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K r a k ó w  

Zrobi  innym troch  miejsca ko o siebie.  
Wyzwania uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej:  

mi dzy presj  a misj  

Edukacyjne wyzwania i powinno ci 

Uniwersyteckie kszta cenie nauczycieli polonistów w drugiej dekadzie 

XXI wieku odbywa si  w szczególnych okoliczno ciach. Przemiany cywili-

zacyjno-kulturowe, w tym przede wszystkim powszechna cyfryzacja i po-

wa ne znamiona kryzysu humanistyki, zmuszaj  do poszukiwania nowych 

sposobów nauczania, ale te  budz  powszechn  frustracj . Niepokoje ze-

wn trzne, zwi zane z globalizacj , terroryzmem czy migracj , odbieraj  po-

czucie bezpiecze stwa i podaj  w w tpliwo  dotychczasowe, standardowe, 

tradycyjne tre ci i formy nauczania. Wreszcie – brak poczucia stabilno ci 

wewn trznej systemu o wiaty, w tym zw aszcza mocne uzale nienie edukacji 

od przemian politycznych w Polsce, rodzi bunt i podwa anie zasadno ci rea-

lizacji kolejnych programów – przypisywanych politycznym decydentom, 

a nie ekspertom. 

Wymienione czynniki w du ej mierze wp ywaj  na potrzeb  zmierzenia si  

dydaktyki polonistycznej z trudnymi zadaniami: znalezienia stabilno ci po-

mimo chaosu programowego i reform strukturalnych w szkolnictwie, okre-

lenia zakresu edukacyjnej aktywno ci w cyberprzestrzeni, wykorzystania li-

teratury dla ocalenia humanistycznych warto ci. 

Tymczasem szczególna misja, jak  ma do spe nienia edukacja humani-

styczna, nak ada na szkolnych polonistów odpowiedzialno  za wychowanie 
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m odych ludzi wra liwych na dobro innych, niepos uguj cych si  j zykiem 

nienawi ci, ale krytycznych wobec rzeczywisto ci; a od nauczycieli akade-

mickich oczekuje odpowiedzialno ci za kszta cenie nauczycieli otwartych na 

konieczne zmiany, ale odpornych na presj  ze strony polityków, na próby 

manipulacji programami lub ich ideologizacj , na frustracj  wynikaj c  z ob-

ci e  biurokratycznych czy na próby ograniczania nauczycielskiej wolno ci. 

Polonista musi zmierzy  si  z takimi dylematami jak: formowanie to samo-

ci m odych ludzi a gro na stereotypizacja narodowo ciowa, wychowanie 

patriotyczne a ideologizacja edukacji, kanon narodowy a wolno  wyboru 

lekturowego. W a nie to, zapowiadane przez w adze radykalne ograniczenie 

wyboru lekturowego, szczególne w zakresie literatury najnowszej, pozwala-

j cej zmierzy  si  z trudnymi tematami wspó czesnej rzeczywisto ci, jest 

przedmiotem niniejszej refleksji. Powszechne migracje determinuj  bowiem 

w du ej mierze nasz obecny wiat, musz  zatem wp ywa  na sposób uczenia 

i podejmowane lektury. Wyje d aj  nasi uczniowie, których rodzice emigruj  

na kilka lat lub na sta e. Migruj  nasi studenci, nie tylko na Erasmusowe stu-

dia, gdy  coraz cz ciej krótko po obronie ruszaj  do Anglii, Irlandii, Danii 

i tam podejmuj  prac  nauczycieli j zyka polskiego. Do naszych szkó  przy-

bywaj  nie tylko dzieci emigrantów ze wschodu i po udnia, dzieci dyploma-

tów i uchod ców, ale tak e m odzi reemigranci, powracaj cy do polskich 

klas po kilku latach edukacji za granic , gdzie obowi zywa y ich inne pro-

gramy, odmienne wymagania, inna kultura, inny j zyk. 

Wszyscy oni zdani s  na ask  lub nie ask  przyjaznego lub nieprzyjaznego 

rodowiska kraju, do którego przybywaj , poddani sile stereotypów narodo-

wych i konfliktów to samo ciowych, strachu miejscowych przed obcymi. 

W sugestywny sposób pisze o tym Olga Tokarczuk: 

L k oddziela ludzi od siebie, ka e im by  podejrzliwymi i nieufnymi. 

Dzieli na „swoich” i „obcych” i daje si  rozgrywa  ró nym izmom. Dla-

tego spo ecze stwa, które si  boj , staj  si  atwym upem dla nawiedzo-

nych wodzów, pokracznych dyktatorów, populistycznych manipulato-

rów, którzy nastawiaj  ludzi przeciwko sobie, tworz c spiral  nienawi ci. 

L kowi trzeba przeciwstawi  to, co czyni nas istotami prawdziwie 

ludzkimi. I nie jest to brawurowa odwaga czy wielka inteligencja, nawet 

nie zdumiewaj ca wynalazczo , ale prosta zdolno  do wspó odczuwa-

nia, g boka solidarno  z drugim cz owiekiem, która bierze si  z tego, 

e jeste my w stanie rozpozna  siebie w innym, a jego w sobie. 

Jedn  z najlepszych dróg wspó odczuwania jest literatura. To wyrafi-

nowana i niezwykle subtelna forma komunikacji mi dzyludzkiej, wed ug 
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mnie – najdoskonalsza. Cudowny wynalazek cz owieka pozwalaj cy mu 

przynajmniej na chwil  przesta  by  sob  i wyprawi  si  w wielk  podró  

na inny kontynent, do „ja” innego cz owieka. (…) 

Dzi ki literaturze potrafimy stworzy  wielk  wspólnot  opowie ci, 

w których ka dy b dzie móg  rozpozna  siebie w innym cz owieku. Bez 

wzgl du na j zyk i kultur , religi  i narodowo . Dlatego w literaturze 

jest dla nas nadzieja – ci, którzy w niej uczestnicz , istniej  niejako po 

wielekro , widz  wi cej i szerzej. Lepiej rozumiej , e nie da si  zmie ci  

wiata w jednej formu ce ani postawi  mu jednej tylko diagnozy, podob-

nie jak nie mo na mu przepisa  jednego uniwersalnego leku. Sk ada si  

na  bowiem mnogo  punktów widzenia, które nale y cierpliwie uzgad-

nia  (Tokarczuk 2016). 

Polonista, poddany naciskom biurokratycznym, wymogom egzaminacyj-

nym stawianym uczniom, obawom przed utrat  pracy w wyniku ni u demo-

graficznego i nieprzemy lanych przekszta ce  strukturalnych szkolnictwa, 

poddany presji kolejnych naprawiaczy edukacji, nie mo e jednak zapomnie  

o misji, któr  ma do spe nienia: wychowania dobrego cz owieka. W tej misji 

pomóc mo e mu literatura. Bez wzgl du na to, jak g boka b dzie ingerencja 

ministerstwa w narzucanie listy obowi zkowych lektur, trzeba po wi ci  czas 

na teksty, które daj  szans  na przywrócenie zaufania do cz owieka. 

Zobaczy  w Innych samych siebie 

W Polsce, w której wspomnienie o tolerancyjnej Rzeczypospolitej jest ra-

czej mitem (podwa anym przez historyków), gdzie wielokulturowo  zani-

k a wraz z II wojn  wiatow , konfrontacja z inno ci  kulturow , rasow  

i religijn  stanowi du e wyzwanie (zob. np. Kusek, Sanetra-Szeliga 2008; 

2010; 2014). Aby si  z tym zmierzy , mo na si gn  do kilku utworów, które 

powsta y w ostatnich latach jako odpowied  na potrzeb  chwili, znaczon  

zwi kszonym ruchem migracyjnym, niepokoj cymi reakcjami spo ecze stwa 

i w adz na imigrantów ekonomicznych, na przybyszy z ogarni tej wojn  

Ukrainy czy dramat Syryjczyków. Warto znale  czas i omówi  te teksty, aby 

polonistyka szkolna i akademicka spe ni y sw  misj  wychowania wra liwego 

cz owieka. 

Z licealistami i studentami nale a oby przeczyta  wybrane opowie ci 

z najnowszej ksi ki Artura Domos awskiego wydanej pod znamiennym 
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tytu em Wykluczeni. Szczególnie cenne w tym zbiorze przejmuj cych repor-

ta y o dyskryminowanych, walcz cych z bied  lub szykanami, o biernych lub 

próbuj cych szuka  „szcz cia tam, gdzie im nie wolno” (Domos awski 

2016, 8), jest to, e obok zobiektywizowanych relacji z tragicznych wydarze  

czy niezawinionych represji pojawiaj  si  autorskie refleksje – pytania o w a-

sne miejsce w tych historiach, o powinno  i odpowiedzialno . Cho by 

mia a to by  odpowiedzialno  za s owa, za taki sposób przekazania historii, 

aby nie przerodzi a si  ona w sentymentaln  opowiastk , nad któr  mo na 

uroni  z , po czym szybko o niej zapomnie . 

Los ubogich, poniewieranych, prze ladowanych budzi wspó czucie. Ze 

wspó czucia rodzi si  czasem solidarno . Dobrze, eby jedno i drugie 

mia o w a ciwy horyzont: prawa nale ne tym, których dotyka nieszcz -

cie. Bo gdy zamy lamy si  nad ich dramatem bez tego horyzontu, 

wspó czucie wyradza si  atwo w sentymentalizm. Paternalistyczny, pro-

tekcjonalny. Czasem narcystyczny. 

Ludzi, którzy potrzebuj  upodmiotowienia i szansy na inne ycie, sen-

tymentalizm przerabia na obiekty westchnie  (Domos awski 2016, 33). 

To teksty uwra liwiaj ce na s owa, jakimi opisujemy tych, którzy nie przy-

staj  do naszego rodowiska, jak bowiem pisze autor z wiar  w sprawcz  

funkcj  j zyka: „S owa zmieniaj  my lenie, a my lenie zmienia praktyk  y-

cia. (…) S owa naznaczaj , wykluczaj , lecz mog  równie  dokonywa  aktu 

inkluzji i akceptacji” (Domos awski 2016, 446). 

Ksi k  Domos awskiego otwieraj  motta: s owa papie a Franciszka, filo-

zofów, wybitnych twórców. Znamienne s  szczególnie refleksje algierskiego 

pisarza Kamela Daouda, autora Sprawy Meuraulta: 

zachodni humanizm si  zaci . Jak postrzega  Innego? Czy to zwierz , 

czy cz owiek? Identyczne pytanie zadawa  sobie Robinson na temat Pi -

taszka. Jeste my w tej samej sytuacji: jak zdefiniowa  uchod c ? Je li to 

zwierz  – trzeba je odgrodzi  albo zabi . Je li cz owiek – przesun  si  

i zrobi  mu troch  miejsca (Domos awski 2016, 5). 

Tak  misj  widz  dla nas, nauczycieli akademickich, ale tak e dla tych, któ-

rych kszta cimy, czyli przysz ych polonistów szkolnych. Winni my wykszta -

ci  ludzi, którzy b d  gotowi zrobi  innym troch  miejsca obok siebie. 

Taki cel mo na wyra nie dostrzec w zbiorze opowiada  pod znacz cym 

tytu em NieObcy. 21 opowie ci, eby si  nie ba . Polscy pisarze dla uchod ców, wyda-
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nym w 2015 roku przez Stowarzyszenie Przyjació  Polskiej Akcji Humani-

tarnej. Redaktor ksi ki, Pawe  Go li ski, t umaczy we wst pie: 

Potrzebujemy Obcych nie mniej, ni  oni potrzebuj  nas. Bo tylko kon-

frontuj c si  z Obcym, mo emy tak naprawd , do ko ca, bez zniekszta -

ce  i z udze  zobaczy  samych siebie. Kim jeste my. Jacy chcemy by . 

Na ile obraz naszych wyobra e  o sobie samych zgadza si  z odbiciem 

w lustrze (Go li ski 2015, 12). 

W a nie jak w lustro mog  czytelnicy spojrze  na mieszka ców polskiego 

miasteczka, do którego przybywa grupa uchod ców z Czeczenii, opisanych 

w opowiadaniu Paw a Huellego Ucieczka do Egiptu. Obserwujemy, jak dom 

rodziny, która prze y a tragedi  podczas wojny w Groznym, staje si  obiek-

tem chuliga skich ataków. Kiedy kto  wybija wszystkie szyby w oknach, inni 

mieszka cy wraz z narratorem organizuj  zbiórk  i wprawiaj  nowe, a kolej-

ni – koktajlami Mo otowa burz  doszcz tne ca y dom. W krótkiej opowie-

ci, pozbawionej odautorskiego komentarza i jakichkolwiek ocen, ukazane s  

ró ne postawy ludzi wobec obcych: zrozumienie i empatia, zawi  i agresja, 

fascynacja, sakralizacja (obecna ju  w tytule) i uwznio lenie (narrator maluje 

portret Czeczenki jako Madonny). 

Daleko do ch odnego obiektywizmu oskar ycielskiemu opowiadaniu An-

drzeja Stasiuka Wysoko, w którym narrator, rozmawiaj c z owcami o swoim 

narodzie, mówi, e kiedy  by  to lud bohaterski, a teraz „portkami trz sie 

przed paroma tysi cami g odnych i biednych” uchod ców i „Hitlera na po-

moc wzywa” (Go li ski 2015, 58). 

Bardzo subiektywn  perspektyw  proponuje Ma gorzata Rejmer w repor-

ta u Ka dy ma w brzuchu niebo, przez które przelatuje jaskó ka, w którym przed-

stawia histori  Polki mieszkaj cej ze swoim ch opakiem – pó  Grekiem, pó  

Alba czykiem – w Tiranie. Oboje obserwuj , jak zachowuj  si  tam Polacy 

lekcewa cy Alba czyków. Bohaterom trudno okre li  swoje miejsce w Al-

banii, ale wiedz , e maj  wybór, a uchod cy – nie. Mówi : 

Polska i Albania to kraje, z których atwiej jest uciec, ni  do nich wróci . 

Ale nasze niepewno ci s  niczym w porównaniu z dramatami uchod -

ców, którzy uciekaj  przed strachem i mierci . My kupimy bilet na sa-

molot do lepszego wiata, oni wsi d  do odzi i wyp yn  w morze, nie 

maj c adnej pewno ci, czy dotr  do celu. My mo emy straci  oszcz d-

no ci i dobre samopoczucie, oni – ycie. Nasz strach nie jest ich stra-

chem, nasze upokorzenia nie maj  nic wspólnego z ich cierpieniem. 
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Z okna mojego bloku patrz  na alba skie mrówki t ocz ce si  u wrót 

greckiej ambasady, u stóp systemu, który wydaje si  skonstruowany po 

to, by pomna a  upokorzenia. Wi cej szcz cia, mniej szcz cia. Wi cej 

g odu, mniej ciastek. Coraz wi cej winy. My, z wyspy Europa, otoczonej 

wod , po której dryfuj  ódki pe ne strachu (Go li ski 2015, 65–66). 

Te teksty zmuszaj  do zaj cia w asnego stanowiska wobec problemu, 

sk aniaj  nie tylko do refleksji na temat cierpie  innych, ale te  prze amania 

bierno ci, niezgody na mow  nienawi ci, przejawy nietolerancji czy zwyk  

oboj tno . 

Do m odego czytelnika, gimnazjalisty b d  licealisty, skierowana jest 

ksi ka Anny Onichimowskiej Dziesi  stron wiata. Historie pi tnastolatków, 

yj cych w ró nych krajach i rodowiskach, unaoczniaj , w jakiej mierze losy 

tych m odych ludzi zdeterminowane s  sytuacj  polityczn , spo eczno-

-kulturow , zamo no ci  kraju. Ostrzegaj c przed z udn  generalizacj , au-

torka z jednej strony przekonuje, e to, jacy s  ludzie, zale y w du ym stop-

niu od miejsca, w którym przyszli na wiat, i nie zawsze mog  oni mie  

wp yw na otaczaj c  ich rzeczywisto . Z drugiej strony jednak pokazuje lo-

sy tych, którzy nie zgadzaj c si  na szykany lub ograniczenia narzucone im 

przez z e prawo lub krzywdz ce zwyczaje, pokonuj  przeszkody i walcz  

o swoj  wolno  lub wy szy status. Przyk adem takiej historii jest Santosh. 

Lataj cy dywan, opowie  o wspó czesnych traumatycznych prze yciach m o-

dych hinduskich niewolników. Tytu owy bohater jest jednym z pi tnastu 

ch opców, w wieku od sze ciu do szesnastu lat, porwanych przez szefów 

warsztatów tkackich i przez kilka lat wi zionych, zastraszanych, bitych, wi -

zanych, zmuszanych do ci kiej pracy przy tkaniu dywanów. Dzieci posta-

nawiaj  si  wyzwoli  i precyzyjnie planuj  ucieczk . Ch opi cej solidarno ci 

niewolników i dojrza ej strategii dzia ania towarzyszy co  jeszcze: bliska 

dzieciom na wszystkich kontynentach wiara w lataj cy dywan, w zakl cie 

„abrakadabra”, które sprawi, e pi kne dywany, które ca ymi dniami tkaj , 

zabior  nieszcz ników poza mury wi zienia. Nadzieja, e magiczna moc 

dywanu, który by  ich przekle stwem, mo e im uratowa  ycie, sprawia, e – 

wbrew logice – pi tnastoletni Santosh, uciekaj c, zabiera ze sob  swoje nie-

doko czone dzie o, ci ki rulon. To on staje si  swoist  metafor  jego losu. 

Ka da z dziesi ciu opowie ci oswaja z inno ci , t umaczy ograniczenia, 

pozwala lepiej zrozumie  odmienno  uwarunkowa , w jakich przysz o y  

rówie nikom polskich nastolatków w innych krajach. Natomiast z inno ci  

w naszym pa stwie, z wci  budz cymi emocje i kontrowersje relacjami 
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z polskimi Romami, zapoznaje nas ksi ka Magdaleny Koz owskiej Zupa 

z je a. Opowie  o Jaelle, trzynastoletniej cyga skiej dziewczynce, której 

dom zosta  podpalony i sp on , przybli a dawn  i obecn  kultur  Romów. 

Pozwala na poznanie prawie nieobecnych w rodzimych podr cznikach i pol-

skiej wiadomo ci tragicznych wydarze  zwi zanych z Porajmosem, czyli 

cyga skim Holocaustem, w wyniku którego eksterminowano ponad 500 ty-

si cy Romów, deportowanych do obozów koncentracyjnych, gdzie podda-

wani byli przera aj cym eksperymentom. Wspomnienia upokorze , jakich 

doznawali przodkowie dziewczynki, traktowani przez Polaków jak odmie cy, 

budz cy strach i pogard , mieszaj  si  z obrazami z jej wspó czesnego ycia, 

tak e nie atwego. Czu a si  „zagubiona w wiecie, który jej nie akceptowa  

i oczekiwa  od niej ca kowitej przemiany” (Koz owska 2012, 67). Ogromn  

warto ci  ksi ki jest nie tylko poszerzenie wiedzy o romskiej historii, suro-

wych zasadach etycznych, obyczajowo ci, ale tak e spojrzenie na te kwestie 

z perspektywy cyga skiej dziewczynki. Przeniesienie punktu widzenia narra-

tora na romsk  spo eczno  pozwala czytelnikom patrze  na zachowanie 

Polaków w sposób zdystansowany. W oczach cyga skich bohaterów to my 

jeste my inni, a nasz sposób zachowania i ubierana si  – niezrozumia y, wy-

uzdany, niemoralny. Jak lekcja pokory brzmi  s owa cyga skiej dziewczyny, 

po lubionej gadziowi i wy miewanej przez jego s siadów: 

Ich kobiety by y roznegli owane, zupe nie bez wstydu okazywa y kostki 

i ydki, przerywa y m czyznom rozmow  zupe nie bez szacunku i nie-

kobieco. (…) Nigdy nie otar am si  tak blisko o inn  kultur , jednak po-

stara am si  zachowa  jasny umys  bez uprzedze  i zaakceptowa  inno  

obyczajów. 

„Maj  inne zwyczaje” – t umaczy am sobie. – „Zaakceptuj  je i usza-

nuj , ale dochowam wierno ci swoim. Nie musz  by  taka jak oni” (Ko-

z owska 2012, 98–99). 

W sytuacji dzisiejszych konfliktów ze spo eczno ci  romsk  ta ksi ka, 

zwalczaj ca uprzedzenia narodowe i ucz ca szacunku przy zachowaniu w a-

snego dziedzictwa kulturowego, winna by  lektur  obowi zkow  dla gimna-

zjalistów. 

Z kolei najm odszym uczniom warto zaproponowa  ksi ki o ma ych bo-

haterach, którym okrutny wiat rz dzony przez doros ych odebra  spokojne 

dzieci stwo w rodzinnych domach. W opowie ci Barbary Gawryluk Teraz tu 

jest nasz dom (2016) rodzina ma ych Ukrai ców, Romka i Miko aja, zmuszona 

jest do ucieczki z ogarni tego wojn  Doniecka do Polski. Urodzon  w Bo ni 
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Sanel  Hasani z powie ci Katarzyny Prani  Ela-Sanela (2011) na wiele lat 

rozdzieli a z najbli szymi wojna na Ba kanach. Los rzuci  j  do naszego kraju, 

a siostr  – na zachód Europy. Bohaterka ksi ki Renaty Pi tkowskiej Która to 

Malala (2016), nastoletnia Malala Yousafzai z Pakistanu, postrzelona w twarz 

przez talibów za to, e o mieli a si  domaga  prawa do edukacji dla dziew-

cz t, musi wraz z rodzin  emigrowa  do Anglii. W nieco mniej dramatycz-

nych okoliczno ciach, na rok zostaje wyrwany ze swojego rodowiska Bia o-

rusin z ksi ki Ewy Gr tkiewicz Szczekaj ca szcz ka Saszy (2005). 

Daleko od przyjació , kochaj cych dziadków czy swoich zabawek, m odzi 

uchod cy zostaj  wrzuceni w obce sobie warunki kulturowe. Nie znaj c do-

brze j zyka kraju zamieszkania, zagubieni i przera eni, id  do nowej szko y. 

Jak przyjmuj  ich rówie nicy? Cz sto niestety przenosz  na nich krzywdz ce 

stereotypy narodowo ciowe wyniesione z domu, nie toleruj  ich odmienno-

ci, wy miewaj  b dy j zykowe, przezywaj . 

Praktykowanie szacunku dla ka dego 

Wszystkie te ksi ki i ksi eczki to dobry punkt wyj cia do rozmów z m o-

dymi lud mi o tolerancji, o potrzebie wspó odczuwania i „zrobienia innym 

troch  miejsca ko o siebie”. Trzeba jednak mie  wiadomo , e literatura 

i rozmowa nie wystarcz , je li nie b dzie si  praktykowa  poszanowania dla 

odmiennych kultur, religii i kolorów skóry. 

Warto bra  przyk ad z krajów, które maj  zdecydowanie lepsze do wiad-

czenia w edukacji wielokulturowej. W odwiedzanych szko ach angielskich, 

szczyc cych si  tym, e w ich murach ucz  si  dzieci, które przyby y z ponad 

dwudziestu krajów le cych na ró nych kontynentach, praktykowanie sza-

cunku dla ka dego wida  wsz dzie: w wieloj zycznych bibliotekach, na pla-

katach przedstawiaj cych wi ta wielu narodów i odmiennych religii, w ró -

noj zycznych powitaniach, w miejscach zaaran owanych na modlitwy 

ma ych chrze cijan, muzu manów i ydów czy w jasno okre lonych prawach 

uczniów, którzy dopiero zacz li uczy  si  j zyka angielskiego. 

Brak mo liwo ci porozumiewania si  skutkuje wykluczeniem, zatem przed 

o mieszeniem spowodowanym nieporadno ci  w mówieniu nowym j zy-

kiem ma ych przybyszy z obcych krajów chroni  zasady, których wszystkie 

dzieci ucz  si  w klasie. Jedni i drudzy wiedz , e poznawanie nowego j zyka 

to ogromna trudno  i w zwi zku z tym ka dy nowy ucze , cudzoziemiec 
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do czaj cy do szkolnej spo eczno ci, ma prawo pope nia  b dy, nie musi 

si  wstydzi  niepoprawnej wymowy, w ka dej chwili mo e prosi  o powtó-

rzenie wypowiedzi. Co wi cej, przygotowany przez nauczycieli plakat zach ca 

uczniów do zastanowienia si , jakie jeszcze prawa nale  si  tym, którzy w ob-

cym kraju nara eni s  na traum  bycia innym, niezrozumianym i odrzuco-

nym przez rówie ników. Takie zach canie uczniów do aktywnego w czenia 

si  w formu owanie zasad u atwiaj cych adaptacj  w nowych warunkach ich 

przyby ym z zagranicy rówie nikom anga uje dzieci emocjonalnie, rozwija 

empati  i czyni je odpowiedzialnymi za innych. 

 
Prawa osoby ucz cej si  j zyka. Plakat w szkole podstawowej w Chester, 2015 

Niepokojem napawa brak zainteresowania polskich w adz o wiatowych 

tworzeniem w szko ach takiego klimatu, który sprzyja przyjaznemu i niekon-
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fliktowemu traktowaniu dzieci emigrantów i reemigrantów1. Lekcewa enie 

tego problemu jest ca kowicie sprzeczne z ide  wychowywania w duchu 

humanistycznych warto ci. Je li zatem mo na mówi  o jakiej  nadziei, to 

dostrzegam j  w a nie w dobrej literaturze rozwijaj cej wra liwo  m odych 

czytelników, a tak e w m dro ci i odwadze polonistów, którzy wbrew obo-

j tno ci lub presji decydentów o wiatowych znajd  miejsce dla tej literatury 

w edukacji szkolnej. Uniwersytecka polonistyka winna nauczycieli w tych 

powinno ciach zdecydowanie wspiera . 
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Anna Janus-Sitarz: Make some place for the others.  
Challenges for university Polonistic didactics: between pressure and mission 

The education of teachers at university is a task that is being undertaken at a time of social 

and cultural changes, external unrest and political transformation that are affecting education 

itself. However, maintaining a humanistic approach to education is important. Therefore 

Polish language teachers at schools need to be responsible for educating young people who 

are sensitive to the welfare of the others, do not use the language of hate, but are critical 

thinkers; while at the same time university teachers are responsible for educating teachers 

who are resistant to political pressure. The author of the article presents a selection of literary 

1 Wiosn  2016 roku kuratorium ma opolskie zerwa o umow  dotycz c  wspó organizacji 

jesiennego Kongresu Edukacji Mi dzykulturowej w Krakowie, na którym – na pro b  szkó  

i poprzedniego kuratora o wiaty – odbywa  si  mia y warsztaty przygotowuj ce nauczycieli 

do pracy w klasach, w których znajduj  si  dzieci obcokrajowców i reemigrantów. 
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works that refer to exclusion on grounds of nationality that can be read with students at dif-

ferent levels of education. Such a strategy proves that Polish language teachers can use litera-

ture to uphold humanistic values. 

Keywords: Polonistic education, university didactics, contemporary literature, exclusion, eth-

nic prejudices 


