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Głos Stowarzyszenia Polonistów 

w sprawie projektu Podstawy programowej 

dla przedmiotu język polski w szkole podstawowej 

 

  

   

Szanowna Pani Minister, 

Szanowni Autorzy Podstawy programowej  

   

 Jako nauczyciele języka polskiego zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polonistów 

pragniemy wyrazić swoje zdanie w kwestii niektórych zapisów projektowanej Podstawy 

programowej dla nauczanego przez nas przedmiotu w szkole podstawowej. Wierzymy, że 

w sprawach merytorycznych, które wymagają dopracowania, głos zabiorą specjaliści           

z zakresu językoznawstwa (niewykonalny i niepraktyczny jest zapis dotyczący 

wprowadzenia wszystkich części mowy już na poziome klasy IV), dyscyplin 

literaturoznawczych i dydaktyki, natomiast my chcemy odnieść się do spraw najbliższych 

nauczycielowi, który ma codzienny kontakt z uczniami i najlepiej zna ich potrzeby oraz 

możliwości. 



   Sprawą najistotniejszą jest wprowadzenie do siatki godzin co najmniej 

pięciu lekcji języka polskiego w każdej klasie, na każdym etapie edukacji                             

i zwrócenie uwagi społeczeństwa na wiodącą rolę polonisty w budowaniu 

tożsamości kulturowej młodych Polaków.  

   

W związku z tym, że część nauczycieli postulowała określenie listy lektur 

obowiązkowych dla wszystkich uczniów, jak to miało miejsce w gimnazjum, doceniamy 

wprowadzenie podziału omawianej literatury na obowiązkową i uzupełniającą.  

Jednocześnie pragniemy zasugerować pewne rozwiązania, które opierają się na 

naszych doświadczeniach oraz wiążą się z priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

jakimi są promocja i rozwój czytelnictwa. 

   

Konieczne wydaje nam się zachowanie równowagi między utworami należącymi 

do klasyki i twórczością skierowaną do dzieci żyjących „tu i teraz”, aby każde pokolenie, 

także to z drugiej dekady XXI wieku, miało prawo do własnych lektur, a nie było zmuszane 

do czytania książek obyczajowych z odległej dla siebie przeszłości.   

   

Kod kulturowy, w którego tworzeniu zawsze brali udział nauczyciele poloniści, nie 

musi się opierać – na poziomie szkoły podstawowej – tylko na znajomości tych samych 

dzieł literackich. Chodzi raczej o przybliżenie pewnych obrazów świata (przeszłość, 

teraźniejszość) oraz konwencji ich przedstawiania w literaturze. Dlatego, biorąc pod 

uwagę i tworzenie kodu kulturowego, i postulat rozbudzania zamiłowania do literatury, 

proponujemy wprowadzenie niedługiej listy lektur obowiązkowych oraz 

rozbudowanej listy lektur do wyboru, z zaznaczeniem kręgu tematycznego / 

konwencji literackiej, z których nauczyciel, obdarzony autonomią i zaufaniem, mógłby 

wybrać teksty najbardziej odpowiednie dla potrzeb i zainteresowań swoich 

podopiecznych.  

   

Proponowane przez nas przykładowe kręgi tematyczne oraz różne typy kreacji 

świata przedstawionego to: 

   - powieści o tematyce współczesnej i młodzieżowej, poruszające ważne 

problemy dzieci i młodzieży (wybrane utwory np. M. Musierowicz, D. Zawadzkiej,            

A. Piwkowskiej, P. Beręsewicza, R. Piątkowskiej, M. Szczygielskiego, D. Terakowskiej,         

B. Kosmowskiej, E. Nowak, I. Landau, A. Onichimowskiej, G. Kasdepkego, Z. Orlińskiej,         

E. E. Schmitta, wybrane tytuły o współczesności z serii „Wojny dorosłych, historie dzieci” 

itp.),  

   - utwory o II wojnie światowej (np. wybrane utwory z serii „Wojny dorosłych, 

historie dzieci”, Ł. Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek” i in., M. Kowaleczko-Szumowska 

„Galop’44”, U. Orlev „Wyspa na ulicy Ptasiej”, opowiadania I. Fink itp.),  

- powieści przygodowe (wybrane utwory np. A. Szklarskiego, M. Twaina,                   

P. Beręsewicza itp.),   

- utwory prezentujące wybitnych Polaków – w wersji fabularnej (np. wybrana 

powieść A. Czerwińskiej-Rydel), 



- reportaż, np. R. Kapuściński, W. Cejrowski, M. Szczygieł, 

   - utwory utrzymane w konwencji baśniowej i fantastycznej (wybrany utwór 

np. C.S. Lewisa, A. Maleszki, U. K. Le Guin, R. Witka, G. Kasdepkego itp.), 

   - utwory utrzymane w konwencji groteskowej, np. wybrane opowiadanie             

S. Mrożka.  

   

Do klasyki literatury dla dzieci i młodzieży proponujemy zaliczyć np. „Akademię 

Pana Kleksa”, „Tajemniczy ogród”, „W pustyni i w puszczy”, „Anię z Zielonego Wzgórza”, 

"Kamienie na szaniec". 

   

Zdecydowanie oponujemy przed powrotem do szkoły utworów niezrozumiałych 

dla uczniów, przestarzałych, np. "Syzyfowe prace", "Siłaczka", "Król Maciuś Pierwszy", 

"Dzieci z Leszczynowej Górki", "Czarne Stopy", "Janko Muzykant". 

 

Elastycznie skonstruowana lista lektur, łącząca w sposób zrównoważony 

obowiązkową klasykę i utwory napisane współcześnie, przystępnym dla uczniów 

językiem, pozwoli każdemu poloniście dostosować lekturę do konkretnej klasy                         

w konkretnej szkole oraz, co ważne z punktu widzenia dobra publicznego, wypromuje 

polską literaturę i jej najlepszych współczesnych twórców,  

   

   Zaproponowany powyżej wybór stanowi, jak uważamy, kompromisowe 

rozwiązanie i pozwoli różnicować lekturę oraz wykorzystać zasoby bibliotek szkolnych 

wzbogaconych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a także 

wprowadza równowagę między obowiązkiem poznawania kanonu a przyjemnością 

płynącą z czytania autonomicznego i zindywidualizowanego.  

   

 Wierzymy, że – kierowani troską o dobro polskich uczniów i poziom edukacji – 

wezmą Państwo pod uwagę nasze konstruktywne uwagi i propozycje. 

   

       

    Z wyrazami szacunku 

 

  Zarząd Stowarzyszenia Polonistów w Krakowie  

  

  

 

 


