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Przedstawiona do oceny praca doktorska podejmuje ważny obszar  edukacji polonistycznej w 

gimnazjum. I choć w chwili obecnej mamy do czynienia z reformą strukturalną i programową 

polskiej szkoły, w wyniku której gimnazjum zniknie, ustalenia dotyczące pracy z uczniami w tym 

wieku  pozostaną aktualne i  przydatne, zarówno dla badaczy edukacji, jak  i polonistów, 

bibliotekarzy, pracowników domów kultury. O wadze podjętego tematu świadczą liczne badania 

kulturoznawców, pedagogów, dydaktyków zajmujących się współczesną edukacją i kulturą.
1
  

Magister Suszek zdaje sobie sprawę z istoty podjętej kwestii, wskazuje obszar swoich 

dociekań i eksploracji oraz motywy wyboru. Należy przyznać jej rację, gdy pisze we Wstępie, iż   

„edukacja kulturalna, mimo że doczekała się wielu pozycji teoretycznych, w praktyce jest 

obszarem wciąż zaniedbywanym […] wymaga uaktualnienia zarówno teoretycznego, jak i 

empirycznego […] nie były przeprowadzane badania sprawdzające aktualny stan edukacji 

kulturalnej po wprowadzeniu nowej podstawy programowej, zwłaszcza badania dotyczące 

polonistycznego procesu dydaktycznego […] Ponadto badania, które dotychczas były prowadzone, 

obejmowały następujące kręgi tematyczne: edukacja kulturalna społeczeństwa, zwłaszcza dorosłych, 

czas wolny młodzieży, młodzież w instytucjach kultury, kompetencja kulturowa”.  (str. 4-7) Zatem 

wybór „ścieżki badawczej” jest jak najbardziej uzasadniony, bowiem „celem podjętych badań było 

rozpoznanie, czy i w jakim stopniu problematyka dotycząca edukacji kulturalnej jest obecna w 

kształceniu polonistycznym w gimnazjum oraz rozpoznanie przyczyn i uwarunkowań jej 

podejmowania. Ważne były tu przede wszystkim lekcje języka polskiego, ale też zajęcia pozalekcyjne 

prowadzone przez polonistów w szkole i zajęcia poza szkołą, które wiązały się z kształceniem 

polonistycznym”. (str. 7) 

Struktura pracy jest jasna, logiczna i merytorycznie uzasadniona. Rozprawa składa się ze 

Wstępu, czterech  rozdziałów, Zakończenia, Aneksu oraz Bibliografii. Do pracy dołączono również 

płytę zawierającą nagrania i transkrypcje przeprowadzonych wywiadów oraz recenzje 

                                                
1 M.in.: D. Jankowski,  Z.  Melosik,  J.  Kargul , A. Horbowski,  B.  Jedlewska,  M. Kwiatkowska-Ratajczak, B. 

Myrdzik,  A. Janus-Sitarz, J. Żurek, W.  Żardecki,  K. Polak, K. Olbrycht, S. Słowińska, J. Plisiecki,  I. Morawska, D. 

Kubinowski,  B.  Żurakowski,  A. Ogonowska, W. Bobiński, B. Skowronek, T.  Szkudlarek, G. Różańska, H. Gardner, 

K. Robinson i pisząca te słowa. 
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przygotowanych narzędzi dydaktycznych. Omawiając kolejne części pracy, skupię się  przede 

wszystkim na tym, co w mojej ocenie było mocną stroną oraz tym, co wydało mi się niejasne, 

dyskusyjne, niepełne.  

Treścią rozdziału pierwszego jest omówienie kluczowych kategorii dotyczących podjętego 

tematu.  Autorka dość sprawnie porusza się po literaturze przedmiotu, odwołując się do 

najważniejszych  ustaleń  badaczy i praktyków. W analizie pojęcia kultura słusznie uwzględnia 

perspektywę socjologiczną, antropologiczną oraz pedagogiczną. Prezentuje  historię pojęcia 

edukacja kulturalna oraz funkcjonujące w literaturze definicje terminów z nią związanych, takich jak 

aktywność kulturalna/kulturowa, uczestnictwo w kulturze, kompetencja kulturowa. Doktorantka 

zdecydowała się przyjąć rozumienie kompetencji kulturowej zaproponowane przez Różańską i 

wykorzystać  wyróżnione przez nią obszary badawcze tej kompetencji we  własnych eksploracjach.
2
 

Analizując obecne w piśmiennictwie definicje i koncepcje edukacji kulturalnej, zauważa 

rozbieżności wśród autorów, warunkowane m.in. różnym rozumieniem pojęć edukacja i kultura, czy 

przyjętą metodologią. Za najbardziej trafną i przejrzystą definicję uznała tę stworzoną przez Stefana 

Bednarka, „ponieważ Bednarek używa w niej pojęć, którymi operują także autorzy podstawy 

programowej do języka polskiego”.(str. 31) W analizie zabrakło mi krótkiego komentarza do tekstu 

Janusza Gajdy pt.  Jaka współcześnie edukacja kulturalna (zob. Edukacja kulturalna, red. A. Szwed, 

W.  Feliksiak,  J. Kostynowicz, Warszawa 2008, s. 17-22).  Autorka przedstawiła przyjęte w pracy 

rozumienie edukacji kulturalnej. Trafnie zaproponowała pojmowanie jej jako procesu, „w którym 

główną rolę odgrywa nauczyciel języka polskiego”. (str. 38) Dokonała również porównania zapisów 

dotyczących edukacji kulturalnej w podstawach programowych kształcenia ogólnego z 1999 roku i 

2009 roku. Zdecydowanie zabrakło choćby krótkiej refleksji nad najnowszą podstawą, która będzie 

obowiązywać od września br. Magister Suszek przywołuje ją wprawdzie we Wstępie, ale jest to zbyt 

lakoniczna uwaga. Omawiając problematykę edukacji kulturalnej, warto było również odnieść się do 

przygotowanych w 2008 pod redakcją Andrzeja Białkowskiego  Standardów edukacji kulturalnej.
3
 

Rozdział drugi jest poświęcony analizie miejsca edukacji kulturalnej w polonistycznym 

procesie dydaktycznym. W dwóch pierwszych podrozdziałach autorka skupiła się na osobach 

                                                
2 Wydaje się, iż można było poszerzyć omówienie dotyczące tego pojęcia o zaproponowaną przez  

I. Morawską i M. Latoch-Zielińską koncepcję wielowymiarowej kompetencji kulturowej, warunkującej jakość 

uczestnictwa w kulturze. Współtworzą ją  między innymi: kompetencja łączona z kulturą osobista (tzw. 

„metaświadomość kompetencyjna”), kompetencje niezbędne do pełnienia różnych ról społeczno-kulturowych, 

kompetencja interpretacyjna, kompetencja moralna, kompetencje: estetyczna i artystyczna, kompetencja narracyjna 
(„kompetencja do zachowań tożsamościowych”), kompetencja aksjologiczna, kompetencje interkulturowa i 

transkulturowa, określane też jako „kompetencje do komunikacji międzykulturowej”, kompetencja medialna. Zob. I. 

Morawska,  M. Latoch-Zielińska,  Animacja kulturalna jako klucz do uczestnictwa w kulturze, [w:] Animacja działań 

kulturalnych – wyzwanie współczesności, red. M. Latoch-Zielińska, Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków 

„Muzyka jest dla wszystkich” oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010, s. 11-29. 
3 Zob. http://www.muzykajest.pl/images/stories/standardy_calosc.pdf.  
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nauczyciela - przewodnika w świecie kultury i ucznia - świadomego odbiorcy kultury.  Szczególną 

uwagę poświęca edukacji  aksjologicznej.
4
 Dokonuje również krótkiego omówienia 

najwłaściwszych, jej zdaniem, metod i form pracy z uczniem oraz środków dydaktycznych 

stosowanych w trakcie realizacji zadań edukacji kulturalnej. Wskazuje, korzystając z ustaleń 

badaczy, kluczowe dla powodzenia edukacji kulturalnej kompetencje nauczyciela, omawia 

koncepcję kształcenia wielostronnego i krótko charakteryzuje dziedziny edukacji kulturalnej, trafnie  

identyfikując korzyści płynące z wprowadzania uczniów w świat literatury, teatru, filmu, muzyki, 

czy mediów.  

Kolejne dwa podrozdziały mają charakter badawczy. Autorka przedstawia w nich wyniki 

analizy dokumentów oświatowych oraz oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w wybranych 

szkołach i domach kultury. Zaplanowano „obserwację” trzech serii podręczników do gimnazjum  – 

Po polsku, Świat w słowach i obrazach oraz Swoimi słowami. W zaprezentowanej  analizie autorka 

nie odnosi się do pełnej zawartości oferty programowej wybranych serii, co skutkuje 

nieuprawnionymi, zbyt pochopnymi  wnioskami, np.   „Zanalizowany program może służyć jako 

pomoc nauczycielowi, ale w mojej opinii nie wyróżnia się on niczym szczególnym. Nawet przykłady 

scenariuszy lekcji są mało twórcze i oryginalne. Jest poprawny merytorycznie i zgodny z podstawą 

programową, ale brakuje w nim innowacyjnych pomysłów”. (str. 88) - żeby rzetelnie ocenić ofertę 

programową Po polsku  należało dokonać analizy zawartości tzw. Niezbędnika dla nauczyciela, 

zawierające materiały dydaktyczne dla nauczyciela, m.in. scenariusze lekcji, wskazać elementy 

ocenione negatywnie. Natomiast na  stronie 98 autorka pisze: „Kolejna seria podręczników, która 

została poddana analizie, to podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego pt. Swoimi 

słowami”  –  seria to kilka podręczników. Ponadto  w przypadku Swoimi słowami, nie dokonano 

analizy programu nauczania
5
, wspomniano  jedynie o Książce dla nauczyciela, nie wiadomo jednak, 

o którą część chodzi, bo w roku 2011  ukazała się Swoimi słowami 3: książka nauczyciela z płytą CD 

: materiały pomocne w codziennej pracy dydaktycznej / [aut. Grażyna Bijak et al.]. – Warszawa : 

Nowa Era, 2011. – 120 s. + 1 dysk optyczny (CD-ROM). 

 W tej części zabrakło podsumowania, w którym dokonano by porównania badanych serii, 

odniesienia do wskazanych w rozdziale metodologicznym 11 kwestii szczegółowych. Materiał ten 

jest raczej opisem, dość pobieżnym, wybranych treści z podręczników, programów, czasem 

materiałów dodatkowych.  Analizę rozpoczęłabym od programu, który jest punktem wyjścia do 

pracy nad podręcznikiem, przecież program nauczania, jak mówi przyjęta w dydaktyce formuła, to 

                                                
4 Brak jednak odwołania do ważnych badań M. Karwatowskiej,  zob. Uczeń w świecie wartości, Wydawnictwo UMCS, 

Lublin 2016. 
5 A. Brożek, A. Ciesielska, W. Głowacki, M. Pułka, D. Zych - Program nauczania języka polskiego  „Swoimi słowami” 

Wyd. Nowa Era 
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ogół dokumentów wyznaczających treść nauczania.
6
 W przypadku serii wydawniczych podręcznik 

jest wykładnią koncepcji programowej, zaś program nie jest dodatkiem, jak pisze autorka na stronie 

87 „do zaprezentowanej serii dołączony jest też program nauczania autorstwa Jolanty 

Malczewskiej”, czy stronie 97 „dołączony do serii podręczników program nauczania autorstwa 

Magdaleny Bobińskiej”.  

Prezentację  oferty zajęć pozalekcyjnych w wybranych szkołach rozpoczyna wprowadzenie 

dotyczące rozumienia tej działalności edukacyjnej, jej celów, form realizacji, zasad organizacji i 

prowadzenia. Autorka trafnie wskazuje, odwołując się do ustaleń Eugeniusza Kameduły, znaczenie 

uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole.  Zauważa, iż  w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych, niestety, nie przewidziano obligatoryjnego obowiązku 

działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Natomiast  dalej stwierdza, iż dzięki zapisom z  

„Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,  w ramach godzin przeznaczonych do 

dyspozycji dyrektora zaleca się, aby nauczyciel w szkole podstawowej i w gimnazjum prowadził dwie 

godziny tygodniowo, a w szkole ponadgimnazjalnej jedną godzinę tygodniowo”.(str. 109)  

Trzeba jednak zauważyć, iż jest to nieprecyzyjny komentarz, ponieważ chodzi o zapis 

brzmiący następująco: „zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem 

art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela”,  który już  nie 

obowiązuje, ponieważ 18 marca 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Karta nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 668), która znosi tzw. godziny karciane. Zgodnie z nowymi 

przepisami nauczyciel poza lekcjami musi realizować też inne zajęcia i czynności wynikające z 

zadań statutowych szkoły, w tym „zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania uczniów”. Ustawodawca nie precyzuje jednak,  w jakim wymiarze takie zajęcia 

powinny być prowadzone. Sama prezentacja zajęć jest dość oszczędna i sprowadza się do wyliczenia 

„zajęć dodatkowych prowadzonych przez polonistów lub bibliotekarzy i związanych z rozwijaniem 

kompetencji kulturowej”  oraz tych prowadzonych w domach kultury.  

W rozdziale trzecim rozprawy magister Suszek omawia wyniki badań empirycznych 

przeprowadzonych w wybranych szkołach i domach kultury. Autorka precyzyjnie formułuje pytania 

badawcze. Wyrastają one z założonego celu badań, którym „było  sprawdzenie, jak na lekcjach 

języka polskiego, a także na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez polonistów realizowane 

są założenia edukacji kulturalnej uczniów gimnazjum”. (str. 115) Bardzo dobrze, iż doktorantka 

                                                
6 Do dokumentów tych należy broszura programowa i obudowa programu: podręczniki dla uczniów; podręczniki dla 

nauczyciela; środki dydaktyczne; zbiory zadań; testy osiągnięć szkolnych  inne materiały dydaktyczne. 
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zdecydowała się w swoich badaniach na metody jakościowe i ilościowe. Takie połączenie 

gwarantuje bowiem „pełniejsze wyjaśnienie problemu badawczego”. (str. 116) Należy zauważyć, iż 

przywoływana przez autorkę triangulacja dotyczy nie tylko metod badawczych, ale również źródeł 

informacji, co świadczy o rzetelności młodej badaczki. Autorka przygotowała szczegółowe 

dyspozycje do analizy dokumentów oraz obserwacji zajęć, opracowała scenariusze wywiadów, 

kwestionariusz ankiety dla uczniów i autorski test sprawdzający poziom kompetencji kulturowej 

gimnazjalistów. Szkoda że nie przeprowadziła pilotażu, w którym sprawdziłaby jakość narzędzi 

(zwł. ankiety dla uczniów i testu) i wprowadziła niezbędne korekty. Próba badawcza, jeśli chodzi o 

test i ankiety jest wystarczająca dla sondażu diagnostycznego. Natomiast badania jakościowe – 

wywiady i obserwacje, zostały przeprowadzone na niewielkiej grupie –  

„udało się przeprowadzić łącznie 21 wywiadów z nauczycielami, w tym: 14 wywiadów z 

nauczycielami polonistami, 3 wywiady z nauczycielami-bibliotekarzami, 3 wywiady z nauczycielami 

pracującymi w MDK. Wśród uczniów udało się przeprowadzić 23 wywiady […]  udało się dokonać 

tylko jednej obserwacji zajęć pozalekcyjnych. Autorka badań wzięła też udział w dwóch 

wydarzeniach kulturalnych”.  (str. 123-124)  

Zatem przeprowadzone badania jakościowe można zakwalifikować jako tzw. mikrobadanie.
7
   

Prezentacja wyników analizy została uporządkowana linearnie wg założonych dyspozycji 

tematycznych, jednak można było pokusić się o większe sproblematyzowanie zebranego materiału. 

Analiza to nie tylko przedstawienie, opis stanu rzeczy, ale przede wszystkim interpretacja. Wnioski z 

testu kompetencji są dość oszczędne, bardzo oczywiste i przewidywalne.  Dane z ankiety  

skategoryzowano, ale brak konsekwencji w prezentacji, nie wszystkie pytania zostały omówione z 

wykorzystaniem obrazowania graficznego (wykresów), a szkoda, bo to ułatwia odbiór. Wykresy 

powinny być opatrzone etykietami danych lub tabelą z liczbą/procentem  odpowiedzi dla danej 

kategorii.  Dobrze, że autorka „przywołując wyniki swoich badań, zestawia je z innymi, 

przeprowadzonymi wcześniej, co umożliwiło szerszy, bardziej realny i porównawczy wgląd w 

sytuację edukacji kulturalnej w gimnazjum”. (str. 9)  

Podsumowując tę część pracy, należy stwierdzić, iż doktorantka wykazała się umiejętnością 

planowania pracy badawczej, przygotowała szeroko zakrojone badania, które udało się w dużej 

                                                
7 „Badania w szkole i mikrobadania są wyraźnie różnicowane (…) ze względu na ich skalę. Badania w szkole 

postrzegane są przede wszystkim jako działania prowadzone na poziomie całej instytucji (zarówno przez podmioty 
zewnętrzne, jak i pracowników placówki), natomiast mikrobadania utożsamiane są z badaniami małymi, często 

ograniczonymi zakresem do sytuacji w klasie. W definicjach mikrobadań respondenci podkreślają ich niewielki zasięg i 

skalę (…). Korzyścią z takiego doboru próby jest możliwość uzyskania konkretnych informacji (…), jednocześnie nie 

jest to próba reprezentatywna.”   Zob. T. Kasprzak,  Raport z badania. Laboratorium Mikrobadań IBE, Warszawa 2013, 

s.3.  Zatem w  przypadku badań  przeprowadzonych przez magister Suszek  tak mała próba  badacza nie dostarcza 

informacji na temat edukacji kulturalnej w polskich szkołach, sygnalizuje natomiast pewne tendencje.  
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części zrealizować. Na podkreślenie zasługuje przygotowanie narzędzi badawczych 

umożliwiających zebranie ciekawego materiału. Choć liczebność respondentów w przypadku 

wywiadów jest zbyt mała, by wyciągnąć w pełni uprawnione wnioski, to na podstawie zebranych 

informacji można sformułować wstępne opinie na temat jakości edukacji kulturalnej gimnazjalistów.  

Czwarty rozdział zawiera propozycje autorskich narzędzi, które w opinii autorki, „mogą 

pomóc nauczycielowi w przygotowaniu lekcji związanych z kształceniem kulturowym”. (str. 200) 

Magister Suszek zdecydowała się na przygotowanie 3 propozycji projektów edukacyjnych oraz 

banku stron internetowych poświęconych edukacji kulturalnej. Muszę przyznać, iż ze zdziwieniem 

przeczytałam, iż  „Projekt edukacyjny to stosunkowo nowa metoda wykorzystywana w szkołach, 

która została wprowadzona wraz z podstawą programową w 2009 roku”. (str. 200). Tymczasem jego 

historia jest znacznie dłuższa.
8
  Przedstawione  propozycje projektów należy uznać za interesujące i 

                                                
8 „Początków tej metody – zdaniem Szymańskiego

 
 - należy szukać już w XVII- wiecznej Europie, ale 

prawdziwy rozkwit zarówno teorii, jak i praktyki nastąpił na przełomie XIX i XX wieku w USA. Podstawy 

teoretyczne opracował W. H. Kilpatrick. <<Odwołując się do popularnych koncepcji uczenia się czy 
nauczania całościowego, nawiązując do teorii doświadczenia pragmatysty Johna Deweya i powołując się na 

psychologię uczenia się behawiorysty Edwarda L. Thorndike’a, przedstawił założenia szeroko pojmowanej 

metody projektów.>> Bardzo szybko metoda ta zadomowiła się szkolnictwie amerykańskim
. 
Świadczą o tym jej 

liczne zastosowania, a także kolejne teoretyczne prace, spośród których najważniejsze było opracowanie J. A. 

Stevensona, The Project Method of Teaching. Macmillan Company 1921, Tłum polskie: Metoda projektów w nauczaniu, 

Lwów – Warszawa 1930. Stevenson wskazał charakterystyczne cechy tej metody: odrzucenie biernego nabywania 

wiadomości, stworzenie sytuacji prowadzących do całkowitego wykonania pewnych czynności, udział uczniów w 

ustalaniu celu oraz wyborze sposobów działania, stworzenie sytuacji problemowej, której rozwiązanie będzie wymagało 

od ucznia różnorodnych działań, podrzędność zasad teoretycznych i faktów wobec praktycznego rozwiązywania 

problemów, działania umożliwiające aplikację nabytych umiejętności w praktyce pozaszkolnej.  Zdobyła  uznanie 

także w międzywojennej Europie. Najbardziej znane „europejskie wdrożenia” metody miały miejsce w dwóch 
niemieckich placówkach – Szkole Geheeba w Odenwaldzie oraz Szkole Salem nad Jeziorem Bodeńskim. 

Centralne miejsce w systemie wychowawczym placówki Geheeba zajmowała praca umysłowa oparta na 

zasadach szkoły aktywnej. Priorytetem było stwarzanie uczniom możliwości zdobywania wiedzy poprzez 
własną aktywności i samodzielne poszukiwania. Przywiązywano duża wagę do rozwijania poczucia 

odpowiedzialności i dobrze zorganizowanej pracy zespołowej. W Szkole Salem wprowadzono projekty 

polegające na wytwarzaniu czegoś, przeżywaniu wartości estetycznych, rozwiązywaniu problemów, osiąganiu 
sprawności w danym zakresie. Za najważniejsze uważano efekty podmiotowe, zmiany charakteru uczniów, 

rozbudzenie „namiętności tworzenia”. Praca indywidualna lub grupowa mogła odbywać się zarówno w 

szkole, jak i poza nią. Również polskiej edukacji XX-lecia międzywojennego nieobca była metoda projektów. 

O wprowadzeniu tej metody do szkolnej edukacji zdecydowały, zdaniem Dzierzbickiej-  trzy czynniki: 
*psychologiczny – nauczanie poprzez własne doświadczenia i aktywny udział; *społeczny – wdrażanie do 

pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za wynik pracy grupy; *dydaktyczny – elastyczność i swoboda w 

zastosowaniu. Autorka podkreśla, iż polskie rozwiązania projektowe były twórcze i dostosowane do potrzeb 
rzeczywistości. Do najciekawszych i najbardziej znanych wdrożeń należą te podjęte przez wymienione 

placówki: Szkołę Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Żeńskim im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie, 

Szkołę Powszechną w Hołobach na Wołyniu, Szkołę Powszechną w Mosinie pod Poznaniem, Szkołę 
Powszechną w Turkowiczach na Wołyniu, Szkołę Powszechną Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

na Osiedlu „Szklanych Domów” w Warszawie.
8
 II wojna światowa przerwała rozwój wszelkiej myśli 

dydaktycznej, zaś lata PRL to nie był dobry czas na kształcenie zakładające samodzielność i podmiotowość 

ucznia. Prawdziwy renesans projektowania przeżywamy od lat 90-tych ubiegłego stulecia, po wprowadzeniu 
reformy strukturalnej i programowej polskiego systemu edukacji.” Cytowany fragment o metodzie projektu 

pochodzi  z mojego artykułu  pt. "3xO jako orientacja". Wokół metody projektów i jej zastosowania w edukacji 
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przydatne w praktyce polonistycznej, co potwierdziły również przygotowane przez polonistów 

recenzje. Cele szczegółowe projektów zręczniej byłoby formułować w sposób operacyjny, czyli z 

punktu widzenia uczniów, zwłaszcza iż projekt edukacyjny stawia na ich samodzielność i 

podmiotowość, formuła zapoznanie, itp. jest bezosobowa, sugeruje brak aktywności uczniów, bo to 

ktoś, czyli nauczyciel, zapoznaje ich z…, budzi w nich …., uświadamia…., itp. 

Magister Suszek opracowała również bank stron internetowych. Moim zdaniem, to bardzo 

skromna oferta jak na zasoby sieci. Zdecydowanie należałoby poszerzyć ten wykaz chociażby o 

następujące polskie i nie tylko portale/platformy/serwisy: http://www.muzykotekaszkolna.pl/, 

OtwartaZacheta.pl,  http://qlturka.pl/, https://polona.pl/, http://www.filmotekaszkolna.pl/, 

http://www.nac.gov.pl/ https://akademiaorange.pl/,  http://artmuseum.pl/pl,  

https://otwartezabytki.pl/pl, https://www.wdl.org/en/, http://edukacjamedialna.edu.pl/, 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion,  http://www.britishmuseum.org/, https://openglam.org/, 

http://bancroft.berkeley.edu/digitalscriptorium/, https://www.globalonenessproject.org/, 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=pl, https://pl.khanacademy.org/about.  Ponadto 

opis/charakterystyka tychże 10 stron  jest bardzo lakoniczna, niejednorodna. W pełni zgadzam się z 

opiniami  nauczycielek sugerujących  

 „bardziej szczegółowy opis stron internetowych, stworzenie tabeli, w której uwzględnione 

byłyby różne kryteria, np. do kogo adresowane jest narzędzie (rodzice, uczniowie, nauczyciele), 

czego dotyczy (film, muzyka itd.), jakie daje możliwości (interaktywne lub nie) i inne oraz  

przygotowanie przykładów materiałów pokazujących wykorzystanie narzędzia w sposób konkretny.” 

(str. 227) 

Zakończenie zawiera trafne wnioski na temat „miejsca edukacji kulturalnej w polonistycznym 

procesie dydaktycznym. Pokazuje jednocześnie, że jest to zagadnienie ważne, aktualne i wymagające 

prowadzenia dalszych badań oraz działań edukacyjnych”. (str. 231) Mam nadzieję, iż doktorantka 

podejmie w przyszłości kolejne badania w tym zakresie, zwłaszcza iż sama zdaje sobie sprawę z 

tego, iż „przedstawiona praca nie wyczerpuje całkowicie omawianego zagadnienia”. 

Praca została napisana stylem  precyzyjnym i  żywym. Autorka  nie uniknęła jednak potknięć 

i pomyłek, które warto byłoby usunąć w ostatecznej redakcji tekstu. Oto niektóre przykłady: 

„W żadną jednak z nich nie wpisuje się świadomość kulturowa, którą powinien posiadać nauczyciel, 

skoro ma jej uczyć.” (str. 66) – świadomości się nie uczy; „2008  odbyła się ekranizacja filmu 

                                                                                                                                                              
humanistycznej, [w:] B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. Szkice i 

studia z edukacji polonistycznej. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności, Lublin 2016,  s.229-240.  Zob. też. 

M. Latoch-Zielińska, Metoda projektów w nauczaniu wiedzy o kulturze,[w:] Od teatru żaków do Internetu, red. B. 

Myrdzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 157-174;M. Latoch-Zielińska, Szlakiem literackich miejsc pamięci w 

Lublinie [w:] Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej., red. nauk. M. Ausz, J. Bugajska-

Więclawska, D. Staszczyk, A. Stępnik, D. Szewczuk, Piaseczno 2015, s.193-213. 
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Slumdog. Milioner z ulicy, 2010 ekranizacja filmu Wenecja” (str. 78) - filmu się nie ekranizuje; 

„badani poloniści uważają, że współcześnie trudno jest uczyć edukacji kulturalnej”. (str. 129 i 198) - 

uczy się przedmiotu, edukacja kulturalna nie jest przedmiotem, zatem można ją  prowadzić, 

realizować; „Zadanie dotyczące analizy zestawionych ze sobą dwóch tekstów – obrazu i wiersza, 

wydaje się łatwe, jednak jak wynika z badań uczniowie nie do końca poradzili sobie z nim. 59% 

dostrzegło podobieństwo w dwóch utworach i uzasadniło poprawnie wypowiedź, a 50% 

odpowiedziało niepoprawnie. Odnotowano 11% braków.” (str. 181) – niezgodność danych z 

wykresem nr 10, ponadto suma tych  procentów daje 120%; „jak kompetencja kulturowa jest 

wdrażana na lekcjach języka polskiego” (str. 187) – kompetencje się kształtuje, doskonali; str. 191 – 

Inferno  Dana Browna nie jest powieścią fantasy, Mały książę to nie nowela; „Dane zebrane w 

tabelach 3–10 prezentują właśnie uczestnictwo gimnazjalistów w różnych miejscach związanych z 

kulturą, widać tu, ile osób i jak często bywa np. w operze, kinie, teatrze”. (str. 192) – raczej są to 

deklaracje; „Spektakle teatralne były najsłabiej wymieniane” (str. 191); „uczestnictwo lubelskich 

gimnazjalistów w teatrze” (str. 192); „3 osoby zadeklarowały partycypację w tym miejscu raz lub 

kilka razy w tygodniu” (str. 193); „uczestnictwo w filharmonii wypadło zdecydowanie najgorzej” 

(str. 194); str. 195 – „Tabela   9. Jak często bywasz na koncertach muzyki hip-hopowej?” – w 

pytaniu było „Na koncertach muzyki innej niż poważna, np. hip-hop, pop, metal, punk itd.; „Twoje 

poszukiwania z pewnością muszą zahaczyć o internet i lubelskie biblioteki” (str. 205). 

Pracę należałoby również poddać uważnej i wnikliwej redakcji, gdyż zdarzają się uchybienia. 

Ograniczam się do wskazania kilku z nich: str. 41 – to  niejedyne niedomagania szkoły, (W zdaniu  

nie chodzi przecież o negację samego przymiotnika, lecz o negację całego wyrażenia jedyne 

niedomagania. Powinniśmy napisać „to nie jedyne niedomagania”, co znaczy „to nie są jedyne 

niedomagania”);  str. 62 – „Po  drugie, młodzież jest przyzwyczajona do obrazów okrucieństw, krwi, 

agresji, które widzą” – młodzież widzi ; str.98  –  M. Pulka,  powinno być M. Pułka;  str. 121 – 

„Zadanie sprawdzało umiejętność odczytania i zrozumienia liryku”;  str. 149 – skąd inąd, powinno 

być skądinąd.   

Chcę podkreślić, iż uchybienia te nie wpływają na ogólną, pozytywną ocenę rozprawy.    

Podsumowując, uznaję badania przeprowadzone przez magister Karolinę Suszek za  istotne  i 

przydatne. Praca wpisuje się w nurt dyskusji na temat roli współczesnej szkoły w kształtowaniu 

wielowymiarowej osobowości wychowanków. Jednym z istotnych obszarów procesu edukacyjnego 

jest  z pewnością kształcenie kulturalne, które wielu osobom wydaje się „fanaberią”, czy zbędnym 

dodatkiem. Musimy jednak pamiętać, iż  

„Edukacja nie może być traktowana jako linearny proces przygotowania [ludzi] do przyszłości. Kiedy 

mówimy o edukacji – pisze Ken Robinson – mamy na myśli przede wszystkim rozwijanie talentów i 
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wrażliwości. Rzecz bowiem w tym, że pielęgnowanie szeroko pojmowanej wrażliwości sprawia, że ludzie 

funkcjonują rzeczywiście jako osoby – i tym samym są zdolni do przeżycia swojego życia jak najlepiej tu i 

teraz, a jednocześnie sami kreują dla siebie przyszłość.”
9 

Wskazane w recenzji uwagi, wątpliwości, wnioski nie umniejszają naukowej wartości pracy.   

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty ocenianej  pracy mgr nt., stwierdzam, iż spełnia ona 

warunki określone  w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, w 

związku z czym stawiam wniosek o dopuszczenie doktorantki do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  

Lublin, 29 sierpnia 2017 r.                                                                   

         Małgorzata Latoch-Zielińska   

                                                
9 A. Murzyn, Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji, Kraków 2013, str. 74. 


