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ZrobiÂ innym trochÆ miejsca koo siebie.
Wyzwania uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej:
miÆdzy presj a misj
Edukacyjne wyzwania i powinnoyci
Uniwersyteckie ksztaâcenie nauczycieli polonistów w drugiej dekadzie
XXI wieku odbywa się w szczególnych okolicznoœciach. Przemiany cywilizacyjno-kulturowe, w tym przede wszystkim powszechna cyfryzacja i powaůne znamiona kryzysu humanistyki, zmuszajĊ do poszukiwania nowych
sposobów nauczania, ale teů budzĊ powszechnĊ frustrację. Niepokoje zewnętrzne, zwiĊzane z globalizacjĊ, terroryzmem czy migracjĊ, odbierajĊ poczucie bezpieczeľstwa i podajĊ w wĊtpliwoœý dotychczasowe, standardowe,
tradycyjne treœci i formy nauczania. Wreszcie – brak poczucia stabilnoœci
wewnętrznej systemu oœwiaty, w tym zwâaszcza mocne uzaleůnienie edukacji
od przemian politycznych w Polsce, rodzi bunt i podwaůanie zasadnoœci realizacji kolejnych programów – przypisywanych politycznym decydentom,
a nie ekspertom.
Wymienione czynniki w duůej mierze wpâywajĊ na potrzebę zmierzenia się
dydaktyki polonistycznej z trudnymi zadaniami: znalezienia stabilnoœci pomimo chaosu programowego i reform strukturalnych w szkolnictwie, okreœlenia zakresu edukacyjnej aktywnoœci w cyberprzestrzeni, wykorzystania literatury dla ocalenia humanistycznych wartoœci.
Tymczasem szczególna misja, jakĊ ma do speânienia edukacja humanistyczna, nakâada na szkolnych polonistów odpowiedzialnoœý za wychowanie
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mâodych ludzi wraůliwych na dobro innych, nieposâugujĊcych się językiem
nienawiœci, ale krytycznych wobec rzeczywistoœci; a od nauczycieli akademickich oczekuje odpowiedzialnoœci za ksztaâcenie nauczycieli otwartych na
konieczne zmiany, ale odpornych na presję ze strony polityków, na próby
manipulacji programami lub ich ideologizację, na frustrację wynikajĊcĊ z obciĊůeľ biurokratycznych czy na próby ograniczania nauczycielskiej wolnoœci.
Polonista musi zmierzyý się z takimi dylematami jak: formowanie toůsamoœci mâodych ludzi a groŭna stereotypizacja narodowoœciowa, wychowanie
patriotyczne a ideologizacja edukacji, kanon narodowy a wolnoœý wyboru
lekturowego. Wâaœnie to, zapowiadane przez wâadze radykalne ograniczenie
wyboru lekturowego, szczególne w zakresie literatury najnowszej, pozwalajĊcej zmierzyý się z trudnymi tematami wspóâczesnej rzeczywistoœci, jest
przedmiotem niniejszej refleksji. Powszechne migracje determinujĊ bowiem
w duůej mierze nasz obecny œwiat, muszĊ zatem wpâywaý na sposób uczenia
i podejmowane lektury. WyjeůdůajĊ nasi uczniowie, których rodzice emigrujĊ
na kilka lat lub na staâe. MigrujĊ nasi studenci, nie tylko na Erasmusowe studia, gdyů coraz częœciej krótko po obronie ruszajĊ do Anglii, Irlandii, Danii
i tam podejmujĊ pracę nauczycieli języka polskiego. Do naszych szkóâ przybywajĊ nie tylko dzieci emigrantów ze wschodu i poâudnia, dzieci dyplomatów i uchodŭców, ale takůe mâodzi reemigranci, powracajĊcy do polskich
klas po kilku latach edukacji za granicĊ, gdzie obowiĊzywaây ich inne programy, odmienne wymagania, inna kultura, inny język.
Wszyscy oni zdani sĊ na âaskę lub nieâaskę przyjaznego lub nieprzyjaznego
œrodowiska kraju, do którego przybywajĊ, poddani sile stereotypów narodowych i konfliktów toůsamoœciowych, strachu miejscowych przed obcymi.
W sugestywny sposób pisze o tym Olga Tokarczuk:
Lęk oddziela ludzi od siebie, kaůe im byý podejrzliwymi i nieufnymi.
Dzieli na „swoich” i „obcych” i daje się rozgrywaý róůnym izmom. Dlatego spoâeczeľstwa, które się bojĊ, stajĊ się âatwym âupem dla nawiedzonych wodzów, pokracznych dyktatorów, populistycznych manipulatorów, którzy nastawiajĊ ludzi przeciwko sobie, tworzĊc spiralę nienawiœci.
Lękowi trzeba przeciwstawiý to, co czyni nas istotami prawdziwie
ludzkimi. I nie jest to brawurowa odwaga czy wielka inteligencja, nawet
nie zdumiewajĊca wynalazczoœý, ale prosta zdolnoœý do wspóâodczuwania, gâęboka solidarnoœý z drugim czâowiekiem, która bierze się z tego,
ůe jesteœmy w stanie rozpoznaý siebie w innym, a jego w sobie.
JednĊ z najlepszych dróg wspóâodczuwania jest literatura. To wyrafinowana i niezwykle subtelna forma komunikacji międzyludzkiej, wedâug
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mnie – najdoskonalsza. Cudowny wynalazek czâowieka pozwalajĊcy mu
przynajmniej na chwilę przestaý byý sobĊ i wyprawiý się w wielkĊ podróů
na inny kontynent, do „ja” innego czâowieka. (…)
Dzięki literaturze potrafimy stworzyý wielkĊ wspólnotę opowieœci,
w których kaůdy będzie mógâ rozpoznaý siebie w innym czâowieku. Bez
względu na język i kulturę, religię i narodowoœý. Dlatego w literaturze
jest dla nas nadzieja – ci, którzy w niej uczestniczĊ, istniejĊ niejako po
wielekroý, widzĊ więcej i szerzej. Lepiej rozumiejĊ, ůe nie da się zmieœciý
œwiata w jednej formuâce ani postawiý mu jednej tylko diagnozy, podobnie jak nie moůna mu przepisaý jednego uniwersalnego leku. Skâada się
naľ bowiem mnogoœý punktów widzenia, które naleůy cierpliwie uzgadniaý (Tokarczuk 2016).

Polonista, poddany naciskom biurokratycznym, wymogom egzaminacyjnym stawianym uczniom, obawom przed utratĊ pracy w wyniku niůu demograficznego i nieprzemyœlanych przeksztaâceľ strukturalnych szkolnictwa,
poddany presji kolejnych naprawiaczy edukacji, nie moůe jednak zapomnieý
o misji, którĊ ma do speânienia: wychowania dobrego czâowieka. W tej misji
pomóc moůe mu literatura. Bez względu na to, jak gâęboka będzie ingerencja
ministerstwa w narzucanie listy obowiĊzkowych lektur, trzeba poœwięciý czas
na teksty, które dajĊ szansę na przywrócenie zaufania do czâowieka.
ZobaczyÂ w Innych samych siebie
W Polsce, w której wspomnienie o tolerancyjnej Rzeczypospolitej jest raczej mitem (podwaůanym przez historyków), gdzie wielokulturowoœý zanikâa wraz z II wojnĊ œwiatowĊ, konfrontacja z innoœciĊ kulturowĊ, rasowĊ
i religijnĊ stanowi duůe wyzwanie (zob. np. Kusek, Sanetra-Szeliga 2008;
2010; 2014). Aby się z tym zmierzyý, moůna sięgnĊý do kilku utworów, które
powstaây w ostatnich latach jako odpowiedŭ na potrzebę chwili, znaczonĊ
zwiększonym ruchem migracyjnym, niepokojĊcymi reakcjami spoâeczeľstwa
i wâadz na imigrantów ekonomicznych, na przybyszy z ogarniętej wojnĊ
Ukrainy czy dramat Syryjczyków. Warto znaleŭý czas i omówiý te teksty, aby
polonistyka szkolna i akademicka speâniây swĊ misję wychowania wraůliwego
czâowieka.
Z licealistami i studentami naleůaâoby przeczytaý wybrane opowieœci
z najnowszej ksiĊůki Artura Domosâawskiego wydanej pod znamiennym
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tytuâem Wykluczeni. Szczególnie cenne w tym zbiorze przejmujĊcych reportaůy o dyskryminowanych, walczĊcych z biedĊ lub szykanami, o biernych lub
próbujĊcych szukaý „szczęœcia tam, gdzie im nie wolno” (Domosâawski
2016, 8), jest to, ůe obok zobiektywizowanych relacji z tragicznych wydarzeľ
czy niezawinionych represji pojawiajĊ się autorskie refleksje – pytania o wâasne miejsce w tych historiach, o powinnoœý i odpowiedzialnoœý. Choýby
miaâa to byý odpowiedzialnoœý za sâowa, za taki sposób przekazania historii,
aby nie przerodziâa się ona w sentymentalnĊ opowiastkę, nad którĊ moůna
uroniý âzę, po czym szybko o niej zapomnieý.
Los ubogich, poniewieranych, przeœladowanych budzi wspóâczucie. Ze
wspóâczucia rodzi się czasem solidarnoœý. Dobrze, ůeby jedno i drugie
miaâo wâaœciwy horyzont: prawa naleůne tym, których dotyka nieszczęœcie. Bo gdy zamyœlamy się nad ich dramatem bez tego horyzontu,
wspóâczucie wyradza się âatwo w sentymentalizm. Paternalistyczny, protekcjonalny. Czasem narcystyczny.
Ludzi, którzy potrzebujĊ upodmiotowienia i szansy na inne ůycie, sentymentalizm przerabia na obiekty westchnieľ (Domosâawski 2016, 33).

To teksty uwraůliwiajĊce na sâowa, jakimi opisujemy tych, którzy nie przystajĊ do naszego œrodowiska, jak bowiem pisze autor z wiarĊ w sprawczĊ
funkcję języka: „Sâowa zmieniajĊ myœlenie, a myœlenie zmienia praktykę ůycia. (…) Sâowa naznaczajĊ, wykluczajĊ, lecz mogĊ równieů dokonywaý aktu
inkluzji i akceptacji” (Domosâawski 2016, 446).
KsiĊůkę Domosâawskiego otwierajĊ motta: sâowa papieůa Franciszka, filozofów, wybitnych twórców. Znamienne sĊ szczególnie refleksje algierskiego
pisarza Kamela Daouda, autora Sprawy Meuraulta:
zachodni humanizm się zaciĊâ. Jak postrzegaý Innego? Czy to zwierzę,
czy czâowiek? Identyczne pytanie zadawaâ sobie Robinson na temat Piętaszka. Jesteœmy w tej samej sytuacji: jak zdefiniowaý uchodŭcę? Jeœli to
zwierzę – trzeba je odgrodziý albo zabiý. Jeœli czâowiek – przesunĊý się
i zrobiý mu trochę miejsca (Domosâawski 2016, 5).

TakĊ misję widzę dla nas, nauczycieli akademickich, ale takůe dla tych, których ksztaâcimy, czyli przyszâych polonistów szkolnych. Winniœmy wyksztaâciý ludzi, którzy będĊ gotowi zrobiý innym trochę miejsca obok siebie.
Taki cel moůna wyraŭnie dostrzec w zbiorze opowiadaľ pod znaczĊcym
tytuâem NieObcy. 21 opowieœci, ůeby się nie baý. Polscy pisarze dla uchodŭców, wyda-
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nym w 2015 roku przez Stowarzyszenie Przyjacióâ Polskiej Akcji Humanitarnej. Redaktor ksiĊůki, Paweâ Goŭliľski, tâumaczy we wstępie:
Potrzebujemy Obcych nie mniej, niů oni potrzebujĊ nas. Bo tylko konfrontujĊc się z Obcym, moůemy tak naprawdę, do koľca, bez znieksztaâceľ i zâudzeľ zobaczyý samych siebie. Kim jesteœmy. Jacy chcemy byý.
Na ile obraz naszych wyobraůeľ o sobie samych zgadza się z odbiciem
w lustrze (Goŭliľski 2015, 12).

Wâaœnie jak w lustro mogĊ czytelnicy spojrzeý na mieszkaľców polskiego
miasteczka, do którego przybywa grupa uchodŭców z Czeczenii, opisanych
w opowiadaniu Pawâa Huellego Ucieczka do Egiptu. Obserwujemy, jak dom
rodziny, która przeůyâa tragedię podczas wojny w Groznym, staje się obiektem chuligaľskich ataków. Kiedy ktoœ wybija wszystkie szyby w oknach, inni
mieszkaľcy wraz z narratorem organizujĊ zbiórkę i wprawiajĊ nowe, a kolejni – koktajlami Moâotowa burzĊ doszczętne caây dom. W krótkiej opowieœci, pozbawionej odautorskiego komentarza i jakichkolwiek ocen, ukazane sĊ
róůne postawy ludzi wobec obcych: zrozumienie i empatia, zawiœý i agresja,
fascynacja, sakralizacja (obecna juů w tytule) i uwznioœlenie (narrator maluje
portret Czeczenki jako Madonny).
Daleko do châodnego obiektywizmu oskarůycielskiemu opowiadaniu Andrzeja Stasiuka Wysoko, w którym narrator, rozmawiajĊc z owcami o swoim
narodzie, mówi, ůe kiedyœ byâ to lud bohaterski, a teraz „portkami trzęsie
przed paroma tysiĊcami gâodnych i biednych” uchodŭców i „Hitlera na pomoc wzywa” (Goŭliľski 2015, 58).
Bardzo subiektywnĊ perspektywę proponuje Maâgorzata Rejmer w reportaůu Kaůdy ma w brzuchu niebo, przez które przelatuje jaskóâka, w którym przedstawia historię Polki mieszkajĊcej ze swoim châopakiem – póâ Grekiem, póâ
Albaľczykiem – w Tiranie. Oboje obserwujĊ, jak zachowujĊ się tam Polacy
lekcewaůĊcy Albaľczyków. Bohaterom trudno okreœliý swoje miejsce w Albanii, ale wiedzĊ, ůe majĊ wybór, a uchodŭcy – nie. MówiĊ:
Polska i Albania to kraje, z których âatwiej jest uciec, niů do nich wróciý.
Ale nasze niepewnoœci sĊ niczym w porównaniu z dramatami uchodŭców, którzy uciekajĊ przed strachem i œmierciĊ. My kupimy bilet na samolot do lepszego œwiata, oni wsiĊdĊ do âodzi i wypâynĊ w morze, nie
majĊc ůadnej pewnoœci, czy dotrĊ do celu. My moůemy straciý oszczędnoœci i dobre samopoczucie, oni – ůycie. Nasz strach nie jest ich strachem, nasze upokorzenia nie majĊ nic wspólnego z ich cierpieniem.
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Z okna mojego bloku patrzę na albaľskie mrówki tâoczĊce się u wrót
greckiej ambasady, u stóp systemu, który wydaje się skonstruowany po
to, by pomnaůaý upokorzenia. Więcej szczęœcia, mniej szczęœcia. Więcej
gâodu, mniej ciastek. Coraz więcej winy. My, z wyspy Europa, otoczonej
wodĊ, po której dryfujĊ âódki peâne strachu (Goŭliľski 2015, 65–66).

Te teksty zmuszajĊ do zajęcia wâasnego stanowiska wobec problemu,
skâaniajĊ nie tylko do refleksji na temat cierpieľ innych, ale teů przeâamania
biernoœci, niezgody na mowę nienawiœci, przejawy nietolerancji czy zwykâĊ
obojętnoœý.
Do mâodego czytelnika, gimnazjalisty bĊdŭ licealisty, skierowana jest
ksiĊůka Anny Onichimowskiej Dziesięý stron œwiata. Historie piętnastolatków,
ůyjĊcych w róůnych krajach i œrodowiskach, unaoczniajĊ, w jakiej mierze losy
tych mâodych ludzi zdeterminowane sĊ sytuacjĊ politycznĊ, spoâeczno-kulturowĊ, zamoůnoœciĊ kraju. OstrzegajĊc przed zâudnĊ generalizacjĊ, autorka z jednej strony przekonuje, ůe to, jacy sĊ ludzie, zaleůy w duůym stopniu od miejsca, w którym przyszli na œwiat, i nie zawsze mogĊ oni mieý
wpâyw na otaczajĊcĊ ich rzeczywistoœý. Z drugiej strony jednak pokazuje losy tych, którzy nie zgadzajĊc się na szykany lub ograniczenia narzucone im
przez zâe prawo lub krzywdzĊce zwyczaje, pokonujĊ przeszkody i walczĊ
o swojĊ wolnoœý lub wyůszy status. Przykâadem takiej historii jest Santosh.
LatajĊcy dywan, opowieœý o wspóâczesnych traumatycznych przeůyciach mâodych hinduskich niewolników. Tytuâowy bohater jest jednym z piętnastu
châopców, w wieku od szeœciu do szesnastu lat, porwanych przez szefów
warsztatów tkackich i przez kilka lat więzionych, zastraszanych, bitych, wiĊzanych, zmuszanych do cięůkiej pracy przy tkaniu dywanów. Dzieci postanawiajĊ się wyzwoliý i precyzyjnie planujĊ ucieczkę. Châopięcej solidarnoœci
niewolników i dojrzaâej strategii dziaâania towarzyszy coœ jeszcze: bliska
dzieciom na wszystkich kontynentach wiara w latajĊcy dywan, w zaklęcie
„abrakadabra”, które sprawi, ůe piękne dywany, które caâymi dniami tkajĊ,
zabiorĊ nieszczęœników poza mury więzienia. Nadzieja, ůe magiczna moc
dywanu, który byâ ich przekleľstwem, moůe im uratowaý ůycie, sprawia, ůe –
wbrew logice – piętnastoletni Santosh, uciekajĊc, zabiera ze sobĊ swoje niedokoľczone dzieâo, cięůki rulon. To on staje się swoistĊ metaforĊ jego losu.
Kaůda z dziesięciu opowieœci oswaja z innoœciĊ, tâumaczy ograniczenia,
pozwala lepiej zrozumieý odmiennoœý uwarunkowaľ, w jakich przyszâo ůyý
rówieœnikom polskich nastolatków w innych krajach. Natomiast z innoœciĊ
w naszym paľstwie, z wciĊů budzĊcymi emocje i kontrowersje relacjami
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z polskimi Romami, zapoznaje nas ksiĊůka Magdaleny Kozâowskiej Zupa
z jeůa. Opowieœý o Jaelle, trzynastoletniej cygaľskiej dziewczynce, której
dom zostaâ podpalony i spâonĊâ, przybliůa dawnĊ i obecnĊ kulturę Romów.
Pozwala na poznanie prawie nieobecnych w rodzimych podręcznikach i polskiej œwiadomoœci tragicznych wydarzeľ zwiĊzanych z Porajmosem, czyli
cygaľskim Holocaustem, w wyniku którego eksterminowano ponad 500 tysięcy Romów, deportowanych do obozów koncentracyjnych, gdzie poddawani byli przeraůajĊcym eksperymentom. Wspomnienia upokorzeľ, jakich
doznawali przodkowie dziewczynki, traktowani przez Polaków jak odmieľcy,
budzĊcy strach i pogardę, mieszajĊ się z obrazami z jej wspóâczesnego ůycia,
takůe nieâatwego. Czuâa się „zagubiona w œwiecie, który jej nie akceptowaâ
i oczekiwaâ od niej caâkowitej przemiany” (Kozâowska 2012, 67). OgromnĊ
wartoœciĊ ksiĊůki jest nie tylko poszerzenie wiedzy o romskiej historii, surowych zasadach etycznych, obyczajowoœci, ale takůe spojrzenie na te kwestie
z perspektywy cygaľskiej dziewczynki. Przeniesienie punktu widzenia narratora na romskĊ spoâecznoœý pozwala czytelnikom patrzeý na zachowanie
Polaków w sposób zdystansowany. W oczach cygaľskich bohaterów to my
jesteœmy inni, a nasz sposób zachowania i ubierana się – niezrozumiaây, wyuzdany, niemoralny. Jak lekcja pokory brzmiĊ sâowa cygaľskiej dziewczyny,
poœlubionej gadziowi i wyœmiewanej przez jego sĊsiadów:
Ich kobiety byây roznegliůowane, zupeânie bez wstydu okazywaây kostki
i âydki, przerywaây męůczyznom rozmowę zupeânie bez szacunku i niekobieco. (…) Nigdy nie otarâam się tak blisko o innĊ kulturę, jednak postaraâam się zachowaý jasny umysâ bez uprzedzeľ i zaakceptowaý innoœý
obyczajów.
„MajĊ inne zwyczaje” – tâumaczyâam sobie. – „Zaakceptuję je i uszanuję, ale dochowam wiernoœci swoim. Nie muszę byý taka jak oni” (Kozâowska 2012, 98–99).

W sytuacji dzisiejszych konfliktów ze spoâecznoœciĊ romskĊ ta ksiĊůka,
zwalczajĊca uprzedzenia narodowe i uczĊca szacunku przy zachowaniu wâasnego dziedzictwa kulturowego, winna byý lekturĊ obowiĊzkowĊ dla gimnazjalistów.
Z kolei najmâodszym uczniom warto zaproponowaý ksiĊůki o maâych bohaterach, którym okrutny œwiat rzĊdzony przez dorosâych odebraâ spokojne
dzieciľstwo w rodzinnych domach. W opowieœci Barbary Gawryluk Teraz tu
jest nasz dom (2016) rodzina maâych Ukraiľców, Romka i Mikoâaja, zmuszona
jest do ucieczki z ogarniętego wojnĊ Doniecka do Polski. UrodzonĊ w Boœni
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Sanelę Hasani z powieœci Katarzyny Praniý Ela-Sanela (2011) na wiele lat
rozdzieliâa z najbliůszymi wojna na Baâkanach. Los rzuciâ jĊ do naszego kraju,
a siostrę – na zachód Europy. Bohaterka ksiĊůki Renaty PiĊtkowskiej Która to
Malala (2016), nastoletnia Malala Yousafzai z Pakistanu, postrzelona w twarz
przez talibów za to, ůe oœmieliâa się domagaý prawa do edukacji dla dziewczĊt, musi wraz z rodzinĊ emigrowaý do Anglii. W nieco mniej dramatycznych okolicznoœciach, na rok zostaje wyrwany ze swojego œrodowiska Biaâorusin z ksiĊůki Ewy Grętkiewicz SzczekajĊca szczęka Saszy (2005).
Daleko od przyjacióâ, kochajĊcych dziadków czy swoich zabawek, mâodzi
uchodŭcy zostajĊ wrzuceni w obce sobie warunki kulturowe. Nie znajĊc dobrze języka kraju zamieszkania, zagubieni i przeraůeni, idĊ do nowej szkoây.
Jak przyjmujĊ ich rówieœnicy? Często niestety przenoszĊ na nich krzywdzĊce
stereotypy narodowoœciowe wyniesione z domu, nie tolerujĊ ich odmiennoœci, wyœmiewajĊ bâędy językowe, przezywajĊ.
Praktykowanie szacunku dla kadego
Wszystkie te ksiĊůki i ksiĊůeczki to dobry punkt wyjœcia do rozmów z mâodymi ludŭmi o tolerancji, o potrzebie wspóâodczuwania i „zrobienia innym
trochę miejsca koâo siebie”. Trzeba jednak mieý œwiadomoœý, ůe literatura
i rozmowa nie wystarczĊ, jeœli nie będzie się praktykowaý poszanowania dla
odmiennych kultur, religii i kolorów skóry.
Warto braý przykâad z krajów, które majĊ zdecydowanie lepsze doœwiadczenia w edukacji wielokulturowej. W odwiedzanych szkoâach angielskich,
szczycĊcych się tym, ůe w ich murach uczĊ się dzieci, które przybyây z ponad
dwudziestu krajów leůĊcych na róůnych kontynentach, praktykowanie szacunku dla kaůdego widaý wszędzie: w wielojęzycznych bibliotekach, na plakatach przedstawiajĊcych œwięta wielu narodów i odmiennych religii, w róůnojęzycznych powitaniach, w miejscach zaaranůowanych na modlitwy
maâych chrzeœcijan, muzuâmanów i ůydów czy w jasno okreœlonych prawach
uczniów, którzy dopiero zaczęli uczyý się języka angielskiego.
Brak moůliwoœci porozumiewania się skutkuje wykluczeniem, zatem przed
oœmieszeniem spowodowanym nieporadnoœciĊ w mówieniu nowym językiem maâych przybyszy z obcych krajów chroniĊ zasady, których wszystkie
dzieci uczĊ się w klasie. Jedni i drudzy wiedzĊ, ůe poznawanie nowego języka
to ogromna trudnoœý i w zwiĊzku z tym kaůdy nowy uczeľ, cudzoziemiec
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doâĊczajĊcy do szkolnej spoâecznoœci, ma prawo popeâniaý bâędy, nie musi
się wstydziý niepoprawnej wymowy, w kaůdej chwili moůe prosiý o powtórzenie wypowiedzi. Co więcej, przygotowany przez nauczycieli plakat zachęca
uczniów do zastanowienia się, jakie jeszcze prawa naleůĊ się tym, którzy w obcym kraju naraůeni sĊ na traumę bycia innym, niezrozumianym i odrzuconym przez rówieœników. Takie zachęcanie uczniów do aktywnego wâĊczenia
się w formuâowanie zasad uâatwiajĊcych adaptację w nowych warunkach ich
przybyâym z zagranicy rówieœnikom angaůuje dzieci emocjonalnie, rozwija
empatię i czyni je odpowiedzialnymi za innych.

Prawa osoby uczĊcej się języka. Plakat w szkole podstawowej w Chester, 2015

Niepokojem napawa brak zainteresowania polskich wâadz oœwiatowych
tworzeniem w szkoâach takiego klimatu, który sprzyja przyjaznemu i niekon-
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fliktowemu traktowaniu dzieci emigrantów i reemigrantów1. Lekcewaůenie
tego problemu jest caâkowicie sprzeczne z ideĊ wychowywania w duchu
humanistycznych wartoœci. Jeœli zatem moůna mówiý o jakiejœ nadziei, to
dostrzegam jĊ wâaœnie w dobrej literaturze rozwijajĊcej wraůliwoœý mâodych
czytelników, a takůe w mĊdroœci i odwadze polonistów, którzy wbrew obojętnoœci lub presji decydentów oœwiatowych znajdĊ miejsce dla tej literatury
w edukacji szkolnej. Uniwersytecka polonistyka winna nauczycieli w tych
powinnoœciach zdecydowanie wspieraý.
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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 WiosnĊ 2016 roku kuratorium maâopolskie zerwaâo umowę dotyczĊcĊ wspóâorganizacji
jesiennego Kongresu Edukacji Międzykulturowej w Krakowie, na którym – na proœbę szkóâ
i poprzedniego kuratora oœwiaty – odbywaý się miaây warsztaty przygotowujĊce nauczycieli
do pracy w klasach, w których znajdujĊ się dzieci obcokrajowców i reemigrantów.
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works that refer to exclusion on grounds of nationality that can be read with students at different levels of education. Such a strategy proves that Polish language teachers can use literature to uphold humanistic values.
Keywords: Polonistic education, university didactics, contemporary literature, exclusion, ethnic prejudices

