia” nauczania języka były zaś pozycje M. Grali i W. Przywarskiej W Polsce 
po polsku i Z polskim na co dzień, gdzie stopniowana była realizacja programu 
gramatycznego i pokazano zastosowanie poznanych form (ich „funkcje”) w ko-
munikacji – w dialogach z narracją. Pierwszym podręcznikiem, który przełamał 
monopol gramatyki była Mów do mnie jeszcze W. Martyniuka, gdzie nie ma kursu 
gramatycznego, jest natomiast „analiza wartości komunikacyjnej całej wypowie-
dzi”: kto mówi do kogo, w jakich okolicznościach, co chce przez to osiągnąć, jak
w tym kontekście formułuje swoją wypowiedź. Pierwszą próbą systemowego uję-
cia funkcji językowych był podręcznik U. Awdiejew Jak to napisać – byłyby to
4 funkcje: informowanie, modalność, wyrażanie stosunku intelektualnego i emo-
cjonalnego oraz działanie66.

W „Poradniku Językowym” już od 1962 r. istniała rubryka Język polski za 
granicą. Dominowały w niej tematy językoznawcze67, opisy sytuacji polonistyk 
zagranicznych68, artykuły o zasłużonych dla języka polskiego postaciach69, arty-
kuły z „dziejów” nauczania języka polskiego jako obcego70; jednak czasami były 
też omówienia podręczników wydanych poza Polską71. Pierwszą publikacją był 
tekst Stanisława Skorupki Pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego cu-
dzoziemców, w którym autor podzielił je na kilka sześć grup, wymienia i podaje 
przykłady m.in. na pomoce typu tablice, schematy wykresy (w tym palatogramy, 
rentgenogramy); nagrania (w tym program radiowy do nauczania języka polskie-

66 W. Miodunka, Zmiany w metodach nauczania..., s. 134-135.
67 Np. Magdalena Foland, Wyrażanie ekskluzji i inkluzji we współczesnej polszczyznie…,

s. 423.
68 Np. Janina Wójtowicz, Czy slawistyka w Federalnej Republice Niemiec…, s. 104.
69 Np. Alfred Zaręba, Na jubileusz prof. Dra h.c. Reinholda Olescha…, s. 282.
70 Np. Jan Lewandowski, Z dziejów nauczania…
71 Np. Anna Masiewicz, O języku niektórych szkolnych podręczników…s. 171.
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go jako obcego nagrany przez „Linguaphone” w opracowaniu T. Nenniego); słow-
niki; skrypty (pierwszym wymienionym przez autora skryptem są Materiały do 
lektoratu języka polskiego cz. I, M. Szymczaka, cz. II T. Iglikowskiej, H. Władyki, 
cz. III H. Kurkowskiej, E. Sowińskiej – wszystkie wydane przez UW w latach 
1958–1961); teksty. Artykuł ten jest świadectwem czasów: dostosowywania do 
nauczania cudzoziemców materiałów z polskiej szkoły: nagrań tekstów, wypisów, 
słowników; z drugiej jednak strony świadomości potrzeby opracowania specjal-
nych materiałów72. Często poruszanym w „Poradniku Językowym” motywem była 
analiza i ocena dostępnych materiałów, zazwyczaj były to teksty dopominające się 
o lepszą jakość skryptów, które „nie są (…) doskonałe (…): sztuczne, niecieka-
we, grzeszące literackością i wielosłowiem teksty, służące głównie egzemplifi ka-
cji poszczególnych  zjawisk gramatycznych języka polskiego, skąpa idiomatyka
i frazeologia, a także brak odpowiednich ćwiczeń automatyzujących wprowadzane 
struktury zdaniowe”. Cechowały się, według autorów, pośpiechem, tymczasowo-
ścią, niskim poziomem grafi cznym. Wśród pozycji w dołączanych bibliografi ach 
warto zauważyć zupełnie dziś zapomniany program radiowy Barbary Białostoc-
kiej-Przybyłowskiej Le polonais par la radio… przygotowany przez Zespół Pro-
gramów dla Zagranicy PR w Warszawie w latach 1964–196573. D. Buttler podjęła 
próbę analizy, obok obecnego wówczas stanu podręczników, też metod nauczania 
i testowania. Wnioski były następujące: brak podręczników metodycznych, na-
uczyciele bazują na podręcznikach tworzonych w drodze praktyki, podstawową 
metodą jest metoda gramatyczna z nauczaniem czynnego posługiwania się polsz-
czyzną za pomocą gotowych segmentów – modeli zdań74. H. Rybicka-Nowacka 
dokonała analizy pierwszych pomocy naukowych: wspomnianych wyżej Mate-
riałów do lektoratu… oraz Języka polskiego dla cudzoziemców. Podręcznika dla 
niezaawansowanych T. Iglikowskiej i L. Kacprzak. Były to, wedle autorki, dobre 
podręczniki mające konkretnego adresata75.

W latach 80. i na początku lat 90. niezwykle popularne były podręczniki tzw. 
krakowskiej zielonej serii, wydawane przez UJ. Do dziś mogą być przydatne
w nauczaniu komunikacji (np. rewelacyjne plansze Samo życie W. Martyniuka) 
czy gramatyki. Stanowić też mogą doskonałą pomoc metodyczną dla przygotowu-
jących się do zawodu lektora, a rysunki Stanisława Piątkowskiego zamieszczane 
w tychże podręcznikach – często zmuszające do czysto fi lozofi cznych i egzysten-
cjalnych rozmyślań - do dziś są przedrukowywane w nowych już zupełnie pozy-
cjach. Nie sposób wymienić tu wszystkich tytułów, ale warto pamiętać o pracy 
zbiorowej Powiedzmy to sobie pod red. Marka Zimnaka, Jak to napisać U. Aw-

72 Stanisław Skorupka, Pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego…, s. 97.
73 Zbigniew Kościelak, Podręczniki języka polskiego dla cudzoziemców…, s. 91.
74 Danuta Buttler, Z zagadnień metodycznych podstawowego kursu polszczyzny…, s. 140.
75 Halina Rybicka-Nowacka, Nauczanie języka polskiego jako obcego…, s. 84.
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diejew, E. Dąmbskiej, E. Lipińskiej, Rendez-vous z kulturą polską B. Ligary czy 
Piszemy po polsku H. Zwolskiego.

Warto w tym miejscu przypomnieć tytuły pierwszych podręczników komu-
nikacyjnych: wspomniane już Mów do mnie jeszcze W. Martyniuka (dla średnio 
zaawansowanych), Polskę po polsku W. Miodunki i J. Wróbla (Warszawa, In-
terpress, 1986), H. Zwolskiego Porozmawiajmy po polsku (Warszawa, Polonia, 
1989). Przyjęcie w metodologii podejścia komunikacyjnego jako metody wio-
dącej zaowocowało opracowaniem realizujących ją podręczników, w tym przede 
wszystkim Cześć, jak się masz W. Miodunki. Podręcznik ten do dziś uczy stu-
dentów, przede wszystkim anglojęzycznych, polskiego, prezentuje minimum 
kultury polskiej, może być także doskonałym podręcznikiem metodyki naucza-
nia polszczyzny na poziomach A1 i A2 metodą komunikacyjną. Jego klasyczny 
układ tematów, dobór treści gramatycznych do funkcji językowych, słownictwa 
tematycznego i sytuacji komunikacyjnych wyznaczyły program nauczania i stały 
się wzorcem dla kolejnych podręczników komunikacyjnych. Krakowski ośrodek 
wraz w wydawnictwem Universitas postawiły sobie zadanie stworzenia zestawu 
podręczników komunikacyjnych dla poszczególnych poziomów nauczania, i tak: 
dla poziomów A1 i A2 przeznaczony jest podręcznik Cześć, jak się masz (obecnie 
w dwu częściach), dla B1 Z polskim na ty E. Lipińskiej, dla B2 i C1 Kiedyś wrócisz 
tu E. Lipińskiej i G. Dąmbskiej (obecnie w dwu częściach). Obok tych podręcz-
ników prowadzących powstawały (i powstają) kolejne podręczniki tematyczne,
z których najważniejszymi są: Ach, ten język polski… D. Gałygi (komunikacja), 
Nie ma róży bez kolców E. Lipińskiej (ortografi a), Przygoda z gramatyką J. Pyzi-
ka, Czas na czasownik P. Garncarka, Liczebnik też się liczy S. Mędaka i inne. Poza 
Universitasem powstały niezwykle udane podręczniki: Miło mi panią poznać
B. Serafi n, A. Achtelik (Katowice 2001 i wyd. następne) Polski dla cudzoziemców 
A. Dąbrowskiej, R. Łobodzińskiej (Wrocław 1995 i wyd. II 1998). Język polski 
a`la carte S. Mędaka (UJ, Kraków 1992), Ten, ta, to… J. Lechowicz, J. Podsiadły 
(Łódź, 2001), Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziem-
ców B. Bartnickiej, G. Dąbkowskigo, W. Jakiela (Warszawa 1984 i wyd nast.), 
Zaczynam mówić po polsku i Już mówię po polsku J. Kucharczyka (Łódź 1999), 
Dzień dobry A. Janowskiej, M. Pastuchowej (Katowice 1999). Lata 90. to również 
pierwszy niezwykle udany fi lm edukacyjny Uczmy się polskiego (Warszawa, Pol-
ska Fundacja Upowszechniania Nauki, TV Polonia, 1996). 

Współczesne nauczanie polskiego zdominowane zostało przez zestaw pod-
ręczników Hurra, po polsku! wydawanych przez szkołę językową Prolog w Kra-
kowie. Są już dostępne podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń i poradnikami me-
todycznymi dla poziomów A1 (M. Małolepszej, A. Szymkiewicz), A2 (A. Burkat, 
A. Jasińskiej) i B1 (A. Burkat, A. Jasińskiej, M. Małolepszej, A. Szymkiewicz). 
Książki te w niczym już nie odbiegają od standardów światowych, jeśli chodzi
o grafi kę, stronę edytorską oraz zawartość merytoryczną: są kolorowe, z wieloma 



11580 lat nauczania języka polskiego jako obcego

fotografi ami, nowoczesne w treści i aktualne. Inicjatywy wydawnicze nie ustają, 
najbardziej udane to: Polski w 4 tygodnie (w różnych wersjach językowych) M. 
Kowalskiej (Warszawa 2004), Polski mniej obcy A. Madei, B. Morcinek (Kato-
wice 2007), Co nas łączy M. i J. Kowalewskich przeznaczone dla odbiorcy na 
Wschodzie, szczególnie na Ukrainie (w dwu częściach, Kraków 2008 i 2010), 
jedną z ostatnich jest inicjatywa szkoły Glossa z Krakowa: Polski krok po kro-
ku I. Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A. Szymkiewicz (Kraków 2011) wraz
z rozbudowaną platformą internetową.

POLSKA GLOTTODYDAKTYKA – GLOTTODYDAKTYKA W POLSCE

Można postawić pytanie, czy historia glottodydaktyki polonistycznej to histo-
ria glottodydaktyki w Polsce? 

Wielce pouczające może być przejrzenie „Języków Obcych w Szkole” od nu-
merów z lat 60. i 70. Tematyka artykułów dotyczyła kilku podstawowych tema-
tów: metod nauczania, stosowania zdobyczy techniki na lekcjach, były refl eksje 
z przeprowadzanych lekcji, sprawozdania. Nas najbardziej interesują artykuły 
dotyczące metod, przy czym chodziło o wybór między metodą audiolingwalną 
a kognitywną: uczyć dla praktyki bez wiedzy, czy wiedzy bez praktyki – „dy-
lemat nie rozwiązany po dzień dzisiejszy”, jak pisano w 1976 roku w artykule 
ilustrującycm historię „dylematu” przez ostatnich 200 lat76. W następnym nume-
rze autorka sugeruje „mądry eklektyzm”77. Już wtedy dostrzegano jednak wyjście
z tego dylematu przez „odniesienie do świata zjawisk fi zycznych pozajęzyko-
wych” i uwzględnienie różnic o podłożu kulturowym”78. Pojawiały się od czasu 
do czasu głosy dotyczące znaczenia wychowania79. Poszukiwano „czegoś więcej” 
ponad „główny cel nauczania języków obcych (…): osiągnięcie przez uczących 
się kompetencji komunikatywnej, tzn. umiejętności porozumiewania się w języku 
obcym”80 – „Polską metodykę tworzą głównie lingwiści, bądź praktycy, autorzy 
podręczników i doświadczeni nauczyciele. Wydaje się, że ich stanowisko (…) jest 
niekiedy (…) przeceniające rolę językoznawstwa w nauczaniu języków obcych”81; 
„(…) W ostatnich latach [widać] odejście od metody audiolingwalnej na rzecz 
kognitywnej, ale metoda ta może prowadzić do zaniedbania ćwiczeń na wyrabia-
nie sprawności psychomotorycznej niezbędnej przy aktywnym posługiwaniu się 
językiem (…). Sądzę, że należy przeciwdziałać zbytniej fascynacji materiałami 

76 Janina Smólska, Współczesne tendencje w metodyce…, s. 213.
77 Taż, Jak uczyć języków obcych…, s. 86.
78 Dobrosław Lachowicz, Komunikacja językowa…, s. 148.
79 Antoni Prejbisz, Próba nakreślenia modelu nauczania…, s. 222.
80 Magda Książek, Jolanta Dobrowolska, Konferencja metodyczna w Sulejówku…, s. 252.
81 Waldemar Pfeifer, Glottodydaktyka w świetle rozwoju…, s. 70.
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zagranicznymi”82. W. Miodunka tak to skomentował: „naszą metodykę języków 
obcych (...) omijały zarówno przypływy entuzjazmu dla poszczególnych metod, 
jak i odpływy rozczarowań (...). Z żalem trzeba jednak odnotować nieobecność 
polskich specjalistów w toczących się sporach”. Sugeruje dalej, by uczyć języka 
polskiego jako obcego tak, jak uczy się innych języków, ale nie popełniać tych 
samych błędów83. 

Tak też się stało. Właśnie na takich założeniach oparte są programy kształcenia 
studentów na studiach magisterskich i podyplomowych w dziedzinie nauczania 
języka polskiego jako obcego. Powstało kilka znaczących pozycji metodycznych: 
ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego A. Seretny  i E. Lipiń-
skiej (Universitas, Kraków 2005); Planowanie lekcji języka obcego. Podręcz-
nik i poradnik dla nauczycieli języków obcych I. Janowskiej (Universitas, Kra-
ków 2010); Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców
P. E. Gębala (Universitas, Kraków 2010); prace zbiorowe powstałe na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (red.
E. Lipińska, A. Seretny, Universitas, Kraków 2006) i Uniwersytecie Śląskim: Sztu-
ka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (red. A. Achtelik, J. Tambor, Gno-
me, Katowice 2009) oraz Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. Tom 2.
(red. A. Achtelik, J. Tambor, Gnome, Katowice 2010).

Dziś, w roku 2011, należy skonstatować, że związek glottodydaktyki poloni-
stycznej z innymi glottodydaktykami (tak w Polsce jak i za granicą) jest związ-
kiem ścisłym i nierozerwalnym. Fakt przynależności języka polskiego jako obce-
go do rodziny innych języków obcych jest powszechnie uznany: nie odnotowałem 
żadnego głosu, który sugerowałby jakąś odrębną „polską drogę”. Wszystkie glot-
todydaktyki europejskie opierają się na dokumentach Rady Europy, w tym przede 
wszystkim na Europejskim systemie opisu kształcenia językowego84. Głos polskich 
glottodydaktyków jest słyszalny w środowisku neofi lologów i odwrotnie. Pro-
blemem jest raczej nieuznawanie tego faktu przez niektóre (acz wciąż liczne…) 
ośrodki nauczania języka polskiego na całym świecie. W wielu środowiskach bu-
dzi sprzeciw sama nazwa „jako obcy”, gdy mowa o umiłowanej i sakralizowanej 
polskiej mowie85. Nie przekonują argumenty o formie nauczania (warsztat glot-
todydaktyki) i treści nauczania (do wypełnienia kulturą polską, jak w przypadku 
założeń programu kulturowego). Wielu nauczycieli, szczególnie na szeroko rozu-
mianym Wschodzie, nie chce również prowadzić zajęć metodą komunikacyjną, 
gdyż nie ma takiej tradycji w tych krajach, również w odniesieniu do języków 
obcych. Trzeba jednak zauważyć, że sytuacja ta zmienia się na lepsze z roku na 

82 Tomasz P. Krzeszowski, Stan nauczania języków obcych w Polsce…, s. 88-89.
83 Władysław Miodunka, Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych…,

s. 34.
84 Europejski system opisu kształcenia językowego…
85 Por. Ewa Rybacka, Język obcy, język ojczysty?... s. 70-73.
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rok za sprawą kształcenia „pod metodę komunikacyjną” nauczycieli z tych krajów 
tak w Polsce i w krajach pochodzenia. Nie do przecenienia są tu działania MEN 
(w tym Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie), fi nansowanie przez 
Senat RP programów i kursów dla nauczycieli realizowanych przez Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska”, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundację 
„Semper Polonia” i inne. Odnotować też należy aktywność lokalnych instytucji, 
które – o ile chcą – mają możliwość, przy wsparciu ze strony Polski, promowania 
nowoczesnego nauczania języka polskiego w swoich krajach. Instytucje te nie-
jednokrotnie mają możliwości wydawnicze. W krajach na wschód od Bugu język 
polski nie jest uznawany za obcy (co najwyżej za język mniejszości narodowych) 
– status obcego mają tylko języki: angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. To 
znacznie przeszkadza promocji nowoczesnego nauczania języka polskiego w śro-
dowiskach (również polskich), dla których – niestety – język polski stał się obcy 
w drugim i trzecim pokoleniu. Niepokój budzi też nauczanie języka polskiego 
„pod certyfi katy”. W takim podejściu faktycznie gubi się nie tylko polska kultura, 
ale nawet sprawności komunikacyjne (niesprawdzane na poziomach wyższych)
i fonetyczne. Dużą bolączką jest też brak opracowanej metodyki nauczania dzie-
ci i młodzieży języka polskiego jako obcego – tu glottodydaktyka polonistyczna 
pozostawała daleko za glottodydaktyką w Polsce. Stało się tak, gdyż rozwój me-
todyki nauczania polszczyzny opierał się (i opiera) na badaniach prowadzonych 
w środowisku akademickim na studentach – osobach dorosłych. Przenikliwość 
zaś tych osiągnięć na grunt szkolny było ograniczone przez politykę (do 1989 r.
środowiska szkół sobotnich i polskich na Zachodzie były zamknięte na „komuni-
styczne” ośrodki uniwersyteckie) lub przyczyny obiektywne: w Polsce nie uczo-
no dzieci, młodzież sporadycznie. Po 1989 roku bariery te zniknęły, dodatkowo 
pojawiły się tysiące dzieci i młodzieży ze Wschodu (ale też z Zachodu) na wa-
kacyjnych kursach. Uczący na tych kursach na własną rękę dostosowywali me-
todykę i podręczniki dla dorosłych do potrzeb dzieci, choć otwartym pozostaje 
pytanie, czy powszechnie przyjęta metoda komunikacyjna (i wyrastająca z niej 
zadaniowa) jest dla dzieci polskiego pochodzenia (w tym tych, które wyjechały 
kilka lat wcześniej z Polski, tu chodziły do szkoły podstawowej czy nawet gimna-
zjum) najlepszą z możliwych? Z drugiej strony właśnie takie kształcenie wymusza 
sam „klient” – uczący się innych języków metodą komunikacyjną (niezależnie od 
wieku) spodziewa się również takiego nauczania języka polskiego, a lepszą jego 
znajomość (np. wyniesioną z domu) traktuje jako wyższy stopień zaawansowania. 
Wkomponowuje się to zresztą w idee Rady Europy, która promuje wielojęzycz-
ność, „optymistyczne” spojrzenie na własne umiejętności językowe wyrażone
 w projekcie: Portfolia językowe. Owo przenikanie osiągnięć środowisk uniwer-
syteckich i doświadczeń szkolnych jest bolączką do dziś. Cenne inicjatywy MEN 
skierowane do punktów nauczania języka polskiego na świecie (portal polska-
szkola.pl, Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą, 
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multimedialne materiały edukacyjne Włącz Polskę!) nie są specjalnie zauważane 
przez środowiska uniwersyteckie, z kolei same punkty nauczania są zazwyczaj 
„odporne” na nowinki płynące z uniwersyteckiej „góry”. Trudno zresztą ujmować 
te relacje w pionie, bo pomiędzy tymi środowiskami nie ma łącznika. Takim łącz-
nikiem mogłyby być centra metodyczne w poszczególnych krajach zatrudniające 
w swoich strukturach metodyków wywodzących się też z uniwersytetów (polskich 
i miejscowych). Jednak i tu wiele się dzieje, by wspomnieć choćby nowoczesne 
podręczniki: A. Achtelik, B. Niesporek-Szamburskiej Bawimy się w polski 1 (Wy-
dawnictwo Ś.C.E.R., Katowice 2009), A. Rabiej Lubię polski (Ofi cyna Wydaw-
nicza FOGRA, Kraków 2009 i 2010). Wcześniej również były próby stworzenia 
podręczników dla dzieci Polonii, koniecznie trzeba wspomnieć cykl podręczni-
ków H. Matery Pokochaj polską mowę i Strzeż polskiej mowy (Fundacja Pomoc 
Szkołom Polskim na Wschodzie, Lublin, 1995). Powstało wiele podręczników za 
granicą86. Najczęściej były one jednak dalekie od glottodydaktyki, raczej uczyły 
polskiej kultury kopiując pomysły na lekcje z podręczników do szkół podstawo-
wych w Polsce. Same podręczniki z polskich szkół (np. wycofywane po zmianach 
programowych) były używane bezpośrednio w nauczaniu dzieci, szczególnie na 
Wschodzie i – w wielu wypadkach – spełniały swe zadania, szczególnie elementa-
rze, podręczniki do kształcenia zintegrowanego i do języka polskiego w niższych 
klasach szkół podstawowych.

Na rozwoju polskiej glottodydaktyki ciąży też brak wspólnej polityki infor-
macyjnej między poszczególnymi ośrodkami. Często nie wiadomo, jakie prace 
teoretyczne już napisano i badania przeprowadzono. Ostatnie lata zaowocowały 
stworzeniem nieformalnej ponaduniwersyteckiej grupy naukowców skupionych 
wokół Grupy Roboczej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości JPjO.
I tak w relacjach przyjaźni poszczególnych naukowców następuje współpraca mię-
dzy wybranymi ośrodkami; reszta z wielkim trudem musi przebijać się do ogólnej 
glottodydaktycznej świadomości. Inna rzecz, że wielość powstających ośrodków 
nauczania na poziomie szkoły wyższej, jak też ich ambicje naukowe (konferen-
cje) i wydawnicze (podręczniki, tomy pokonferencyjne) jest trudna do objęcia. 
Prace corocznych grup doktorantów (nie licząc magistrów), powołujących się na 
wielu badaczy i autorytety światowe wywołują poczucie nadmiaru. Niewątpliwie 
jednak suma sumarum może to glottodydaktyce wyjść tylko na dobre. Glotto-
dydaktyce polonistycznej  ściśle powiązanej z glottodydaktyką języków obcych
w Polsce i świecie.  

86 Wojciech Pelczar, Polska tradycja w polonijnych podręcznikach…
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