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Polonistyka elitarna i powszechna.  
Refleksje po II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej 

W dniach 18–21 listopada 2015 r. odby  si! w Katowicach II Kongres 

Dydaktyki Polonistycznej. Jego g ównymi organizatorami byli: Katedra Dy-

daktyki J!zyka i Literatury Polskiej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. 

Ireneusza Opackiego oraz Instytut J!zyka Polskiego Uniwersytetu "l#skiego 

w Katowicach, przy wspó pracy Komitetu Nauk o Literaturze oraz Komite-

tu J!zykoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Czterodniowe obrady w 15 

miejscach spotka$, 24 sekcjach i 6 dyskusjach panelowych zgromadzi y po-

nad 200 uczestników z 40 krajowych i zagranicznych o%rodków naukowych1. 

W spotkaniu wzi!li udzia  nie tylko przedstawiciele %wiata akademickiego – 

j!zykoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, dydaktycy i glottodydaktycy, 

ale tak&e pisarze, nauczyciele, pracownicy kuratoriów o%wiaty, o%rodków eg-

zaminacyjnych i studenci. 
Za o&enia II Kongresu nawi#zywa y do postulatów zg oszonych podczas 

Kongresu Dydaktyki Polonistycznej Polonistyka dzi  – kszta!cenie dla jutra. Dia-

gnozy i perspektywy, który odby  si! na Uniwersytecie Jagiello$skim w Krako-
wie w listopadzie 2013 roku. Podczas krakowskich obrad wnioskowano 
o cykliczne organizowanie podobnych wydarze$, które integrowa yby aka-
demickie o%rodki polonistyczne ze %rodowiskiem praktyków, z przedstawi-

                                                           

1 Szczegó owy harmonogram dost!pny jest na stronie internetowej II Kongresu Dydaktyki 

Polonistycznej: http://www.kongresdydaktykipolonistycznej.us.edu.pl/program.html [do-

st!p: 23.01.2016]. 
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cielami jednostek kulturalno-o%wiatowych i twórcami kultury. Odpowiedzi# 
na tak sformu owane potrzeby okaza  si! II Kongres, który by  okazj# do 
dialogu, wymiany do%wiadcze$ pedagogów na ró&nych szczeblach edukacji 
oraz do dalszych eksploracji zarysowanych uprzednio kierunków rozwoju 
wspó czesnej edukacji humanistycznej przez badaczy ró&nych dyscyplin. 

Wydarzenie odbywa o si! pod has em: Edukacja polonistyczna jako zobowi"-

zanie. Powszechno # i elitarno # polonistyki. Podkre%la ono odpowiedzialno%' dy-
daktyków, zw aszcza polonistów, za inspirowanie uczniów do kontaktu 
z szeroko rozumian# kultur#, wprowadzanie w tajniki skutecznej komunika-
cji i kszta towanie otwartej mentalno%ci spo ecze$stwa. „Powszechno%'” na-
le&y rozumie' z jednej strony jako opis stanu obecnego – dost!pu m odych 
ludzi do polonistyki w szkole, niezale&nie od ich pochodzenia, z drugiej za% 
– jako zalecenie do propagowania kultury humanistycznej w wychowaniu 
i edukacji poprzez budowanie uniwersalnych postaw, obejmuj#cych swym 
zasi!giem wszystkich uczniów. Z kolei „elitarno%'” ma na celu uwydatnienie 
nieprzeci!tno%ci tak ukszta towanej wiedzy i umiej!tno%ci, a tak&e wskazanie 
do komunikowania si! w sposób poprawny,  adny i elegancki. 

Program Kongresu obejmowa  sesje plenarne, obrady w sekcjach, dyskusje 
panelowe i warsztaty dla nauczycieli, które odbywa y si! w Bibliotece "l#skiej, 
w budynkach Uniwersytetu "l#skiego oraz Centrum Informacji Naukowej 
i Bibliotece Akademickiej. Obrady zosta y urozmaicone wydarzeniami o cha-
rakterze kulturalno-rozrywkowym, takimi jak wyst!p Kawiarenki Literackiej 
w wykonaniu uczniów i absolwentów I LO im. J. S owackiego w Chorzowie, 
koncert muzyki du$skiej w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia, mniej formalne Nocne polonistów rozmowy w klimatycznej kawiarni 
w Malarni Teatru "l#skiego im. S. Wyspia$skiego w Katowicach oraz wyjazd 
dydaktyczny do starych dzielnic Katowic: Giszowca i Nikiszowca. 

G ównym tematem kongresowych spotka$ by y wyzwania nauczania po-
lonistycznego w kontek%cie przemian spo ecznych, cywilizacyjnych i kultu-
rowych. Wielokrotnie podejmowano wi!c próby usystematyzowania istniej#-
cych klasyfikacji i wzorów kszta cenia, okre%lenia miejsca edukacji poloni-
stycznej w (po)nowoczesnym %wiecie i zarysowania perspektyw jej zmian. 
Konteksty podejmowanych refleksji rozci#ga y si! od antropologicznych za-
gadnie$ natury cz owieka, podstaw edukacji artystycznej i aksjologicznej 
osnowy mi!dzyludzkich relacji, poprzez marketingowe metafory „targu wie-
dzy”, prawne podstawy nauczania w #czaj#cego oraz potrzeby rynku pracy, 
a& po mechanizmy spo ecze$stwa cyfrowego, osi#gni!cia neurobiologiczne 
czy nawet metody rozumowania analitycznego. 
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Wiele uwagi po%wi!cono szczególnej pozycji j!zyka polskiego po%ród in-
nych przedmiotów szkolnych. Przypomniano, &e preambu a do Ustawy o j$-

zyku polskim uznaje polszczyzn! za podstawowy element to&samo%ci narodu 
i jego dobro, natomiast podstawa programowa podnosi kszta cenie umiej!t-
no%ci pos ugiwania si! j!zykiem polskim do rangi jednego z najwa&niejszych 
zada$ szko y. Odpowiedzialno%' za dba o%' o j!zyk scedowana za% jest na 
wszystkich nauczycieli. Przybyli na Kongres poloni%ci wyra(nie sprzeciwiali 
si! zauwa&alnemu w codziennych kontaktach instrumentalnemu traktowaniu 
s owa i argumentowali konieczno%' krzewienia kultury j!zyka oraz przywró-
cenia s owom warto%ci. Zgromadzeni badacze s usznie zauwa&yli bowiem, 
&e oddzia uj#c na postawy estetyczne i spo eczne uczniów, kszta tuj# nie tyl-
ko %wiadomo%' j!zykow# i literack#, ale równie& to&samo%' ucznia i – 
w konsekwencji – to&samo%' Polaka. 

Referenci dostrzegali konieczno%' przekraczania granic tradycyjnej huma-
nistyki. Proponowali w #czanie do procesu dydaktycznego zarówno nowo-
czesnych metodologii bada$ lingwistycznych i literaturoznawczych, jak 
i zdobyczy innych dyscyplin wiedzy. Przedstawiano projekty wprowadzaj#ce 
perspektyw!: postkolonialn#, genderow#, poststrukturalistyczn#, dekon-
strukcyjn# oraz socjolingwistyczn#, a tak&e wykorzystuj#ce zwrot afektywny 
w humanistyce b#d( regu y konwersacyjne Grice’a. Ciekawe refleksje zosta y 
wyg oszone tak&e przez goszcz#cych na Kongresie przedstawicieli innych 
nauk, którzy zapoznali polonistów z za o&eniami metodologii: neurodydak-
tyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, logiki nieformalnej, psychologii 
oraz informatyki i zach!cali do ich przenoszenia na grunt edukacji j!zykowej 
i literackiej w celu intensyfikacji celów dydaktycznych. Opisane zosta y rów-
nie& ju& podejmowane inspiruj#ce inicjatywy naukowe i paranaukowe,  #cz#-
ce trendy w architekturze, edukacji, psychologii, rehabilitacji i medycynie. 

Podniesiono te& problem przekszta cenia szko y w kursy przygotowawcze 
do egzaminów zewn!trznych, a polonistyki – w pakiet tre%ci potrzebnych 
tylko do tego, by dotrze' do kolejnego etapu ewaluacyjnego. Dydaktycy 
rozwa&ali komponenty sk adowe arkuszy egzaminacyjnych, rzeczywiste 
prze o&enie osi#ganych wyników na posiadane przez uczniów kompetencje 
i rol! wiedzy nieparametryzowanej w procesie oceniania. 

W sposób wieloaspektowy omówiono wspó prac! szko y i uniwersytetu. 
Przytaczano zarówno buduj#ce przyk ady merytorycznego patronatu wy&-
szej uczelni nad wybranymi placówkami, spostrze&enia dotycz#ce stosowa-
nych metod pracy naukowej i przekazywanych umiej!tno%ci praktycznych, 
jak i postulaty dotycz#ce wprowadzenia do programów studiów uniwersy-
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teckich przedmiotów kszta c#cych kompetencje niezb!dne w przysz ej pracy 
nauczyciela polonisty. 

Nauczyciele szkolni i akademiccy wymienili si! równie& do%wiadczeniami oraz 
wskazówkami metodycznymi dotycz#cymi wprowadzania na lekcjach i zaj!ciach 
konkretnych zagadnie$ j!zykowych, form wypowiedzi czy tekstów literackich. 
Referenci zaprezentowali rozmaite projekty edukacyjne i studia interpretacji, ob-
razuj#c jednocze%nie wa&ne materie teoretyczne: artyku owania reakcji czytelni-
czych, przemian pokoleniowych w repertuarze kulturowych znaków, symboli 
i mitów, sposobów uaktualniania dziedzictwa wielkich twórców, wielowymiaro-
wo%ci interpretacji, konieczno%ci odnowienia lektury dobra czy podejmowania 
w nauczaniu polonistycznym tematu Zag ady. Nie zabrak o równie& przegl#du 
obrazów nauczyciela, utrwalonych w biografiach i dzie ach pisarzy dawnych 
oraz wspó czesnych. Referenci niejednokrotnie przypominali o walorach inte-
gracji wiedzy j!zykowej i literackiej, pokazuj#c, w jaki sposób j!zykoznawcze 
strategie interpretacyjne mog# pog !bi' lektur! tekstu. Pojawi  si! te& krytyczny 
przegl#d dost!pnej oferty publikacji leksykograficznych. 

Na podstawie dokonanych analiz badacze zdiagnozowali tak&e umiej!tno-
%ci interpretacyjne m odych odbiorców s owa pisanego, kreuj#c obraz 
ucznia-czytelnika zdystansowanego wobec tradycyjnej literatury. Zwrócono 
ponadto uwag! na potrzeb! uwzgl!dniania w doborze lektur szkolnych tek-
stów wspó czesnych oraz literackich fascynacji uczniów. W %wietle zaprezen-
towanych przez uczestników Kongresu tez dzisiejsi uczniowie podstawowe 
umiej!tno%ci komunikacyjne nabywaj# przez „medium” klawiatury i ekranu. 
Potrafi# dzi!ki temu wprawdzie czyta', trudno%ci sprawia im jednak deko-
dowanie znacze$. S# oni zanurzeni w medialnym %wiecie, co sprawia, &e 
równie& nauczyciel poch aniany jest przez cyberprzestrze$, wype nion# zdi-
gitalizowanymi, polisemicznymi tekstami kultury. 

Polonista sta  si! wi!c, jak stwierdzi o wielu referentów, nie tylko autoryte-
tem kszta c#cym dojrza ego uczestnika procesów komunikacyjnych i %wia-
domego odbiorc! kultury, ale i przewodnikiem pomagaj#cym rozumie', in-
terpretowa' i organizowa' prze&ycia m odych ludzi. Skuteczne i interesuj#ce 
prowadzenie uczniów przez %wiat nowych technologii wymaga nieustannego 
unowocze%niania warsztatu pracy, co wielokrotnie podkre%lali przybyli na 
Kongres praktycy i teoretycy. Jako metody wspomagaj#ce proces edukacji 
dydaktycy rekomendowali narz!dzia retoryczne, kszta cenie muzyczne, tea-
tralne i filmowe, a tak&e gry dydaktyczne czy multimedialne modu y tema-
tyczne. Szczegó owo rozpatrywane by o równie& wykorzystanie %rodowiska 
cyfrowego, np. wirtualnych muzeów i bibliotek, a nawet mediów spo eczno-
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%ciowych podczas twórczej pracy na lekcjach i zaj!ciach pozalekcyjnych. 
II Kongres Dydaktyki Polonistycznej okaza  si! te& doskona # okazj# do 
eksploracji zagadnie$ polonistyki szkolnej i uniwersyteckiej w przestrzeni 
mi!dzykulturowej. Rola polonisty postrzeganego w charakterze nauczyciela 
j!zyka polskiego nie tylko jako ojczystego, ale i obcego by a szczególnie 
wa&n# kategori# badawcz#, poruszan# przez dydaktyków zgromadzonych 
w Katowicach. Zagadnienia glottodydaktyczne ukazywane by y nie tylko 
w sekcjach po%wi!conych nauczaniu j!zyka polskiego cudzoziemców – Nau-

czyciel j$zyka polskiego jako ojczystego i obcego oraz Kszta!cenie kulturowo-j$zykowe 

obcokrajowców, Polaków poza krajem, reemigrantów, ale tak&e w rozwa&aniach re-
ferentów w odr!bnych grupach tematycznych. 

Swoistym t em dla refleksji o wieloj!zyczno%ci by  podnoszony w refera-
tach problem relacji z Innym. Badacze podj!li próby odpowiedzi na pytania: 
Czy Inny to zagro%enie czy szansa na rozwój mojej osoby? oraz Jak j$zyk wp!ywa na 

postrzeganie relacji ja – Inny?  
W wyst#pieniach analizowali literackie zderzenia z Inno%ci# w wymiarze 

indywidualnych do%wiadcze$ i uniwersalnych zasad etyki. Ponadto pojawi y 
si! prezentacje dzia a$ edukacyjnych, które, dzi!ki wykorzystaniu na lekcjach 
j!zyka polskiego twórczo%ci Obcych i o Obcych, zach!caj# do podj!cia 
trudnych rozmów i pokonania uprzedze$. W roli Innego symbolicznie po-
stawiony zosta  nawet sam nauczyciel polonista, który w dobie powszechnej 
afirmacji nauczania j!zyków obcych oraz obni&ania presti&u j!zyka polskiego 
musi odnale(' swoje miejsce w rzeczywisto%ci szkolnej, spo ecznej i o%wia-
towej. Podj!to równie& debaty o polonistyce regionalnej i tematyce „ma ych 
ojczyzn”. W przedstawionych referatach doceniono ich znaczenie w budo-
waniu partnerskich relacji z odmienno%ci#. Istotne aspekty kszta towania 
to&samo%ci oraz propagowania postaw otwartych na dialog poruszone zo-
sta y tak&e w panelu dyskusyjnym O polonistyce w  wiecie ró%nic kulturowych. 

W czasie obrad poloni%ci dzielili si! spostrze&eniami na temat %wiadomo%ci 
komunikacyjnej adeptów polszczyzny, przyjmuj#c zarówno krajow# perspek-
tyw! ogl#du, jak i punkt widzenia praktyków nauczaj#cych poza granicami 
kraju (w Wielkiej Brytanii i Kazachstanie). Zaobserwowane prawid owo%ci 
odniesione zosta y do za o&e$ polityki j!zykowej wobec obcokrajowców oraz 
ich sytuacji prawnej w polskim systemie o%wiaty. Referenci dostrzegli tak&e 
wiele ró&nic kulturowych, z którymi musz# zmierzy' si! o%rodki zajmuj#ce 
si! asymilacj# cudzoziemców. 

Kongres da  mo&liwo%' spotkania si! teoretyków oraz nauczycieli j!zyka 
polskiego jako obcego, dlatego obok naukowych wylicze$ funkcji dzie  lite-
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rackich w procesie glottodydaktycznym, za o&e$ pedagogiki Content and Language 

Integrated Learning i modeli strategii adaptacyjnych pokazano równie& impli-
kacje praktyczne: przyk ady interferencji wyst!puj#cych w nauczaniu studen-
tów chi$skich czy propozycje 'wicze$ dla cudzoziemców wraz z ocen# sku-
teczno%ci ich stosowania na poszczególnych poziomach znajomo%ci j!zyka. 

Podsumowaniem rozwa&a$ dotycz#cych glottodydaktyki i nauczania wie-
lokulturowego by  panel Uchod&cy – studenci i uczniowie. Wyzwania dla uniwersyte-

tu i dla szko!y, zorganizowany w ostatnim dniu Kongresu. Panel rozpocz#  
si! wyst#pieniami eksperckimi, jednak jego otwarta formu a zach!ci a zgro-
madzonych s uchaczy do aktywnej wymiany pogl#dów. Zagadnienia doty-
cz#ce %wiadomo%ci spo ecznej i jej przeobra&e$ przedstawili specjali%ci – 
pedagodzy, socjolodzy, kulturoznawcy i glottodydaktycy, zwi#zani z uniwer-
syteckimi, spo ecznymi i ministerialnymi o%rodkami dzia aj#cymi na rzecz 
integracji mi!dzynarodowej. Na tle szeroko zarysowanych aspektów wielo-
kulturowo%ci, stanowi#cej wówczas problem niezwykle aktualny, wszcz!to 
dyskusj! dotycz#c# obszarów i zada$ niezb!dnych do podj!cia, by dialog 
mi!dzykulturowy móg  zaistnie'. Dzi!ki dydaktycznej praktyce zarówno 
ekspertów, jak i s uchaczy panelu, &ywo w #czaj#cych si! w debat!, wskaza-
no priorytety dzia a$ edukacyjnych, które u atwi yby kontakty rodzimego 
%rodowiska z odmienn# kultur# nie tyle poprzez asymilacj!, ile wzajemn# ak-
ceptacj! oraz „spotkanie w po owie drogi”. 

Czterodniowe obrady II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej zako$czy o 
sformu owanie postulatów dotycz#cych: przestrzegania kultury j!zyka i wpro-
wadzenia jej nauczania na wszystkich uczelniach wy&szych, zobligowania dy-
rektorów szkó  do delegowania nauczycieli na podobne Kongresowi formy 
wymiany do%wiadcze$ i doskonalenia warsztatu dydaktycznego, a tak&e po-
zostawienia edukacji poza dora(nymi wp ywami polityki. P yn#cych z debat 
inspiracji i konkluzji, które urozmaic# rzeczywisto%' szkoln# i uniwersyteck# 
uczestników Kongresu, jest jednak zapewne o wiele wi!cej. 


