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Szkoły etniczne w założeniach programowych traktują swoje powinności 
jako zadania szkół polskich na obczyźnie, chociażby w zakresie konstrukcji 
programów, doboru podręczników czy koncepcji kształcenia. Realizują trudne 
i ambitne cele zachowania lub rozbudzenia uczuciowego związku z szeroko 
pojętą kulturą i historią Polski oraz przyjmują jako tematykę kształcenia języ
kowego treści wiążące się z Polską, które - umiejętnie wprowadzone przez na
uczyciela - mogą znacznie rozbudzić bądź podtrzymać u uczniów emocjonalny 
związek z krajem pochodzenia, a także służyć ochronie i umacnianiu polskiego 
dziedzictwa kulturowego w świadomości młodego pokolenia emigrantów.

W treściach tych można wyróżnić min. motywy biograficzne, historyczne, 
geograficzne czy religijne ujęte w różnego rodzaju wypowiedziach literackich, 
a więc w wybranych i tworzonych specjalnie dla danej klasy czytankach, wier
szach, piosenkach, wreszcie we fragmentach klasyki literatury polskiej. Za
mieszczone w podręcznikach szkolnych teksty mogą być materią treściową 
kształcenia sprawności językowej uczniów, zawierają bowiem bogactwo tema
tyki do ćwiczeń językowych. W toku czytania i omawiania utworów uczniowie 
równocześnie poznają i rozszerzają zasób swojego słownika biernego i czynne
go, a także określone związki frazeologiczne czy struktury syntaktyczne.

Tworzywem treściowym ćwiczeń językowych mogą być także ilustracje, pyta
nia z tzw. obudowy dydaktycznej podręcznika, doznania i przeżycia uczniów wyni
kające z bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym (np. 
w czasie wycieczek) i w ogóle rzeczywistość otaczająca ucznia. W tym długotrwa
łym i złożonym procesie kształcenia sprawności językowej uczniów podstawową 
rolę odgrywają wzór i ćwiczenia. Wzorem tym jest przede wszystkim czytany i o- 
mawiany tekst i mowa nauczyciela - przykład dobrej polszczyzny1.

1 Zob. np. Z. Sibiga, Sprawność językowa uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczo
nych, Rzeszów 1999, s. 34 i n.; tenże, Polskie szkolnictwo w Nowym Jorku [w:] Polonijny 
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Z dydaktycznego punktu widzenia warto jeszcze dodać, że wszystkich 
przedmiotów oprócz języka polskiego (historia Polski, geografia Polski, nauka 
o Polsce) uczy jeden nauczyciel (nawet w klasie VIII szkoły etnicznej), który 
korzysta z wielu przedmiotowych podręczników2.

Nowy Jork, red. D. Piątkowska, wyd. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Nowy Jork - 
Opole 2010, s. 125 i n.

2 Zob. np. M. Goławski, Polska za Piastów. Opowiadania i legendy historyczne dla dzieci 
szkól polonijnych na obczyźnie, Polska Macierz Szkolna Zagranicą (PMSZ), Londyn 1971; tenże, 
Polska mapa ćwiczeń, PMSZ, Londyn 1972; J. Otwinowska, Czytanka na klasę IV. Podręcznik do 
nauki języka polskiego dla dzieci od lat 10 - 12, PMSZ, Londyn 1979; I. Broniatowska, Kraj swój 
— choć daleki, Polska w opisie i obrazach, Londyn, b.r.w.

3 Zob. J. Woźniak, Imprezy polskich szkół dokształcających w Stanach Zjednoczonych w dzie
dzinie edukacji językowej [w:] Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za 
granicą, red. J. Kida, L.R. Wovk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 77 i n.

4 Zob. np. M. Goławska, Wypisy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla klasy V, PMSZ, 
Londyn 1979.

5 Od 1 czerwca 2009 obligatoryjnie wprowadzono podręczniki wydawane przez Zrzeszenie 
Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago, np. M. Pawlusiewicz, Sercem w stronę 
ojczyzny. Czytanka dla klasy VI szkół polonijnych (b.r.w.); A. Siek, M. Ślęzak, A. Witowska- 
-Gmiterek, Bliżej Polski. Czytanka klasa 7, Chicago 2007; A. Siek, M. Ślęzak, A. Witkowska- 
-Gmiterek, Do kraju tego. Czytanka klasa 8, Chicago 2008. Wcześniej opracowano Program 
nauczania dla polonijnych szkół dokształcających w USA od przedszkola po klasy maturalne. 
Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej, Chicago 2005. Wykaz obowiązujących 
podręczników dla wszystkich klas etnicznych zamieszcza „Głos Nauczyciela” na każdy rok szkol
ny. Zob. np. „Głos Nauczyciela” 2010, nr 4, s. 72-75.

Z kolei teksty w przedmiotowych podręcznikach (jako pomoc w realizacji 
programu nauczania) traktowane są wybiórczo, często uzupełniane i zastępowa
ne różnymi materiałami dydaktycznymi, doświadczeniami uczniów - wzboga
canymi również w domu, środowisku i poprzez uczestnictwo młodzieży w boga
tym życiu kulturalnym Polonii. Teksty te przełożone na inne środki wyrazu arty
stycznego (np. scenariusze) są często prezentowane na konkursach i uroczysto
ściach polonijnych3.

W polonijnych placówkach oświatowych używano rozmaitych podręczni
ków, często krajowych i londyńskich. Te ostatnie były mało użyteczne, m.in. ze 
względu na brak tzw. obudowy dydaktycznej4.

Wychodząc z założenia, że podstawową pomocą dydaktyczną w edukacji 
etnicznej (tak językowej jak i kulturowej) są treści podręczników szkolnych, 
podjęliśmy próbę prezentacji tematyki niektórych tekstów zamieszczonych 
w tychże podręcznikach5.

Do analizy przyjęliśmy podręczniki dla klas starszych ośmioklasowej szkoły 
etnicznej, tj. Małgorzaty Pawlusiewicz Sercem w stronę ojczyzny. Czytanka dla 
klasy VI szkól polonijnych; i podręczniki dla klasy VII i VIII autorek: Anny 
Siek, Marii Ślęzak i Anny Witowskiej-Gmiterek, Bliżej Polski. Czytanka kla
sa 7; Do kraju tego. Czytanka klasa 8.
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Charakterystykę wymienionych publikacji szkolnych rozpoczyna podręcz
nik autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz Sercem w stronę ojczyzny. Czytanka dla 
klasy VI szkól polonijnych. Książka ta została zredagowana na podstawie Pro
gramu nauczania zatwierdzonego przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii 
Amerykańskiej6. Opracowaniem graficznym zajęli się Mirosława Roszkowska, 
Konrad Truszkowski i Marzena Grabiec, a konsultacji metodycznych udzieliła 
Dominika Borkowska.

6 Zob. Program nauczania...

Warstwę werbalną podręcznika tworzy 78 tekstów prozatorskich i wierszo
wanych, 67 z nich jest wymienionych w spisie treści. Większość tekstów prezen
tuje klasykę literatury polskiej w krótkich fragmentach i opracowaniach autorki 
podręcznika. Odnajdujemy tu wyimki z twórczości (po dwa teksty w opracowa
niu M. Pawlusiewicz): Tadeusza Różewicza, Przepaść, Oczyszczenie; Marii 
Dąbrowskiej, Lekcja podwórkowego życia fragm. opow. Wilczęta z czarnego 
podwórka, Kim ja właściwie jestem? - fragm. powieści Marcin Kozera; Henryka 
Sienkiewicza Latarnik, Janko Muzykant fragm.; Władysława Stanisława Rey
monta, Wigilia u Boryny - fragm. powieści Chłopi, Święcone u Borynów - 
fragm. Chłopów; Juliusza Słowackiego, Listy do matki (dwa teksty); Zofii Kos- 
sak-Szczuckiej, Wiosna, Zima; Małgorzaty Musierowicz, Lekcja połskiego, 
Przypowieść o długich łyżkach oraz fragmenty z utworów (po jednym tekście 
również w opracowaniu M. Pawlusiewicz) Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz 
fragm. W ogródku Zosi; Marii Konopnickiej, Rota fragm.; Józefa Wybickiego, 
Mazurek Dąbrowskiego; Zofii Nałkowskiej, Wspomnienia z dzieciństwa, fragm. 
Dom nad łąkami; Mariana Brandysa, Młodzi w okresie wojny fragm. Chłopiec 
z pociągu; Hanny Ożogowskiej, Pierwsza randka, fragm. powieści Za minutę 
pierwsza miłość; Joanny Kulmowej, Zaduszki; Melchiora Wańkowicza, Wigiłia 
w ziemiańskim dworze, fragm. Szczenięce łata; Janusza Stanisława Pasierba, 
Poeta jest twoim bratem; Antoniny Domańskiej, Ołtarz Wita Stwosza, fragm. 
powieści Historia żółtej ciżemki; Alfreda Szklarskiego, Tomek Wiłmowski w Au- 
strałii fragm. powieści Tomek w krainie kangurów.

Autorstwo pozostałych tekstów w znakomitej większości przypada autorce 
podręcznika Małgorzacie Pawlusiewicz (20 tekstów), 6 tekstów należy do litera
tów zagranicznych, natomiast pozostałe 24 teksty są różnego autorstwa, między 
innym działaczy polonijnych czy uczniów szkół polonijnych.

Układ tekstów został wyznaczony prze 8 kręgów tematycznych - rozdzia
łów oznaczonych cyframi rzymskimi, z których każdy podzielony j est na kilka 
mniejszych jednostek, nie zawsze posiadających swój odrębny tytuł, a oznaczo
nych cyframi arabskimi.

Są to następujące kręgi tematyczne: Skarby połskiej mowy, z fragmentami 
Latarnika H. Sienkiewicza i tekstem Spotkanie z panem Skawińskim w XXI wie
ku Edmunda Osyski; Wasi rówieśnicy dawniej i dziś ze wspomnianymi tekstami 
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Z. Nałkowskiej, M. Brandysa, H. Ożogowskiej i fragmentem Janka Muzykanta 
H. Sienkiewicza. Z kolei krąg tematyczny W rytmie serc wypełniają min. wy
mienione już utwory; J. Kulmowej, M. Musierowicz czy czytanka Drzewo miło
ści Czesława Rodziewicza. Polskie tradycje świąteczne to krąg reprezentowany 
przez dwa fragmenty Chłopów W. Reymonta, także przez sygnalizowany wyżej 
tekst M. Wańkowicza. Następny rozdział Rok połski. Uczymy się charakteryzo
wać zamieszcza wymienione teksty Z. Kossak-Szczuckiej, czytanki Człowiek 
Zima, Człowiek Wiosna autorstwa M. Pawlusiewicz i tytuł Praktyczna łekcja 
charakterystyki z fragmentami utworu Ania z Ziełonego Wzgórza Lucy Maud 
Montgomery. I ty możesz zostać poetą to rozdział, który w większości przedsta
wia utwory (o których już wspominaliśmy) J.S. Pasierba, T. Różewicza czy 
A. Mickiewicza, a także poezję śpiewaną Połskie kwiaty (lekcja z płytą CD) 
Magdaleny Nazaretanki. Końcowe rozdziały podręcznika Z historycznej półki 
oraz Człowiek i Ziemia zamieszczają prezentowane wyżej teksty: A. Domań
skiej, A. Szklarskiego, M. Konopnickiej; Mity i łegendy o stworzeniu świata 
i człowieka w opracowaniu M. Pawlusiewicz.

Problematyce sygnalizowanej przez ogólne kręgi tematyczne podporządko
wano tematykę poszczególnych tytułów, a w treściach zachowana jest czynna 
korelacja z wiedzą ogólną i dostrzeganie relacji między komponentami świata 
a człowiekiem. Wolno zatem sądzić, że autorka zastosowała tu kompleksowy 
model wiązania utworów literackich składających się na warstwę treściową 
i znaczeniową.

Ponadto podręcznik zawiera wyodrębnioną, chociaż bez nazwy, wstępną 
część o charakterze patriotycznym, którą tworzą: mapa Polski na świecie, infor
macje o Polonii i hymn narodowy, a wszystko to na biało-czerwonym tle. W po
dobny sposób zamyka się książka, na jej końcu znajdują się porady przydatne 
podczas wizyty w Polsce oraz administracyjna mapa Polski.

Wspomniane porady wraz z otwierającymi pierwszy krąg tematyczny wier
szem Douglasa Mallocha Sosna i zaleceniami dla ucznia Przepis na udany rok 
szkołny dła kłasy szóstej pozwalają określić inne kryteria wyznaczające dobór 
i kolejność tekstów w podręczniku. Są nimi bieg roku szkolnego, pór roku i ka
lendarium Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych w Polsce, co potwierdza
ją tytuły całostek tematycznych, a w szczególności teksty wypełniające rozdzia
ły: IV - Połskie tradycje świąteczne (np. Wigiłia u Boryny - firagm. Chłopów 
W. S. Reymonta) i V - Rokpołski. Uczymy się charakteryzować. {Zima - Z. Kos
sak-Szczuckiej, oprać. M. Pawlusiewicz).

W omawianym podręczniku każdemu utworowi towarzyszą pytania i pole
cenia sugerujące kierunek analizy utworów pod hasłem: Zastanów się i odpo
wiedz! Dla przykładu fragment noweli Henryka Sienkiewicza Latarnik pod tytu
łem Wspomnienie jednego popołudnia opatrzono takimi poleceniami:
1. Jaki jest nastrój noweli pt. Latarnik?
2. Jakie uczucia wzbudzają w Tobie losy pana Skawińskiego. Zrób wykres właściwych określeń.
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3. Opisz sen Skawińskiego.
4. Gdybyś był sędzią, w jaki sposób ukarałbyś starego latarnika za jego niedopatrzenie?
5. Czym jest dla Ciebie polska książka? Czy ma w Twoim domu właściwe sobie miejsce?

Kwestią wartą uwagi jest specyfika owych poleceń ze względu na to, że za
mieszczone są w podręczniku dla szkół polonijnych. W przytoczonym przykła
dzie jest pytanie o „polską książkę”, gdy w szkole w Polsce zapytałoby się 
o wartość książki sensu stricto, bez względu na autora i jego narodowość. Widać 
więc jasno nachylenie interpretacyjne w stronę tradycji i patriotyzmu.

Polecenia te mają różnorodny charakter i formułę, przez co urozmaicają 
i wzbogacają treść podręcznika, czyniąc go ciekawym dla ucznia, a równocze
śnie stosują różne metody i techniki nauczania. W ten sposób autorka osiągnęła 
jeszcze jeden efekt, mianowicie płynnie wprowadziła integrację zarówno we- 
wnątrzprzedmiotową, jak i międzyprzedmiotową. Oprócz typowych pytań 
o treść i sens tekstu widnieją polecenia typu opowiedz, porównaj, opisz, wyszu
kaj, wymień, wytłumacz, wypisz, ułóż plan opowiadania, nadaj tytuły fragmen
tom. Obok nich pojawiają się także ćwiczenia słownikowe, np.:
- Uzupełnij wyrazy pod hasłami: dobro, zło 
- Podaj antonim słowa smutek7 8 9.

7M. Pawlusiewicz, Sercem..., s. 11.
8 Tamże, s. 46.
9 Tamże, s. 102.

Ponadto wśród poleceń często pojawiają się ciekawe i rozwijające ćwiczenia 
interpretacyjne:
- Rozwiń słownictwo tematu lekcji, wykorzystaj „słoneczka”. Maki, niebo, poezja.
- Napisz list do mistrza Stwosza wyrażający uznanie za dzieło stworzone dla następnych pokoleń. 

Dopisz swoje odczucia po obejrzeniu fotografii ołtarza .

Oprócz wspomnianych poleceń po pewnych całostkach tematycznych poja
wia się hasło: Szersze spojrzenie na temat, gdzie autorka przywołuje różne kon
teksty literackie, historyczne, kulturowe, socjologiczne, prezentuje obrazy, rzeź
by czy fotografie skłaniające uczniów do głębszej refleksji nad omawianym 
tematem.

W podręczniku odzwierciedlona jest koncepcja wychowania przez sztukę 
w zamieszczonych obrazach znanych malarzy, np. M. Stachiewicza Dożynki 
na dworze', J. Matejki Bitwa pod Grunwaldem', J. Chełmońskiego Bociany, 
M. Podkowińskiego Dzieci w ogrodzie. Są też ciekawe ilustracje wielu auto
rów przedstawiające sceny z życia różnych środowisk. Bogata szata graficz
na nadaje podręcznikowi przyjemny, bardziej interesujący i łatwiejszy 
w odbiorze charakter.

Dla następnej klasy, siódmej przeznaczony jest podręcznik Bliżej Polski. 
Czytanka klasa 7 autorstwa Anny Siek, Marii Ślęzak, Anny Witowskiej- 
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-Gmiterek z opracowaniem graficznym Marzeny Grabiec10. Podobnie jak po
przednia i ta książka została opracowana na podstawie Programu nauczania 
zatwierdzonego przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej11.

10 A. Siek, M. Ślęzak, A. Witowska-Gmiterek, Bliżej Polski...
11 Program nauczania...

Podręcznik zawiera siedem rozdziałów oznaczonych kolorami (bez liczb). 
Są to kręgi tematyczne, których tytuły określają zawartość treściową poszcze
gólnych tekstów, a całość otwiera wiersz Romana Pisarskiego O mowie polskiej.

Krąg pierwszy Od książki do robotów zamieszcza wiersze: Edwarda Szy
mańskiego Książka; Stanisława Grochowiaka Telewizor i prozatorski tekst Sta
nisława Lema Przyjaciele Automateusza, fragm. Bajek robotów. Opowieści 
z przeszłości to drugi krąg tematyczny z tekstami Zofii Kossak-Szczuckiej Opo
wieści o bursztynie; Marty Berowskiej Piast Kołodziej; Anny Siek Wiłanowskie 
spotkanie; Bolesława Prusa Lekcja Aniełki, fragm. powieści Aniełka; Aleksandra 
Kamińskiego, Bohaterski czyn Ałka, fragm. powieści Kamienie na szaniec. Na
stępny rozdział Z wizytą u sławnych Połaków przedstawia opowiadanie Miry 
Jaworczakowej Prawda została ogłoszona; wiersz Wandy Chotomskiej Pomnik 
Kopernika; Janiny Porazińskiej Lipy kwitną, fragm. powieści Kto mi dał skrzy
dła?; Zofii Kossak-Szczuckiej Obiad czwartkowy; Hanny Mortkowicz- 
-Olczakowej Wuj Jan. Rozdział czwarty Perełki połskiej poezji wyróżnia się 
liczniej reprezentowanymi niż w poprzednich kręgach utworami klasyki literatu
ry polskiej. Są to między innymi Jana Kochanowskiego Na lipę; Ignacego Kra
sickiego Wiłczki, Wół i mrówki, Pan i pies; Adama Mickiewicza Przyjaciełe; 
Juliusza Słowackiego W pamiętniku Zofii Bobrówny; Leopolda Staffa Gęsiarka; 
Adama Asnyka Ułew>a; Zbigniewa Chałki (poeta emigracyjny) Pacierz połski, 
Stare Miasto; Wisławy Szymborskiej Gawęda o miłości ziemi ojczystej; ks. Jana 
Twardowskiego, Do moich uczniów. Następny krąg tematyczny Wśród nastolat
ków zamieszcza opowiadania Ewy Nowak Zgubieni w lesie; Anny Witowskiej- 
Gmiterek Dziennik Kingi, także Stefana Żeromskiego Dzienniki, fragmenty; 
Małgorzaty Musierowicz Wybory najmilszej, fragm. powieści Kłamczucha; Do
roty Nosowskiej Spotkanie z niewidomą kołeżanką; Barbary Tylickiej Wypraco
wanie, fragm. utworu Jeden dzień Ani; Ireny Jurgielewiczowej Kradzież czy 
sport, fragm. powieści Ten obcy; i kończąca ten rozdział czytanka Ewy Nowak, 
Gdzie jest mój pies?. Kolejny krąg tematyczny Piękno połskiej tradycji prezentu
je teksty: Marii Dąbrowskiej Jasełka w połskiej szkołę, fragm. powieści Marcin 
Kozera z zamieszczonym tekstem kolędy Gdy się Chrystus rodzi; Feliksa Konar
skiego (Ref-Ren) wiersz Hosanna!//; opowiadanie Anny Siek W kręgu wiełkanoc- 
nych tradycji (z tekstem pieśni Zwycięzca śmierci). Ostatni krąg tematyczny Au
torki zapraszają zapoznaj e uczniów z wierszem Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
Lato; czytankami Anny Witowskiej-Gmiterek Na grzyby, Na spacer połnymi mie
dzami, Na chwiłę zadumy przy wiejskiej kapłiczce.
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Podręcznik Bliżej Polski zawiera wybór tekstów z literatury polskiej od 
Jana Kochanowskiego do Wisławy Szymborskiej oraz utwory prezentujące 
wybitnych Polaków i ważne wydarzenia z historii Polski. Oprócz tych tek
stów znajdują się w nim utwory traktujące o życiu i problemach współcze
snej młodzieży. Zamysłem autorek jest poznawanie tekstów literackich połą
czone z doskonaleniem praktycznej znajomości języka i umiejętności posłu
giwania językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Na pod
stawie utworów literackich uczniowie mogą rozwijać sprawności językowe: 
czytanie, rozumienie, mówienie i pisanie. Teksty zostały opracowane w taki 
sposób, by umożliwić uczniom samodzielną pracę oraz kontrolę osiągnięć, 
a rodzicom ułatwić ewentualną pomoc. Celem autorek było opracowanie 
podręcznika przybliżającego uczniom język i kulturę rodzimą. Wielką zaletą 
tej publikacji jest przemyślane i doskonale dobrane usystematyzowanie czę
ści tematycznych. Porządek tematu wyznaczają pewne całostki zamieszczone 
bezpośrednio pod każdym tekstem i ułożone kolejno pod hasłami: Odpo
wiedz na pytania i wykonaj polecenia, następnie Doskonalimy umiejętności 
językowe, a na koniec Warto wiedzieć.

Oprócz tekstów ujętych w spisie treści występuje wiele cennych informacji 
z zakresu szeroko rozumianej historii Polski, działalności instytucji polonijnych, 
biografii sławnych Polaków, historii literatury, poetyki itp. Teksty te nie są je
dynie krótkimi dodatkami do tekstu literackiego, jak miało to miejsce w pod
ręczniku dla klasy szóstej. Tutaj pojawiają się kontynuacje, rozwinięcia i rozle
głe konteksty do prezentowanych utworów, które zawierają odpowiednio naj
ważniejsze sformułowania, pojęcia, hasła oraz pytania sprawdzające do tekstu, 
a także niekiedy propozycje tematów do dyskusji.

W dalszej prezentacji obudowy dydaktycznej omawianej publikacji należy 
wspomnieć także o notkach biograficznych znanych polskich autorów zamiesz
czanych wraz z portretem przy większości tekstów.

W przeciwieństwie do podręcznika M. Pawlusiewicz autorki przykładają 
wagę do ćwiczeń językowych i gramatycznych. Aby zrozumieć czytane tek
sty i posługiwać się językiem w praktyce, potrzebna jest znajomość kon
strukcji gramatycznych. Ważne w tej czytance jest rozwijanie zasobu słow
nictwa, służą temu ramki z objaśnieniami nowych bądź trudnych słów i wy
rażeń, np.:
Prom - statek służący do przewożenia ładunków i pasażerów przez rzekę, zatokę itp. 
Burta - boczna ściana albo górna krawędź statku
Panorama - rozległy widok oglądany z miejsca wyżej położonego12

12 A. Siek, M. Ślęzak, A. Witowska-Gmiterek, Bliżej Polski..., s. 41.

Ponadto autorki proponują ćwiczenia mające na celu utrwalenie i wzboga
cenie słownictwa, związków wyrazowych oraz powtórzenie zasad ortografii 
i gramatyki, np.:
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1. Wybierz z wiersza i zapisz w zeszycie 5 przymiotników określających wiatr.
2. Zapisz w zeszycie podane zwroty w takiej kolejności, aby pokazywały nasilenie deszczu.

Deszcz leje
Deszcz mży
Deszcz pada
Deszcz rosi
Deszcz kropi

W obecnej dobie kultury obrazkowej autorki dużą uwagę przywiązują do 
szaty graficznej podręcznika. Czytanka Bliżej Polski jest bardzo bogato ilustro
wana, ogółem zawiera 239 jednostek poglądowych, w tym 13 reprodukcji obra
zów sławnych malarzy, np. Stanisław August w koronacyjnym stroju M. Baccia- 
rellego, Mieszko, Kazimierz Wielki, Rejtan J. Matejki; 20 rysunków, np. Zamy
ślony robot autorstwa M. Siek, oraz rysunki wykonane przez dzieci jako ilustra
cje do czytanek i 200 bardzo różnorodnych zdjęć autorstwa wielu fotografów.

Podział tematyczny warstwy ikonograficznej potwierdza i w pewien sposób 
zapowiada tematykę tekstów literackich, podręcznik spełnia zatem postulat inte
gracji tekstów kultury. W przypadku prezentacji uroków przyrody są to najczę
ściej fotografie pięknych polskich krajobrazów, np. Morskie Oko, Widok na 
Tatry, Polskie pola, których zdjęcia wypełniają wewnętrzne strony okładki. Czę
sto są wskazówką, pomocą w zrozumieniu tekstu, pokazują polskie zabytki, 
miejsca.

Podręcznik ten został tak skonstruowany pod względem doboru treści, by 
był zróżnicowany tematycznie, co czyni go ciekawym, interesującym i inspiru
jącym dla ucznia, do tego z wyraźnym akcentem patriotycznym.

Trzeci z prezentowanych podręczników Do kraju tego... Czytanka klasa 8 
jest kontynuacją tematyczną i metodyczną wcześniej omawianego Bliżej Polski. 
Czytanka klasa 7. Autorki tej książki A. Siek, M. Ślęzak, A. Witowska-Gmiterek 
przyjęły podobną do poprzedniej konstrukcję, z podziałem na sześć rozdziałów - 
kręgów tematycznych: Opowieści z przeszłości; Z wizytą u sławnych Polaków; 
Perełki połskiej poezji; Wśród nastolatków; Piękno polskiej tradycji oraz Od 
teatru do filmu.

Rozdziały poprzedza ten sam wiersz co w poprzednim podręczniku - Ro
mana Pisarskiego O mowie polskiej. Opowieści z przeszłości i Z wizytą u sław
nych Polaków to kręgi, które wprowadzają czytelnika w przeszłość w wiek XIX 
i XX. Teksty w tych rozdziałach są poświęcone najważniejszym wydarzeniom 
z historii Polski - od powstania hymnu narodowego poprzez odzyskanie niepod
ległości, II wojnę światową do współczesnych przemian ustrojowych. Pojawiły 
się tu sylwetki wybitnych Polaków: Adama Mickiewicza, Ignacego Domeyki, 
Józefa Piłsudskiego, Stefana Starzyńskiego. Prezentacja tej tematyki zamiesz
czona jest w następujących tekstach: Stanisława Hadyny U legionistów w Reg-

13 Tamże, s. 103.
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gio; Stefana Żeromskiego Matka i syn, Karola Estreichera Królewski Kraków 
wita polskie orfy', Arkadego Fiedlera Braterstwo skrzydeł', Hanki Ordonówny 
Tułacze dzieci', ks. Jana Ożoga Romek, Zofii Kossak-Szczuckiej Na paryskim 
brukw, Anny Zahorskiej Wiełki mędrzec z Połski; Aleksandry Piłsudskiej Piłsud
ski w Sułejówkw, Anny Siek Niezłomny Prezydent Warszawy.

Teksty prozatorskie wzbogacone są utworami poetyckimi dostosowanymi 
w swojej zawartości treściowej do czytanek omawianego kręgu tematycznego. 
Znajdziemy tutaj wiersze: Tadeusza Kubiaka, Matka', Krzysztofa Kamila Ba
czyńskiego, Ełegia o...(chłopcu połskim); Krystyny Krahelskiej, Hej chłopcy, 
bagnet na broń, Krzysztofa Dowgiałły Bałłada o Janku Wiśniewskim; Tadeusza 
Biernackiego i Andrzeja Hałacińskiego, słowa My pierwsza brygada wraz 
z zapisem nutowym.

Rozdział III Perły połskiej poezji zamieszcza fragmenty poematu Adama 
Mickiewicza, Pan Tadeusz, tj. Inwokację i Sędziego naukę o grzeczności; dalej 
umieszczona jest znana już uczniom z klasy siódmej twórczość Marii Konop
nickiej z Rotą na czele i wierszem O Wrześni przedstawiającym strajk dzieci. 
Inne utwory w tym rozdziale to np.: Mariana Jonkajtysa Modłitwa do Matki 
Boskiej Katyńskiej z opisem tych tragicznych wydarzeń; Zbigniewa Herberta 
Pan do przyrody; Juliana Tuwima Rwanie bzu; Czesława Miłosza Ojciec obja
śnia. Rozdział IV Wśród nastolatków otwiera czytanka Wojciecha Wiśniewskie
go Beata ma oczy brązowe o zachowywaniu się uczniów wobec swoich koleża
nek z klasy. Podobną tematykę porusza utwór prozatorski Janiny Porazińskiej 
Zakład i czytanka Anny Witowskiej-Gmiterek Pośpieszny. Krąg ten wypełniają 
jeszcze tytuły: Ireny Jurgielewiczowej Nienawidzę brata fragm. powieści Nie
spokojne godziny; Krystyny Siesickiej Jestem niepotrzebna z powieści Jezioro 
osobliwości i czytanka Magdaleny Maciak Kłamczucha o kłamstwie na lekcjach 
fizyki. Rozdział V Piękno połskich tradycji zamieszcza czytankę Małgorzaty 
Janoszczyk, Listopadowe święto o Święcie Zmarłych, wiersze: Władysława 
Broniewskiego, Zaduszki; Feliksa Konarskiego (Ref-Ren), Dwie wigiłie oraz 
fragm. Ewangełii św. Łukasza Uczniowie z Emaus z wierszem Zbigniewa Książ
ka, Ten, który nie poznał. Kończący ten podręcznik rozdział VI Od teatru do 
fihnu przedstawia fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego Bałładyna i twór
czość artystyczną Andrzeja Wajdy ze zdjęciami do filmów Zemsta i Katyń.

Z przedstawionego zestawienia tekstów omawianego podręcznika wynika, 
że najważniejszym elementem jednostki tematycznej jest tekst literacki, opowia
danie, wiersz, fragment powieści oraz dołączone do nich pytania, polecenia i ilu
stracje. Pomagają one uczniowi zrozumieć tekst i odnaleźć właściwy kierunek 
interpretacji, zwracają jego uwagę na rzeczy ważne, ciekawostki czy wymiar 
duchowy.

Każdemu tekstowi, podobnie jak w poprzedniej publikacji, towarzyszą ma
teriały dodatkowe uj ęte w hasła: Warto wiedzieć, Sprawdź, czy potrafisz, Zapa
miętaj! Są to w większości wiadomości z zakresu historii Polski, życia Polaków, 
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np. czytanka S. Hadyny U legionistów w Reggio informuje o powstaniu Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech, jej autorze Józefie Wybickim i w ogóle o Le
gionach Polskich we Włoszech.

Warto dodać, że sposób prezentacji twórców we wszystkich przedstawio
nych podręcznikach jest w zasadzie powtarzalny i obejmuje krótką, utrzymaną 
w konwencji encyklopedycznej notkę biograficzną poprzedzoną fragmentem 
tekstu danego autora. Podobny sposób prezentacji dotyczy przybliżania postaci 
historycznych (np. Józefa Piłsudskiego, Stefana Starzyńskiego), a więc ujęcia 
treści dokonywanego często poprzez wprowadzenie fabularyzowanego opowia
dania, które chociaż nie mówi o całym życiu postaci, to jednak w większym 
stopniu odpowiada możliwościom percepcyjnym uczniów.

Zygmunt Sibiga: THE TEXT CONTENT OF STUDENT'S BOOKS 
FOR POLISH SCHOOLS IN THE UNITED STATES

The author presents the construction and the content of student's books for Polish schools in 
the United States. Within the content, he distinguishes e.g. biographical, historical, geographi
cal or religious motifs included in various types of literary discourse, i.e. in reading texts, poems 
and songs selected or created especially for a given class, as well as in fragments of the classics 
of Polish literature. These are texts related to widely understood Polish culture and history, which, 
properly introduced by a teacher, may significantly boost or sustain students' emotional relationship 
with their native country as well as protect and strengthen the Polish cultural heritage in the aware
ness of the young generation of immigrants.

The author notices that literary texts may simultaneously be a contextual means for shaping 
students' language skills as they contain a variety of subjects for language practise.

The set of themes included in the student's books described indicates that the most important 
element of a thematic unit is a literary text (from the works of Jan Kochanowski to Wisława Szym
borska), a story, a poem, a fragment of a novel with the accompanying questions, tasks and illustra
tions. They help students to understand the text and to find the right direction of interpretation, focus 
their attention on important, interesting things or the spiritual dimension.
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