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Agnieszka Tambor – autorka rozprawy 
doktorskiej Film jako przedmiot i narzędzie 
nauczania kultury polskiej i języka polskiego 
jako obcego. Prowadzi zajęcia z analizy tekstów 
kultury i realioznawstwa dla słuchaczy 
Podyplomowych Studiów Kwali�kacyjnych 
Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego 
jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Kolonii, 
Berlinie oraz Dublinie. Jest opiekunką studenckiego 
festiwalu �lmowego „Made in Poland”, podczas 
którego polscy studenci Uniwersytetu Śląskiego 
przybliżają cudzoziemcom studiującym na UŚ 
polskie kino współczesne i klasyczne. Była jedną 
z inicjatorek Dni Kultur i Języków – cyklicznego 
wydarzenia, podczas którego zagraniczni studenci 
UŚ prezentują swoje tradycje, obyczaje i języki 
mieszkańcom Katowic i regionu. Od 2018 roku 
kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ. 
Zainteresowania naukowe: współczesne kino 
polskie, zagadnienie kina gatunków, 
wykorzystanie �lmu i serialu w glottodydaktyce, 
serial telewizyjny, tłumaczenia kulturowe. 
Publikacje glottodydaktyczne: Nowa polska półka 
�lmowa. 100 �lmów, które każdy cudzoziemiec 
zobaczyć powinien (Katowice 2015, 2018), 
(Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty 
(Katowice 2018), Zo�a Nałkowska: „Przy torze 
kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę państwa 
do gazu” z cyklu Czytaj po polsku (Katowice 2011).

Z recenzji wydawniczej dr. Wacława M. Osadnika (University of Alberta) 

Proponowany do druku tekst stanowi bezcenne opracowanie polskich �lmów  
krótkometrażowych na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego.  
Omówione są (w dwóch działach) fabularne �lmy krótkometrażowe i �lmy 
animowane.  Książka adresowana jest do studentów obcokrajowców uczących się 
języka polskiego (na różnych poziomach kompetencji językowej) i do ich 
nauczycieli. Opracowanie tego typu pomocy dydaktycznej ma dużą rolę 
do spełnienia – pokazuje  bowiem wkład artystyczny polskich twórców �lmowych 
do kultury polskiej i światowej. […] Istotne z punktu widzenia nauczania języka 
polskiego jest wprowadzenie historyczne  i merytoryczne do tematyki 
poszczególnych �lmów oraz zestaw ćwiczeń językowych. Niezwykle cenne są 
również uwagi dotyczące struktury języka polskiego, a w szczególności związków 
frazeologicznych, co stanowi dużą pomoc dydaktyczną. Z tego też powodu autorki 
nie stosują jakiegoś jednego kryterium selekcji �lmów i omawiają takie �lmy, 
które są zrozumiałe i mogą być łatwo wykorzystane w pracy dydaktycznej. […] 
Studenci programu polskiego różnie odbierają polskie kino – czasami w sposób 
„kanoniczny”, a czasami zupełnie niekonwencjonalnie. Ten drugi typ odbioru  
jest najciekawszy – prowadzi bowiem do indywidualnej krytyki dzieła �lmowego 
i konfrontacji stereotypów (często wyniesionych z domu) ze „światem 
przedstawionym” na ekranie. W tego typu pracy dydaktycznej, gdzie �lm ma 
uzupełniać program nauczania języka i kultury, proponowany przewodnik 
autorstwa Justyny Hanny Budzik  i Agnieszki Tambor będzie z pewnością 
niezastąpionym kompendium wiadomości o polskim kinie krótkometrażowym, 
służącym poszerzeniu wiedzy na temat Polski, jej historii i kultury.

Justyna Hanna Budzik – adiunkt w Zakładzie  
Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu  
Śląskiego, absolwentka podyplomowych studiów  
historii sztuki, lektorka języka polskiego jako 
obcego. W roku 2016/2017 lektorka jpjo 
w Institut national des langues et civilisations 
orientales w Paryżu, w 2017/2018 stypendystka 
Fulbright Slavic Award na University 
of Washington w Seattle.
Laureatka głównej nagrody w I edycji Konkursu  
im. Inki Brodzkiej-Wald na pracę doktorską  
z dziedziny współczesnej humanistyki (2013).  
Autorka książek Filmowe cuda i sztuczki 
magiczne. Szkice z archeologii kina (Katowice 
2015) i Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu 
kina (Katowice 2012) oraz artykułów z zakresu 
estetyki  i dydaktyki �lmu. Współredaktorka  
(wraz z Iloną Copik) tomu Edukacja 
przez słowo – obraz – dźwięk (Katowice 2015).  
Zawodowo i badawczo zajmuje się edukacją 
�lmową.  Prowadzi edukacyjny blog: 
www.lekcjeo�lmie.pl/. Działa w Fundacji 
dla Filmu i Fotogra�i w Katowicach.  

Justyna Hanna Budzik  
Agnieszka Tambor
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Wstęp*

W  glottodydaktyce, nie tylko polonistycznej oczywiście, film jest bardzo 
ważnym narzędziem edukacyjnym, pomocnym zarówno w  podnoszeniu kom-
petencji językowych, jak i  w  wyuczaniu elementów realioznawstwa, literatury, 
wiedzy o kulturze i historii kraju. Nabycie kompetencji kulturowej jest jednym 
z warunków osiągnięcia bilingwizmu kulturowego, który zajmuje ważne miejsce 
w  Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Lektorzy, którzy chcą 
włączyć materiały filmowe w tok swoich zajęć językowych, mogą szukać wska-
zówek metodycznych zarówno w opracowaniach z zakresu glottodydaktyki, jak 
i w programach szkolnej oraz pozaszkolnej edukacji filmowej, w których przez 
lata wypracowano różne strategie pracy z filmem jako tekstem kultury. 

Obecność elementów wiedzy o filmie w edukacji szkolnej (przede wszystkim 
– polonistycznej) w  Polsce wywodzi się z  tradycji pedagogicznej, której źródeł 
szukać należy przed II wojną światową w  pismach filozofa Leopolda Blau-
steina. Jako jeden z pierwszych polskich badaczy podjął on namysł nad wycho-
wawczym i  edukacyjnym potencjałem filmu. Kontynuatorem myśli Blau-
steina był wykształcony na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie Bolesław 
W. Lewicki. Podkreślał on zarówno artystyczne walory filmu rozumianego 
jako dzieło sztuki, jak i wpływ oglądania filmów na postawy moralne widzów. 
Postulował, aby szkoła umożliwiała uczniom kontakt z filmowymi arcydziełami 
oraz uczyła kompetencji odbiorczych. Po wojnie Lewicki propagował kształ-
cenie filmoznawcze w  ramach przygotowania do zawodu przyszłych nauczy-
cieli polonistów. Jego uczennica Ewelina Nurczyńska-Fidelska przewodziła 
grupie łódzkich nauczycieli polonistów włączających wiedzę o filmie w program 
szkolny1. Z  działań łódzkich nauczycieli i  naukowców wyłoniło się antropolo-
giczne rozumienie filmu jako tekstu kultury, który odgrywa istotną społecznie 

* We wstępie wykorzystano zmodyfikowane fragmenty artykułów J.H. Budzik: Trud-
ne kontekstualizacje kina autorskiego: Wojciech Smarzowski w  repertuarze dla cudzoziemców 
(w: Glottodydaktyka polonistyczna III. Materiały z  konferencji naukowej „Stereotypy w  naucza-
niu języka polskiego jako obcego”. Pobierowo, 21–22 maja 2012. Red. J. Ignatowicz-Skowroń-
ska, M. Kobus. Szczecin 2013, s. 41–64) i Edukacja filmowa w Polsce: źródła, konteksty, tenden-
cje („43. Forum Wokół Kina. Biuletyn” 2017, nr 1, s. 7), oraz fragmenty rozprawy doktorskiej 
A. Tambor: Film jako przedmiot i  narzędzie nauczania kultury i  języka polskiego jako obcego 
(https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/188016?id=188016 [data dostępu: 
10.07.2018]).

1 W. Bobiński: Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturo-
wego. Kraków 2011, s. 75–80; E. Nurczyńska-Fidelska: Edukacja filmowa na tle kultury literac-
kiej. Łódź 1989; Eadem, B. Parniewska, E. Popiel-Popiołek, H. Ulińska: Film w szkolnej edu-
kacji humanistycznej. Warszawa–Łódź 1993.
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rolę opowiadania o  człowieku i  jego rzeczywistości2 . Wiele lat i  reform edu-
kacji później, pomimo ciągłych prób nacisku na silniejsze wykorzystanie mate-
riałów filmowych w nauczaniu nadal niestety nie widać na tym polu większych 
efektów. Nauczyciele języka polskiego, historii, nauki o  kulturze czy wiedzy 
o  społeczeństwie powinni korzystać z  możliwości, jakie daje im film, a  jednak 
wciąż ogół społeczności wydaje się temu raczej niechętny. W konsekwencji edu-
kacja filmowa w polskiej szkole ma przede wszystkim charakter „przyliteracki”, 
a film nie jest, pomimo zajmowanej w umysłach współczesnej młodzieży pozycji 
(przewyższającej literaturę), medium, które traktuje się nie tylko jako narzędzie, 
ale przede wszystkim przedmiot nauczania sensu stricto. Takie podejście do two-
rzywa filmowego w szkole przekładałoby się także na wykorzystanie materiałów 
audiowizualnych w pracy z cudzoziemcami.

O  zaletach wprowadzania filmu na zajęcia z  języka polskiego jako obcego 
pisze m.in. Mirosław Jelonkiewicz: „Film znakomicie przybliża odbiorcy kulturę 
i  realia życia kraju, w  którym dzieje się akcja. Bariera językowa może zostać 
pokonana poprzez dodanie napisów, ale nawet bierne osłuchiwanie się z językiem 
obcym ma znaczenie w procesie nauki języka obcego”3 . Praca z fragmentami fil-
mowymi przynosi uczącym się wiele korzyści: pomaga w  rozwijaniu kompe-
tencji rozumienia ze słuchu, przyczynia się do wzbogacania słownictwa (w tym 
słownictwa specjalistycznego4), zapamiętania frazeologizmów, konstrukcji skła-
dniowych, utrwala wzorce fonetyczne itp. Żywy język (choć niepozbawiony 
pewnych wyraźnie istniejących w nim naturalnie elementów, np. wulgaryzmów) 
pozwala na rozwijanie u  studenta umiejętności niezbędnych w  codziennej 
komunikacji. Zrozumienie tekstu autentycznego lub jego fragmentów (film, 
serial, reklama, program telewizyjny) wyzwala w studencie dodatkowy poziom 
motywacji. Dzięki wykorzystaniu i zrozumieniu takiego materiału podczas zajęć 
chętniej sięga on po podobne teksty kultury samodzielnie w domu. Co ważne, 
oglądanie materiałów audiowizualnych może też posłużyć do zapoznania stu-
denta z aktualnymi zmianami w języku.

Za pośrednictwem filmu uczący się poznaje również realia, obyczaje i zacho-
wania typowe dla danej kultury, jeśli oczywiście lektor wybierze takie przykłady, 
których twórcy nie posługują się groteską, satyrą czy karykaturą. Zarówno filmy 
fabularne, jak i  dokumentalne służyć mogą zatem jako narzędzia pomocnicze 
w  kształceniu kompetencji (między)kulturowych. Podkreślić przy tym należy, 
że nie chodzi tu o  akademicką wiedzę na temat kultury polskiej, ale raczej 

2 Uwagi na temat edukacji medialnej w Polsce por. W. Bobiński: Teksty w lustrze ekranu…, 
s. 73–75, 90.

3 M. Jelonkiewicz: Film jako tekst kultury w  komunikacji interkulturowej (wykorzystanie 
filmów w nauczaniu cudzoziemców wiedzy o Polsce i  jej kulturze). „Postscriptum Polonistyczne” 
2008, nr 2 (2), s. 179.

4 Wciąż istnieje niewiele materiałów oraz podręczników kształcących kompetencję w tym za-
kresie.
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o kompetencje, które pozwolą uczącemu się zrozumieć, jak funkcjonuje polskie 
społeczeństwo, oraz wpłyną na jego umiejętność odnalezienia się w  danych 
sytuacjach komunikacyjnych i  społecznych. Ten aspekt edukacji kulturowej 
w  nauczaniu jpjo5 podkreśla Romuald Cudak: „Nie zaniedbując poznawania 
polskiej kultury narodowej, ważne z  praktycznego punktu widzenia staje się 
poznawanie i  rozumienie tego, co stanowi współczesne życie społeczne. Nato-
miast w centrum obszaru kulturowego »tu i teraz«, należałoby umieścić przede 
wszystkim kulturę społeczną – to, co składa się na kulturowy wymiar naszego 
życia codziennego zarówno w  egzystencjalnym, jak i  społecznym wymiarze. 
Są to ceremonie rodzinne, związane z  narodzinami, życiem i  śmiercią, uro-
czystości polskiego roku obrzędowego oraz towarzyszące im rytuały społeczne 
i konwencje zachowań”6 . Jeśli lektor przyjmie taką perspektywę, przygotowując 
lekcję z wykorzystaniem filmu, przekona studentów, że dzięki zaproponowanym 
aktywnościom osiągną oni swoje cele edukacyjne.

Nie zapominajmy jednak, że omawianie filmów na zajęciach wymaga od pro-
wadzącego odpowiedniego przygotowania w  zakresie podstaw wiedzy o  filmie 
i  historii polskiego kina. Ćwiczenia związane z  analizą i  interpretacją filmu 
wykraczają poza ramy praktyki glottodydaktycznej, a zatem od uczących się nie 
możemy wymagać, by znali słownictwo czy strategie pracy z przekazami audio-
wizualnymi. Poza kursami z  historii polskiego kina dla obcokrajowców to nie 
zdobycie wiedzy o  filmie jest celem zajęć, na których oglądamy ze studentami 
jego fragmenty – jest nim zawsze dążenie do poszerzenia określonych kompe-
tencji językowych i kulturowych uczących się. Dzięki wzbogacaniu zajęć o ele-
menty kulturowe z całą pewnością zwiększa się efektywność nauczania. Kultura 
to wzorce myślenia i zachowań, jakie prezentuje dana grupa społeczna – w tym 
przypadku wspólnota językowo-kulturowa. Zawierają się w  nich podstawowe 
zagadnienia, które sprawiają trudność każdej osobie uczącej się języka obcego. 
Są to m.in.: odmienne postrzeganie czasu, niewłaściwe kontekstowo wykorzy-
stanie form grzecznościowych (szczególnie ważne w przypadku języka polskiego, 
w którym te właśnie formy są niezwykle kłopotliwe w użyciu), sfera intymności, 
maniery przy jedzeniu, podejście do picia alkoholu, zależności w kontaktach ofi-
cjalnych (trudne do objaśnienia np. studentom pochodzącym z Azji, a z drugiej 
strony tym z Ameryki Północnej), formy adresatywne, narzekanie i  kom-
plementy. Kompetencja międzykulturowa, którą student powinien nabywać 
w trakcie uczenia się języka obcego, obejmuje te właśnie zagadnienia oraz wiele 
innych. Poprawność gramatyczna nie zapewnia użycia zdań czy wyrażeń we 
właściwym kontekście, a  czytanki w  podręcznikach niezwykle rzadko gwa-
rantują możliwość zaprezentowania naturalnej sytuacji komunikacyjnej. W tym 

5 Tzn. języka polskiego jako obcego.
6 R. Cudak: Notatki do „analizy tekstu kultury”. Na przykładzie pogrzebu. W: Sztuka czy rze-

miosło. Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, J. Tambor. Katowice 2007, s. 173.
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właśnie zakresie nauczyciel może wykorzystać materiały filmowe. Dzięki nim 
możliwe jest ukazanie okoliczności, w  jakich powinny być używane konkretne 
akty mowy lub stosowane zachowania właściwe danej, wyuczanej kulturze.

Percepcja kultury poprzez film może być zaburzona przez odbiór dzieła 
jako takiego, może zniekształcać obraz obcej kultury z  powodu jej niezrozu-
mienia. Zadaniem nauczyciela jest pokazywanie studentom filmów warto-
ściowych i ważnych, traktowanych jako istotna część historii polskiej kinemato-
grafii narodowej, czy „kultowych”7. Dobierając jednak film na zajęcia, powinno 
się pamiętać o kilku czynnikach, które nie miałyby znaczenia w innych okolicz-
nościach ich oglądania. Pierwszym kryterium utrudniającym cudzoziemcowi 
recepcję dzieła filmowego będzie na pewno archaiczny lub nietypowy język (nad-
miar wulgaryzmów, slang, gwara, archaizmy itp.). Warto wziąć pod uwagę fakt, 
że napisy w  języku obcym nie zawsze są w  tej materii ułatwieniem. Musiałyby 
one być bowiem przygotowane w  języku ojczystym studenta. Napisy w  języku 
trzecim często nie są w  stanie spełnić pokładanych w  nich nadziei. Kolejnym 
problemem, z  jakim zetknie się nauczyciel, będzie nierzadko pojawiające się 
w polskim kinie wypaczanie elementów kulturowych i socjologicznych. Młodzi 
ludzie przejawiają tendencje do traktowania poważnie fragmentów, które dla 
starszych pokoleń są oczywistym przerysowaniem i  satyrą na rzeczywistość, 
zatem projekcja musi być poprzedzona wstępem merytorycznym dotyczącym 
nie tylko realiów ukazywanych w  dziele, ale także sposobów radzenia sobie 
z codziennością przez twórców filmowych. 

Opisanymi we wstępie kryteriami starałyśmy się kierować, przygotowując 
zestaw filmów zaproponowanych w  książce, którą oddajemy Czytelnikowi do 
rąk. Filmy, które zostały opracowane w  niniejszym podręczniku, mają różno-
rodne wartości językowo-realioznawcze. Zaproponowałyśmy filmy krótkome-
trażowe, które ze względu na swoją niewielką objętość nadają się do wykorzy-
stania w całości podczas dowolnych zajęć. Zestaw oferowanych filmów ma pełnić 
jednak nie tylko funkcję urozmaicenia lekcji, ale także zapełniać lukę, która 
wytworzyła się w  materiale proponowanym przez współczesne podręczniki do 
nauki jpjo. Filmy ujęte w książce tworzą swoisty katalog pretekstów do rozmowy 
na tematy trudne, pomijane przez większość podręczników. „Tematy ryzykowne 
tworzą bowiem swoisty katalog problemów, które mogą wystąpić w  komuni-

7 Nauczyciel powinien zachować szczególną ostrożność w  przypadku filmów cenionych, 
uznawanych za produkcje o  bardzo wysokiej wartości artystycznej. Pokusa pokazywania dzieł 
nagradzanych, ambitnych jest oczywiście ogromna i  nie powinna być rugowana z  procesu na-
uczania, jednak nauczyciel musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszyscy uczący się cenią kino 
trudne, co więcej – nie wszyscy lubią filmy w ogóle. Nie mamy przecież do czynienia ze studen-
tami filmoznawstwa czy innych kierunków artystycznych. Uczący się języka obcego mają różne 
profesje, różne zainteresowania i nie zawsze należy do nich właśnie kino. Filmy trudne w odbio-
rze wymagają starannego przygotowania wstępu oraz umiejętności wyjaśnienia studentom, w ja-
kim celu dany materiał oglądają. Nauczyciel musi mieć na względzie, że samo uznawanie filmu 
za ważny dla historii kina polskiego nie jest wystarczającym argumentem dla uczącego się.



kacji między uczącym się języka polskiego cudzoziemcem a  rodzimym użyt-
kownikiem polszczyzny”8 . Zadaniem nauczyciela jest świadome podejście do 
tej delikatnej materii i „uzbrojenie” studenta w taki zasób słownictwa i kompe-
tencji kulturowych, aby jak najmniej było pól, w  których porozumienie z  pol-
skimi rówieśnikami będzie niemożliwe.

Zagadnienia kulturowe do poszczególnych filmów to tylko jedna z części ofe-
rowanych jednostek lekcyjnych. Poza nimi proponujemy zestaw różnorodnych 
(kształtujących wszystkie sprawności językowe) ćwiczeń dopasowanych tema-
tycznie do konkretnej produkcji. Podstawowym celem podręcznika jest rozwi-
janie u studentów sprawności komunikacyjnej. W poszczególnych scenariuszach 
ani w  zawartych w  nich ćwiczeniach nie zostały określone poziomy językowe. 
Nie określałyśmy ich świadomie i  celowo, aby dać nauczycielowi lub lektorowi 
możliwość dostosowania poszczególnych elementów do potrzeb i zainteresowań 
grupy. Ćwiczenia były testowane na uczących się o  różnych kompetencjach 
językowych i  większość z  nich z  powodzeniem sprawdzała się (czasem po nie-
wielkich modyfikacjach) w grupach o skrajnie oddalonych od siebie poziomach. 
Innym ważnym argumentem decydującym o wybraniu danego filmu była jego 
dostępność online lub na wydaniach DVD będących wciąż w obiegu.

Każdy rozdział jest skonstruowany według podobnego schematu. Częścią 
otwierającą jest krótki szkic interpretacyjny. Następnie proponujemy zestaw 
tematów do dyskusji, dotyczących przede wszystkim zagadnień społecznych 
i  kulturowych poruszanych w  danym filmie. Po nim następują ćwiczenia 
językowe przeznaczone na różne poziomy zaawansowania. W  końcowej części 
rozdziału umieszczamy sekcję „Trzeba i warto wiedzieć”, gdzie wypunktowane 
są te informacje o filmie i jego kontekstach, które uważamy za szczególnie ważne 
i przydatne w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego, a także biblio-
grafię oraz informacje o dostępności filmu w Internecie lub na DVD.

8 P. Kajak: Tematy tabu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. „Acta Universitatis Lo-
dziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2011, T. 18, s. 193–199.
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Agnieszka Tambor – autorka rozprawy 
doktorskiej Film jako przedmiot i narzędzie 
nauczania kultury polskiej i języka polskiego 
jako obcego. Prowadzi zajęcia z analizy tekstów 
kultury i realioznawstwa dla słuchaczy 
Podyplomowych Studiów Kwali�kacyjnych 
Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego 
jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Kolonii, 
Berlinie oraz Dublinie. Jest opiekunką studenckiego 
festiwalu �lmowego „Made in Poland”, podczas 
którego polscy studenci Uniwersytetu Śląskiego 
przybliżają cudzoziemcom studiującym na UŚ 
polskie kino współczesne i klasyczne. Była jedną 
z inicjatorek Dni Kultur i Języków – cyklicznego 
wydarzenia, podczas którego zagraniczni studenci 
UŚ prezentują swoje tradycje, obyczaje i języki 
mieszkańcom Katowic i regionu. Od 2018 roku 
kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ. 
Zainteresowania naukowe: współczesne kino 
polskie, zagadnienie kina gatunków, 
wykorzystanie �lmu i serialu w glottodydaktyce, 
serial telewizyjny, tłumaczenia kulturowe. 
Publikacje glottodydaktyczne: Nowa polska półka 
�lmowa. 100 �lmów, które każdy cudzoziemiec 
zobaczyć powinien (Katowice 2015, 2018), 
(Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty 
(Katowice 2018), Zo�a Nałkowska: „Przy torze 
kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę państwa 
do gazu” z cyklu Czytaj po polsku (Katowice 2011).

Z recenzji wydawniczej dr. Wacława M. Osadnika (University of Alberta) 

Proponowany do druku tekst stanowi bezcenne opracowanie polskich �lmów  
krótkometrażowych na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego.  
Omówione są (w dwóch działach) fabularne �lmy krótkometrażowe i �lmy 
animowane.  Książka adresowana jest do studentów obcokrajowców uczących się 
języka polskiego (na różnych poziomach kompetencji językowej) i do ich 
nauczycieli. Opracowanie tego typu pomocy dydaktycznej ma dużą rolę 
do spełnienia – pokazuje  bowiem wkład artystyczny polskich twórców �lmowych 
do kultury polskiej i światowej. […] Istotne z punktu widzenia nauczania języka 
polskiego jest wprowadzenie historyczne  i merytoryczne do tematyki 
poszczególnych �lmów oraz zestaw ćwiczeń językowych. Niezwykle cenne są 
również uwagi dotyczące struktury języka polskiego, a w szczególności związków 
frazeologicznych, co stanowi dużą pomoc dydaktyczną. Z tego też powodu autorki 
nie stosują jakiegoś jednego kryterium selekcji �lmów i omawiają takie �lmy, 
które są zrozumiałe i mogą być łatwo wykorzystane w pracy dydaktycznej. […] 
Studenci programu polskiego różnie odbierają polskie kino – czasami w sposób 
„kanoniczny”, a czasami zupełnie niekonwencjonalnie. Ten drugi typ odbioru  
jest najciekawszy – prowadzi bowiem do indywidualnej krytyki dzieła �lmowego 
i konfrontacji stereotypów (często wyniesionych z domu) ze „światem 
przedstawionym” na ekranie. W tego typu pracy dydaktycznej, gdzie �lm ma 
uzupełniać program nauczania języka i kultury, proponowany przewodnik 
autorstwa Justyny Hanny Budzik  i Agnieszki Tambor będzie z pewnością 
niezastąpionym kompendium wiadomości o polskim kinie krótkometrażowym, 
służącym poszerzeniu wiedzy na temat Polski, jej historii i kultury.

Justyna Hanna Budzik – adiunkt w Zakładzie  
Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu  
Śląskiego, absolwentka podyplomowych studiów  
historii sztuki, lektorka języka polskiego jako 
obcego. W roku 2016/2017 lektorka jpjo 
w Institut national des langues et civilisations 
orientales w Paryżu, w 2017/2018 stypendystka 
Fulbright Slavic Award na University 
of Washington w Seattle.
Laureatka głównej nagrody w I edycji Konkursu  
im. Inki Brodzkiej-Wald na pracę doktorską  
z dziedziny współczesnej humanistyki (2013).  
Autorka książek Filmowe cuda i sztuczki 
magiczne. Szkice z archeologii kina (Katowice 
2015) i Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu 
kina (Katowice 2012) oraz artykułów z zakresu 
estetyki  i dydaktyki �lmu. Współredaktorka  
(wraz z Iloną Copik) tomu Edukacja 
przez słowo – obraz – dźwięk (Katowice 2015).  
Zawodowo i badawczo zajmuje się edukacją 
�lmową.  Prowadzi edukacyjny blog: 
www.lekcjeo�lmie.pl/. Działa w Fundacji 
dla Filmu i Fotogra�i w Katowicach.  

Justyna Hanna Budzik  
Agnieszka Tambor

Justyna H
anna Budzik, A

gnieszka Tam
bor
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Polska półka filmowa
Krótkometrażowe �lmy aktorskie i animowane 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego
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