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Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr Anny Surowiec 

pt. Nauczanie wymowy języka polskiego jako obcego na poziomie A1 Metodą Krakowską® 

przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Cieszyńskiej-Rożek 

 

Rozprawa mgr Anny Surowiec pt. Nauczanie wymowy języka polskiego jako obcego 

na poziomie A1 Metodą Krakowską® ma charakter empiryczny. Poświęcona jest analizie 

procesu nauczania wymowy języka polskiego jako obcego (JPJO) na poziomie A1,  

tj. podstawowym, osób hiszpańskojęzycznych, z wykorzystaniem konkretnej metody, 

zaprojektowanej pierwotnie przez Jagodę Cieszyńską dla dzieci z trudnościami 

neurorozwojowymi. Doktorantka dokonała jej adaptacji do pracy z cudzoziemcami nad 

wymową dźwięków języka polskiego.   

Przedłożona do recenzji praca jest obszerna – liczy 374 strony komputeropisu. 

Składają się na nią następujące części: Plan pracy (s. 2–13), Wstęp (s. 14 - 16), Zakres i cel 

badań (s. 16), trzy rozdziały, z których pierwszy poświęcono problematyce nauczania języka 

polskiego jako obcego (s. 16–30), a drugi Metodzie Krakowskiej (s. 30–35). Trzeci, 

najobszerniejszy rozdział zawiera wyniki przeprowadzonych badań (s. 36–362). Rozprawę 

wieńczą: Podsumowanie (s. 362–364), Bibliografia (s. 364–371), Spis tabel (s. 372–360) oraz 

wykorzystywanych w badaniach 11 plansz. W pracy znajdują się też dwa streszczenia  

w języku polskim i angielskim.  

O ile tytuł dysertacji klarownie zapowiada treści w niej zawarte, o tyle lektura wstępu  

i pierwszych dwu rozdziałów budzi niedosyt. Autorka we wstępie sygnalizuje, czym chce się 

zająć i czemu poświęca swoją rozprawę. Powraca do tego w podrozdziale Zakres i cel badań, 
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co zajmuje Pani Annie Surowiec nie więcej niż połowę strony, na której krótko streszcza 

strukturę swojej pracy. Warto było odnieść się tu do zasadności powziętych celów, ulokować 

sam proces nauczania wymowy w kontekście wszystkich oddziaływań glottodydaktycznych 

na poziomie podstawowym, tj. najbardziej wymagającym pod względem cech 

prozodycznych, fonetyczno-fonologicznych, ale jednak zajmującym mniejszą część zajęć ze 

studentami obcokrajowcami w porównaniu z zagadnieniami gramatyczno-leksykalnymi.  

Dwa kolejne rozdziały mają charakter teoretyczny, lecz nie należą do 

najobszerniejszych. Zajmują 5% pracy, a część badawcza 90% (bez dodatków), co oznacza, 

że wyważenie proporcji nie zostało zachowane. Zwykle jednak w pracach ten zarzut dotyczy 

przewagi części teoretycznej, przeglądowej, nad eksperymentalną. Tu jednak mamy  

z sytuacją odwrotną i to bezsprzecznie działa na korzyść Doktorantki.   

W rozdziale pierwszym zgodnie z wstępnymi zapowiedziami Autorka omawia 

wymogi w zakresie wymowy, jakie są stawiane studentom na poziomie A1, opisane  

w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), co jest w pełni uzasadnione  

z uwagi na przedmiot podjętych badań. Tu również Pani Anna Surowiec zwraca uwagę, choć 

warto było to wyraźniej zaakcentować, na wybór tematu, a mianowicie ograniczenie swoich 

badań do zagadnień z zakresu artykulacji poszczególnych głosek, a pominięcie pozostałych 

aspektów wymowy: intonacji, realizacji zestrojów akcentowych, akcentowania wyrazów 

obcego pochodzenia, akcentu proparoksytonicznego. Uzasadnia swój wybór zdaniem,  

z którego wynika, że badania nad cechami prozodycznymi i samo ich omówienie przerosłoby 

możliwości Doktorantki (s. 19). Autorka konstatuje swoją myśl słowami „to prawdziwe 

wyzwanie”. 

Ponieważ przedmiotem analiz recenzowanej rozprawy są trudności artykulacyjne 

cudzoziemców, Pani Anna Surowiec odnosi się w części teoretycznej do pojęć błędu  

w glottodydaktyce i błędu artykulacyjnego. Omówienie samego zjawiska błędu  

w glottodydaktyce okazuje się niejasne i mgliste. Przegląd stanowisk badaczy ma charakter 

przywołań bibliograficznych, dowiadujemy się, kto o czym pisał, lecz – w kontekście czego  

i jak ostatecznie ten błąd rozumie Autorka – nie wiadomo. Także pojęcie błędu 

artykulacyjnego nie jest opisane w sposób wyczerpujący. Autorka podkreśla, że interesować 

ją będą typy popełnianych błędów artykulacyjnych oraz ich przyczyny. Nie odwołuje się przy 

tym do bardzo istotnego zjawiska interferencji językowej oraz do typologii tego typu błędów, 
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tym bardziej że w części empirycznej tłumaczy odstępstwa od normy językowej uczestników 

eksperymentu wpływem przyswojonych wcześniej struktur, np. z języka angielskiego. 

Doktorantka w dalszych partiach dysertacji przechodzi do przeglądu stanowisk badaczy 

zajmujących się nauczaniem wymowy w językach obcych i języku polskim, który przyjmuje 

postać przywołań nazwisk badaczy i tytułów ich prac. Jeśli pojawiają się w nim bardziej 

szczegółowe opisy, mają formę następujących konstatacji: „Najważniejszy  

z mojego punktu widzenia błąd artykulacyjny pojawia się gdzieś na drugim czy trzecim 

planie” (s. 21). To komentarz do pracy J. Tambor pt. Nauczanie wymowy polskiej. Trudności 

różnych grup cudzoziemców. Nie dowiadujemy się z niego, o jaki plan Doktorantce de facto 

chodzi. Także w kolejnych fragmentach swojej pracy Pani Anna Surowiec jest wyjątkowo 

lakoniczna. Sięga wzorem A. Seretny i E. Lipińskiej do istotnego w kontekście własnych 

badań pojęcia kompetencji fonologicznej, którego rozumienie podaje w formie cytatu  

z publikacji wymienionych glottodydaktyków, opatrując go krótkim komentarzem typu: 

„Zatem, aby nauczyć się nowego języka podstawową umiejętnością jest słyszenie  

i rozumienie dźwięków i ich kombinacji, a następnie uczący się musi sam być w stanie taką 

kombinację wyprodukować – dźwięk, sylabę, wyraz i wreszcie zdanie” (s. 23). Warto było  

w tym miejscu nawiązać do celu swoich badań, umiejscowić je w kontekście wymienionych 

elementów kompetencji fonologicznej. 

Po krótkim zarysowaniu zjawisk, na które należy zwrócić uwagę w procesie 

glottodydaktycznym, Autorka przechodzi do zreferowania sposobów pracy nad wymową  

w języku polskim, na jakie wskazuje się w dwu publikacjach A. Seretny i E. Lipińskiej oraz  

J. Tambor. Nawiązuje tu jednocześnie do pojęcia słuchu fonematycznego, które krótko 

charakteryzuje w przypisie (nr 35 na s. 23). Takie potraktowanie kluczowego zjawiska  

w kontekście swojej pracy budzi niedosyt, tym bardziej że – jak Doktorantka sama zaznacza – 

istnieje też synonimiczne określenie słuch fonemowy. Warto było dodać jeszcze hiperonim: 

słuch mowny i znaczenia wszystkich terminów wyraźnie doprecyzować, dokładając dla 

porządku terminy: słuch prozodyczny i słuch fonetyczny (ten ostatni odpowiadający za 

różnicowanie cech niedystynktywnych). Sądzę ponadto, że te zjawiska należało omówić we 

wcześniejszych partiach dysertacji. Dalej Doktorantka referuje propozycje pracy nad 

wymową zawarte w książce ABC metodyki. Wymienia 7 ćwiczeń w kategorii rozpoznawanie  

i tyle samo w kategorii artykulacja, nie opatruje ich komentarzem, pozwalającym zorientować 

się, czy Doktorantka uważa je za inspirujące, czy raczej będzie skłonna zaproponować 
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odrębne formy treningu nad wymową. Pewien rodzaj komentarzy z kolei pojawia się  

w kontekście technik referowanych za J. Tambor. Mają one jednak charakter symbolicznych 

sygnałów w postaci (!) oraz (sic!), które każą odbiorcy jedynie snuć domysły.  

W ostatniej części rozdziału pierwszego Doktorantka przechodzi do omówienia dwu 

konkretnych rozwiązań glottodydaktycznych. Wybiera do tego dwa najczęściej używane  

w pracy z cudzoziemcami podręczniki do nauczania JPJO, co jest uzasadnione. Pozwala 

czytelnikowi zorientować się w zakresie stosowanych obecnie technik nauczania wymowy, 

ich rozplanowania w siatce przykładowych 5 lekcji (tyle wybrała Doktorantka). Porównanie 

przyjmuje postać tabelaryczną. W tej części dysertacji zamieszczono zestawienie dwu form 

pracy nad wymową, ich ocenę wraz ze stosowną argumentacją.  

Omówienie własnych technik nauczania wymowy znajduje się w rozdziale drugim.  

Tu Doktorantka przedstawia 17 elementów współtworzących Metodę Krakowską, którą 

opracowano dla dzieci z problemami w nabywaniu systemu językowego o różnym podłożu,  

a z której będzie ona korzystać w pracy z cudzoziemcami. Wybiera do tego trzy techniki: tzw. 

gesty artykulacyjne, interakcyjne oraz Symultaniczno- Sekwencyjną Naukę Czytania®. Pani 

Anna Surowiec w swoich badaniach zdecydowała się pominąć usprawnianie wymowy 

samogłosek. Jej zdaniem w grupie eksperymentalnej nie zaobserwowała trudności w tym 

zakresie, aczkolwiek w części empirycznej (rozdział trzeci) wskazuje na samogłoskowe błędy 

wymowy swoich studentów, dotyczące np. realizacji głosek: [i, y, , a] (por. s. 47, 48, 124, 

230). Sama też pisze we wnioskach, że zaobserwowała błędy w wymowie samogłosek np.  

u Javiera (s. 141). Warto dodać, że praca nad artykulacją samogłosek często jest pomijana 

przez lektorów języków obcych, co nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Doktorantka – 

jak sama świadomie zaznacza – ogranicza swoje oddziaływania do pracy nad realizacją 

wybranych tylko głosek (por. „Zatem moje działanie jest ukierunkowane na wypracowanie 

artykulacji określonych głosek” s. 33), lecz ostatecznie w opisie nie pomija interferencji 

samogłoskowych.  

Następnie Pani Anna Surowiec prezentuje zestawy ćwiczeń dla grupy badawczej, 

przygotowane zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej® (plansze z konkretnymi 

zadaniami zamieszczono w Aneksie). Skupia się przy tym na tych dźwiękach, które sprawiają 

problemy większości uczestników kursu. W założeniach eksperymentu zwraca uwagę brak 

danych dotyczących czasu, jaki Doktorantka poświęciła lub zamierzała poświęcić na 
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ćwiczenia wymowy w trakcie jednej jednostki lekcyjnej. Odnosi się tylko wrażenie, że były to 

lekcje całkowicie poświęcone wymowie, a o częstotliwości spotkań można wywnioskować  

z lektury kolejnej części dysertacji, nazwanej „opisem eksperymentu na kursie w ramach 

programu Erasmus 2015-2016 w grupie hiszpańskojęzycznej”. Tam już jednak mowa o kursie 

języka polskiego, zatem o różnych tematycznie lekcjach.  

W ostatnim, najobszerniejszym, rozdziale trzecim Pani Anna Surowiec podejmuje 

próbę zastosowania scharakteryzowanej Metody Krakowskiej® do pracy nad wymową 

studentów uczących się JPJO na poziomie podstawowym. W bardzo dokładny, wręcz 

drobiazgowy, sposób prezentuje wyniki swojej pracy, jakie są poddawane ewaluacji na dwu 

etapach nauczania cudzoziemców (w formie testu cząstkowego i końcowego), w dwu 

grupach: jednorodnych kulturowo i językowo (tzw. grupa I) oraz niejednorodnych 

(współtworzonych przez studentów mówiących różnymi językami, w tym po hiszpańsku, tzw. 

grupa II). Nie znajdujemy tu już odwołania do zastosowanej metody nauczania (poza krótką 

notatką z rozdziałów 3.4.3., 3.5.4.), jedynie jej ewentualne efekty, których w zasadzie nie 

można poddać ewaluacji z uwagi na brak odniesień do wyników nauczania w grupach 

nieobjętych eksperymentem. W rozdziale tym Autorka prezentuje kolejno błędy wymowy, 

jakie zaobserwowała u swoich studentów (najpierw uczących się w grupie jednorodnej,  

a w następnych fragmentach rozprawy – niejednorodnej językowo), chociaż zaznacza też  

i błędy gramatyczne (pomijanie zaimków, przyimków, np.  na s. 58). Opisuje wyniki 

egzaminów cząstkowych i końcowych każdego ucznia z osobna. Warto było doprecyzować 

charakter egzaminu cząstkowego i końcowego. Wnioskujemy jedynie, że zapewne ustny, 

skoro Doktorantka pisze o dołączonym nagraniu (por. np. „Nagrania wypowiedzi studentów  

z połowy semestru” s. 41), lecz w przypisie (nr 28) na s. 43 czytamy „Studentka zapisała 

liczebnik cyframi, dodałam zapis słowny, umieszczony w nawiasie, w celu umożliwienia 

wskazania głoski, z którą osoba ma problem w trakcie mówienia”. Tu wcześniejsze 

przeświadczenie o egzaminie ustnym staje się bezpodstawne. Nie wiadomo też, czy był  

to dialog czy wypowiedź na określony temat lub jeszcze inna jego forma. Na s. 45 znajduje 

się informacja „zmiana czytanego tekstu” (por. też „Studentka, czytając tekst, dodała spójnik 

i” s. 101). Zatem uczennica najprawdopodobniej czytała przygotowany przez siebie tekst. 

Warto było też krótko zaznaczyć, co na egzaminie podlegało ocenie: a mianowicie całokształt 

czy tylko wymowa. Wrażenia po lekturze fragmentów testu są niejednoznaczne. Teksty 

niektórych studentów (por. wyniki Andera) okazują się bowiem wadliwe pod względem 
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gramatycznym, a uzyskana ocena to dobry plus, przy czym opis wymowy wskazuje na 

wysokie umiejętności ucznia. W jednym wypadku na ocenę wpłynęła najprawdopodobniej 

frekwencja studenta (s. 316). Brak zaznaczonego doprecyzowania, rodzi niepotrzebne 

dywagacje. 

Dobrym wyborem Doktorantki jest umieszczenie rozdziału, w którym ona niejako 

zapowiada, z jakimi rodzajami trudności borykają się hiszpańskojęzyczni studenci uczący się 

języka polskiego (s. 37–38). W kolejnych partiach tekstu pojawiają się analizy wskazujące na 

liczniejszą grupę błędów lub na jej niejednorodność u poszczególnych uczących się, co 

pokazuje szczegółowość analiz, jakich dokonała Doktorantka. To najcenniejsza część 

dysertacji. Ponadto, w analizie wyników poszczególnych egzaminów i obserwowanych 

błędów Doktorantka okazuje się skrupulatną detalistką. Jej praca w tym zakresie jest 

benedyktyńska. Pani Anna Surowiec najpierw bowiem podaje transkrypcję ortograficzną 

wypowiedzi każdego studenta, a następnie ortograficzno-fonetyczną, w której fonetycznie 

zapisano błędy wymowy. Następnie przechodzi do jakościowego omówienia poszczególnych 

błędów, nie brakuje też ujęcia ilościowego. Chociaż w tym miejscu warto było opisać 

schemat tabel, w których pani Anna Surowiec umieszcza lapsusy w ujęciu ilościowym. 

Czytelnik dopiero w trakcie lektury trzech kolejnych tabel orientuje się, że dwie pierwsze 

kolumny mają stałą treść, a zmieniają się dwie kolejne kolumny, w których Autorka podaje 

dane liczbowe. Trudno jednak zinterpretować brak lub obecność pewnych symboli  

w kolumnie trzeciej. Obok niektórych podawane są liczby błędów oraz myślnik (oznaczający 

zapewne brak błędów), lecz w pobliżu innych brak jakichkolwiek oznaczeń. Dalsza lektura 

pokazuje, że tak jednak nie jest, czyli że zawartość tabel nie jest stała. Rozwiązaniem byłby tu 

krótki komentarz odautorski.  

Co istotne, każdy podrozdział (w obrębie części trzeciej) kończą wnioski wypływające 

z wcześniejszych analiz. Ten stelaż opisowo-analityczny wypełniają kolejne strony pracy, na 

których wnikliwie przedstawiono zgromadzony materiał dotyczący błędów wymowy 

studentów wchodzących w skład grup eksperymentalnych. We fragmentach dotyczących 

błędów wymowy (zapisanych fonetycznie) Autorka dysertacji stosuje liczne symbole, jakich 

używa w opisie nagrań, a które wyjaśnia na s. 39–40. Ich wielość, z jednej strony, utrudnia 

lekturę poszczególnych fragmentów rozprawy. Z drugiej strony świadczy o dużej 

determinacji Doktorantki w dążeniu do uszczegółowienia swoich badań oraz o świadomości 

różnych zachowań studentów uczących się języka obcego. Z naukowego jednak punktu 
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widzenia czasem im więcej, tym mniej. Tę świadomość zdaje się mieć Doktorantka, ponieważ 

ostatecznie zadbała o podsumowanie wspomnianej metaanalizy, zamieszczone na stronach 

90–98. Przyjmuje ono dodatkowo postać tabeli opatrzonej komentarzem, w którym Autorka 

prezentuje jakościowe i ilościowe wyniki swoich badań, tj. zestaw najtrudniejszych głosek dla 

osób hiszpańskojęzycznych oraz warianty realizacyjne uczestników eksperymentu.  

W kolejnej części rozprawy Doktorantka przedstawia wyniki egzaminu końcowego 

studentów. Stosuje jednocześnie znany z poprzednich podrozdziałów schemat ilustrowania  

i analizowania danych, przy czym w podsumowaniu pojawia się wartościowe zestawienie 

wcześniejszych wyników z tymi z egzaminu końcowego. Ponieważ oprócz zaobserwowanej 

poprawy, pojawiały się też trudności z wymową kolejnych dźwięków, warto było je 

konsekwentnie skomentować. Nie zawsze bowiem wiemy, czy był to efekt wdrożenia nowego 

materiału czy jeszcze innych czynników, tym bardziej że to wyjątkowo interesujące partie 

rozprawy, pokazujące efekty kilkumiesięcznej pracy lektora. Dla przykładu w podsumowaniu 

wyników Patricii i Jorge ich nie ma (podobnie w opisie wyników w grupie II), lecz znajdują 

się we wnioskach dotyczących Diega, Javiera, Alejandra. To cenne dane, wynikające bowiem 

ze szczegółowych analiz indywidualnych zachowań językowych studentów uczących się 

JPJO. W przypadku analiz całościowych z pewnością by przepadły, bo zostałyby uśrednione. 

Dobre rozwiązanie stanowi dołączenie do tej części pracy zestawienia wyników wszystkich 

studentów z grupy I (i odrębnie grupy II), jakie uzyskali na egzaminie końcowym, wraz z listą 

tzw. głosek trudnych i łatwych dla uczestników eksperymentu. Równie wartościowe jest także 

porównanie wyników egzaminu końcowego, jakie osiągnęli studenci obu grup łącznie (I i II). 

Doktorantka dochodzi bowiem do istotnych poznawczo wniosków, a mianowicie okazuje się, 

że lepsze wyniki uzyskała grupa niejednorodna językowo, co Pani Anna Surowiec tłumaczy 

wpływem zdrowej rywalizacji i utrzymującej się atmosfery w grupie. Jej zdaniem 

efektywność nauczania niekoniecznie zależy od indywidualnej motywacji samych 

uczestników kursu językowego. Zastanawia tylko informacja dotycząca liczby błędów, które 

w grupie I stanowią 64,3%, a w grupie drugiej 77%, a zatem są wyższe (s. 356). Tu też 

znajdujemy końcowe zestawienie najtrudniejszych dźwięków dla osób hiszpańskojęzycznych 

uczących się JPJO. Ten rejestr jest nieco odmienny od przewidywalnego, zamieszczonego  

w tabeli nr 3 na s. 37–38, co warto było podkreślić, ponieważ bierze się w nim pod uwagę 

przede wszystkim częstotliwość popełnianych błędów (na co zwróciła uwagę Doktorantka),  
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a nie jedynie ich możliwy charakter, a to właśnie stanowi atut i oryginalność badań zawartych 

w recenzowanej dysertacji.   

Z uwagi na obszerność części empirycznej niektóre z zamieszczonych w niej analiz 

błędów wymowy wymagają komentarza. Dla przykładu na s. 45 mowa o zdaniu „Interesuje 

się piłką”, które cudzoziemiec zrealizował w postaci „Interesuję się piłka piłką” (w pracy 

zapis fonetyczny). Według pani Anny Surowiec jest to błąd artykulacyjny, który studentka 

poprawnie skorygowała. Wymieniona struktura zdaniowa na poziomie A1 jest bardzo 

popularna, bo ćwiczona niemal od pierwszych spotkań z lektorem języka polskiego,  

i wskazany błąd może mieć charakter fleksyjny związany z użyciem narzędnika zamiast 

mianownika po czasowniku interesować się. Oczywiście jest to przejaw autorefleksji 

mówiącego, lecz nie musi wiązać się z jedną niepoprawną realizacją głoski [ ] w postaci 

zapisanej piłka i jedną poprawną w formie piłką, lecz z wyborem odpowiedniej końcówki 

fleksyjnej -a lub -ą. Ostatecznie wspomina o tym Doktorantka dopiero na s. 160, lecz 

interpretuje dwuznacznie. W jednym miejscu pisze o próbie „właściwego ustawienia aparatu 

artykulacyjnego”, a w innym miejscu o odszukaniu poprawnej formy gramatycznej.  

Tę świadomość zdaje się Doktorantka ma już w pełni w innych miejscach pracy, chociaż jest 

skłonna podobne błędy traktować jako foniczne. Na s. 125 tak konstatuje swoje rozterki  

w zakresie kwalifikacji rodzaju błędu (do gramatycznego czy fonicznego): „Myślę, że na ten 

efekt wpływa zapamiętane brzmienie słowa w danej konstrukcji niż wiedza gramatyczna”.  

Zastanawia interpretacja błędu wymowy głoski [ś] w postaci [θ]. Autorka pisze  

tu o przypuszczalnym wpływie języka angielskiego (s. 57). Podobną interpretację znajdujemy  

w kontekście tej samej, tj. międzyzębowej, wymowy głoski [s] (s. 64–65, s. 67, s. 98). Taki 

typ wymowy Autorka odnotowuje również w odniesieniu do głosek: [z], [c], a nawet [b] i [t]  

(s. 242–243, 298, 308), lecz nie tłumaczy go żadnymi wpływami. Sądzę, że to raczej 

interferencja z języka rodzimego. Jak bowiem pisze O. Perlin (1984: 12), głoski [c] (przed e, 

i) oraz [z] są realizowane w języku hiszpańskim w sposób nieznany dla polszczyzny,  

tj. z językiem między zębami, co przypomina bezdźwięczne „th” w języku angielskim, 

którego odpowiednikiem fonetycznym jest [θ]. Dalszych studiów wymagają pozostałe 

wymienione przez Autorkę dysertacji interferencje, być może powstałe na skutek 

podobieństwa na odległość.  
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Wpływem języka angielskiego („angielskiej składni”) Doktorantka tłumaczy również 

„dodanie zaimka osobowego <ja>”, który w polszczyźnie najczęściej podlega elizji z uwagi 

na fleksyjne wykładniki kategorii osoby. W istocie w języku hiszpańskim zaimki ja, ty itd., 

podobnie jak w polszczyźnie, są pomijane, ponieważ po końcówce czasownika można się 

zorientować, o jaką osobę mówiącemu chodzi. Czy jest to jednak wpływ języka angielskiego, 

mam wątpliwości. Zwykle uczniowie języków obcych zaczynają swoje produkcje od 

wyraźnego formalnego wyrażenia podmiotu, a jeśli w hiszpańskim chce się podkreślić osobę 

działającą, wówczas zaimek osobowy w funkcji podmiotu stoi przed lub po czasowniku (por. 

O. Perlin 1984: 59–60). W pracach obcokrajowców (zwłaszcza początkujących) taka funkcja 

jest prymarna.  

Niedosyt recenzencki budzi podsumowanie dysertacji, w którym Autorka nawiązuje 

do nauczania języków m.in. Metodą Krakowską®, lecz nie pokazuje stopnia jej 

oddziaływania w procesie przeprowadzonego eksperymentu. Mamy tu do czynienia z danymi, 

które należałoby poddać jeszcze dalszej obróbce, by w pełni osiągnąć zamierzony w pracy 

cel. Doktorantka bowiem w rozdziale trzecim – poza krótkimi parowersowymi informacjami 

o podjętych ćwiczeniach – nie zawarła oceny swoich oddziaływań w odniesieniu do realizacji 

określonych dźwięków, np. ich prób korygowania. Postawienie „kropki nad i”  

w wymienionym zakresie byłoby niezwykle wartościowe dla potencjalnego czytelnika, 

podkreśliłoby niewątpliwe znaczenie przeprowadzonych analiz i zaobserwowanych 

prawidłowości.  

Doktorantka w dostatecznym stopniu opanowała technikę wywodu naukowego.  

W rozprawie doktorskiej znaleźć można potknięcia językowe różnego charakteru od 

stylistycznych, składniowych, fleksyjnych po interpunkcyjne. Część z nich ma charakter 

anakolutów („Ze względu na specyfika opisu błędów artykulacyjnych możliwa jest w tekście 

poniżej kombinacja symboli wyżej wymienionych” s. 40) oraz skrótów myślowych („sugestie 

po przeprowadzonych badaniach to rozdział czwarty” s 16; „Przypuszczam, że dochodzi do 

sprawdzenia w pamięci studenta zapisanych wniosków” s. 67, 71, 344), które czynią tekst 

niespójnym jak we fragmencie ze s. 19: „To bardzo bogaty zestaw cech języka, 

przeprowadzenie badań i mówienie wyników to prawdziwe wyzwanie”. Autorce chodzi 

zapewne o zbyt obszerne wymagania, jakie stawia się studentom poziomu podstawowego  

i ich nauczycielom. Pozostałe typy błędów należą do literowych. W dysertacji pojawiają się 

też błędy merytoryczne. Doktorantka pisząc o głoskach, wymienia odpowiadające im litery 
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(por. s. 37: głoski utrudniające Hiszpanom naukę polskiego: m.in. h i ch; w kolumnie tabeli  

nr 10 na s. 93 zatytułowanej głoska podaje litery: h, ch, u, ó itd.; „Wśród tej grupy 2 głoski 

nie zostały ani raz zrealizowane poprawnie, są to rz i dz,: to w obu przypadkach dwuznaki”  

s. 251; „każda ta głoska (…) ma jakiś znak diakrytyczny” s. 352). Strona techniczna tak 

obszernej pracy może być wyzwaniem dla piszącego. Wypunktowane elementy techniczne 

nie mają znaczącego wpływu na końcową ocenę rozprawy.  

 

Konkluzja 

 

Autorka recenzowanej dysertacji wykazuje się wiedzą praktyczną z zakresu nauki 

języka polskiego jako obcego, dostrzega specyfikę kształcenia hiszpańskojęzycznych 

cudzoziemców, zwłaszcza w zakresie fonetyki i fonologii. Stwierdzam, że przedłożona  

do oceny rozprawa mgr Anny Surowiec spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim  

w art. 13.1. Ustawy z 14 marca 2003 roku (Dz.U. z 2003 roku nr 65 poz. 595, Dz.U. z 2011 

roku nr 84 poz. 455) i może stać się podstawą dopuszczenia Doktorantki do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego, o co niniejszym wnioskuję.   

 


