
95ZNUV 2015;39;95-98

Karolina Ciesielska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Hurra!!! Po Polsku 2,  
Prolog, Kraków 2010

Podręcznik Agnieszki Burkat oraz Agnieszki Jasińskiej Hurra!!! Po Polsku 2 jest kon-
tynuacją serii Hurra!!! Po Polsku 1. Jego druga część adresowana jest do uczniów posługu-
jących się językiem polskim na poziomie A2. Niewątpliwie jest to publikacja, która może 
stać się dopełnieniem procesu w nauczaniu dla obcokrajowców, uczących się naszego ro-
dzimego języka, jednakże nie może stanowić jego głównego źródła wiedzy. Przemawia za 
tym fakt, że podręcznik nie dotrzymuje kroku standardom jakie stawia się publikacjom do 
samodzielnej nauki. Jest on raczej materiałem do wykorzystanie jedynie pod kierunkiem 
nauczyciela – o czym informują same Autorki. W skład komponentów książki wchodzą po-
nadto podręcznik nauczyciela, dwie płyty CD oraz zeszyt ćwiczeń, co z pewnością pomoże 
w utrwaleniu materiału.

Szata graficzna podręcznika z jednej strony wydaje się być przejrzysta, gdyż każdy roz-
dział posiada swój tytuł i zaznaczony jest innym kolorem. Niestety niekiedy na jednej stronie 
da się zauważyć zbyt wiele kolorów, obrazków czy też zdjęć, co wprowadza chaos. Ponadto 
na początku każdego rozdziału uczeń zostaje zapoznany z zagadnieniami, które pojawią się 
w danym dziale. Z pewnością pomocne mogą być tabelki oznaczone kolorem różowym, 
w których uczniowie mają podane „wyjątki” dotyczące reguł gramatycznych. Czy jednak 
zielona czcionka na zielonym tle s. 14, bądź fioletowa na fioletowym s. 33 są wystarczająco 
czytelne? Pozwalam sobie zauważyć, że nie w pełni spójna i przejrzysta struktura może zde-
cydowanie utrudnić naukę osobie uczącej się języka polskiego na ww. poziomie. 

Spis treści podzielony został na dwadzieścia rozdziałów: 1. Osobowość, 2. Praca,  
3. To już historia..., 4. Plany na przyszłość, 5. Powtarzamy!!!, 6. Miasto, 7. Wieś i przy-
roda, 8. Relacje z ludźmi-kobieta i mężczyzna, 9. Przyjaźń, 10. Powtarzamy!, 11. Sprzęty 
domowe, 12. Technika i wynalazki, 13. Samopoczucie, 14. Turystyka, 15. Powtarzamy!!!,  
16. Święta, uroczystości, tradycje, 17. Internet, 18. Prasa i książka, 19. Kino czy telewi-
zja, 20. Powtarzamy!!! Charakterystyczną cechą spisu jest rzucający się w oczy tytuł 
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Powtarzamy!!!, który pojawia się co cztery rozdziały. Zamysł ma na celu powtórzenie 
i utrwalenie omówionych dotychczas treści, co jest bardzo dobrym pomysłem. Z ogromnym 
jednak zarzutem spotkać musi się fakt, że kręgi tematyczne zaprezentowane w podręczniku 
nie są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto nieklarow-
ny układ komponentów językowych sprawia, że łatwo się pogubić, a chcąc odnaleźć dowol-
ne słowo, bądź tabelę gramatyczną – nie można wzorować się na wcześniejszym rozdziale. 
Jako przykład przybliżmy sobie rozdziały 2 i 3. Już na samym początku widać, jaki chaos 
panuje w książce. Rozdział 2 zatytułowany Praca rozpoczyna się ćwiczeniem, mającym na 
celu doskonalenie umiejętności mówienia, o czym dowiadujemy się dzięki ikonie widnieją-
cej przy numerze zadania. Obok, ale wciąż na tej samej stronie, widnieje napis Słownictwo, 
po którym pojawiają się ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstu pisanego, 
rozumienie ze słuchu oraz kolejne zadania na mówienie (o czym również dowiadujemy 
się dzięki ikonom). Przechodząc do s. 17, dostrzegamy tytuł Gramatyka. Pod nim znajduje 
się tabela: rzeczownik mianownik liczba mnoga rodzaj męskoosobowy i jedno ćwiczenie 
na zastosowanie danej struktury gramatycznej. Na następnej stronie została zamieszczona 
tabela gramatyczna dotycząca zaimków wskazującego i dzierżawczego. Następuje po niej 
zadanie składające się z trzech części. Dwa pierwsze podpunkty dotyczą pogłębiania spraw-
ności mówienia, natomiast ostatnia część polega na dopisaniu brakujących liter do wyrazów. 
Nie omieszkam dodać, że ku mojemu zaskoczeniu, na s. 18 Autorki powracają do działu 
Słownictwo, który był już omawiany wcześniej oraz różnorodnych ćwiczeń, które ciągną się 
do końca tego rozdziału czyli aż do s. 21. Rozdział 3 zatytułowany To już historia... zaczyna 
się od nagłówka Słownictwo, pod którym widnieje krótkie ćwiczenie, polegające na dopa-
sowaniu dat do obrazków. Obok dostrzegamy napis Gramatyka, a tuż pod nim pojawia się 
obszerna tabela z liczebnikami aż w trzech przypadkach: mianowniku, dopełniaczu i miej-
scowniku. Po dwóch krótkich ćwiczeniach, wykorzystujących wiedzę pochodzącą z wyżej 
umieszczonej tabeli, pojawia się czwarta tabela, która tym razem dotyczy miesięcy. Poniżej 
dwa ćwiczenia dotyczące tego zagadnienia. W rzeczywistości w jednym z nich nie pojawiają 
się nazwy miesięcy tylko daty zapisane cyframi. Na s. 25 znów wracamy do słownictwa. Ale 
to jeszcze nie koniec. Na s. 26 możemy zagłębić się w aspekt dokonany i niedokonany czasu 
przeszłego a na s. 29 możemy znów się ,,zrelaksować” przy słownictwie. 

Bliższa lektura podręcznika gotowa jest wprowadzić zamęt nie tylko u uczącego się 
ale nawet u rodzimego użytkownika języka. Nie muszę chyba już wspominać, że następne 
rozdziały rządzą się swoimi prawami, a ich struktura różni się od tych zaprezentowanych 
powyżej. Dużym błędem Autorek jest fakt, że w rozdziale 2 nie ma ani jednego ćwiczenia 
doskonalącego umiejętność pisania. Ta sama sytuacja powtarza się w rozdziale 4. Kolejnym 
zarzutem jest brak konsekwencji w numeracji ćwiczeń. Na s. 25 w ćwiczeniu 2c zastoso-
wana jest numeracja cyfrowa, podczas gdy w ćwiczeniach 2d i 2e widnieje zapis literowy. 
Niezrozumiały jest dla mnie również powrót w ćwiczeniu 2f do zapisu z ćwiczenia 2c. Taki 
brak konsekwencji pojawia się w całej publikacji. 
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Większym wyzwaniem dla użytkownika publikacji jest prezentacja w nim zagadnień 
gramatycznych. Obszerne tabele, które często powinny być rozbite na kilka mniejszych 
partii materiału dowodzą, że bez pomocy nauczyciela uczeń nie jest w stanie skorzystać 
z podręcznika. Doskonałym przykładem może być tabela na s. 110, w której Autorki pre-
zentują tryb rozkazujący w 3 koniugacjach, a jakby tego było mało, wplatają w to wyjątki, 
które z pewnością nie są na poziomie A2. Ponadto zarówno w tekstach, jaki i poleceniach 
pojawia się często trudne słownictwo, które z pewnością nie jest na wspomnianym już po-
ziomie językowym. Doskonałym przykładem może być polecenie do ćwiczenia 6b na s. 13: 
,,Proszę przygotować w grupach portrety psychologiczne przestępców. (Proszę sprawdzić 
znaczenie niżej podanych wyrazów). Proszę przedstawić grupie wybrany portret psycho-
logiczny.” Trzykrotnie powtórzone słowo ,,proszę’’ z pewnością nie przekonuje o znajo-
mości języka polskiego przez Autorki. Czy nie prościej byłoby użyć zwrotów: Przygotuj..., 
Sprawdź.., Przedstaw...? Co więcej ,,portret psychologiczny przestępców” jest przynajmniej 
na poziomie B1 znajomości języka. Kolejny przykład możemy znaleźć w tekście na s. 95: 
,,Kształtowanie formy przedmiotów ma wpływ na nasz gust, ale też na bezpieczeństwo i wy-
godę”.

Kolejnym rażącym zjawiskiem, powtarzającym się w publikacji jest niezachowanie 
zasady równowagi płci. Bardzo rzucają się w oczy zdjęcia, bądź też obrazki, na których 
widnieje 5 kobiet i tylko 2 mężczyzn – s. 18, 4 mężczyzn i 2 kobiety – s. 28, 5 kobiet  
i 3 mężczyzn – s. 29 oraz 5 mężczyzn i 0 kobiet – s. 113. Ponadto karygodnym przeoczeniem 
lub niedbalstwem jest fakt, że w tekście na s. 90 brak jest odnośników do niektórych słów. 
Tekst dotyczy życia w czasach PRL-u. Tylko cóż to takiego? Pewex, papierosy KENT (jako 
osoba niepaląca musiałam sprawdzić czy to nazwa papierosów czy jakiś skrót), przedpłaty, 
kartki, Szczawnica, Międzyzdroje, czy też wczasy pracownicze. Z tekstu uczeń za wiele się 
nie dowie, a co gorsza większości słów i najprawdopodobniej całego tekstu nie zrozumie. 
Najpierw może przydałaby się krótka lekcja historii. A czy nie można było zastosować przy-
pisów? Myślę, że bardzo ułatwiłoby to pracę obcokrajowcowi, który przecież nie musi znać 
historii Polski z lat osiemdziesiątych. 

Wiele do życzenia pozostawiają nagrania CD. Już w pierwszym rozdziale można zauwa-
żyć, że numeracja nagrań w podręczniku odbiega od tej, która znajduje się na płycie CD. 
W podręczniku pierwsze ćwiczenie doskonalące umiejętność słuchania pojawia się na s. 7 
w ćwiczeniu 1d. Obok ćwiczenia widnieje ikona CD1:2. Na płycie nie ma nagrania o takiej 
nazwie, a pierwsze jakie się pojawia podpisane jest 1.1h. Tego typu błąd pojawia się w ko-
lejnych dwóch ćwiczeniach tego rozdziału. Następna niespodzianka czeka nas w rozdzia-
le 6, gdzie w ćwiczeniu 5d na s. 50 treść nagrania jest niezgodna z jego zapisem na płycie. 
W podręczniku widnieje zdanie: ,,Miasta różnią się od siebie”. Gdy odsłuchamy nagranie 
CD usłyszymy: ,,Każde miasto różni się od innych”. Ten sam błąd pojawia się w rozdzia-
le 13. W ćwiczeniu 4e na s. 113 w podręczniku jest zdanie: ,,Nie jedz słodyczy ani tłustych 
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potraw.” Zaś na nagraniu usłyszymy: ,,Nie jedz słodyczy ani tłuszczu.” Największym jednak 
uchybieniem – kompletnie niezrozumiałym dla mnie – jest brak słowniczka w publikacji. 

Należy jednak wspomnieć również o pozytywnych aspektach publikacji. Na końcu książ-
ki możemy znaleźć teksty nagrań do płyt CD. Prócz tego w wielu rozdziałach widnieją ele-
menty kulturowe, co jest niezwykle cenne. Autorki prezentują nagrodę telewizyjną Wiktory 
na s. 6, polskich Noblistów na s. 28, miasta naszego kraju na s. 50, polskie czasopisma na  
s. 152-153, tekst o Nagrodzie Nike na s. 159, a rodzimi aktorzy widnieją na s. 169. 

Przy aktualnym stanie rzeczy uważam, że w Hurra!!! Po Polsku 2 prezentowany po-
ziom diametralnie odbiega od poziomu A2 sugerowanego przez Autorki. Zawiłość tabel 
gramatycznych oraz zbyt trudne słownictwo nie ułatwiają cudzoziemcowi pracy z podręcz-
nikiem. Uważam, że brak możliwości zweryfikowania nowych słów może również znie-
chęcić ucznia do dalszej nauki, zwłaszcza, że samodzielnie nie są oni w stanie nic zdziałać. 
Pomimo wielu niedociągnięć, pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że Autorki przyjrzą się bliżej 
swej publikacji i zechcą ulepszyć ją przed kolejnym wydaniem, mając na względzie dobro 
oraz realne możliwości językowe obcokrajowców chcących legitymować się znajomością 
języka polskiego na poziomie A2.
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