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Załącznik nr 2 

Autoreferat 

 

1.  Imię i nazwisko: Paweł Sporek 

  

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej: 

 

2002 – dyplom ukończenia studiów specjalnych z zakresu dziennikarstwa (Akademia 

Pedagogiczna im. KEN w Krakowie). 

2003 – dyplom magistra filologii polskiej (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie), 

na podstawie pracy Analiza monograficzna zestawu podręczników do kształcenia kulturowo-

literackiego „Do Itaki”, promotor: prof. dr hab. Zenon Uryga. 

2007 – dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Akademia 

Pedagogiczna im. KEN w Krakowie), na podstawie rozprawy Pejzaż aksjologiczny  

we współczesnych podręcznikach gimnazjalnych do literatury i kultury, promotor: prof. dr 

hab. Zenon Uryga (recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Myrdzik, prof. 

dr hab. Maria Jędrychowska). 

 

3. Zatrudnienie w jednostkach edukacyjnych i naukowych: 

2002-2009 – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie (Szkoła 

Podstawowa nr 141, Gimnazjum nr 77 – umowa o pracę). 

2004-2005 – nauczyciel-wykładowca w Centrum Kształcenia Dorosłych w Krakowie 

(umowa o dzieło). 

2006-2009 – nauczyciel w I Małopolskim Centrum Edukacji w Krakowie (godziny 

zlecone). 

2005-2012 – nauczyciel akademicki (godziny zlecone) w Uniwersytecie Pedagogicznym 

w Krakowie.  

2008-2018 – nauczyciel w Prywatnym Akademickim Centrum Kształcenia w Krakowie 

(VI Prywatne Gimnazjum Akademickie oraz VIII Prywatne Liceum Ogólnokształcące – 

umowa o pracę do 2008 roku, od 2012 godziny zlecone). 

od 1 października 2012 roku – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (umowa o pracę).  

 

 

 



2 
 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 

 

A) Tytuł osiągnięcia naukowego – podstawa habilitacji:  

 

Antropocentryczny wymiar kształcenia kulturowo-literackiego - źródła i założenia 

koncepcyjne, programowe deklaracje, projektowanie i formy realizacji, świadectwa 

odbioru lektury 

 

B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 

 

Na wskazane osiągnięcie składają się trzy typy prac naukowych. Po pierwsze, 

autorska książka W stronę lektury (w jej skład wchodzą 3 teksty dotychczas 

niepublikowane, 4 będące zmodyfikowanymi i rozszerzonymi wersjami publikowanych 

tekstów podoktorskich, a także 4 teksty przeddoktorskie – wyłączone z oceny niniejszego 

dorobku). Po drugie, 10 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych  

i zagranicznych. Wreszcie, po trzecie, 5 artykułów wchodzących w obręb monografii 

wieloautorskich.  

 

Źródła i założenia koncepcyjne  

1. Koncepcja kulturoznawcza – jej transformacje oraz żywotność we współczesnej szkole, „Edukacja 

Humanistyczna” 2010, t. 6/7, s. 121-133. 

2. Doświadczenie jako kategoria wyznaczająca podstawy edukacyjnego dialogu. Zarys koncepcji 

kształcenia wyrastającej z myśli filozoficznej Józefa Tischnera, „Podstawy edukacji”. Sfera wartości  

i zasad. Konstruowanie podmiotu, 2013, t. VI, s. 99-118. 

3. Uczeń jako Inny, nauczyciel jako Inny. Edukacyjny dialog w przestrzeni wspólnych oraz 

odmiennych doświadczeń osobistych i kulturowych na tle filozoficznej koncepcji człowieka Józefa 

Tischnera, „Podstawy edukacji”. Trendy cywilizacyjne, 2014, t. VII, s. 275-284. 

4. Pojęcie sceny w przestrzeni aksjologicznej dialogu. Edukacyjny wymiar refleksji filozoficznej Józefa 

Tischnera, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum 

Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2015, nr 6, s. 8-22. 
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5. In search of a common language. Teacher and student in educational space, „Journal of Language 

and Cultural Education”, 2016, 4(2), s. 82-102. 

Programowe deklaracje 

6. Problemy z autorytetem nauczyciela we współczesnej szkole, [w:] Etyka nauczyciela, red.  

S. Żurek, M. Bajan, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

Lublin 2011, s. 67-76.  

7. Co, dlaczego i jak czytać z młodzieżą? Refleksje nad lekturą „Mojego drzewka pomarańczowego” 

J. M. de Vasconcelosa i „Zabić drozda” H. Lee, [w:] Współczesne problemy badań nad recepcją 

 i oddziaływaniem utworów literackich, red. L. Jazownik, Księgarnia Akademicka, Zielona Góra 2013, 

s. 397-406. 

8. Treści aksjologiczne w programach nauczania języka polskiego na poziomie szkoły gimnazjalnej  

- diagnoza i refleksja krytyczna, [w:] Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki,  

W. Bobiński, A. Janus – Sitarz, Universitas, Kraków 2014, s. 420-431. 

9. Co czytać we współczesnej szkole? Wobec kanonu - kryteria doboru lektury (szanse, możliwości, 

zagrożenia), [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki,  

t. 2, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 87-100. 

10. Program nauczania języka polskiego w systemie oświatowym i organizacji procesu dydaktycznego 

- miejsce, rola, struktura dokumentu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad 

Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2017, nr 227, s. 91-104. 

Projektowanie i formy realizacji 

11. Polski rock w edukacji aksjologicznej gimnazjalistów. Na przykładzie wybranych utworów Budki 

Suflera i Lady Pank, „Dydaktyka Polonistyczna”, 2016, nr 2 (11), s. 162-171.  

12. W poszukiwaniu sensu życia. „Sunset Limited” Cormaca McCarthy’ego jako dramat  

o ludzkim byciu w świecie, [w:] Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 2, Interpretacje, 

wartości, konteksty, red. U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017,  

s. 11-28.  

13. W stronę lektury. Propozycje tekstów do opracowania lekcyjnego dla uczniów szkół podstawowych 

oraz gimnazjów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, ss. 268  

[z wyłączeniem stron: 24-59; 180-192; 242-258]. 

14. W poszukiwaniu lekturowego oddechu. Film i książka „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” jako 

pozycja uzupełniająca w klasach siódmych i ósmych, „Annales Universitatis Paedagogicae 

Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2018, nr 9, 

s. 185-200. 

Świadectwa odbioru 

15. Organization of School Reading: the Role and Significance of Students’ Open Interpretations 

(swobodne wypowiedzi), „Journal of Language and Cultural Education” 2018, 6 (1), s. 128-144. 
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16. O wartościach w świetle swobodnych wypowiedzi uczniów. Przestrzeń aksjologicznego 

projektowania sytuacji lekturowej, „Polonistyka. Innowacje” 2018, nr 7, s. 129-140. 

 

 Celem prezentowanego cyklu było, po pierwsze, szukanie odpowiedniej formuły 

kształcenia kulturowo-literackiego, które, wspierając się na fundamencie teoretycznym 

filozofii i pedagogiki, mogłoby stanowić propozycję edukacyjną adekwatną do potrzeb 

współczesnego ucznia, wzrastającego w przestrzeni społeczno-kulturowej, determinowanej 

rozwojem medialnym i nasilaniem się rozmaitych tendencji postmodernistycznych. Realizacja 

takiego zamierzenia wymagała sięgnięcia do tradycji dydaktycznej, a zwłaszcza tych jej 

nurtów, które ukierunkowane były na uwzględnienie w procesie dydaktycznym szeroko 

rozumianego zaplecza kulturowego oraz w szczególny sposób respektowały podmiotowy 

wymiar kształcenia. Przyświecało temu przekonanie, że lekcje języka polskiego powinny  

w szczególny sposób sprzyjać realizacji celów formacyjnych, zaś kultura (człowiek się  

w kulturze wyraża i przez nią właśnie daje się poznać), a w jej obrębie literatura „czytana”  

w sposób problemowy i widziana z perspektywy ludzkiego doświadczenia, może mieć istotne 

znaczenie dla rozwoju osobowego ucznia. 

 Po drugie, istotnym celem badań było rzetelne rozpoznanie dokumentów 

oświatowych, określających cele społeczne edukacji szkolnej, „treści wspólne i konieczne” 

programów szkolnych, a także ramy uczniowskiej i nauczycielskiej podmiotowości, czyli 

możliwości realizacji celów jednostkowych w procesie kształcenia. Badaniu poddano nadto 

wybrane programy szkolne. Budowana na tym fundamencie refleksja krytyczna stanowiła 

punkt wyjścia do poszukiwania możliwości rozwiązań alternatywnych, wariantowych. 

Wychodzą one poza aktualne tendencje oświatowe, gdyż zorientowane zostały na refleksyjne 

istnienie w skomplikowanym świecie poprzez rzeczywisty udział uczniów w kulturze. 

Ponieważ potencjalnie największe szanse na realizację tak postrzeganych celów 

jednostkowych kształcenia humanistycznego stwarza antropocentryczno-kulturowa jego 

orientacja, realizacja podstawowego celu badawczego wiązała się także ze stworzeniem 

odpowiedniej – atrakcyjnej dla ucznia i wartościowej – oferty lekturowej oraz weryfikacją 

projektów dydaktycznych, budowanych zgodnie z założeniami obranej koncepcji kształcenia. 

Okazało się, że wypróbowane sposoby ich opracowania lekcyjnego warto poddawać 

kolejnym modyfikacjom, by przedłużać metodyczną użyteczność takich propozycji. 

 Realizacja powyższych założeń warunkowała konieczność równoległych działań 

badawczych: konstruowania koncepcji kształcenia, badawczego oglądu rzeczywistości 

szkolnej, projektowania, realizacji i weryfikacji działań dydaktycznych, które mogłyby 
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równocześnie dopełniać ujęcie koncepcyjne. Tak realizowaną strategię badawczą uzupełniają 

podejmowane w ostatnich kilku latach:  gromadzenie, opis i analiza uczniowskich świadectw 

odbioru, które traktować można jako respons z jednej strony na wdrażaną w praktyce szkolną  

ideę kształcenia, z drugiej jako przyczynek do dalszych, autonomicznych badań nad rolą, 

znaczeniem i wariantowością swobodnych wypowiedzi, które, w moim przekonaniu, można 

traktować jako istotny element wspierający prezentowaną tu wizję edukacji kulturowo-

literackiej. Rezultatem wskazanych działań badawczych był opisany niżej cykl problemowo-

tematyczny. 

 Pierwsze ogniwo przedstawianego cyklu stanowią teksty skupione wokół 

teoretycznych podstaw antropocentrycznej idei kształcenia. W artykule Koncepcja 

kulturoznawcza – jej transformacje oraz żywotność we współczesnej szkole przedmiotem 

krytycznej refleksji staje się zmienna rzeczywistość edukacyjna warunkowana zjawiskami 

szeroko rozumianej kultury. Zachodząca zmiana, warunkowana w znacznym stopniu 

rozwojem mediów, na gruncie przedmiotu język polski ma jednak swe fundamenty  

w doświadczeniu edukacyjnym czasów minionych. Za kontekst owych przeobrażeń, które  

w gruncie rzeczy nastąpiły po reformie z 1998 roku, może służyć znacząca w dwudziestoleciu 

międzywojennym koncepcja kulturoznawcza. Prezentowana w artykule idea, stanowiąca 

podstawę do charakterystyki i rozumienia przeobrażeń, dokonujących się w edukacji, wiąże 

się z powrotem do dydaktycznej myśli Kazimierza Hartleba czy Mieczysława Gawlika, 

wspieranej autorytetem Juliusza Kleinera czy Zygmunta Łempickiego. Opisywane przez Jana 

Polakowskiego komponenty nowej koncepcji kulturoznawczej są wyraźnym krokiem do 

zaakcentowania jej aspektów aksjologicznych, a także utrzymanego w duchu McLuhana 

postulatu przystosowania uczniów do warunków funkcjonowania współczesnej kultury, 

również w odmianie masowej, co równocześnie przypomina o podstawowych zadaniach 

wychowawczych szkoły.  

 We wskazanych ujęciach można już dostrzec sprzyjający grunt dla narodzin 

nowoczesnej idei kształcenia antropocentrycznego, która rozwijała się w pracach Marii 

Jędrychowskiej czy Agnieszki Kłakówny jako odpowiedź na potrzeby przemian w edukacji 

determinowanej przez elementy multimedialne, zmieniające nie tylko formę dostępu do dzieł 

kultury, ale i transformujące mechanizmy ich odbioru. Tym samym otwiera się droga  

do dalszych modyfikacji tendencji kulturoznawczych, które muszą uwzględniać potrzeby 

rozwojowe uczniów i wyzwania, jakie przed jednostkami stawiają ponowoczesne 

społeczności. 
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 Niewątpliwie kluczowy dla koncepcji antropocentrycznej jest fundament filozoficzny. 

Łączony z myślą personalizmu, wiąże się z refleksją formułowaną w pismach dialogików. 

Temu zagadnieniu poświęciłem trzy teksty zogniskowane wokół pojęć takich jak: 

doświadczenie, Inny i scena, zaczerpniętych z myśli filozoficznej Józefa Tischnera 

(Doświadczenie jako kategoria wyznaczająca podstawy edukacyjnego dialogu…; Uczeń jako 

Inny, nauczyciel jako Inny. Edukacyjny dialog…
1
; Pojęcie sceny w przestrzeni aksjologicznej 

dialogu…). Skupiają one w sobie obraz relacji międzyludzkich, postrzeganych w kategoriach 

czasowo-przestrzennych, które, przenoszone na grunt edukacyjny, stanowić mogą 

podstawowy zrąb dla budowania koncepcji dydaktycznej respektującej podmiotowy wymiar 

osoby, dialogiczność edukacji, aksjologiczne widzenie drugiego człowieka, jego postaw, 

czynów. Doświadczenie podmiotów, czyli to, co „poza sobą”, przeszłość, jest tym, co 

warunkuje teraźniejszość i przyszłość, będąc równocześnie odbiciem określonej hierarchii 

wartości, która może zamykać lub otwierać na drugiego człowieka, wiąże się  

z odpowiedzialnością. To także „zaplecze” podmiotów szkolnego dialogu, warunkowanych 

przez czynniki formacyjne, wyrastające z minionych doświadczeń życiowych, które pozwala 

ustalić to, co łączy i dzieli. Taki sposób rozumowania prowadzi do skupienia się na kategorii 

Innego, a co za tym idzie na poszukiwaniu wartości drugiego człowieka, osadzonej na 

fundamencie doświadczenia (życiowego, ale i kulturowego). Celem tego ujęcia jest także 

dążenie do przełamywania stereotypowego, negatywnego myślenia o relacjach uczeń  

- nauczyciel, stanowiącego wyraźną barierę w poszukiwaniu zbliżenia się do siebie obu 

podmiotów. Oczywiście wiązać się to powinno z rozumieniem obciążeń, które wynikają  

z pełnienia określonych ról edukacyjnych, również świadomością uwarunkowań społeczno 

-kulturowych. Konieczna jest także pamięć o indywidualnym czynniku osobowościowym. 

 Niezbędna jest również świadomość sceny, pojęcia semantycznie pojemnego, o czym 

zaświadczają ujęcia teoretyczne. U Tischnera określa ona przestrzenie ludzkiego bycia  

w świecie, wyraża określoną aksjologię, determinującą człowieka związanego z danymi 

miejscami i znaczeniami. Scena zapisuje w sobie obszar ludzkich dążeń, pragnień, zarówno 

indywidualnych, jak i zbiorowych, zaś otwarcie na znaczenia, które z sobą niesie, jest 

równoczesnym otwarciem na innego człowieka. Na niej ogniskuje się wartość spotkania 

podmiotowego „Ja” i „Ty”, a także możliwość wyrażania własnych doświadczeń i otwarcia 

się na doświadczenia „Innego”. Na niej może mieć miejsce wielki dialog z dorobkiem kultury 

- istotnej przede wszystkim ze względu na fakt, iż może ona stymulować aktywność 

                                                      
1
 Tekst ten w swoim wywodzie inspirowanym myślą Tischnera przywołała dr hab. Małgorzata Gajak-Toczek. 

Por. tejże, Nauczyciel wobec inności ucznia na szkolnej scenie dramatu, „Kultura i Wychowanie” 2018, nr 1. 
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poznawczą ukierunkowaną na rozpoznania natury egzystencjalnej. Cennym materiałem może 

tutaj być literatura i rozmaite inne teksty kultury, otwierające na dyskutowanie spraw 

ważnych dla każdego człowieka. Rezultatem dociekań na scenie dialogu edukacyjnego staje 

się dojrzewanie człowieka do określania swej tożsamości, zwłaszcza w wymiarze 

aksjologicznym. Przyjęcie tego sposobu myślenia i działania wymaga przeorientowania 

kształcenia z przedmiotu na podmiot, nie tyle na ucznia, ile na człowieka, który stanowi 

samoistną, osobową wartość. Rewiduje tradycyjne rozumienie lekcji, która, przy 

respektowaniu dialogiczności, nabierać może charakteru spotkania, więc równocześnie 

jednostkowego doświadczenia istotnego ze względu na osobę, wartość jej życia, nie zaś 

określony materiał zajęć.  

 Głębokie rozumienie opisanych kategorii filozoficznych, w myśl prezentowanego tu 

stanowiska, może wyznaczać praktyczne możliwości organizacji procesu kształcenia.  

W mniejszym stopniu chodziłoby tu jednak o poszukiwanie samej metody czytania tekstu, 

która do pewnego stopnia realizuje się w koncepcjach spod znaku zwrotu etycznego. Za 

kluczowe należałoby uznać za to uformowanie myślenia o odmiennych od siebie podmiotach 

kształcenia, ich roli i sposobach budowania wzajemnych relacji, specyfice, która wyrasta  

z różnych doświadczeń życiowych i społeczno-kulturowych, wreszcie odmiennych 

horyzontów aksjologicznych, respektujących podstawową dla edukacji wartość osoby. 

Celem artykułu  In search of a common language było rozwinięcie opisanego  

w powyższych tekstach myślenia koncepcyjnego w kontekście rzeczywistości szkolnej. 

Punktem wyjścia dla takiej analizy jest ukazanie jednostki na tle rozmaitych tendencji 

postmodernistycznych, wyraźnie opozycyjnych wobec tradycji, na straży której od pokoleń 

stała m.in. szkoła. Konieczne do uwzględnienia są również mechanizmy nowej percepcji 

świata, w tym kultury, które, wraz z rozwojem mediów i nowymi oczekiwaniami 

społecznymi, prowadzą do konieczności przedefiniowana zadań współczesnej edukacji. 

Dopiero na ich tle możliwe jest podejmowanie refleksji nad dzisiejszym nauczycielem  

i uczniem – tym, jaki jest, a jaki powinien być, aby udźwignąć wyzwania współczesności. Co 

szczególnie trudne, opierać się to musi na szukaniu miejsc wspólnych w sytuacji, gdy 

następuje upadek autorytetów, zaś pluralizm aksjologiczny staje się podstawowym  

i powszechnie akceptowalnym wyznacznikiem prawa człowieka do wolności. Dlatego 

właśnie edukacyjna teraźniejszość wymaga przewartościowania szkolnego dialogu,  

a w zasadzie ujmowania go w kontekście współczesnej sceny komunikacyjnej, w ramach 

której poruszają się także podmioty szkolnej edukacji. Stąd wdrażanie w życie założeń 

koncepcji antropocentrycznej wymaga szukania rozwiązań pozytywnych, ukierunkowanych 
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na realizację podmiotowego wymiaru procesu kształcenia, a także wyraźnego odcinania się 

od praktyk przestarzałych, nieskutecznych, wreszcie takich, które jedynie stwarzają pozory 

komunikacji. Refleksja ta musi być prowadzona na wielu poziomach organizacji procesu 

kształcenia, a zatem wiązać się z: doborem materiałów lekcyjnych, wyborem odpowiednich 

rozwiązań dydaktycznych (strategie, metody, formy organizacyjne), stylem nauczania, sztuką 

zadawania pytań, reakcjami na zachowania lekcyjne, kontaktami interpersonalnymi, 

formułami zadań domowych i prac pisemnych oraz formami ich ewaluacji. 

 Rozwinięciem wyżej charakteryzowanej grupy tekstów są artykuły zgromadzone pod 

wspólną formułą Programowe deklaracje, które wiążą się z instytucjonalnymi 

uwarunkowaniami edukacji kulturowo-literackiej oraz poszukiwaniem rozwiązań 

koncepcyjnych, mogących przeciwdziałać negatywnym tendencjom i otwierać praktykę 

kształcenia na realizację założeń edukacji ukierunkowanej antropocentrycznie. Kluczową rolę 

pełni tu nauczyciel, odpowiedzialny za budowanie podmiotowych relacji w szkole. Artykuł 

Problemy z autorytetem nauczyciela we współczesnej szkole akcentuje znaczenie nauczyciela-

wzoru w pedagogice i dydaktyce przedmiotowej. Osadzenie refleksji na gruncie opracowań 

teoretycznych otwiera możliwość do przedstawienia rozpoznań badawczych (opartych na 

wypowiedziach uczniów i nauczycieli) związanych z rozumieniem idei autorytetu oraz roli, 

jaką powinien on spełniać w systemie szkolnym. Otrzymane dane ukazują rozdźwięk między 

stanem faktycznym a tym pożądanym, co jednak nie może zwalniać szkoły z dążeń  

do realizacji celów ukierunkowanych na realizację jej podstawowych zadań wychowawczych. 

Stąd potrzeba oparcia edukacji na fundamentach aksjologicznych, a zwłaszcza respektowania 

wartości wolności – w przestrzeni jej oddziaływania możliwe wydaje się utrzymanie 

autorytetu nauczyciela jako przewodnika uczniów w procesie kształtowania przez nich 

tożsamości. 

 Zagadnienie natury ogólnej, ujęte w powyższym artykule, ukonkretniłem, wspierając 

się możliwościami, które w dydaktyce języka polskiego mogą ujawniać się  

w obrębie kształcenia kulturowo-literackiego. W tekście Co, dlaczego i jak czytać  

z młodzieżą? Refleksje nad lekturą „Mojego drzewka pomarańczowego”  

J. M. de Vasconcelosa i „Zabić drozda” H. Lee punktem wyjścia jest teza o problemach  

z czytelnictwem wśród współczesnych uczniów, którym w niewystarczającym stopniu 

przeciwdziała polityka oświatowa. Na tym tle przywołane zostają przykłady kanonicznych 

utworów literackich, utrwalonych w tradycji dydaktycznej, które, z różnych przyczyn, są 

odrzucane przez (nie?)czytającą młodzież. Ujęcie to uzasadnia potrzebę szukania dla szkoły 

nowych tekstów, które mogą zainteresować uczniów, motywować ich do lektury  
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i aktywności lekcyjnej, równocześnie prezentujących odpowiedni poziom artystyczny. 

Egzemplifikację stanowią tu powieści J. M. de Vasconcelosa i H. Lee. Poszukiwanie 

możliwości „odzyskania czytelnika” musi się zatem wiązać z rewizją dotychczasowych 

przyzwyczajeń lekturowych nauczycieli. Kluczem do powodzenia jest dobór takich tekstów, 

które mogą aktualizować się w polu doświadczeń i przeżyć uczniów, a także projektowanie 

ich odbioru, uwzględniające wszelakie stałe i zmienne uwarunkowania procesu lektury. 

 Refleksje nad rolą edukacji kulturowo-literackiej skłoniły mnie do baczniejszego 

studiowania możliwości, które zostały zadekretowane w Podstawie programowej oraz 

programach nauczania. W artykule Treści aksjologiczne w programach nauczania języka 

polskiego na poziomie szkoły gimnazjalnej – diagnoza i refleksja krytyczna fundamentem 

prezentowanych rozważań było przekonanie o wadze wychowawczych zobowiązań szkoły. 

Punktem odniesienia była Podstawa programowa z 2009 roku. Przebadana została ona pod 

względem występowania w niej treści i zagadnień natury aksjologicznej, co skutkowało 

negatywną oceną wspomnianego dokumentu. Właściwym przedmiotem analizy było osiem 

wybranych programów dla klas gimnazjalnych. Wyniki badań prowadziły do konkluzji 

zasadniczo odsłaniających  słabość edukacji aksjologicznej w analizowanych materiałach. 

Uwidoczniły się zapędy do ujęć deklaratywnych lub marginalizujących kwestię wartości (to 

rezultaty określonego kształtu Podstawy programowej), brak uporządkowania w prezentacji 

aksjologicznego uniwersum, wyraźne ograniczenie podmiotowości ucznia. Badany materiał 

unaocznił także cztery podstawowe tendencje w prezentacji zagadnień aksjologicznych, przy 

czym za ujęcie akceptowalne w zasadzie można uznać jedynie eksponowanie wartości  

w powiązaniu z rozwojem osobowym ucznia. Koncepcję taką egzemplifikuje program To 

lubię!. Dopełnieniem wskazanych uogólnień są ujęcia problemów szczegółowych, powiązane 

z konkretnymi programami nauczania. Analizowany materiał jest podstawą do refleksji 

krytycznej nad obecnością aksjologii w szkole, która wypierana jest przez wymagania 

nakreślone przez Podstawę programową i kształt egzaminów, zamykających poszczególne 

etapy kształcenia. Tak sformułowanej diagnozie przyświeca przekonanie o potrzebie 

wzmocnienia instytucjonalnego wpływu wychowawczego szkoły, opartego na poważnie 

traktowanej podmiotowości ucznia i nauczyciela, wolnego od indoktrynacji, doraźnego 

interwencjonizmu i działań prowizorycznych.  

Powyższe konkluzje uznaję za istotne dla projektowania kształcenia, które opierać się 

musi na poszanowaniu dla wolności człowieka – ucznia, który w okresie dorastania 

potrzebuje nie tyle opanowania określonych umiejętności, często nieużytecznych poza 
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formułą egzaminu, ale poszukuje ważnych życiowo rozpoznań aksjologicznych, szuka 

odpowiedzi na pytania o podstawowe problemy egzystencjalne. 

 Tekst Co czytać we współczesnej szkole? Wobec kanonu - kryteria doboru lektury 

(szanse, możliwości, zagrożenia) wynikał z potrzeby uogólnienia dla poszukiwanej formuły 

kształcenia w odniesieniu do lektur szkolnych. Wcześniejsze poszukiwania wartościowych, 

nowych tekstów stały się dla mnie fundamentem do wypracowania uniwersalnych kryteriów 

doboru lektury szkolnej, które mogłyby w rękach nauczycieli stać się narzędziem kreowania 

edukacji kulturowo-literackiej na miarę potrzeb współczesnych uczniów. Tę propozycję 

poprzedzają rozważania na temat rozumienia kanonu szkolnego oraz uwarunkowań szkolnej 

lektury. Uzasadniają one określony kształt proponowanych w dalszej części artykułu 

kryteriów. Te z kolei są punktem wyjścia do wskazania możliwych szans i zagrożeń 

szkolnego czytania, zaś konkluzja nawiązuje do akcentowanego przez Annę Janus-Sitarz 

odzyskania czytelnika dla lektury, które musi stanowić kluczową wartość edukacji szkolnej, 

nawet kosztem rezygnacji z tzw. dzieł kanonicznych, utrwalonych w tradycji i historii 

literatury. 

 Domknięciem tego aspektu problemowego jest artykuł Program nauczania języka 

polskiego w systemie oświatowym i organizacji procesu dydaktycznego - miejsce, rola, 

struktura dokumentu. Celem artykułu było uchwycenie specyfiki i znaczenia programu 

nauczania, usankcjonowanej tradycją formy organizacji procesu kształcenia, jego roli  

w projektowaniu oraz wdrażaniu określonych rozwiązań dydaktycznych. Ponowne sięgnięcie 

po zagadnienie, którym zajmowałem się na poziomie szczegółowym, prowadzić miało  

do uogólnień i uchwycenia mechanizmów kształtowania oblicza edukacji szkolnej. Aby było 

to możliwe, prześledzone zostały ujęcia teoretyczne z zakresu pedagogiki i dydaktyki ogólnej 

oraz historia programu jako dokumentu ugruntowanego w polskiej tradycji dydaktycznej  

od czasów oświecenia. Pozwoliło to pokazać jego ewolucję, zmienne i stałe elementy 

struktury, możliwą wariantowość, a także sposób obecności na rynku wydawniczym i wpływ 

na edukację. Stworzyło możliwość do zastanowienia się także nad jego funkcją dawniej i dziś, 

w kontekście zachodzących zmian, ograniczeń, nadchodzącej wówczas reformy strukturalno 

-programowej -  a co za tym idzie -  w przededniu ogłoszenia Podstawy programowej z 2017 

roku. 

 Aby myślenie koncepcyjne nie sytuowało się jedynie na poziomie teoretycznym, 

wymaga podjęcia działań projektujących i prób realizacyjnych. Dlatego tę część cyklu 

otwiera artykuł Polski rock w edukacji aksjologicznej gimnazjalistów. Na przykładzie 

wybranych utworów Budki Suflera i Lady Pank, akcentujący dydaktyczny potencjał tekstów 
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analizowanych piosenek, które, choć przynależne do nurtu popkultury, mogą inspirować 

edukację ukierunkowaną na odkrywanie wartości uniwersalnych, kształtować wrażliwość 

odbiorców, otwierać ich na literaturę trudniejszą, operującą bardziej skomplikowanymi 

formami wyrazu artystycznego. 

 Artykuł W poszukiwaniu sensu życia. „Sunset Limited” Cormaca McCarthy’ego jako 

dramat o ludzkim byciu w świecie jest wyrazem potrzeby szukania tekstów literackich 

kulturowo nośnych, które mogą stanowić dla nauczyciela inspirację do realizacji założeń 

dydaktyki respektującej podmiotowość człowieka i jego prawo do szukania w literaturze 

rozpoznań istotnych dla kształtu ludzkiej egzystencji. Sięgnięcie do utworu Cormaca 

McCarthy’ego, wynikające z osobistych pasji, ma uzasadnienie ze względu na oryginalność 

literacką amerykańskiego autora, ale i siłę wyrazu jego dramatu (czy, jak chcą krytycy, 

„powieści w formie dramatu”, nawiązującej do bogatej tradycji gatunkowej), który dotyka 

spraw ważnych zawsze i wszędzie, aktualnych zwłaszcza w refleksji współczesnego 

człowieka rozdartego między skrajnymi systemami aksjologicznymi. Idea wykorzystania 

Sunset Limited (przedstawionego w artykule w kontekście twórczości autora Krwawego 

południka) w szkole wyrasta także z przekonania, że lekcje języka polskiego powinny być 

czasem, w którym młodzi ludzie mogą dyskutować o tym, co ich porusza, co jest istotne dla 

kształtowania się ich osobowości, budowania indywidualnych systemów wartości. Bogate 

zaplecze intelektualne analizowanego utworu stanowi tu istotny walor – pobudzać może  

do poznania rozmaitych systemów filozoficznych i światopoglądów, które wprzęgnięte są  

w dyskusję pomiędzy rozumem a wiarą, śmiercią a życiem, ale także kulturą a naturą.  

 Centralnym punktem tej części prezentowanego cyklu tematyczno-problemowego jest 

publikacja książkowa W stronę lektury, wysoko oceniania przez recenzujących ją prof. dra 

hab. Zenona Urygę i prof. dra hab. Henryka Gradkowskiego. Powstała ona jako wynik 

gromadzenia szkolnych doświadczeń praktycznych i nadbudowywania nad nimi złożonej 

refleksji naukowej, podporządkowanej antropocentrycznej koncepcji kształcenia w materii 

kulturowo-literackiej. Książka składa się z 11 rozdziałów, uporządkowanych  w trzech 

zasadniczych częściach (Mity wiecznie żywe. By „czytać siebie i świat”; W poszukiwaniu 

lektury; W poszukiwaniu ważnych tematów, wartościowych tekstów), poprzedzonych 

wywodami teoretycznymi, które mają na celu organizowanie lektury, wprowadzają  

w metodologię postępowania badawczego oraz przynoszą obraz praktyki i autorskich 

doświadczeń nauczycielskich. Uzasadniają one także zasadność proponowanej lektury, 

wskazują kryteria jej doboru [opracowałem je i szeroko przedstawiłem w tekście: Co czytać 
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we współczesnej szkole? Wobec kanonu - kryteria doboru lektury (szanse, możliwości, 

zagrożenia)], poddają analizie bieżącą rzeczywistość edukacyjną.  

Zgromadzone w tomie artykuły można podzielić na trzy grupy. Po pierwsze, są to  

3 teksty nowe, wcześniej nie publikowane, powstałe na użytek niniejszego tomu. Podobnie 

jak pozostałe artykuły, oparte są na doświadczeniach lekcyjnych, zweryfikowanych  

w praktyce szkolnej (Stawić czoło złu. „Zabić drozda” Harper Lee w szkole?; Jak czytać 

poezję w szkole podstawowej? „Ballada o zejściu do sklepu” Mirona Białoszewskiego  

w klasie szóstej; „Są tacy, co zostają w domu, i tacy, co odchodzą”. Jak można czytać 

opowieści o Muminkach w szkole podstawowej?).  

Drugą grupę stanowią 4 teksty, które są zmodyfikowanymi, znacznie rozszerzonymi  

i dostosowanymi do wydawnictwa zwartego wersjami tekstów, które w latach 2011-2015 (po 

doktoracie) były publikowane na łamach czasopism dydaktycznych i w monografiach 

wieloautorskich (Potomkowie Heraklesa – bohaterowie masowej wyobraźni; O wartościach 

sportu i nie tylko. „Nurmi” Kazimierza; Gdy trzeba szybko dorastać… Most do Terabithii 

Katherine Paterson w szkole podstawowej; Czy można być dorosłym pięciolatkiem? „Moje 

drzewko pomarańczowe” Josė Mauro de Vasconcelosa w pierwszej gimnazjalnej
2
).  

W ostatniej grupie znalazły się 4 teksty publikowane przed obroną doktoratu (Norwid  

i sprawa Sfinksa w III gimnazjalnej; Wieża Babel – historia „wiecznego” pomieszania i wizja 

kryzysu cywilizacji; Historia niezwykłego napadu – „Powrót taty” Adama Mickiewicza  

w klasie czwartej szkoły podstawowej; „Wolej w okienko”, czyli praca nad sprawozdaniem  

w szkole podstawowej), istotne dla wartości niniejszej publikacji. Zamieszczone w niniejszym 

tomie zostały poddane większym lub mniejszym modyfikacjom, dostosowane do nowej 

sytuacji edukacyjnej i usytuowane w nowym kontekście, niemniej, z racji na czas powstania 

ich pierwotnych wersji, wyłączam je z materiałów przedstawionych do oceny dorobku 

habilitacyjnego.  

Inspiracją do powstania książki była chęć popularyzowania zweryfikowanych 

projektów lekcji oraz mojego dorobku naukowego i dydaktycznego w szerszych kręgach 

odbiorców, zwłaszcza wśród nauczycieli. Jest ona równocześnie zapisem moich doświadczeń 

szkolnych, relacji z uczniami, które tworzyły się i pogłębiały w trakcie rozmów o tekstach, 

formujących moją osobowość, przede wszystkim nauczyciela, ale także dydaktyka wiernego 

                                                      
2
  Do zawartych w nim ustaleń sięga np. Bożena Olszewska pisząc o Oskarze i pani Róży. Zob. B. Olszewska, 

Niezwykłe listy małego chłopca do Pana Boga, czyli „Oskar i pani Róża” Erica-Emmanuela Schmitta  

w edukacji szkonej, [w:] Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej, red. B. Kędzia-Klebeko,  

L. Jazownik, Szczeciń-Zielona Góra 2016. 
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empirii. Dowodem na to, że w ustawicznie reformowanej szkole kształcenie i wychowanie 

musi opierać się na wyraźnym i uniwersalnym fundamencie aksjologicznym. 

Zaprezentowane w publikacji interpretacje oparte zostały na wypróbowanym 

fundamencie hermeneutycznym, stanowiły kanwę do rozbudowanych komentarzy i ujęć 

metodycznych. Przygotowany materiał został podzielony na projekty zanurzone  

w starożytnych archetypach (część I - przywoływanych przez teksty mityczne bądź 

bezpośrednio się do nich odwołujące, aktualizujące się w dorobku antycznym Greków,  

a także źródłach judajskich), artykuły stanowiące kontekstową propozycję szkolnego 

opracowania trzech wybitnych powieści z literatury powszechnej (część II - przypisanych do 

literatury dla dzieci i młodzieży), wreszcie rozprawy oparte na starszej lub nowszej klasyce 

literackiej bądź odwołujące się do innych uznanych tekstów, obecnych w tradycji 

dydaktycznej (część III). Zamierzoną wartością całej publikacji jest przedstawienie 

praktycznych przykładów „dobrej roboty” i pokazanie możliwości pracy z literaturą znaną  

i mniej znaną w szkole, a także inspirowanie nauczycieli do odkrywania dróg kształcenia 

kulturowo-literackiego, ale przede wszystkim pojmowania godzin polskiego jako form 

szukania porozumienia z uczniem, budowania podmiotowego wymiaru edukacji  

w konkretnym doświadczeniu lekcyjnym. 

 Domknięcie tej części cyklu stanowi artykuł W poszukiwaniu lekturowego oddechu. 

Film i książka „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” jako pozycja uzupełniająca w klasach 

siódmych i ósmych, który osadzony jest już w nowej sytuacji szkoły po reformie strukturalnej 

i programowej. Została w nim zawarta propozycja metodyczna, która, wielokrotnie 

zweryfikowana w praktyce, może stanowić dla nauczyciela języka polskiego szansę  

na poszukiwanie alternatywy dla tradycyjnego i rozbudowanego kanonu lektur szkolnych, 

przewidzianego w nowej Podstawie programowej z 2017 roku. Niniejszy tekst wyrasta  

z przekonania i założenia, że lektura szkolna musi być dla ucznia motywująca, musi wiązać 

go ze sprawami życiowo ważnymi, a edukacyjna współczesność wymaga od nauczyciela 

sięgania po teksty, które mogą przynosić przyjemność czytania, inspirować wartościową 

rozmowę lekcyjną, budować relacje między podmiotami edukacji, wreszcie reprezentują 

odpowiednią wartość artystyczną.  

 Omawiany cykl problemowy zamykają dwa teksty, które diagnozują mechanizmy 

odbioru lektury, pokazują drogi docierania do materiałów recepcyjnych za pomocą 

swobodnych wypowiedzi. Artykuł Organization of School Reading: the Role and Significance 

of Students’ Open Interpretations (swobodne wypowiedzi) przedstawia problem  

z czytelnictwem w Polsce w kontekście zmian, jakie dokonały się w rzeczywistości 
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postmodernistycznej, szczególnie pod wpływem zjawisk towarzyszących rozwojowi nowych 

mediów. Na tym tle ukazana jest sytuacja kanonu w kształceniu kulturowo-literackim. 

Prezentowane w tekście wywody są punktem odniesienia dla propozycji rozwiązań, które 

mają pozytywnie warunkować kształt i charakter szkolnego czytania. Dla potrzeb odbiorcy 

międzynarodowego i spójności ujęcia zreferowane w nim zostały opracowane przeze mnie 

kryteria doboru lektury szkolnej (szczegółowiej opisane w tekście Co czytać we współczesnej 

szkole?... i przypomniane w książce W stronę lektury). Stanowiło to niezbędny punkt wyjścia  

do zaprezentowania możliwości, jakie dla kształcenia mogą stanowić swobodne wypowiedzi, 

organizujące przebieg wstępnych zajęć z lektury. Konkretyzują je schematy wariantów lekcji, 

z wykorzystaniem tego rozwiązania dydaktycznego. Z kolei tekst O wartościach w świetle 

swobodnych wypowiedzi uczniów. Przestrzeń aksjologicznego projektowania sytuacji 

lekturowej to w pewien sposób rozwinięcie zagadnień charakteryzowanych w wcześniejszym 

artykule. Powtarza on, tym razem dla rodzimego odbiorcy, idee propagowane  

we wcześniejszym szkicu, sposoby organizacji zajęć z wykorzystaniem swobodnych 

wypowiedzi uczniowskich, zaś na przykładzie recepcji rozmaitych dzieł pokazuje, jak 

zmienia się świadomość aksjologiczna współczesnych pokoleń uczniów, która ujawnia się  

w ich stosunku do opracowanych w szkole tekstów kultury. Oba teksty ukazują także 

praktyczne możliwości integracji w obrębie przedmiotu - łączenia w szkole kształcenia 

literacko-kulturowego i językowo-kulturowego. Egzemplifikację stanowi zgromadzony 

materiał – zanotowane wartościujące wypowiedzi uczniów klas gimnazjalnych. Niniejsze dwa 

artykuły domykają myślowo opisywany cykl problemowy oraz stanowią punkt wyjścia do 

moich dalszych, planowanych badań nad miejscem i rolą swobodnych wypowiedzi  

w procesie kształcenia.  

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych: 

Opisane wyżej i przedstawione do oceny osiągnięcie w formie jednotematycznego cyklu 

naukowego dopełniają teksty, układające się w zestawienia tematyczno-problemowe, wokół 

których koncentrowały się moje badania, powstające rozprawy i artykuły. Zaliczam do nich 

następujące cykle: 

1. Rola i miejsce podręcznika w dydaktyce literatury i języka polskiego. 

2. Wartości w przestrzeni edukacyjnej i kulturowej. 

3. Interpretacje i projekty ukierunkowane metodycznie. 

4. Media i popkultura w edukacji. 

5. Problemy edukacji językowo-kulturowej. 

6. Problemy interpretacji literaturoznawczych. 
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7. Organizacja oświaty w polskim systemie edukacyjnym – dawniej i dziś (w ujęciach 

naukowo-publicystycznych). 

 Pierwszy krąg publikacji skupia się wokół roli i miejsca podręcznika w dydaktyce 

polonistycznej, ze szczególnym ukierunkowaniem na kwestie literatury i kultury. 

Zainteresowanie tym tematem pojawiło się u mnie już w trakcie studiów (praca magisterska 

poświęcona analizie monograficznej podręczników Do Itaki). Zagadnieniu podręczników 

poświęciłem także rozprawę doktorską zatytułowaną Pejzaż aksjologiczny  

we współczesnych podręcznikach gimnazjalnych do literatury i kultury, której broniłem  

w 2007 roku. Poddałem w niej obserwacji dwanaście kompletów podręczników do literatury  

i kultury, analizując zaproponowane w nich koncepcje, elementy ich struktury (teksty, 

obudowę dydaktyczną, formułę edytorską), badając równocześnie wpisany w nie obraz świata 

wartości. Fundamentem prowadzonych tam rozważań uczyniłem obszerną literaturę z zakresu 

aksjologii, równocześnie mocując swe rozważania na tle publikacji dydaktycznych, 

psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, a także literaturoznawczych. Badane  

w podręcznikach wartości podzieliłem na trzy kategorie: moralne, estetyczne oraz społeczno 

-kulturowe, wspierając wskazaną typologię szczegółowymi analizami o charakterze 

ilościowym i jakościowym.  

 Udoskonaloną i znacznie zmienioną wersję rozprawy doktorskiej opublikowałem  

w 2016 roku. Nosi ona tytuł Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach 

gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999-2005), a jej recenzentem 

wydawniczym była prof. dr hab. Barbara Myrdzik. Czas, który upłynął od prowadzonych 

przeze mnie badań, wpłynął zasadniczo na kształt i charakter niniejszej publikacji. Wskazane  

w tytule rozszerzenie (kategorię pejzażu zastąpiła przestrzeń) objęło wyniki nowych badań 

nad aksjologią wśród dzieci i młodzieży, a także wyznaczyło obszerniejszy kontekst 

kulturowy, w obrębie którego wyłoniły się nowe problemy i zagadnienia konieczne do 

uwzględnienia w teoretycznej części przygotowanej książki. Pogłębione zostały w niej 

zagadnienia związane z kategoriami regionalizmu i globalizacji, szerzej ujęto także problemy 

związane z tendencjami postmodernistycznymi. Wiązało się to z aktualizacją i rozszerzeniem 

zawartych w publikacji zestawień bibliograficznych. Nowym zagadnieniem w monografii 

było także opracowanie pojęcia przestrzeni, kluczowego dla prowadzonych w niej rozważań. 

W rozdziale poświęconym wartościom społeczno-kulturowym, nazywanym także 

wartościami dziedzictwa kulturowego, znacząco rozszerzono także zagadnienia związane  

z problemem tożsamości, eksponując perspektywę egzystencjalną ucznia. Wyeksponowano 

sprawy związane z tożsamością kulturową, zwrócono uwagę na tożsamość narodową  
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- pierwiastki te były zaledwie zasygnalizowane lub nieobecne w doktorskim pierwowzorze 

pracy. Kluczowa stała się weryfikacja perspektywy ujęcia tematu: aktualność ustąpić musiała 

spojrzeniu historycznemu. Ta konieczność zmiany, podyktowana upływającym czasem, 

okazała się, w mojej ocenie, pewną wartością dla opisywanej tutaj publikacji, gdyż otworzyła 

drogę do refleksji post factum, pozwoliła mi na dystans w ponownym komentowaniu  

i ocenianiu prezentowanych rozwiązań podręcznikowych, umożliwiła ukazywanie ich przez 

pryzmat dokonujących się zmian. Niezmiernie ucieszył mnie fakt zauważania niniejszej 

publikacji w kręgach dydaktycznych. Opisywana monografia wysoko została oceniona  

w recenzji dr hab. Marty Szymańskiej, prof. UP
3
. Publikację tę na III Kongresie 

Dydaktycznym w Lublinie przywoływał prof. dr hab. Jerzy Kaniewski
4
. Odwoływał się do 

niej prof. dr hab. Zenon Uryga
5
. Książka zainteresowała także prof. dra hab. Ryszarda 

Jedlińskiego, który swe tezy podpierał odwołaniami do jej treści w jednym ze swoich 

artykułów
6
.  

 Dopełnieniem tego obszaru są 2 kolejne teksty związane z podręcznikiem. Artykuły 

Rola obrazu w edukacji szkolnej… oraz Obraz we współczesnych podręcznikach szkolnych… 

stanowią rozwinięcie zagadnień związanych z obecnością ikonografii w książkach szkolnych, 

po części uzupełniające się, ale kierowane do różnych odbiorców. W niniejszych rozprawach 

ukazywałem rozmaite formy obecności obrazów w podręcznikach, ilustrując je przykładami. 

 W tematyce podręcznika traktowanego jako narzędzie kształcenia sytuują się także  

3 artykuły poświęcone obecność w książkach szkolnych klasyków polskiej literatury (Lektura 

Norwida we współczesnych podręcznikach…; Metodyczny miszmasz, czyli o czytaniu 

rodzimych klasyków…) oraz sposobom prezentowania w nich poezji współczesnej (Metodyka 

niesprzyjająca rozwojowi, czyli o tym, jak „czyta się” poezję współczesną…). Analizy, 

uwzględniające podręczniki gimnazjalne i te przeznaczone dla szkoły podstawowej, skupiają 

się przede wszystkim na sposobie ujmowania liryki w odbudowie dydaktycznej.  

 Za istotny element niniejszego obszaru badawczego uznaję także artykuł Warstwa 

aksjologiczna w podręcznikach do języka polskiego. Korzystając ze swoich doświadczeń  

                                                      
3
 M. Szymańska, Od piękna do dobra – świat wartości w podręcznikach gimnazjalnych, „Annales Universitatis 

Pedagogice Cracoviensis. Studia At Didacticum Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia”, Kraków 

2018, z. 9. 
4
 J. Kaniewski, Miejsce aksjologii w podręcznikowej interpretacji tekstów kultury na etapie gimnazjalnym 

[wystąpienie z dn. 23.11.2018]. 
5
 Z. Uryga, Dorobek gimnazjalnych podręczników literatury (Próba oceny zamkniętego doświadczenia),  

[w:] Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników 

Szkolnych, t. XV, red. G. Chomicki, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2017. 
6
 R. Jedliński, Problematyka aksjologiczna w nowej Podstawie programowej – język polski – kl. IV-VIII, 

„Annales Universitatis Pedagogice Cracoviensis. Studia At Didacticum Litterarum Polonarum et Linguae 

Polonae Pertinentia”, Kraków 2018, z. 9. 
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w analizie rozmaitych książek szkolnych, pokazuję w nim sposób ujawniania się aksjologii  

w strukturze podręcznika.  

 Drugi obszar badawczy wiąże się z zagadnieniem wartości w przestrzeni 

edukacyjnej, a także szerzej, kulturowej. Wskazuję to pole rozważań czyniąc zastrzeżenie, że 

tematyka ta, choć wyodrębniona na potrzeby uporządkowania dorobku naukowego, przewija 

się do pewnego stopnia przez zdecydowaną większość moich prac naukowych.  

 Wskazać chciałbym tu przede wszystkim na 3 artykuły publikowane na łamach 

„Nowej Polszczyzny” (Wartości moralne w edukacji polonistycznej (część I) i Wartości 

moralne w edukacji polonistycznej (część II); Ideał i wzorzec w edukacji szkolnej
7
), które  

w dużej mierze skupiają się na popularyzowaniu badań, którymi zajmowałem się w pracy 

doktorskiej. Publikowane po obronie doktoratu, stały się ujęciami autonomicznymi, 

wzbogacone zostały o nowe treści, częściowo przystosowane do docelowego odbiorcy 

czasopisma - nauczyciela.  

 Ten krąg badawczy dopełniają 2 teksty poświęcone rodzinie oraz tożsamości 

wielokulturowej. Pierwszy artykuł (Rodzina – przestrzeń aksjologicznego bezpieczeństwa…), 

którego fundament stanowi przegląd badań o wyborach aksjologicznych młodych ludzi 

(uczniów, studentów, ale i nauczycieli), pokazuje także funkcję i znaczenie rodziny  

w odniesieniu do ujęć literackich i archetypów kulturowych, próbuje określić przestrzenie jej 

rozumienia w języku. Drugi osadzony jest na tle aktualnych problemów związanych  

z tożsamością współczesnego człowieka, deklarowanymi i wybieranymi przez niego 

wartościami (Tożsamość wielokulturowa? Dialog z Innym…). Stanowi próbę stawiania pytań 

o przestrzenie integracji międzyludzkiej, bariery związane z akceptacją tego, co odmienne, 

próbuje szukać dróg nakreślenia złożonego obrazu człowieka początków XXI wieku, którego 

tożsamość formuje się pod wpływem postmodernistycznych tendencji, kształtujących sposób 

postrzegania świata i innych ludzi przez daną jednostkę. Luźnym nawiązaniem do 

problematyki aksjologicznej jest także referat W poszukiwaniu archetypu nauczyciela. 

Rozważania w świetle koncepcji Berniego Neville’a (oddany do druku, przed procedurą 

recenzyjną).  

 Trzeci blok tematyczno-problemowy skupia się wokół interpretacji dzieł literackich 

i wyrastających na ich podstawie projektów metodycznych, które zostały zweryfikowane  

                                                      
7
 Mimo iż tekst ten powstał stosunkowo dawno, korzystała z niego dr hab. Iwona Morawska, wypowiadając się 

na konferencji naukowej w Łodzi na temat edukacji kulturowo-literackiej w świetle zmian, które wprowadziła 

do kształcenia Podstawa programowa z 2017 roku. Por. I. Morawska, Edukacja kulturowo-literacka 

„ekranowych czytelników” w świetle nowej „Podstawy programowej” [referat wygłoszony 25.09.2017 na 

konferencji Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku organizowanej przez Uniwersytet Łódzki]. 
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w „żywym nauczaniu i uczeniu się”. W jego obrębie sytuują się artykuły, które powstawały  

w zasadzie podczas całej mojej dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej. 

Opierają się one na literaturoznawczej analizie i interpretacji dwuadresowej literatury dla 

dzieci i młodzieży (np. Kapitan Blood kontra Jack Sparrow… lub „Zabić drozda” Harper 

Lee – przełamywanie szkolnego tabu…) oraz „dorosłej” literatury (np. „Z legend dawnego 

Egiptu” we współczesnej szkole…), którą proponowałem do lektury szkolnej na różnych 

poziomach kształcenia. W większości przyjmują one formę studiów, innym razem mają 

jedynie charakter zarysowy (np. Za pośrednictwem literatury…). Wiążą się z czytaniem 

przede wszystkim dzieł prozatorskich, okazjonalnie także poezji (np. Wielcy sportowcy  

w poezji Kazimierza Wierzyńskiego…). 

 Analizowane i proponowane do opracowania szkolnego dzieła prezentowane są 

zazwyczaj w rozbudowanych kontekstach, ujęte w autorskie cykle lekcyjne, oparte na moim 

wieloletnim doświadczeniu praktycznym. Ogniskowane są one w ujęciach problemowych, 

poświęconych namysłowi nad podstawowymi kategoriami aksjologicznymi. Teksty te były 

publikowane na łamach „Nowej Polszczyzny”, „Polonistyki”, a także w monografiach 

wieloautorskich. Cztery z nich w zmienionych wersjach zostały opublikowane także  

we wskazanej przez mnie w obrębie podstawowego osiągnięcia monografii pt. W stronę 

lektury (teksty o: Heraklesie, Nurmim Wierzyńskiego, powieściach Most do Terabithii oraz 

Moje drzewko pomarańczowe). Jeden z artykułów wskazanych w niniejszym bloku 

zredagowałem wraz ze swoją studentką (z Martą Janeczek: „Czarny młyn” Marcina 

Szczygielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum…). W tym obszarze mieści się jeszcze 

ukierunkowany metodycznie tekst poświęcony literackiej trylogii Jose Mauro  

de Vasconcelosa (tekst Zeze – historia dojrzewania w trzech odsłonach…)
8
.  

 Czwarty obszar badawczy wiąże się z zagadnieniem obecności mediów i kultury 

popularnej w dydaktyce literatury. Powstałe teksty (łącznie 8) są m.in. rezultatem 

poszukiwania potencjału edukacyjnego  fabularnych gier komputerowych, które w ujęciach 

badawczych poddawałem wielorakim analizom ze względu na ich strukturę i właściwości, 

znaczenie dla rozwijania kompetencji przedmiotowych u uczniów, specyfikę prezentowanej 

w nich aksjologii, osadzonej w kontekście kultury popularnej (Gry komputerowe w szkole. 

Edukacyjne walory cRPG; Komputerowe RPG – dydaktyczna okazja czy wychowawcza 

pułapka?; Komputerowe RPG w szkole). Waloryzacji zjawisk tej kultury poświęciłem także 

artykuł na temat obecności archetypu Heraklesa we współczesnym kinie, dokonując 

                                                      
8
 Został on przyjęty do druku w 2015 roku i zaakceptowany w recenzjach, ale z powodu problemów 

wydawniczych ciągle jeszcze czeka na druk. 
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krytycznej analizy dwóch hollywoodzkich produkcji filmowych (Rozbrajanie filmowego 

kiczu. Mit o Heraklesie na szklanym ekranie). 

Zajmowało mnie także wykorzystanie technologii dla podniesienia wydajności 

procesu kształcenia oraz rozwijania perspektywy samokształcenia za pośrednictwem 

możliwości oferowanych przez media Web 2.0 czy media Web 3.0. Powyższe zagadnienia 

starałem się jednak porządkować w perspektywie antropocentryczno-kulturowej (3 artykuły: 

Nowoczesne TI w procesie samokształcenia polonistycznego; Samokształcenie polonistyczne  

a technologia informacyjna – skrócona wersja wcześniejszego tekstu; Czy dialog z uczniem 

jest możliwy? O technologii informacyjnej - refleksja antropocentryczna – tekst powstały  

na potrzeby popularyzacji wiedzy w kręgach nauczycielskich, rozszerzający perspektywę 

spojrzenia na technologię informacyjną w kontekście edukacyjnym).  

Za szczególnie ważny w tym obszarze badawczym uznaję artykuł Koniec ekranowego 

czytelnika?, który był bezpośrednim odniesieniem do koncepcji ekranowego czytelnika  

i ekranowego czytania wypracowanej przez prof. dr hab. Anielę Książek-Szczepanikową. 

Odwołując się do prac wspomnianej autorki dowodziłem, że rozwój mediów elektronicznych 

zmodyfikował mechanizmy odbioru literatury i innych przekazów kulturowych  

u współczesnych uczniów. Formuła interaktywnego odbiorcy oraz rezultaty moich dociekań 

okazały się na tyle interesujące, że zechciała z niej skorzystać prof. dr hab. Maria 

Kwiatkowska-Ratajczak w redagowanym przez siebie podręczniku akademickim
9
. 

Kolejny, piąty obszar moich badań wiązał się z kształceniem językowym 

widzianym w szerszej perspektywie kulturowej (łącznie 4 opublikowane artykuły). Jako 

literaturoznawca, przygotowując teksty w tym obszarze badawczym, współpracowałem z dr 

hab. Martą Szymańską, prof. UP, dzięki której mogłem zgłębiać niektóre szczegółowe 

problemy z powyższego zakresu. Wspólnie napisaliśmy 3 artykuły (O sztuce pięknej  

i niepotrzebnej? List w szkole …; English Loanwords in the Language of Young, 

Contemporary Computer Gamers; Język współczesnych uczniów…). Rezultatem mojego 

usamodzielnienia się w tym zakresie była publikacja w czasopiśmie „Didacticke Studie” 

(2017) tekstu pt. Treści językowe w Podstawie programowej do języka polskiego w szkole 

podstawowej, który, wygłoszony na konferencji w Pradze, wykorzystany był w perspektywie 

porównawczej dydaktyki polskiej i czeskiej przez dra Stanislava Štěpáníka
10

.  

                                                      
9
 M. Kwiatkowska-Ratajczak, Metody, [w:] Innowacje i metody, t. 1, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Poznań 

2011, s. 379-380. 
10

 S. Štěpáník, Učitel v rozporu mezi tradicí a současností, [referat wygłoszony w Warszawie 8. 11. 2018 na 

konferencji naukowej Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem  

a kreatywnością]. 
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Dla dydaktyka zajmującego się kształceniem literackim istotna jest także umiejętność 

spojrzenia na teksty z perspektywy literaturoznawczej (kolejny obszar badawczy i cykl 

tematyczny). Starałem się podołać temu zobowiązaniu, sięgając do autorów, który 

oczarowali mnie, w jakiś szczególny sposób zwrócili moją uwagę bądź z jakichś powodów 

byli mi szczególnie bliscy, ewentualnie widziałem możliwość przełożenia badawczego 

widzenia ich twórczości na proces projektowania dydaktycznego. Stąd przedmiotem mojego 

zainteresowania stała się twórczość Kazimierza Wierzyńskiego, zwłaszcza tomik Laur 

olimpijski (3 teksty: Obraz sportu w poezji Kazimierza Wierzyńskiego; O wartościach sportu  

i nie tylko. „Nurmi” Kazimierza Wierzyńskiego…; Wielcy sportowcy w poezji Kazimierza 

Wierzyńskiego…, a także oddany w tym roku do druku artykuł „To jest ten bożek smagły…”. 

Poetycki wizerunek włoskiego mistrza…
11

) oraz dzieła Cormaca MacCarthy’ego (Ku czci 

szatana? Motyw ofiary w powieściach Cormaca McCarthy’ego ; Wędrując przez mrok. Inny 

w wybranych powieściach Cormaca McCarthy’ego; wskazany w ramach podstawowego 

osiągnięcia naukowego, ukierunkowanego dydaktycznie artykułu pt. W poszukiwaniu sensu 

życia. „Sunset Limited” Cormaca McCarthy’ego jako dramat o ludzkim byciu w świecie; 

oddany i zaakceptowany do druku jest tekst Obraz relacji międzyludzkich w świecie 

postapokaliptycznym – „Droga” Cormaca McCarthy’ego). O ile artykuły o pisarstwie 

Wierzyńskiego są odbiciem także moich sportowych pasji, o tyle w twórczości 

amerykańskiego pisarza pociąga mnie surowość, a jednocześnie poetyckość języka, sposób 

nawiązywania do archetypów i symboliki biblijnej oraz ujmowanie losów świata i człowieka 

w podstawowych kategoriach aksjologicznych. Swojego naukowego kontaktu z twórczością 

McCarty’ego nie uważam za sprawę zamkniętą
12

.  

Za dopełnienie tego bloku uznaję tekst „Rzadko na moich wargach..” Jana 

Kasprowicza jako głos sprzeciwu wobec profanacji idei patriotycznej... Podjęta przez mnie 

analiza utworu w kontekście tomiku Księga ubogich ujęta została jako głos poety w sprawie 

ojczyzny i postulowanego przez niego obrazu patriotyzmu, który był mu bliski
13

.  

Na koniec opisu cyklu chciałbym jeszcze odnotować artykuł Czas i przestrzeń  

w „Córce czarownic” Doroty Terakowskiej. Został on wygłoszony na konferencji naukowej, 

przeszedł pozytywnie procedurę recenzyjną i oczekuje na druk. 

                                                      
11

 Tekst jeszcze jest przed procedurą recenzyjną. 
12

 Planuję do niego wrócić pracami poświęconymi kreacji człowieka w jego prozie oraz filmowym ekranizacjom 

twórczości pisarza. Osobny artykuł chciałbym poświęcić także Trylogii Pogranicza McCarthy’ego, na którą 

składają się powieści: Rącze konie, Przeprawa, Sodoma i Gomora. 
13

 Usytuowanie artykułu w tomie poświęconym dyskusjom nad zagadnieniem miłości do rodzimego kraju 

pozwoliło mu wpisać się w prowadzoną z perspektywy współczesnej dyskusję nad zagadnieniem, której 

wyrazem był współredagowany przez mnie tom Powrót do Ojczyzny? 
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Ostatni blok prezentowanych przeze mnie osiągnięć określiłbym jako zestawienie 

artykułów o charakterze naukowo-publicystycznym wyraźnie ukierunkowanych na sprawy 

organizacji oświaty i kształcenia w szkolnictwie polskim (trzy opublikowane teksty). Jeden  

z nich dotyczy patologii instytucjonalnych w polskiej edukacji (Szkolna klientela). W dwóch 

kolejnych, odwołując się do bogatego dorobku Komisji Edukacji Narodowej, pokazywałem, 

w jaki sposób polska oświata oddaliła się od słusznych idei twórców osiemnastowiecznej 

reformy, deformując ich osiągnięcia i odrzucając wiele istotnych postulatów („Miałeś chamie 

złoty róg”. O chorobie szkolnictwa w Rzeczypospolitej…; Myśl oświatowa Komisji Edukacji 

Narodowej a rzeczywistość edukacyjna XXI wieku). Do tego cyklu zaliczyłbym także 

wygłoszony na Jesiennej Szkole Dydaktyków referat Suma wszystkich strachów, czyli rok z 

życia pewnej siódmej klasy albo już za rok matura, który został złożony do druku i oczekuje 

na recenzje. 

Osobną grupę w moim dorobku podoktorskim stanowią recenzje i artykuły 

recenzyjne (sześć tekstów). Dwie recenzje podręczników Barwy epok przygotowane na 

zalecenie Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności 

(całego cyklu dla liceum i poprawionego wydania do klasy pierwszej) dopełniają moją 

refleksję naukową nad rolą i wartością książki szkolnej w edukacji. Teksty poświęcone 

Kulturze popularnej w szkole (red. B. Myrdzik i M. Latoch-Zielińska), książce Barbary 

Dyduchowej Między słowem i obrazem… oraz rozległej monografii Lva Manovicha (Język 

nowych mediów) wpisują się w obszar moich zainteresowań ikonicznością oraz jej 

funkcjonowaniem w przestrzeni medialnej. Ten blok tekstów dopełniają artykuły poświęcone 

książkom Wspólnota pedagogicznego niepokoju, pod red. J. Danielewskiej oraz Literatura, 

język, dydaktyka pod red. M. Sinicy. 

Na marginesie opisanych wyżej zainteresowań i osiągnięć badawczych chciałbym 

jedynie zasygnalizować kwestie związane z dorobkiem naukowym poprzedzającym 

obronę pracy doktorskiej (osiem tekstów). Wskazuje on kierunki myślowe oraz obszary 

badawcze, które wyraźniej skonkretyzowały się w dalszej mojej działalności, ulegały 

transformacji bądź rozwinięciu (teksty: Norwid i sprawa Sfinksa…; Wieża Babel – historia 

„wiecznego” pomieszania…; „Wolej w okienko”, czyli praca nad sprawozdaniem…; Historia 

niezwykłego napadu – „Powrót taty” Adama Mickiewicza…), obrazuje także myślowy 

fundament nadbudowywanej na nim refleksji teoretycznej, wspartej praktyką szkolną. Na 

gruncie tego dorobku rozwijały się także moje zainteresowania aksjologią oraz podręcznikami 

(Formuła edytorska ikonografii…; Wartości estetyczne we współczesnych podręcznikach 

gimnazjalnych), których swego rodzaju zamknięcie stanowiła rozprawa doktorska. 
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Na koniec chciałbym jeszcze przedstawić swoje najbliższe plany badawcze. 

Zamykający opisywane podstawowe osiągnięcie habilitacyjne blok tekstów równocześnie 

otwiera nową perspektywę badań nad zagadnieniem samych swobodnych wypowiedzi. 

Oprócz wskazanych wyżej tekstów, domykających zagadnieniami odbioru opisaną przestrzeń 

dydaktyki antropocentryczno-kulturowej, napisałem i złożyłem do druku kilka kolejnych 

artykułów poświęconych właśnie temu rozwiązaniu dydaktycznemu. Do druku został przyjęty 

tekst O wartościach w świetle swobodnych wypowiedzi uczniów. Przestrzeń aksjologicznego 

projektowania… (referat wygłoszony na III Kongresie Dydaktycznym w Lublinie), będący 

obszerniejszą wersją artykułu publikowanego na łamach czasopisma „Polonistyka. 

Innowacje” oraz opracowanie Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu językowym  

i literacko – kulturowym, które zostało już zaakceptowane do druku w czeskim periodyku 

„Didacticke Studie”. Oprócz tego jestem autorem trzech innych, powiązanych z tym zakresem 

tematycznym tekstów (Słowa uwolnione. Swobodne wypowiedzi uczniów jako droga 

wyzwolenia aktywności twórczej… - Ustka, oddany do druku w 2018; Swobodne wypowiedzi 

w procesie wychowania do lektury - Rzeszów, oddany w 2018; Świat wartości współczesnej 

młodzieży a klasyka literacka… - Łódź, oddany w 2017). Analizuję w nich tradycję 

swobodnych wypowiedzi, badam ich dydaktyczną funkcjonalność, analizuję rolę dla procesu 

projektowania lektury i szeroko rozumianego kształcenia kulturowo-literackiego. Wszystkie 

one są jeszcze przed procesem recenzyjnym. Docelowo, po zakończeniu prowadzonych 

badań, planuję zredagowanie kolejnej monografii, którą poświęcę niniejszym zagadnieniom.  

Cały dorobek badawczy powstały po doktoracie, uwzględniający zarówno główne 

osiągnięcie naukowe wskazane do oceny, jak i pozostałe publikacje, obejmuje:  

2 opublikowane monografie, 62 artykuły (w tym siedem recenzji lub artykułów recenzyjnych  

i cztery teksty współautorskie) oraz 11 tekstów oddanych do druku (5 już po pomyślnych 

recenzjach). Uzupełnienie stanowią prace pod redakcją: jedna współredagowana monografia 

oraz 8 redagowanych numerów czasopism naukowych i metodycznych. Poprzedza go także    

8 tekstów opublikowanych przed obroną mojej pracy doktorskiej. 

 

 

 

 

 


