
Szanowni Państwo! 

 

Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia 

oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu 

Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których 

podstawowym walorem  ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści 

kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty 

dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w 

szeroko rozumianą narrację kulturową.  Pomysł narodził się wiosną we Wrocławiu, o czym 

pisaliśmy wcześniej. Interesują nas wszystkie poziomy nauczania. Nie stawiamy 

jednoznacznych ograniczeń objętościowych dla poszczególnych artykułów. Nie unikamy 

ilustracji i fotografii. Nie pozbawiamy się (krótkich) teoretycznych opisów, lokujących 

nadesłany materiał w przestrzeniu językowo-kulturowej. Fakt, że ktoś z Państwa nie należy 

(jeszcze) do naszego Stowarzyszenia, naszej Sekcji czy naszej Pracowni nie popycha nas do 

tworzenia sztucznych podziałów i preferencji. Co oznacza właśnie to, że wszystkich gorąco 

namawiamy do współpracy i nadsyłania własnych materiałów i pomysłów. Pierwsze z 

planowanych zeszytów mamy zamiar poświęcić kilku zagadnieniom: 

 Geografia kulturowa (krajobraz narodowy, lokus w kulturze, krajoznawstwo, 

toponimy, itd.) 

 Grzeczność językowa (etykieta, formy adresatywne, sytuacje komunikacyjne, 

grzeczność jako taka, sytuacyjność i intencjonalność – miejsce, sytuacja, czas, 

strój, itd.) 

 Ludzie i wydarzenia (biogramy, życiorysy, pamiętniki, znani i nieznani) 

 Historia (to w następstwie czasów, najpierw początki naszej państwowości, ale też 

legendy, podania, klechdy) 

 Rola obrzędu (może być regionalny, jego charakter i znaczenie) 

 Czego o Polsce nie wiedzą cudzoziemcy (wiedza lokalna, daleka od turystycznych 

przewodników, folderów i komercji – nawet tej naszej glottodydaktycznej –  

zwłaszcza to, co nas śmieszy i denerwuje) 

Zbieramy materiały do końca roku kalendarzowego (na potrzeby zredagowania pierwszego 

zeszytu) i do końca istnienia Stowarzyszenia dla dalszych poczynań. Najlepiej na adres; 

p.garncarek@uw.edu.pl 

Na pytania odpowiedzą chętnie i wątpliwości rozwieją oprócz mnie: Urszula Dobesz, Anna 

Burzyńska-Kamieniecka, Anna Butcher, Barbara Guziuk-Świca, Gabriela Olchowa, Anna 

Roter-Bourkane 

Pozdrawiam i zachęcam do współpracy 

                                                                                              Piotr Garncarek 
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