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Cześć i czołem. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w siedemdziesiątym siódmym odcinku podcastu 

Polski Daily. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają nazywam się Paulina Lipiec, uczę języka polskiego, 

nagrywam podcasty, piszę ćwiczenia i od kilku tygodni prowadzę klub filmowy online dla członków 

klubu PolskiDaily. Od zawsze wiedziałam, że filmy to bardzo dobry sposób, żeby zanurzyć się w języku, 

żeby zacząć się uczyć języka. Właśnie dlatego otworzyłam klub szczególnie dla tych studentów, których 

interesuje polska kultura, ale też polska historia, którą można zobaczyć w filmach, również tych 

starszych. Muszę wam jednak powiedzieć, że nie jestem specjalistką od filmów. Od tak normalnie 

niektóre filmy mi się podobają, inne podobają mi się mniej. Po trzech tygodniach rozmów o filmach 

pomyślałam, że wybieram strasznie trudne filmy. Trudno się o nich rozmawia i czy to znaczy, że polskie 

filmy są zawsze takie ciężkie i nieprzyjemne? Przyszło mi do głowy, żeby zaprosić do podcastu 

specjalistkę. Napisałam do doktor Agnieszki Tambor z Uniwersytetu Śląskiego i poprosiłam ją o udział 

w podcaście. Na szczęście się zgodziła. Jest adiunktem w instytucie nauk o sztuce Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach oraz kierownikiem programowym kursu przygotowującego do studiów w 

języku polskim oraz letniej szkoły języka polskiego. Uczy również nauczycieli, którzy chcę uczyć języka 

polskiego na różnych kursach w Polsce i zagranicą. Jest też autorką wielu artykułów na temat nauczania 

języka polskiego oraz kilku książek. Między innymi „Polska półka filmowa – sto filmów, które każdy 

cudzoziemiec powinien zobaczyć” oraz „Polska półka filmowa – krótkometrażowe filmy aktorskie i 

animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. Od niedawna prowadzi również kanał na 

YouTubie, który nazywa się „Polska półka filmowa” w którym opowiada o polskich filmach i po polsku 

i po angielsku. Serdecznie was zapraszamy na ten kanał, bo jest naprawdę interesujący. A teraz czas na 

rozmowę. 

 

-Pani Agnieszko! Bardzo serdecznie Panią witam w podcaście PolskiDaily i dziękuję za przyjęcie 

zaproszenia. Bardzo wielu naszych słuchaczy i moich studentów próbuje uczyć się z filmów, ale nie 

zawsze wie, które filmy wybierać, jak to robić, jak oglądać filmy, żeby ta nauka była jak najbardziej 

efektywna? 

-Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie no i nie ukrywam, że 

to jest, to jest dobre pytanie i to jest pytanie na czasie, bo dwa dni temu miałam zajęcia ze studentami 

kursu przygotowującego do studiów w języku polskim no i właśnie mieliśmy zajęcia o filmie i pytałam 

ich o ich ulubione polskie filmu, które zdarzyło im się widzieć. No i jedna ze studentek, która pochodzi 

z, z Jemenu mówi tak, że ona bardzo przeprasza, ale ona od wczoraj już nie lubi Netflixa. Ja mówię „A 
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co się stało?”. No bo ona weszła na Netflix i tam było napisane, że najpopularniejszy film w Polsce to 

jest „365 dni” i ona obejrzała ten film „365 dni” no i ona się teraz bardzo martwi, bo ona nie rozumie 

czemu to jest ulubiony film Polaków i ona już teraz nie będzie ufała Netflixowi i będzie bardzo dokładnie 

sprawdzała filmy w internecie zanim, zanim je włączy no i chyba bardzo często z takimi sytuacjami 

mamy do czynienia, prawda. Prawda jest taka, że no właśnie rekomendacje Polaków, który nie zajmują 

się nauczaniem języka polskiego jako obcego, bardzo często będą rekomendacjami niedobrymi dla 

cudzoziemców dlatego, że polskie kino, które w ogóle nosi, ma taką łatkę kina smutnego, szarego, i, i 

właśnie takiego no nieszczególnie kolorowego i, i radosnego. Oprócz tego jest jeszcze, nie wiem jak to 

inaczej nazwać niż powiedzieć, bardzo polskie, utopione w polskiej rzeczywistości, utopione w polskiej 

mentalności i bardzo wiele jest takich filmów, którymi Polacy się zachwycają i które nawet odnoszą 

sukcesy na jakiś tam światowych festiwalach, tak. Myślę o takich, o filmach, które nakręcił na przykład 

Wojtek Smażowski albo są filmami no właśnie nie koniecznie odnoszącymi sukcesy na światowych 

festiwalach, ale dalej bardzo polskimi, czyli na przykład takimi filmami jak filmy Patryka Vegi, które dla 

cudzoziemca po prostu zupełnie zwyczajnie się nie nadają. Nie nadają się z powodu realiów o których 

opowiadają, nie nadają się z powodu języka, którym bohaterowie tych filmów się posługują, nie nadają 

się z różnych, różnych innych względów. No i rzeczywiście często tak jest, że studenci łatwo zniechęcają 

się do polskich filmów, bo musimy pamiętać o tym, że studenci z którymi mamy do czynienia, bo 

właśnie, kiedy mówimy student tak naprawdę pewnie obie mamy na myśli człowieka w każdym wieku, 

nie. Student to po prostu człowiek, którego uczymy, a to może być siedemnastolatek, a to może być 

również dobrze sześćdziesięciolatek w związku z czym no właśnie ci nasi studenci bardzo często są 

ludźmi wykonującymi różne zawody, prawda. Oni zajmują się różnymi rzeczami, lubią różne rzeczy 

robić. Często nie są jakimiś wielkimi fanami kina artystycznego. Bardzo często są ludźmi, którzy no po 

prostu, jak to zwykli ludzie, lubią oglądać filmy, które sprawiają im przyjemność. Najfajniej by było, 

żeby to polskie kino też oprócz nauki sprawiło im przyjemność, bo właśnie zmierzam do clue. Żeby 

czegoś nauczyć się z filmu to ten film musi się nam dobrze oglądać. Myślę, taką mam teorię, ta teoria 

to jest potwierdzona wieloletnimi badaniami i eksperymentami na studentach, bo ja nie ukrywam, że 

moi studenci niestety są takimi królikami doświadczalnymi na których sprawdzam różne tytuły, które 

wydaje mi się, że zadziałają albo takie, które czasem wydaje mi się, że nie zadziałają, ale muszę to 

potwierdzić na kimś. Widzę to właśnie po moich studentach, że jeżeli film ogląda im się dobrze, jeżeli 

film im się podoba, jeżeli fabuła ich wciągnie to wtedy o wiele więcej z tego wynoszą. Jeżeli film jest 

bliski ich zainteresowaniom wtedy o wiele więcej z tego filmu mogą się nauczyć, więc myślę, że na 

przykład podstawowym błędem, który no właśnie popełniają ludzie, którzy sami, prawda, szukają 

gdzieś tam filmów w internecie i chcą je oglądać, jest albo sugerowanie się na przykład wysokimi 

wynikami oglądalności w Polsce, a drugim takim błędem jest, właśnie, i to jest błąd, który z jednej 
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strony popełniają studenci, a z drugiej strony to jest trochę błąd, który popełniają nauczyciele, którzy 

polecają studentom filmy, to jest zaczynanie z takiego tak zwanego „wysokiego c”, tak. To znaczy, skoro 

mam ci polecić dobry polski film to najlepiej żebyś obejrzał „Amatora” albo „Popiół i diament”. 

-Właśnie planowałam „Amatora” na przyszły tydzień. 

-No właśnie i teraz tak. Oczywiście to nie jest tak, że nie należy studentom pokazywać filmów ważnych, 

mądrych, prawda, ważnych dla polskiej kultury, ważnych dla historii polskiego kina i tak dalej, i tak dalej 

natomiast wszystko, no w ogóle jeżeli chodzi o, o film i dobór w ogóle tekstów kultury no wszystko 

zależy od grupy, prawda, z jaką mamy do czynienia to jest, no to jest w ogóle zagadnienie 

skomplikowane, nie. Natomiast jeżeli właśnie, jeżeli mamy wybrać film przyjemny, film, który no 

właśnie coś tam jakiej przyjemne uczucia wywoła no to nie zawsze musi być ten „Amator”, nie zawsze 

musi być „Popiół i diament”, nie zawsze to musi być „Kanał”. Czasami to mogą być po prostu „Listy do 

M”, czasami to mogą być filmy z cyklu „Święta polskie” o których nagrałam odcinek na kanale, które 

wcale, no nie wiem, nie są jakieś, nie są filmem jakiejś wysokiej rangi artystycznej. Ja zawsze za taki 

przykład podaję film o drugiej wojnie światowej. Mam, ja uczę głównie młodzież, ale młodzież taką 

dwudziestokilkuletnią, tak. I teraz jeżeli mam im puścić film o drugiej wojnie światowej to 

zdecydowanie chętniej niż „Kanał” wybiorę film „Jutro idziemy do kina”. Nie wiem czy, nie wiem czy 

pamiętasz taki film. To jest, to jest, to jest film taki telewizyjny, który opowiada właśnie o trzech 

osiemnastolatkach, którzy dopiero co zdali maturę i oni, no właśnie, i nagle ich młodość zostaje 

przerwana wybuchem, wybuchem drugiej wojny światowej i ten film opowiada o młodych ludziach z 

którymi moi studenci mogą się zidentyfikować i zupełnie inaczej ogląda im się ten film niż no właśnie 

coś bardzo, bardzo wysoko artystycznego. Ja o tym pisałam w swoim doktoracie i w ogóle uczę też o 

tym na studiach podyplomowych podczas zajęć związanych z doborem treści filmowych na zajęcia z 

języka polskiego jako obcego i z kultury polskiej. No niestety czasami kryterium artystyczne musimy 

przesunąć na ostatnie miejsce. Na pierwszym miejsce jednak powinno się znaleźć kryterium językowe, 

na drugim miejscu kryterium realioznawcze, a to kryterium artystyczne powinno zostać przesunięte na 

trzecie miejsce. 

-A w takim razie czy może mi Pani podać kilka tytułów filmów z którymi poradzą sobie raczej osoby 

może nie zupełnie początkujące, ale jednak na poziomach A2 – B1? 

-O Jezu. Ja uważam, że student na poziomie B1 to każdy film już prawie jest w stanie obejrzeć, bo 

generalnie to jest, to jest znowu, to jest bardzo, bardzo trudne dlatego, że jeśli chodzi o wybór filmu 

nie ma złotego środka. 

-Ok. 
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-Nie da się podać takich tytułów, które się zawsze sprawdzą. Oczywiście są takie filmy, które podobają 

się częściej, a są takie, które podobają się rzadziej natomiast, natomiast na pewno na poziomach A to 

lepiej, teraz wszystko zależy o czym mówimy. Jeżeli mówimy, że ten student ma obejrzeć ten film po 

polsku, tak rozumiem, że na razie trzymamy się takiej sytuacji,… 

-Tak, tak. 

-…w której, w której nie mówimy o poznawaniu realiów przede wszystkim tylko mówimy o słuchaniu 

języka polskiego, no to na pewno na poziomie A zdecydowanie lepiej sprawdzą się po prostu komedie 

romantyczne, które są mówione łatwym prostym językiem. Ja wiem, że Polacy mają do swoich 

własnych komedii romantycznych stosunek no średni delikatnie mówiąc, ja mam taki sam, tak. Ja też 

niechętnie no, ale tak język w tych komediach romantycznych, dialogi są tam napisane w taki sposób, 

że nawet student na poziomie no A1 zrozumie co tam się dzieje i co tam jest mówione, bo zwróćmy 

uwagę, że na poziomach A jeżeli chcemy wybrać film fabularny, tak, czyli, czyli film długometrażowy, 

do dobrze jest wybrać taki film, który częściowo tłumaczy się obrazem, tak, czyli taki film nawet jeżeli 

student nie zrozumie jakiejś części dialogów to z akcji zrozumie co się tam dzieje. Ja zawsze podaję 

przykład mojej mamy, która nie mówi po angielsku i kiedyś jak leciała samolotem do Kanady 

zadzwoniła do mnie jak doleciała i mówi tak „Agnieszka nie uwierzysz, obejrzałam w samolocie Spider-

mana” i ja mówię „Jak to obejrzałaś Spider-mana? Przecież co był film po polsku w samolocie?”. Ona 

mówi „Nie, ale czy ty naprawdę myślisz, że Spider-man ma taką skomplikowaną akcję, że ja musiałam 

rozumieć co oni do siebie mówią?”. 

-Oczywiście. 

-No i, no i, no i to jest chyba to, nie, że no właśnie wybierzmy taki film, który, który no właśnie 

wytłumaczy się tym obrazem. Jeżeli chodzi właśnie o taki fajny przykład z takiego ambitniejszego kina 

polskiego to dla mnie takim przykładem jest trylogia Kazimierza Kutza. Mamy film „Sól ziemi czarnej”, 

który jest pierwszą częścią tej trylogii, powiada o powstaniach śląskich, i mamy trzeci film z, z, z tej 

trylogii czyli „Paciorki jednego różańca”. Oba filmy są bardzo trudne, bo oba filmy są mówione po 

śląsku. Opowiadają o no sprawach o których przeciętny cudzoziemiec nie ma pojęcia, tak. O historii, 

historii Śląska raczej, raczej poza samym Śląskiem nikt studentów nie uczy. No i teraz film „Sól ziemi 

czarnej” jest zrealizowany w taki sposób w jaki zrealizowany są te wszystkie takie programy 

paradokumentalne, które teraz lecą w telewizji jak „Dlaczego ja?” i, i, i „Dzień, który zmienił moje 

życie”. To znaczy, to co mówiono to robią, a film „Paciorki jednego różańca” polega na tym, że stary 

Habryka, czyli główny bohater, ze swoją żoną siedzą i rozmawiają, tak, no i teraz proste pytanie. Który 

film łatwiej będzie zrozumieć studentowi, bo proszę zobaczyć, że, że no właśnie takie filmy jak ta 
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trylogia Kutza no to w ogóle jest bardzo trudna sytuacja, bo oni mówią całkowicie po śląsku no i teraz 

jakie napisy ja mam włączyć?  Mam włączyć napisy polskie. No to dobra , ale to takim studentom no 

dobrym B2 dopiero, tak. Mam włączyć napisy angielskie. No w porządku. Mogę, tylko to pod 

warunkiem, że moi studenci mówią po angielsku tak, żeby bez problemu być w stanie przeczytać napisy 

do filmu, którego w ogóle nie rozumieją, tak, bo w ogóle nie rozumieją co oni tam mówią, więc to jest, 

to jest taki bardzo dobry przykład. Myśmy testowali na studentach wielokrotnie wszystkie trzy części 

tej trylogii no i tak i, i właśnie, i właśnie takie, te, te, te, taki efekt wyszedł z tych badań, że no właśnie 

jeśli coś tłumaczy się obrazem to, tak, to zadziała. Jeśli chodzi o, no jeżeli rzeczywiście miałabym rzucić 

tytuły to tak, tak bardzo serdecznie polecam filmy z serii „Święta Polskie”, bo to są też filmy krótkie. 

Pamiętajmy, że, no właśnie, jeżeli nie mówi w obcym języku bardzo dobrze no to spędzić dwie godziny 

przed ekranem, żeby słuchać języka obcego jest trudno, tak, my wszyscy to robiliśmy, wszyscy się 

uczyliśmy jakiś obcych języków no i wiemy, że to potrafi być bardzo męczące, no a filmy z „Święta 

polskie” na przykład mają pięćdziesiąt minut, są filmami mądrymi, ambitnymi, z fajnymi historiami, 

które myślę, że jak najbardziej można by wykorzystać. Bardzo fajnie nadają się też do wykorzystanie 

niektóre filmy z serii „Dekalog”, na przykład „Dekalog numer jeden”, który jest związany, który jest 

związany właśnie z, z wiarą w technologię, która też dzisiaj jest dobrym tematem do rozmowy no i jeśli 

chodzi o moje ostatnie odkrycie, też nagrałam o tym odcinek na kanale, to bardzo serdecznie polecam 

do oglądania serial „Ultraviolet”, bo uważam, że językowo ten serial jest rewelacyjny dla właśnie 

niekoniecznie bardzo zaawansowanych cudzoziemców. Tam dialogi są fajne, naturalne, dowcipne, a 

jednocześnie proste. Gdybym miała się posłużyć serialem to bardzo dobrym serialem do nauki języka 

polskiego jest też „Rodzinka.pl”, ale pierwsze dwie serie, później już nie, później to już się bardzo 

skomplikowało, bardzo się te, te fabuły i te dialogi zagmatwały i właśnie poszyły w taką stronę takiego 

no utopienia w realiach, które student niekoniecznie zrozumie, krzyczenia, mówienia skomplikowanym 

językiem. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze dwie serie to są takie odcinki, które są po prostu jak 

nagrany podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego i moi studenci, tak, moi studenci to 

potwierdzają. Właśnie, jeżeli mogę się na sekundę jeszcze zatrzymać przy tych serialach to uważam, że 

seriale są świetnym materiałem do nauki i do wykorzystywania na zajęciach dlatego, że serial ma jedną 

bardzo ważną cechę, to znaczy, jeżeli wybierzemy dobrze ten serial, jeżeli wybierzemy serial, który 

spodoba się naszym studentom i z którego bohaterami nasi studenci się zaprzyjaźnią, to oni sami do 

tego serialu wrócą, a to jest rzecz najważniejsza. Filmy po to puszczamy, seriale po to puszczamy, po 

to każemy studentom czytać jakieś fragmenty literatury, po to, żeby kontynuowali dalej sami, tak, bo 

wszyscy doskonale wiemy, że najlepsza i prawdziwa nauka języka to jest taka, kiedy słuchamy w obcym 

języku radia, kiedy oglądamy w tym obcym języku telewizji, kiedy oglądamy filmy, kiedy czytamy 
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książki, wtedy nasz język się rozwija, bo rozwijają się struktury, którymi umiemy się posłużyć, rozwija 

się nasza leksyka, lepiej w tedy piszemy w tym obcym języku no wszystko jest wtedy lepsze, nie. 

-A czy nasz student, w tym wypadku słuchacz, może jakoś się przygotować do oglądania takiego filmu? 

Coś poczytać, coś obejrzeć przed projekcją? Częstym pytaniem moich studentów jest to, czy warto 

oglądać filmy z angielskimi napisami, bo niestety jest dosyć mało filmów, w ogóle z napisami, a już w o 

ogóle prawie nie ma filmów z polskimi napisami. Które wybierać jeśli mamy taką opcję? 

-To znaczy tak, ja myślę przede wszystkim, że oczywiście idealną sytuacją jest kiedy my jako 

nauczyciele, tak wiemy, że nasz student chce coś obejrzeć i możemy tym studentom coś o tym filmie 

opowiedzieć, tak. No to jest, to, to, tak byłoby najbardziej rewelacyjnie, gdybyśmy, gdybyśmy za 

każdym razem przed filmem, który student chce obejrzeć, zrobili jakąś króciutką prelekcję albo 

króciutki wstęp do tego filmu. To jest jasne, że to jest niemożliwe. Ja myślę, że należy uczyć studentów, 

że powinni się czegoś o filmie dowiedzieć zanim zaczną jego oglądanie. Myślę, że to jest bardzo ważne. 

Tu właśnie ten przykład z początku naszej rozmowy, czyli te, to, to nieszczęsne „365 dni” pokazuje, że 

tak rzeczywiście jest, bo gdyby studentka gdzieś pogrzebała i poszperała, no nie musiała by za dużo 

szperać, nie, żeby się dowiedzieć, że chyba, że chyba nie koniecznie chce to oglądać. No właśnie, film 

trzeba trochę poznać zanim weźmiemy się za jego oglądanie i to jest na dodatek proces zupełnie 

naturalny. Proszę zobaczyć, że jeżeli oglądamy filmy w swoim własnym języku to zawsze to robimy, 

robimy jakiś mały research, sprawdzamy o czym jest ten film, coś sobie tam o nim czytamy choćby na 

filmweb, tak, wchodzimy. Tą, tą stronę myślę, że można polecić studentom, bo to jest strona, na której, 

na której teksty są krótkie i proste i na dodatek na której opinie wobec filmów w tej chwili właśnie 

fajnie się, fajnie się filmweb podzielił, bo można sprawdzić jak na dany film reagują na dany film reagują 

widzowie i jak na dany film reagują krytycy, więc tu będziemy mieć dwie przeciwne opinie, więc myślę, 

że to jest taka strona, na którą studentów warto odesłać, bo oni, oni w dużej mierze nie znają, oni na 

polskie tego typy strony raczej nie wchodzą. No i teraz kiedy ja wybieram film dla siebie wieczorem no 

to coś o nim czytam, a kiedy szukam filmu w obcym języku, którego się… 

-Dokładnie. 

-…uczę to bardzo często oglądam co popadnie. Nie, co mi wpadnie w rękę to, to wszystko jedno i nic 

nie przeczytam, nic nie sprawdzę, a potem się okazuje, że mi się nie podobało. No pewnie, że mi się 

nie podobało, bo jak nie cierpię filmów historycznych no to nie obejrzę „Krzyżaków”, bo mnie szlag 

trafi w połowie, nie, więc, a jeżeli uwielbiam filmy historyczne no to zapewne ci „Krzyżacy” czy tam 

„Quo vadis” powalą mnie na kolana, więc, no właśnie, kiedy dobieramy filmy sobie samemu w języku 

obcym to trzeba zachowywać tak jakbyśmy wybierali film dla siebie dla przyjemności. Trzeba zwrócić 
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uwagę na gatunek tego filmu, trzeba zwrócić uwagę na to o czym ten film będzie i to naprawdę, proszę 

mi wierzyć i niech mi uwierzą wszyscy studenci, wszystkie osoby, które się uczyły języka polskiego, 

które mnie w tej chwili słuchają, to pomoże. Spróbujcie się, właśnie, dowiedzieć czegoś o tym filmie, 

dowiedzieć czegoś o twórcach tego filmu. Jeżeli macie chwilę czasu, to nie wiem, sprawdźcie kim jest 

reżyser tego filmu, no właśnie, jeżeli to jest adaptacja literatury to może przeczytajcie coś o tej książce. 

Spróbujcie przygotować się w taki sposób w jaki wyobrażacie sobie, że przygotowałby wasz was, by 

was wasz nauczyciel języka polskiego do oglądania tego filmu. Spróbujcie się przygotować na to z czym, 

z czym się za chwilę zetkniecie. No i teraz była druga część tego pytania o napisy. Ja myślę sobie tak, że 

generalnie wrażenie, że kiedy mamy angielskie napisy nie skupiamy się na języku polskim to jest tylko 

wrażenie. Zobaczcie, że badania wskazują, że w krajach w których filmy w telewizji wyświetlane są z 

napisami, a nie z lektorem czy z dubbingiem, to są kraje z najwyżej rozwiniętym poziomem znajomości 

języka obcego, w głównej części jest to język angielski, prawda, no bo wiadomo dziewięćdziesiąt 

procent filmów lecących w każdym kraju poza Koreą, która ma kinematografię samowystarczalną 

absolutnie, to są filmy amerykańskie, nie wiem, są to filmy w języku angielskim. I teraz na szczęście jest 

to tak, że właśnie nam się tylko wydaje, że nie słuchamy, a słuchamy. Czepiają się nas różne frazy, 

czepiają się nas, czepiają się nas różne słówka. Oczywiście sytuacją idealną jest polski film z polskimi 

napisami choć znowu dopiero od któregoś poziomu. Jeżeli jesteśmy studentem początkującym na 

poziomie A1 to naprawdę myślę, że czasem nie warto katować się i uznać potem na końcu, że no w 

sumie to może był fajny film, ale mi się nie podobał, bo ja w sumie to nic nie zrozumiałem. Naprawdę 

lepiej sobie czasami włączyć te napisy. Wierzcie mi, jak słuchacie to się uczycie nawet jak wam się 

wydaje, że nie to zawsze coś się tego ucha przyczepi. No i teraz ja nawet muszę powiedzieć, że jestem 

zdania, że języka polskiego można się uczyć także na filmach zagranicznych, bo ja zajmuję się między 

innymi takim zagadnieniem polskich filmowców, którzy pracują poza granicami Polski, przede 

wszystkim Hollywood. W związku z tym dość mocny nacisk kładę też na filmy właśnie realizowane po 

angielsku na przykład przez polskich filmowców. Ja jestem głównie skupiona na działalności 

operatorów, czyli no właśnie możemy zaproponować studentom czasem film zagraniczny, bo on nam 

do czegoś pasuje, tak, pasuje nam do jakiegoś zagadnienia, które chcemy poruszyć albo możemy dzięki 

niemu wprowadzić jakieś słownictwo, które chcielibyśmy, żeby studenci poznali, bo, nie wiem, bo są 

związani z wojskiem, więc może obejrzeliby „Helikopter w ogniu”, którego operatorem był Sławomir 

Idziak, a wtedy niech zastosują, niech zastosują sytuację odwrotną, niech do tego filmu po angielsku 

włączą sobie polskie napisy. To też jest dobre, bo to co mówię, sytuacja idealna – polski film z polskimi 

napisami, tak, bo wtedy to czego nie zdążę, nie zrozumiem to przeczytałam, to co przeczytam 

zrozumiem choć proszę zwrócić uwagę, że taka sytuacja polski – polski może być też sytuacją mylącą 

dlatego, że, dlatego, że w procesie tłumaczenia audiowizualnego, w procesie wprowadzania do filmu 
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napisów, musimy wyeliminować około czterdziestu procent tekstu mówionego, tak, musimy też 

przełożyć język mówiony trochę na język pisany, więc proszę zwrócić uwagę, że to co aktorzy mówią i 

to co jest napisane nie zawsze jest tożsame. Z tego już właściwie, na ten temat już niemalże pojawiły 

się memy jeśli chodzi o, o napisy polski na Netlixie, ponieważ na Netflixie jeżeli oglądamy film w którym 

mówią po polsku, nawet nie koniecznie polski, tak, czyli włączymy sobie w filmie lektora czy tam 

dubbing i włączymy napisy to tam będą, to będziemy oglądać dwa zupełnie różne filmy, więc wcale nie 

wiadomo czy w tym przypadku dla takiego studenta, który dopiero się uczy, byłoby to dobre i 

wartościowe czy on by po dziesięciu minutach takiego filmu nie zwariował po prostu, nie, i już nie 

wiedział czy masz czytać czy ma słuchać. Natomiast mówię, ja, ja nawet uciekam się do takich 

eksperymentów, że czasem stosuję filmy nie polskie i, i każę do nich włączyć polskie napisy, ponieważ, 

będę to podkreślać do upadłego, uważam, że najlepiej student nauczy się z filmu obojętnie czego. 

Wszystko jedno czy chcę go nauczyć z tego filmu albo czy chcę, żeby on się sam nauczył, tak, jakiś, żeby 

zdobył jakieś informacje o zachowaniach Polaków, żeby się dowiedział czegoś o kulturze polskiej czy, 

żeby się nauczył jakiś, nie wiem, słów i nowych zwrotów. Najlepiej zrobi to jeżeli film mu się będzie 

podobał, a będzie mu się podobał wtedy, kiedy będzie interesujący, kiedy zainteresuje jego, bo znowu 

nie każdego zainteresuje to samo i kiedy ten film zrozumie. 

-Świetnie to jest, myślę, bardzo satysfakcjonująca odpowiedź na pytanie jak pracować z filmami, ale 

problemem jeszcze wielu studentów jest to, gdzie znajdować polskie filmy. Oczywiście większość z nas 

ma już subskrypcję na Netlixie i ta biblioteka Netflixa się rozwija, jest tam kilka seriali, które są  

dostępne w różnych krajach jak na przykład „Ultraviolet”, „1983”, ostatnio pojawił się serial „Rojst”, 

jest też kilka filmów i te filmy tam mają i polski i angielskie napisy, ale tego wciąż jest mało, jest kilka 

kanałów z filmami na YouTubie, ale zwykle są to dosyć ciężkie filmy, trudne filmy, a te lekkie, a te lekkie 

komedie niestety nie mają napisów albo w ogóle nie są dostępne. Gdzie szukać polskich filmów?` 

-Tak. To jest cudowne pytanie, które powoduje, że najchętniej otworzyłabym okno i wyszła na 

zewnątrz. To jest okropny, okropny problem. Ja nie mogę zrozumieć dlaczego Polacy mają takie kłopoty 

mentalne z promocją własnej kultury i własnego kraju. Jeżeli ktoś będzie tak miły i wytłumaczy mi po 

wrzucać na polskiego Netflixa setki polskich filmów, które są nie dostępne za granicą, to, to ja z 

przyjemnością posłucham, bo jest to dla mnie coś absolutnie niezrozumiałego. Drugim takim 

zagadnieniem, który powoduje mu mnie równe wzburzenie jest, są właśnie angielskie napisy, o których 

przed chwilą mówiłyśmy, na płytach DVD z polskimi filmami. Proszę sobie wyobrazić, że na płycie, że 

na, angielskich napisów nie ma na płycie DVD z filmem „Zimna wojna”. No właśnie. 

-Który wygrał Oskara, tak? „Ida” dostała, a nie „Zimna wojna”. 
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-Tak. Był nominowany do Oskara. No wydawałoby się, że jest to taki film, którym chcielibyśmy się 

pochwalić za granicą, a tu, a tu nie i proszę sobie wyobrazić, że ja wkopałam się przez to w dość 

nieprzyjemną sytuację dlatego, że dwa lata temu, kiedy mieliśmy we Wrześniu kurs adaptacyjny 

miesięczny dla studentów programu Erasmus, no to postanowiłyśmy właśnie z koleżankami puścić im 

„Zimną wojnę”, tak, no bo, bo film jest fajny, no właśnie to jest przykład takiego filmu, który z jednej 

strony jest ambitny i trudny, a z drugiej strony porusza taką tematykę i jest w taki sposób zrobiony, że 

się podoba. To, to właśnie w tej chwili mi przyszło do głowy, że ta „Zimna wojna” jest takim filmem, 

który łączy w sobie te dwa aspekty, nie. Gdybyśmy, gdybyśmy właśnie chcieli jednak coś takiego z 

wyższej półki mieć, a, a, a jednak, a jednak właśnie takie, takiego, które no prawie możemy mieć 

pewność, że, że, że studentom będzie się to podobało. To jest też właśnie jest na sekundę zanim 

powiem o tym poszukiwaniu filmów to jest też ważna rzecz słuchajcie. Kiedy wybieracie film dla siebie, 

czy, kiedy wybieramy film dla naszych studentów, żeby im go polecić, są dwa takie zagadnienia, na 

które warto zwrócić uwagę. Wiek bohaterów tego filmu, miejsce gdzie ten film się dzieje albo miejsce 

z jakimi ten film jest związany i obecność cudzoziemców w filmie. Te trzy rzeczy powodują, że 

studentom lepiej się ogląda filmy, bo łatwiej im się z tymi filmami zidentyfikować, znaczy jak z filmami 

jak filmami, z bohaterami tych filmów. Jeśli w filmie występuje cudzoziemiec to słuchajcie mamy 

prawię dziewięćdziesiąt dziewięć przecinek dziewięć procent pewności, że film się będzie podobał 

obojętnie skąd ten cudzoziemiec będzie, nie. A w przypadku takiego filmu jak „Zimna wojna” jeśli 

puścimy go studentom no właśnie związanych z Europą Środkową to na pewno będzie im się ten film 

podobał, bo ten film będzie też o ich historii. Nie, on nie będzie tylko o, o polskiej historii tylko będzie 

też opowiadał o nich, więc, więc, więc tym tropem warto, warto czasem pójść, ale wracając, no i 

chciałyśmy studentom właśnie tego kursu adaptacyjnego programu Erasmus puścić „Zimną wojnę” no 

więc ja popędziłam do Empika, żeby, żeby, żeby kupić płytę, bo uwaga znalezienie polskiego filmu w 

internecie legalnie nawet w Polsce z angielskimi napisami jest w ogóle niewykonalne, tego się w ogóle 

nie da zrobić, tak. No więc, no więc tutaj nie ma o czym mówić nawet jeżeli ta „Zimna wojna” gdzieś 

tam na jakiś platformach legalnie była. No więc do Empika, do księgarni, wracam z płytą DVD i 

słuchajcie przyznaję się, nie spojrzałam nawet na tył tej płyty, ponieważ no nie było nic bardziej 

oczywistego na świecie niż to, że ten film ma angielskie napisy, no i kupiłam go w ten sam dzień, żeby 

było śmieszniej. No więc przybiegam na te zajęcia, wkładamy płytę do odtwarzacza DVD, a odtwarzacz 

DVD „fajnie, ale mogę puścić ci ten film wyłącznie po polsku, bo nie ma angielskich napisów”. No i, no 

i, no i klops i musieliśmy na szybko zmieniać film. Studenci rozczarowani, bo bardzo chcieli obejrzeć, 

nastawili się, tak no i właśnie, no i problem, więc to jest, to jest problem, który mnie bulwersuje 

strasznie, no a właśnie drugim problemem jest to o co pytałaś, czyli, czyli dostępność polskich filmów. 

Nie wiem dlaczego my tak strasznie strzeżemy tego skarbu narodowego jakim jest polskie kino i tak 
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bardzo się staramy, żeby nie daj Boże nikt za granicą go nie obejrzał. Taką słuchajcie stroną, którą mogę 

polecić, jest „strona legalnej kultury”. To jest strona, na którą jeżeli sobie wejdziecie tam będą zakładki 

dotyczące różnych, różnych dziedzin kultury. Będzie film, będzie teatr, będzie literatura, będzie 

muzyka, będzie coś tam jeszcze i jak wejdziecie sobie w film na tej, na tej, tam wyświetlą wam się 

wszystkie strony, które dają legalny dostęp do filmów. No i teraz znowu, nie jestem w stanie 

odpowiedzieć do końca na twoje pytanie dlatego, że nie ma, nie ma dobrej odpowiedzi i nie ma złotego 

środka, bo w każdym kraju inne strony są dostępne, w  każdym kraju biblioteka Netflixa jest inna, w 

każdym kraju co innego jest zablokowane na YouTubie w związku z czym nie wiem, nie mam dobrej 

odpowiedzi na to pytanie, mówię, odsyłam na tą stronę legalnej kultury, bo to jest, no właśnie, bo to 

jest chyba dobry pomysł, żeby tam poszukać sobie takich stron, na przykład takimi stronami są 

Ninateka i Adapter. Tam są ogromne zbiory filmowe, ale właśnie wiem od studentów studiów 

podyplomowych, bo mieliśmy edycję nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, we Włoszech i w innych 

krajach, że ta Ninateka znowu nie wszędzie działa, w niektórych krajach jest zablokowana. Ja byłam 

członkiem takiej komisji do spraw strategii, promocji i nauczania języka polskiego. To była komisja taka 

międzyuniwersytecka stworzona z profesorów, a do tego było kilku nas takich mniejszych maluczkich i 

to była taka komisja powołana przez cztery ministerstwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 

Ministerstwo do Spraw Zagranicznych i efektem działań tej komisji jest coś co nazywa się strategią 

nauczania i promocji języka polskiego w świecie. To jest dostępne online, bo udało na się to wydać w 

formie właśnie papierowej i elektronicznej, więc te strategie można sobie w internecie odszukać i jest 

tam cały mój rozdział właśnie o tym, że polskie filmy powinny być bardziej dostępne, że powinniśmy 

otworzyć dostęp do filmowych depozytoriów cyfrowych zagranicą, no i, że powinniśmy zacząć 

porządne napisy robić do filmów. Proszę `zwrócić uwagę, że my się tutaj zachowujemy okropnie cały 

czas, cały czas mówimy tylko o angielskich napisach, a ja naprawdę miałam studentów, którzy nie 

mówili po angielsku tak, żeby móc obejrzeć film z angielskimi napisami. 

-Oczywiście. 

-Ale to jest taki jakby naturalne, nie, te, te, tak zostaliśmy wychowani, tak mamy wtłoczone w głowę, 

że te angielskie, że te filmy mają mieć angielski napisy, no a fajnie gdyby miały chociaż jeszcze, nie 

wiem, rosyjskie, francuskie, hiszpańskie. Tak, wydaje mi się, że to są takie cztery języki,… 

-Tak. 
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-które, które spowodowałyby, że większa część świata mogłaby te filmy obejrzeć. No już nie mówię, że 

chciałabym, żeby miały napisy chińskie na przykład i koreańskie, nie, ale to już chyba pozostaje w strefie 

moich marzeń. Tak, tak. 

-To się nie w ciągu naszego życia… 

-Też tak myślę, chyba nawet nie w ciągu życia mojej córki prawdopodobnie. Natomiast no, tak, jest to 

drobny problem. Mówię, odsyłam w ogóle państwa wszystkich do tej strategii, bo to jest bardzo 

ciekawy dokument, który porusza, to ma set stron, ale jest porządne, ma porządny spis treści, więc 

można, więc można bez problemu odnaleźć takie rozdziały, które człowieka interesują, bo tam są różne 

bardzo ciekawe rzeczy. Są tam zarówno rozdziały dotyczące sytuacji na przykład nauczycieli polskich 

poza granicami kraju i tego w jaki sposób są traktowani, są tam, są tam informacje o no właśnie sytuacji 

lektoratów polskich zagranicą, są tam informacje o sytuacji nauczania języka polskiego na konkretnych 

terenach i w konkretnych krajach, więc no właśnie, prawie każdy z państwa, który mnie teraz słucha 

pewnie znajdzie coś tam interesującego dla siebie, ale właśnie są też, jest też część dotycząca recepcji 

literatury polskiej za granicą, recepcji kina polskiego za granicą, ale też na przykład rozdziały o tym, że 

nie ma polskich napisów na lotniskach w takich krajach przez które przewijają się miliony Polaków i są 

tam napisy w dziesięciu językach, a po polsku nie ma.  

-Bardzo interesujące. Sama muszę po to, po to sięgnąć. Jest, jestem generalnie bardzo ciekawa jak 

wygląda promocja polskiego języka za granicą i jak uczę się innych języków to mam ciągle wrażenie, że 

Polacy jednak nie promują języka polskiego tak jak powinni, a jest zainteresowanie, więc myślę, że 

byłoby dużo większe, gdyby też troszkę więcej funduszy i, i chęci w to. 

-Tak, no i my, no i to na pewno, na pewno są potrzebne pieniądze, na pewno są potrzebne chęci, choć 

chęci to może i nawet są , nie, to, to trudno, trudno nam to stwierdzić jakie chęci są na pewno, 

natomiast, natomiast no właśnie ten dokument jest ma tyle ciekawy, że przez to, że ta komisja była 

powołana na, przez ministerstwa on już coś tam nawet jakieś drobne rzeczy słuchajcie zaczął zmieniać. 

Wiem, że coś tam się już zmieniło w statusie właśnie nauczycieli zagranicą, coś się tam zmieniło w 

statusie tych, tych różnych szkolnych punktów konsultacyjnych, które, w których zagranicami dzieci się 

mogą uczyć polskiego, więc to jest taki dokument, który no właśnie naprawdę przez mądrych ludzi 

został napisany i miejmy nadzieję, że no kroczek po kroczku jeszcze jakieś tam różne rzeczy się zmienią 

natomiast chciałam o tej promocji jeszcze. Jakbyśmy jeszcze się nauczyli, że Polska jest fajna, kolorowa, 

wesoła i cudowna i jak byśmy ją przestali promować w taki smutny sposób to myślą, że też ta promocja 

byłaby zupełnie inna. Strasznie się uparliśmy na to, że, że, żeby być smutnym narodem i smutnym 

krajem. Ja to właśnie, mnie to, mnie to strasznie denerwuje, bo ja jestem mało smutna i, i mało 
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szarobura i dlatego właśnie tutaj wracam znowu do filmiku na kanale, dlatego tak strasznie zachwycił 

mnie ten serial ultra, „Ultraviolet”, który „Ultraviolter”, fiolet, nie wiem. Pisze się to violet, a mówi się 

to fiolet po polsku, bez sensu w ogóle to jest, źle to jest wymyślone, no, ale wszystko jedno. Producenci 

filmu byli amerykańscy, więc, więc sobie tam zrobili tam po swojemu, a my wymawiamy po swojemu, 

nie. 

-Tak, tak. 

-I z tego co wiem ten serial jest dostępny na Netfilxie w bardzo, bardzo wielu krajach , więc, więc 

dlatego tak, tak też wielokrotnie do niego powracam, bo naprawdę uważam, że jest świetny. Na 

dodatek to, to co ja myślę potwierdziło się absolutnie w opiniach na Facebooku pod tym moim 

filmikiem polecającym „Ultraviloet” pod którym wypowiada się mnóstwo, słuchajcie, cudzoziemców, 

którzy mi piszą po angielsku „Tak, prawda to jest super film, tak oglądałem świetny, rewelacja” i tak 

dalej, dlatego, że on jest zrobiony, słuchajcie, lekko, właśnie no chce mi się powiedzieć trochę po 

amerykańsku, tak, ja tam nie ukrywam, że jestem fanką kina amerykańskiego i kina takiego dobrego 

kina komercyjnego , więc właśnie jak coś jest takie lekkie z takim dowcipem, tak, to, to tak 

zdecydowanie bardziej mi odpowiada no i to co właśnie tam mówię na, na końcu tego odcinka o 

„Ultravilolecie”, ten film ma normalne kolory, on ma takie kolory jakie ja mam za oknem. Ma normalny 

świat, nie wszyscy tam są smutni, nieszczęśliwi i załamani nerwowo, nie wszyscy, no właśnie, nie 

wszystko jest szare, bure i, i, i jakieś takie beżowe tylko wszystko ma normalne kolory, świat jest ładny, 

piękny, wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni, a, że w międzyczasie ktoś tam kogoś zamorduje no to tak 

to już w serialu kryminalnym musi być. No, natomiast tak, mnie, mnie jeszcze, mnie jeszcze to jakby, 

dla mnie to jeszcze jest problem w tej, tej naszej promocji i autopromocji, że, że my się musimy 

wypromować na smutno i na martyrologicznie, nie, się musimy promować ciągle drugą wojną 

światową i, i nieszczęściami, które nas spotkały zamiast czymś fajnym. 

-Jest to świetne podsumowanie polskiej promocji kultury. Też mam takie same wrażenie. Musimy to 

zmienić i nad tym staram się też pracować w podcaście. To jeszcze tak na koniec wspomniała Pani o 

swoim, o filmach, które wrzuca Pani na YouTube o, o, o programie, który nazywa się „Polska półka  

filmowa” tak zresztą jak, jak Pani książka o polskich filmach, prawda. Czy może P`ani nam troszkę 

powiedzieć o tym projekcie i myślę, że wielu słuchaczy było by zainteresowanych oglądaniem takich 

filmów i dowiedzeniem się więcej na temat polskiej kinematografii przez pani kanał.  

-Pomysł tego kanału wziął się właściwie najpierw z wersji papierowej. Na początku była seria artykułów 

w czasopiśmie „Postscriptum polonistyczne”. To jest myślę, że też dla części osób, które mnie słuchają 

bardzo ciekawe czasopismo, bo to jest czasopismo polskich i zagranicznych polonistów, które ma 
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tematyczne, tematyczne numery i w każdym pierwszym numerze roku, a numery w roku są dwa, 

pojawiał się taki artykuł, który nazywał się półka filmowa. Jeśli mogę zareklamować to najbliższy, 

najbliższy, najbliższy numer, który się ukarze będzie związany z tłumaczeniami na różne języki 

twórczości Olgi Tokarczuk i będą się tam, będą tam artykuły największych tłumaczy Olgi Tokarczuk na 

różne języki, więc ,więc myślę, że dla części z państwo może to być interesujące. No i najpierw była ta 

seria artykułów, później, później była książka, później była książka „Polska pólka filmowa”, później była 

książka „Nowa polska półka filmowa”, która jest właściwie drugim wydaniem, ale uzupełnionym tej, 

tej, tej pierwszej wersji, później była książka, która nazywa się „Polka półka filmowa. Krótkometrażowe 

i animowane filmy…”, tak, nie „krótkometrażowe filmy animowane i aktorskie w nauczaniu języka 

polskiego jako obcego”. Taki sobie długi tytuł wymyśliłyśmy, że ja zawsze się mylę i nie umiem go 

zapamiętać. No i ta książka, no właśnie, może to jakby jeżeli mogę to powiem trzy słowa o tych dwóch 

publikacjach, bo myślę, że one są właśnie, że, że one są o tym o czym my cały czas dzisiaj rozmawiamy. 

„Polska półka filmowa” i „Nowa polska półka filmowa” to jest słuchajcie taki leksykon, bo to nosi 

podtytuł „Sto filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien” i to jest taki leksykon, który robi 

wszystko to o czym myśmy dzisiaj rozmawiały. To znaczy, daje zestaw, gotowych w zasadzie, tak, 

filmów , które, po które można by sięgnąć i, które można by obejrzeć. Przy każdym filmie znajduje się 

bardzo, bardzo krótki i taki no możliwie prosty opis tego filmu, żeby nawet student nie bardzo 

zaawansowany był w stanie się dowiedzieć o czym jest ten film. 
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