
1 
 

dr hab. Anita Lorenc  

Uniwersytet Warszawski 

Instytut Polonistyki Stosowanej 

Zakład Logopedii i Emisji Głosu 
 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej 

mgr Anny E. Surowiec 

pt. „Nauczanie wymowy języka polskiego jako obcego  

na poziomie A1 Metodą Krakowską®”,  

napisanej w Uniwersytecie Pedagogicznym  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Cieszyńskiej-Rożek 

 

 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr Anny E. Surowiec liczy 374 

strony, z czego tekst główny to 364 strony. Na pozostałych 10 stronach znalazły się: 

bibliografia, streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz spis tabel. Na 

ostatnich 14 stronach, niezależnie numerowanych, Autorka zamieściła plansze z ćwiczeniami 

wykorzystanymi podczas eksperymentu. Bibliografia obejmuje 66 polskojęzycznych pozycji 

zwartych i 11 źródeł internetowych. Z literatury obcojęzycznej Doktorantka nie korzystała. 

Tekst główny rozprawy składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, z których dwa pierwsze 

stanowią tło dla podjętych badań, a w trzecim przedstawiona została metodologia badań 

własnych oraz analiza i interpretacja materiału empirycznego. Rozdział ten dzieli się na wiele 

podrozdziałów, w których przedstawiono kolejne etapy postępowania badawczego. Jest to 

konstrukcja dosyć złożona, ale przejrzysta, przez co ostatecznie odpowiada kryterium 

poglądowości i komunikatywności wykładu, w którym treści kreacyjne przeważają nad 

treściami przeglądowymi. Rozprawę zamyka podsumowanie uzyskanych wyników.  

Celem badań podjętych przez mgr Annę E. Surowiec jest rozpoznanie trudności 

artykulacyjnych wśród studentów uczących się języka polskiego jako obcego, a w dalszej 

kolejności próba zastosowania elementów Metody Krakowskiej®, opracowanej przez Jadwigę 

Cieszyńską-Rożek, w nauczaniu prawidłowej wymowy w języku polskim. Tym samym 

rozprawa stanowi próbę wypracowania efektywnego sposobu nauczania wymowy języka 

polskiego jako obcego na poziomie A1, wynikającego z przeprowadzonego eksperymentu.  



2 
 

W rozdziale teoretycznym Doktorantka przybliżyła zagadnienia bezpośrednio 

związane z podjętym tematem rozprawy. Rozpoczyna od omówienia wymagań stawianych w 

nauczaniu wymowy języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym A1 zgodnie z 

normami wyznaczonymi przez ALTE (The Association of Language Testers in Europe) i 

powiązanymi z nimi standardami wymagań egzaminacyjnych określonymi przez Państwową 

Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Wśród wymagań 

dotyczących artykulacji, co istotne dla dalszej części rozprawy, znalazły się: właściwa 

wymowa samogłosek przednich i nazalizowanych, spółgłosek dziąsłowych szumiących 

twardych w opozycji do ciszących miękkich, aproksymantów, spółgłoski drżącej oraz grup 

spółgłoskowych. Doktorantka wyjaśnia wiele istotnych dla podjętych badań pojęć, między 

innymi takich jak błąd artykulacyjny. Zabrakło wśród nich choćby krótkiego opisu 

rozumienia zagadnienia normy wymawianiowej, do której Doktorantka tak często odwołuje 

się w empirycznej części rozprawy. W rozdziale teoretycznym Doktorantka omawia również 

elementy Metody Krakowskiej® wykorzystywane w nauczaniu wymowy języka polskiego 

jako obcego podczas prowadzonego eksperymentu. Znalazły się wśród nich: gesty 

artykulacyjne, gesty interakcyjne, czytanie sylab i słów ze szczególnym uwzględnieniem 

najtrudniejszych artykulacyjnie dźwięków języka polskiego, wyłonionych podczas 

prowadzonego eksperymentu. W aneksie rozprawy można zapoznać się z przykładowymi 

ćwiczeniami wykorzystywanymi podczas zajęć ze studentami. 

W metodologicznej części rozprawy mgr A.E. Surowiec przedstawia szczegóły 

eksperymentu przeprowadzonego wśród studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie, którzy uczą się języka polskiego jako obcego  w ramach europejskiej wymiany 

międzyuczelnianej Erasmus. Doktorantka podzieliła uczestników badań na dwie grupy. W 

pierwszej, 6-osobowej, znaleźli się wyłącznie studenci hiszpańskojęzyczni, w drugiej, 13-

osobowej, naukę podjęło dziewięciu studentów z Hiszpanii i po jednej osobie z Grecji, 

Francji, Macedonii i Niemiec. W każdej z grup zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (2 

x 135 minut). Kurs trwał 72 godziny, a warunkiem jego ukończenia było zaliczenie dwóch 

testów (połówkowego i końcowego) co najmniej na poziomie 60% poprawnych odpowiedzi. 

Obie grupy podczas zajęć korzystały z tego samego podręcznika Po polsku 1. Podręcznik 

studenta autorstwa Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz.  

W podrozdziale 3.2.1 Doktorantka opisuje na podstawie dostępnej literatury 

przewidywane trudności artykulacyjne studentów hiszpańskojęzycznych. W opinii recenzenta 

zabrakło tutaj porównania podsystemów fonetyczno-fonologicznych obu języków. Można to 

było zrobić, korzystając chociażby z oficjalnych zgłoszeń do Międzynarodowego 
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Towarzystwa Fonetycznego (por. E. Martínez-Celdrán, A.M. ernández-Planas, J. Carrera-

Sabaté (2003). Illustrations of the IPA. Castilian Spanish. „Journal of the International 

Phonetic Association” 33/2, s. 255–259 oraz W. Jassem (2003). Illustration of the IPA: 

Polish. „Journal of International Phonetic Association”, 33(1), s. 103–107). Wyłonienie części 

wspólnych obu podsystemów i różnic pomiędzy nimi znacznie ułatwiłoby dalsze analizy 

trudności wymawianiowych studentów. 

Podczas eksperymentu studenci z obu badanych grup odczytywali teksty napisane 

przez siebie podczas egzaminów kursowych (połówkowego i końcowego). Przedmiotem 

dalszych analiz Doktorantki stały się nagrania audio zgromadzonych w ten sposób 

wypowiedzi czytanych. Mgr Anna E. Surowiec poddała szczegółowej i wnikliwej ocenie – na 

dwóch etapach nauki języka polskiego jako obcego w odniesieniu do każdego z 15 badanych 

studentów hiszpańskojęzycznych – takie aspekty wypowiedzi jak: długość tekstu, poprawność 

artykulacji głosek oraz możliwość autokorekty. Zgromadzone dane zostały podsumowane w 

odniesieniu do obu badanych grup na dwóch etapach nauki – po egzaminie połówkowym i po 

egzaminie końcowym. Przeprowadzony eksperyment wpisuje się tym samym w nurt badań 

jakościowych oraz ilościowych.  

Analiza materiału językowego zgromadzonego po połówkowym egzaminie 

kursowym, w tym ortograficzna i fonetyczna transkrypcja wypowiedzi badanych studentów, 

pozwoliła Doktorantce sformułować pierwsze wnioski płynące z przeprowadzonych badań. 

Porównano średnią długość tekstów w obu badanych grupach, co pozwoliło ustalić, iż w 

grupie drugiej były one nieco dłuższe (o 11,8%). Zaobserwowano błędy i usterki polegające 

na opuszczaniu głosek, słów, dodawaniu słów, zamianach (np. jednego liczebnika na inny) 

oraz zmianie kolejności zdań w tekście. Wśród procesów charakteryzujących wymowę 

studentów hiszpańskojęzycznych w języku polskim Doktorantka wymienia autokorektę 

zakończoną sukcesem lub niepowodzeniem (w grupie pierwszej na omawianym etapie nauki 

nieznacznie przeważała autokorekta zakończona niepowodzeniem, natomiast w grupie drugiej 

odwrotnie).  Osobną uwagę mgr Anna E. Surowiec poświęciła szczegółowej analizie 

sposobów realizacji polskich spółgłosek, skupiając się na tych odbiegających od normy. 

Udało się dzięki temu wyłonić korpus polskich samogłosek i spółgłosek sprawiających 

największe trudności realizacyjne w obu badanych grupach. W pierwszej grupie, składającej 

się wyłącznie ze studentów hiszpańskojęzycznych, wymienia się takie dźwięki jak: [ɕ], [j], 

[ʐ], [t͡ʂ], [ʂ], [d͡ʑ], a oprócz nich nieco rzadziej zniekształcane: [ɨ], [u], [x], [ɔw̃], [b], [t͡s], [z], 

[s]. W grupie drugiej wśród spółgłosek sprawiających największe trudności artykulacyjne 

znalazły się: [ɕ], [d͡ʑ], [t͡ɕ], [ʂ], [z], [ʦ], [j], wymienia się również dwie samogłoski – ustną [ɨ] 
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oraz nazalizowaną [ɔw̃]. Uśrednione dane dla obu badanych grup oraz analiza sposobów 

realizacji dźwięków języka polskiego pozwoliły Doktorantce sformułować wniosek, iż 

największych trudności artykulacyjnych badanym obcokrajowcom uczącym się języka 

polskiego przysparzają szeregi wybranych spółgłosek ciszących, szumiących i syczących oraz 

palatalny sonorant [j]. Ostateczna konkluzja brzmi: „Ważny jest zatem nie sposób artykulacji, 

ale miejsce artykulacji” (s. 253). Wydaje się, że uzyskany wynik można zinterpretować 

inaczej. Gdyby Doktorantka opracowała wspomniane wcześniej zestawienie inwentarzy 

fonologicznych języka polskiego i hiszpańskiego mogłaby dzięki temu zaobserwować między 

innymi realizacje wspólne dla obu języków oraz te typowe dla każdego z osobna. Spółgłoski 

polskie, które uznaje za trudne dla studentów hiszpańskojęzycznych, zazwyczaj są 

wymawiane inaczej w ich rodzimym języku (por. polska szczelinowa zazębowa [s] i 

hiszpańska szczelinowa międzyzębowa [], na przykład w wyrazie luz [lu] ‘światło’) i być 

może w tym wypadku dochodzi do tzw. interferencji fonetycznych.  Niektórych spółgłosek 

nie ma w ogóle w języku hiszpańskim, więc ich wymowa prawdopodobnie jest pozbawiona 

wpływów pierwszego języka. Jedna ze spółgłosek zaliczana przez Doktorantkę do trudnych 

artykulacyjnie, chodzi o polski aproksymant palatalny [j], z taką się nie kojarzy. Wystarczy 

tutaj chociażby odwołać się do prawidłowości nabywania podsystemu fonologicznego w 

rozwoju mowy dziecka. Ale jeśli sprawdzimy (por. Martínez-Celdrán, Fernández-Planas, 

Carrera-Sabaté 2003), iż w systemie fonologicznym języka hiszpańskiego występuje 

aproksymant palatalny boczny [], który dodatkowo jest rozmaicie realizowany w różnych 

regionach Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Południowej (np. jako palatalny centralny 

aproksymant [], jako palatalna spółgłoska zwarto-szczelinowa [͡], czy też zadziąsłowa 

spółgłoska szczelinowa []) strategie artykulacyjne studentów hiszpańskojęzycznych stają się 

bardziej zrozumiałe. Dochodzą tu jeszcze dodatkowo różnice między wymową a pismem – 

studenci odczytywali zapisane przez siebie teksty. 

W obu badanych grupach przeprowadzono analogiczne badania po egzaminie 

końcowym. Długość tekstów napisanych przez studentów z grupy pierwszej uległa 

znacznemu skróceniu (o około 25 słów), natomiast w grupie drugiej średnia długość tekstu 

nieznacznie się wydłużyła (ze 105 do 107 słów). Na stronie 353 Doktorantka wysuwa 

wniosek, iż wypowiedzi studentów grupy drugiej są pełniejsze i dłuższe, na co ma wpływ ich 

narodowościowa różnorodność. Natomiast w opinii recenzenta długość tekstów budowanych 

przez studentów tej grupy zasadniczo nie zmieniła się od czasu egzaminu połówkowego. Czy 

zatem rzeczywiście możemy wnioskować o postępach studentów tej grupy, czy raczej o 
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regresie studentów grupy pierwszej, wyłącznie hiszpańskojęzycznej? Dla studentów z grupy 

drugiej, niejednorodnej narodowościowo, dodatkowo charakterystyczne były zmiany 

czytanego tekstu, podobnie jak proces autokorekty zakończonej sukcesem. Grupę studentów 

hiszpańskojęzycznych wyróżnia proces autokorekty zakończonej niepowodzeniem. Analiza 

wymowy studentów w obu grupach pozwoliła Doktorantce ponownie wyodrębnić głoski 

najtrudniejsze artykulacyjnie. W grupie pierwszej znalazły się spółgłoski: [b], [d], [g], [s], [z], 

[t͡s], [d͡z], [ʂ], [ʐ], [ʈ͡ʂ], [ɕ], [t͡ɕ], [d͡ʑ], [j], [w] oraz samogłoski, ustne [ɨ], [u] i nazalizowane 

[ɔw̃], [ɛw̃]. W grupie drugiej były to spółgłoski [ɕ], [t͡ɕ], [d͡ʑ], [ʂ], [ʐ], [ʈ͡ʂ], [c], [j], [w] oraz 

samogłoski [ɨ] oraz [ɔw̃].  

Doktorantka na dwóch etapach badań własnych (po egzaminie połówkowym i 

końcowym) wyłoniła korpusy spółgłosek i samogłosek trudnych i łatwych artykulacyjnie dla 

studentów hiszpańskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego. Analizie 

poddano samodzielne wypowiedzi pisemne studentów o różnej długości i specyfice 

językowej. Z oczywistych przyczyn tego typu tekstów nie można zrównoważyć fonetycznie, 

co może skutkować na przykład brakiem realizacji wybranych dźwięków języka polskiego. W 

rozprawie brakuje informacji na ten temat, a pozwoliłoby to wyłączyć wybrane głoski z 

procesu wnioskowania. Na stronie 352 Doktorantka zadaje nawet pytanie: „Bo jeśli za głoski 

trudne uznaję sz – rz /ż, czyli wszystkie z grupy dziąsłowych [nie wszystkie – AL.], to 

dlaczego rzecz ma się inaczej mieć z głoską dż? – odpowiedź na to pytanie, doprecyzowanie 

odpowiedzi wymaga kolejnych badań”. Wyjaśnienia wymaga raczej kwestia: czy wszystkie 

dźwięki języka polskiego wystąpiły w analizowanych tekstach i z jaką częstością? Na 244 

stronie rozprawy  dowiadujemy się, że Doktorantka nie odnotowała żadnych wystąpień 

spółgłoski [ʑ] w analizowanych wypowiedziach. Stawia zarazem pytanie o częstość 

występowania głosek w języku polskim. Pozostawia je jednak bez odpowiedzi, a kwestia ta 

wymagała odpowiednich rozstrzygnięć w metodologicznej części rozprawy.  

Wątpliwości recenzenta budzi jeszcze sposób zapisu fonetycznego, jaki wybrała 

Doktorantka na potrzeby prowadzonych badań, przyjmujących niejednokrotnie charakter 

komparatywny. Za pomocą symboli alfabetu slawistycznego próbuje się zapisywać różnice 

fonetyczno-fonologiczne pomiędzy językami polskim i hiszpańskim oraz charakterystyczne 

cechy wymowy badanych osób, często będące wynikiem interferencji językowych. 

Możliwości zastosowania alfabetu slawistycznego ograniczają się do zapisu normatywnej 

wymowy w językach słowiańskich. Najbardziej rozpowszechnionym i ogólnie przyjętym 

sposobem zapisu fonetycznego wymowy w dowolnym języku świata jest międzynarodowy 

alfabet fonetyczny  IPA. Znajomość poszczególnych symboli i znaków diakrytycznych oraz 
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odpowiadających im układów artykulacyjnych daje możliwość zapisu wymowy głosek 

dowolnego języka. Dźwięki będące normą w jednym języku mogą być uznawane za realizację 

wadliwą w innym, stąd też symbole podstawowe IPA są wykorzystywane zarówno do 

transkrypcji realizacji systemowych, jak i wymowy zaburzonej (por. Handbook of the IPA 

(1999). Cambridge: Cambridge University Press oraz aktualizacje: 

https://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart). Przyjęcie 

międzynarodowego zapisu fonetycznego i w jego konsekwencji międzynarodowej 

klasyfikacji samogłosek i spółgłosek spowodowałoby ujednolicenie aparatury pojęciowej, 

jaką posługuje się Autorka rozprawy. 

Wartość pracy wykonanej przez mgr Annę E. Surowiec można podsumować w 

następujących stwierdzeniach:  

1. Wyniki analiz pozwoliły Doktorantce ustalić korpus dźwięków sprawiających 

trudności artykulacyjne studentom hiszpańskojęzycznym oraz korpus dźwięków 

łatwych do opanowania, w których obrębie nie odnotowano błędnych realizacji. 

2. Opisane w rozprawie procesy, w tym próby autokorekty zakończonej niepowodzeniem 

i autokorekty zakończonej sukcesem, są dowodem podejmowanych przez studentów 

prób właściwego ustawienia narządów artykulacyjnych. Wszystkie z nich udało się 

mgr Annie E. Surowiec udokumentować w postaci wyników ilościowych i 

jakościowych na różnych etapach nauczania. 

3. Potwierdzono skuteczność wybranych strategii wypracowanych w ramach Metody 

Krakowskiej® w nauczaniu wymowy języka polskiego jako obcego.  

4. Przeprowadzone badania pozwoliły dowieść, iż nauczanie języka polskiego jako 

obcego w grupie zróżnicowanej narodowościowo przynosi lepsze rezultaty niż w 

grupie jednorodnej językowo.  

Z recenzenckiego obowiązku zwracam uwagę na obecne w pracy rozmaite błędy 

interpunkcyjne, gramatyczne i stylistyczne. Niewątpliwie należałoby również dopracować 

kwestie związane z klarownością, usystematyzowaniem wywodu, syntezą wniosków oraz 

wskazaniem powiązań pomiędzy różnymi partiami tekstu. 

KONKLUZJA 

Podsumowując ocenę rozprawy doktorskiej mgr Anny E. Surowiec, należy podkreślić, 

iż Doktorantka zrealizowała założone cele badawcze, wykonując szereg analiz ilościowych i 

jakościowych. Przedstawiła je zarówno jako serię szczegółowych opisów indywidualnych 

przypadków studentów hiszpańskojęzycznych uczących się języka polskiego, jak i w postaci 

https://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart
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osiągnięć grupowych na różnych etapach nauki, dowodząc tym samym skuteczności Metody 

Krakowskiej® opracowanej przez Jadwigę Cieszyńską-Rożek w nauczaniu wymowy języka 

polskiego jako obcego. Niewątpliwie rysuje się potrzeba wykorzystania wniosków płynących 

z badań przeprowadzonych przez mgr Annę E. Surowiec w opracowaniu nowych strategii i 

materiałów glottodydaktycznych, wspomina o niej również sama Doktorantka.  

Sformułowane w recenzji uwagi i zastrzeżenia nie zmieniają pozytywnej oceny pracy 

doktorskiej mgr Anny E. Surowiec. Powinny one zostać poddane dyskusji, niekiedy 

wyjaśnieniu i uzupełnieniu.  

Stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Anny E. Surowiec pt. „Nauczanie wymowy 

języka polskiego jako obcego na poziomie A1 Metodą Krakowską®”, napisana w 

Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod kierunkiem 

prof. dr hab. Jadwigi Cieszyńskiej-Rożek stanowi oryginalne ujęcie analizowanego problemu 

naukowego, potwierdza umiejętność samodzielnego prowadzenia dalszej pracy naukowej 

oraz dowodzi ogólnej wiedzy naukowej Doktorantki w dyscyplinie językoznawstwo. Stawiam 

wniosek o dopuszczenie mgr Anny E. Surowiec do dalszych etapów postępowania 

doktorskiego.  

 

 

Warszawa, 7 stycznia 2020 r.                                                      

 


