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1. Imig i nazwisko: Agata Kucharska-Babula

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:

1989 - instruktor zespol6w rytmiki, dyplom ukofczenia sekcji rytmiki w PaLflstw-owym Liceum

Muzycznym w Rzeszowie;

1995 - magister filologii polskiej, ty.tul nadany przez Wyasz1 Szkollg Pedagogiczn4 w

Rzeszowie na podstawie pracy magisterskiej Zwiqzki literatury romctntyzmu z milzykq

na lekcjach jgzyka polskiego, promotor prof. dr hab. Henryk Kurcziab;

2004 - uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego z jEzykapolskiego;

2005 - tytul nauczyciela dyplomowanego;

2007 - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, tytul nadany uchwal4

Rady Wydzialu Humanistycznego Akademii Pedagogrcznej im, Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie na podstawie rozprawy Integracja literatury i muzyki na

lekcjach igzyka polskiego w ogdlnoksztalcqcych szkolach muz:ycznych I stopnia,

promotor prof. dr hab. Maria Jgdrychowska, recenzenci prol'. dr hab. Barbara

Kasprzakowa i prof. dr hab. Zenon Uryga.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowyeh i

edukacyjnych:

Od 1995 do chwili obecnej pracana stanowisku nauczyciela jgzyka polskiego w Zespole Szk61

Muzycznych nr I im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie (szkotra podstawowa,

gimnazjum i liceum w Og6lnoksztalcEcej Szkole Muzycznej I i II srtopnia);

1996-2004 nauczyciel fortepianu w Zespole Szkol Muzycznych nr 1 im. I(. Szymanowskiego

w Rzeszowie:



2000-2002 nauczyciel w Szkole Muzycznej Yamaha w Rzeszowie, prowadzenie zajqc

umuzykalniaj4cych dla dzieci w wieku 1,5-7 lat Szkraby i Muzyka 'oraz Cutlowny Swiat

Muzyki;

2002-2008 dyrektor Szkoly Muzycznej Yamaha w Rzeszowie;

2007-2008 praca na umowq o dzielo w Instl.tucie Filologii Polskiej Uniwersy.tetu

Rzeszowskiego;

2008 - do chwili obecnej praca na stanowisku adiunkta w Zaldadzie l4etodyki Nauczania

Literatury i Jgzyka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie Instltut

Polonistyki i Dziennikarstwa) Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4. Wskazanie osi4gnigcia naukowego wynikajqc ego z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym orarz o stopniaclrr i tytule w zakresie

sztuki:

a) tytul osi4gnigcia naukowego:

Kucharska-Babula Agata, ,,Grajqce" lektury dla mlodych muzyk6w.. O oczekiwaniach

czytelniczychw og1lnoksztalcqcych szkolach muzycznych II stopnia, Rzesz6w 2Ol9,ISBN 978-

83 -7 996-648-6, ss. 324.

b) om6wienie celu ww. pracy i osi4gnigtych wynik6w wraz z omriwieniem ich

ewentualnego wykorzystania:

Monografia ,,Grajqce" lektury dla mlodych muzykdw. O oczekiwaniach czytelniczych w

ogdlnoksztalcqcych szkolach muzycznych II stopnia wyrasta z moich wieloletnich eksploracji

naukowych zwiqzanych z pasj1, kt6r4 darzg literaturg, muzykg oraz edukacjg polonistycznE i

kulturow4. Jako absolwentka liceum muzycznego i l.rlologii polskiej staram siE i4czyi obie

interesuj4ce mnie dziedziny sztuki. a takZe wskazujg (m. in. za Henrykiem Kurczabem,

Wieslaw4 Wantuch, Seweryn4 Wyslouch), 2e integracja na lekcjach jqzyka polskiego we

wszystkich etapach ksztalcenia jest nie tylko moZliwa, ale i zasadna. Pierwsze pr6by badania

filiacji slowno-muzycznych w utworach literackich podjElam w p,racy magisterskiej,

zaty'bilowanej Zwiqzki literatury romantyzmu z muzykq na lekcjach jgzyka polskiego. Z'kolei



wydana w roku 2013 monografia Literatura i muzyka na lekcjach jgzyka polskiego w klasach 4

- 6 szkoly podstawowej, bEdqca zmodyfikowan4 wersj4 rozprawy dolktorskiej Integracja

literatury i muzyki na lekcjach jgzyka polskiego y, ogdlnoksztalcqcych sz|:olach muzycznych I
stopnia, jest efektem nie tylko moich poszukiwari naukowych, ale takze doswiadczeft

zdobytych podczas pracy w rzeszowskiej szkole muzycznej, w ktorej uczg jEzykapolskiego od

roku 1995 do dzisiaj. W ksi4Zce staralam sig zespolic rozwaLania naLtury teoretycznej z

praktycznymi rozwiqzaniami - przedstawilam w niej modele lekcji, na kt6rych slowo spotyka

sig z dZwigkiem. Ten walor tomu zostal szczegolnie doceniony zar6wnc, przez recenzent6w

dysertacji doktorskiej, jak i prof. dr hab. Zofrg Budrewicz w recenzji wydaLwniczej-

Praca w Zespole Szkol Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie oraz moja

naukowa fascynacja korespondencj4 sztuk zaowocowaly szeregiem rozpraw podejmujqcych

kwestie pedagogiki holistycznej oraz integrowania w edukacji polonistycznej treSci literackich

z muzycznymi. Monografia poruszaj4ca te problemy, zatytulowana ,, Grajqce" lektury dla

mlodych muzykdw. O oczekiwaniach czytelniczych w og6lnoksztalcqcych szkolach muzycznych

II stopnia, stanowi efekt mojej pracy z kolejnymi rocznikami utalentorvanych aftystycznie

uczni6w szkol ponadpodstawowych (nauka w OSM II st. rozpoczyna sig po 6 klasie i trwa szeS6

lat;jej zwienczeniem jest dyplom zprzedmrot6w muzycznych orazmatura). W ci4gu przeszio

dwudziestu lat z uwagq przyglEdalam sig temu, jak ewoluuj4 zainteresorvania mlodziely i z

niepokojem zauwaZylam,2e dziela wpisane na listg lektur s4 przez niq czTtane coraz mniej

chgtnie, a prywatne wybory literackie nastolatk6w od dawna nie przekladzqj4 sig na obowi4zek

szkolny - na co zwr6cili uwagE np. Anna Janus-Sitarz,Ewa Jask6iowa, )l,enon Uryga, Maria

Kwiatkowska-Ratajczak, Ryszard Koziolek, ZofiaZasacka. Wlasne doSwiLadczenia orazprace

badawcze wymienionych autor6w staly sig dla mnie asumptem do namyslu nad wyborem dziet

interpretowanych podczas lekcji. Sklonily teZ do refleksji metodycznej nad tym, jak zmienii

podejScie uczni6w do lektur szkolnych, by zechcieli studiowa6 te dziela i rlyskutowac o mch z

emocjonalnym zaangazowaniem - przeZywali literaturg (na rolg przeZT,cia estetycznego w

odbiorze sztuki wielokrotnie zwracali uwagQ m. in. Stefan Szuman, Rornan Ingarden, Irena

Wojnar, Maria Golaszewska, Wincenty Okori czy Henryka Kwiatkowska).

Monografia ,,Grajqce" lektury dla mlodych muzltkdw... zawierapr6bg z'diagnozowania skali

I przyczyn niechgci utalentowanej artystycznie mlodzi ety do utwor6w obowi4zkowych oraz

poszukuje podpowiedzi dzialah edukacyjnych, kt6re moglyby zwigkszyc jej zainteresowanie

dzielami literackimi omawianymi na lekcjach jqzyka polskiego. Nalezy zaznaczy(,, 2e ksiqaka

stanowi pierwsze ujgcie tego zagadnienia w odniesieniu do szk6l artystycz:nych.



Badaj4c interesuj4c4 mnie problematykg, postanowilam empiryc;znie zweryfikowac

preferencje czytelnicze uczni6w szk6l muzycznych II st. w grupie 1317 d:riewcz4t i chlopc6w

z piEciu plac6wek edukacyjnych usytulowanych w r62nych miastach Polski: Szczecinie,

Toruniu, KroSnie, Krakowie oraz Rzeszowie. Przygotowany przeze mnie kwestionariusz

skladal sig z pigciu pytari, zar6wno zamknigtych, jak i otwartych. tPierw-sze dotyczyly

sprawdzenia, jak czgsto w wolnym czasie uczniowie korzystaj4 z komputer6w oraz urzqdzen

mobilnych z dostgpem do Intemetu w poszukiwaniu informacji, hlm6w i seriali, udzielaj4c sig

na portalach spolecznoSciowych itp., zjak4 czgstotliwoSci c4taj4 ksi4zki i sluchaj4 muzyki;

kt6re gatunki literackie preferuj4, samodzielnie wybieraj4c tltuly: kr;i4zki fantastyczne,

przygodowe, sensacyjne, literaturg obyczaj owq czy faktu, powieSci historyczne, romanse,

komiksy, amole poradniki lub utwory koresponduj4ce z profilem wybranej przeznich szkoly,

na przyklad teksty traktuj4ce o muzyce, kompozy.torach, Swiecie artyst6w?; czy realizuj4

wpisany w podstawg programow4 obowi4zek lekturowy? Formuluj4c ostatnie pytanie, mialam

na celu rozpoznanie, ile dziewczqt i chlopc6w w poszczeg6lnych klasach czy,ta ksiqZki

zamteszczone w szkolnym kanonie w caloSci, jak liczna grupa jedynie je zaczyna. ale nie

kohczy, czy czEsto sig zdarza,2e uczennice i uczniowie zastgpuj4 je stresizczeniami, oraz jak

du2a grupa mlodzieZy poznaje problematykg dziel dopiero na lekcjach jgzyka polskiego.

Interesuj4ce wydalo mi siq r6wnie2 skonfrontowanie tego, czy udzielone w ankietach

odpowiedzi bgd4 od siebie odbiega6 w poszczeg6lnych klasach i w jakim zakresie s4

uwarunkowane plci4 respondent6w. Przyjgta formula pierwszej czgS,;i ankiety ulatwila

liczbowe opracowanie materialu. Pytania otwarte wymagaly od uczni6w wskazania

interesuj4cej ich tematyki tekst6w, kt6re chcieliby omawtac na lekcjach jgzykapolskiego oraz

przecistawienia argumentacji zalub przeciw interpretowania z polonistami ksi42ek o tematyce

muzycznej. Nie zawieraly Zadnej podpowiedzi, dawaly moZliwoS6 v,ryrale'niaindywidualnych

pogl4d6w i refleksji, stanowi4c tym samym cenne 2rodl.o analizy jakoScio,r,ej. Przeprowadzone

przeze mnie badanie ma charakter wstgpnego rozpoznanta r naleZy je traktowa6.jako

wprowadzenie do poglgbionej , w przyszloSci, analizy szeroko pojgtej edukacji polonistycznej

w szkolach m\zycznych. Warto podkreSlii, 2e podjgte przeze mnie dziaiania maj4 pionierski

charakter, bowiem dotychczas, byi moZe ze wzglgdu na niszowoS( oraz specyfikg plac6wek

artystycznych, szkoly scalaj4ce ksztaicenie og6lne z m\zycznym byly w badaniach

dotycz4cych czytelnictwa pomijane.

Odpowiedzi udzielone przez mlodych instrumentalist6w w opracov/anym przeze mnie

kwestionariuszu pozwolily mi poznac preferencje lekturowe nastolatk6w podobnych do tych,

kt6rych sama na co dzieri uczg. Mialy te2 wplyw na przedstawion4 w lnonografii refleksjg



dotycz1cq sposobow motywowaniado czfiania mlodzieZy zyj4cej w ponowoczesnym Swiecie

(na jego specyfikg zwr6cili uwagg m. in. ZygmuntBauman czy Marek Pieni4zek). Wypowiedzi

uzyskane w badaniu sklonily mnie r6wnieZ do zastanowienia sig nad tym (zaZenonem Uryg4),

jakie teksty powinny obecnie budowad taki kanon szkolny, kt6ry zachgcalby do lektury oraz

kto powinien decydowai o ksztalcie listy dzrel obowiEzkowych: literaturoznawcy,

psychologowie, pedagodzy, dydaktycy,nauczyciele czy uczniowie, zdefiniowani jako podmiot

edukacji?

Badania v'rykazaly,2e mlodzie? ze szkoL muzycznych chgtnie czlta utwory przedstawiaj4ce

rzeczywistoSc im najbliLszq - Zycie i pracg kompozytor6w oraz instrumentalist6w, dziela

muzyczne, problemy artyst6w. AZ 80yo respondent6w chcialoby takie lektury omawiad na

lekcjach jgzyka polskiego. Deklaracja nastolatk6w uSwiadomila mi, Ze byc mo2e dobrym

pomyslem byloby uzupelnienie kanonu wpisanego w podstawg programovr4, obowi4zuj4c4 we

wszystkich szkolach, o ksi42ki szczegolnie interesuj4ce dla konkretrLej grupy uczni6w,

maj4cych indywidualne upodobania czyrelnicze. Cenne okazatyby sig lektury bliskie ich

codziennoSci, przedstawiaj4ce Swiat, w kt6rym sami egzystujq - sp6jne z doSwiadczeniem, o

ktorym pisali m. in. Anna Burzyriska, Jan Polakowski, Barbara Myrdzik. Anna Janus-S.itarz,

Zofra Budrewicz. UwzglEdniaj4c opinie uczni6w, jak i s4dy badaczy, w ksi4zce ,,Grajqce"

lektury dla mlodych muzyk6w... podjglam pr6bg przedstawienia autorskiej propozycji

wprowadzenia na listy ksi4zek omawianych w OSM II st. - poza kanonem obowi4zuj4cym we

wszystkich plac6wkach edukacyjnych - takze ,,graj4cych" lektur. Wybranr: przeze mnie teksty

(sq to m.in. Echa muzyczne Boleslawa Prusa, Sonata Kreutzerowskn Lwa Tolstoja,

Cudzoziemka Maii Kuncewiczowej, Mefisto-Walc Jaroslawa Iwaszkiewicza, Traktat o

luskaniu fasoli Wiesiawa MySliwskiego, Moje 2ycie z Mozartem Erica-Ernmanuela Schmitta,

KontrabasistaPatlcka Si.iskinda, Pocnuarka Doroty Terakowskrej, Noktu,rnyKazuo Ishiguro)

traktujg jako inspiracjg dla polonist6w, pragn4cych integrowai na lekcjach literaturE zmuzykq,

by poprzez dzielabliskie doSwiadczeniu mlodych instrumentalist6w podsycai zainteresowania

czTlelnicze uczni6w.

Terminem ,,graj4ce" lektury okreSlilam utwory, kt6rych treS6 pobudza wyobra2niE

muzyczflq i sprawia, ze niejako styszy sig w nich melodig, przestrzeh audialn4 (o czym.pisal

np. Oliver Sacks w Muzykofilii). Ich bohaterami pisarze uczynili instrumentalist6w

opowiadaj4cych o pracy nad interpretacj4 utwor6w i mierzeniu sig z subteln4 materi4

d2wigk6w, artyst6w maj4cych skomplikowane Zyciorysy, prze?ywaj4cych rozterki trudne do

zrozumienia przez ludzi nieuprawiaj4cych tego zawodu - ale czfielne dla adept6w sztuki. To

takhe te dziela literackie, w kt6rych muzyka stanowi przedmiot opisu, jes1. uwiklana w fabulg,



dookreSla postaci i przemawia w ich imieniu, gdy slowa nie wystarc zaj4do przekazania emocji,

ucztt6, przeLyc. W proponowanych przeze mnie tekstach obecna jest wprawdzie terminologia

fachowa ale pozostaje w spos6b przystgpny wlqczonaw tok nanacji.

Muzyczny styl odbioru (okreSlenie uZyte za Aleksandr4 Reimann) wybranych przeze mnie

ksi42ek zaldada dwutorowoSd ich interpretacji: tryb linearny - skoncentrowany wokol

problematyki dziel, ich fabul, bohater6w, narracji rtp. oraz tryb r6wnolegty - skupiony na

badaniu wszelkich przejaw6w muzycznoSci tekstu, muzycznych interpretanl6w' oraz

intertekst6w. Dokonuj4c systematyzacji tych zagadniefi, przyjElam za Andrzejem Hejmejem

trzy obszary obecno5ci filiacji slowno-muzycznych w dzielach literackich: m:uzycznofic

pierwsz4, wynikaj4c4 z brzmieniowego uksztaltowania tekstu, analizowan? m. rn. przez

Kazimierza W6ycickiego, Jerzego Skarbowskiego, Michala Bristigera, muzycznoS6 drug4 -
wlrrazonE expressis verbis (opisy muzyki w utworach literackich badali np. Konrad G6rski,

Michal Glowiriski, Iozef Opalski) oraz muzycznoS6 irzeciq - odnosz4c4 siE do formalnej

warstwy dziela literackiego czerpi4cego inspiracjg z konstrukcji utworu muzycznego (o tym

aspekcie muzycznoSci moina przeczyLac m. in. w pracach Ewy Wiegandt, Lecha

Ludorowskiego, Bohdana Pocieja, Beaty K. Obsulewicz).

PoniewaZ nqszerzej reprezentowany w wybranych przeze mnie ,,graj4cych" lekturach jest

drugi typ, skoncentrowalam sig na sposobach tematyzowania muzyki, gdy jest ona uwiklana w

fabulg, stanowi bezpoSredni przedmiot wypowiedzi, oddzialuje na losy bohater6w lub

wystgpuje w dziele jako metafora czy symbol. Tryb r6wnolegly interpretacji lektur scalajqcych

slowo z przestrzeni4 brzmieniow4 staralam sig polEczyc z trybem linearnym, by wydobyi z

proponowanych tekst6w tematykE interesuj4c4 dla uczni6w og6lnoksztalc4cych szk6l

mlrzycznych. InspirujEc sig odpowiedziami udzielonymi przez mlodziel podczas opisanego

wczeSniej badania, przedmiotem moich egzemplifikacji uczynilam przedstawione w

,,graj4cych" lekturach kreacje artyst6w muzyk6w, muzykg ukazanE jako Zrodlo przeZyc,

wyobrazenia postaci szczeg6lnie wraZliwych na pejzaZ dZwigkowy, eskapistyczn4 funkcjq

muzyki, motyw muzyki warunkuj4cej miloS6, opis szczeg6lnej wigzi lqcz1cej wykonawc6w z

instrumentamimuzycznymi, wreszcie muzykg wystgpujqc4 w funkcji metafory b4dZ symbolu.

Pamigtaj4c o tym, 2e w szkole istotna jest nie tylko treS6 utwor6w, ale i spos6b, w jaki

staramy siE je przybli2yc, uwzglgdnilam opracowania dotyczqce naurodydaktyki Joachima

Bauera, Jespera Juula, Kena Robinsona, Lou Aronica, Manfreda Spitzera, Johna Adaira,

Marzeny Zyliriskiej czy Marka Kaczmarzyka, omawiaj4ce sposoby komunikowania siq z

nowym pokoleniem uczni6w -,,cyfrowych tubylc6w" (termin Marca Prensky'ego)" budzenia

motywacji wewngtrznej do czytania (o sposobach jej ksztaltowania pisali np. Mariola Laguna,



Abraham Harold Maslow, Zofia Zasacka, Manfred Spritz, Alan Loy McGinnis, Zofia

Agnieszka Klak6wna, Maria Jgdrychowska, Zenon Uryga). Z przestrzeni uniwersy.teckiej

postanowilam natomiast przenieS6 na grunt szkolny oraz \znac za najbardziej odpowiednie w

akcie interpretowania lektur o filiacjach slowno-muzycznych zwlaszcza dwie metodologie:

hermeneutykE fiej istotg przyblizajq m. in. Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Barbara

Myrdzik) i intertekstualnoSi (definiowanEprzez JuliE KristevE, Michala Bachtina, Stanislawa

Balbusa, Michala Glowiriskiego). Pierwsza pozwala na wejScie :ucznia w rolg ,,partnera

rozmowy hermeneutycznej" fiak dowodzili np. Barbara Myrdzik, Anna Janus-Sitarz, Anna

Pilch, Michal Pawel Markowski, Ryszard Handke), kt6ry ma prawo rozumiei tekst inaczej.

Hermeneutyczny model interpretacji prowadzi do poznania samego siebie, co jest szczegolnie

cenne dla nastolatk6w poszukuj4cych toZsamoSci, ksztattuj4cych wlasny system wartoSci. Ide4

odczytan hermeneutycznych, na co wskazuj4 wszyscy autorzy, nie jest przedstawienie jednej,

ostatecznej interpretacji tekstu, ale podjgci e zntmdialogu, przedstawienie kilku altematyw jego

rozumienia, czasami odkrycie jego polisemicznoSci. Takie badanie utworu literackiego rozwlja

wyobraznig uczni6w, domaga sig poglgbiania kompetencji czl.telniczychi kulturowych, a takze

sprzyj a,,oswoj eniu ze Swiatem" (Zofra Mitosek).

Metodologii opartej na przekonaniu o intertekstualnoSci tekstu literackiego nie spos6b

natomiast pomin46 w ksi4Zce o ,,graj4cych" lekturach ze wzglgdu na specyfikg proponowanych

w niej dziel o filiacjach slowno-muzycznych.lch charakter przesqdza bowiem o trybie lektury,

narzucajqc optykg intertekstualn4 (na co wskazywali m. in. Stanislaw Balbus, Michai

Giowiriski, Henryk Markiewicz, Ryszard Nycz, Andrzej Hejmej i Aleksandra Reimann).

Muzyczny intertekst ujawnia sig w nich jako explicite (cytat muzyczny) bqd2 impliclle (opis

kompozycji mtzycznej), czasem pochodzi z innej sztuki i jest poddany rekontekstualizacji.

implikuje temat bEdL ma,jak tlumaczy Andrzej Hejmej, charakter konkluzywny. Za ka2dym

razem, aby go odnaleflc, potrzebna jest jednak wnikliwa lektura dziela(a nie jego streszczenia)

oraz znajomoSi tekst6w reprezentujqcych rohne dziedziny sztuki, co bez w4tpienia motywuje

mlodzielnie tylko do czytania, ale r6wnieZpoznawania kultury, tradycji, wzbogacania wlasnej

erudycji - w edukacji polonistycznej to niezwykle cenne. Prezentuj4c zaloileniahermeneutyki

oraz intertekstualnoSci, skoncentrowalam sig w monografii na zastosowaniu owych

metodologii w szkole i dopasowaniu ich do moZliw.oSci percepcyjnych uczni6w, a takae

przedstawilam propozycje interpretowania w oparciu o nie wybranych ,,graj4cych" lektur.

Gtr6wn4 intencj 4 moj ej ksi4zki j est wyj Scie naprzeciw wyrazonym w kwestion aiuszach oraz

rozmowach indywidualnych postulatom uczni6w i polonist6w z plac6wek o profilu

artystycznym. Jak wynika bowiem z mojego badania. brakuje opracowaf metodycznych,



kt6rych celem byloby zastanowienie sig nad istot4 edukacji polonistycznej w

og6lnoksztalc4cych szkolach muzycznych. Wydaje sig, 2e problematyka monografii mo2e byi

interesuj4ca rownieZ dla student6w, przygotowuj4cych sig do pracy z mlodzieh4 oraz os6b,

kt6re decyduj4 o ksztalcie listy lektur. Zasygnalizowane w tomie ,,Grajqce" lektury dla

mlodych muzyk6w... zagadnienia mogq stanowid wstEp do dyskusji o bardziej

zindylvidualizowanym podejSciu do edukacji. Og6lnoksztaic4cych szk6tr muzycznych w

naszym kraju jest niemalo, dlatego warto siE w koricu przyjrzec ich specyfice, wyj56 naprzeciw

oczekiwaniom utalentowanej mlodzieZy, a ucz4cym w nich polonistom stworzyd komfort

pracy. Wszak to absolwenci tych wlaSnie plac6wek za parQ lat bgd4 tworzyc elitg kulturaln4

naszego kraju.

5. Om6wienie pozostalych osi4gnigd naukowo-badawczych:

a) informacje ogrilne:

Pocz4tki mojej Scie2ki zawodowej siggaj4 roku 1995, kiedy to objglam posadg nauczyciela

jEzykapolskiego w Zespole Szk6l Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie. Od

roku 2008 jestem zatrudniona takle w Uniwersytecie Rzeszowskim jako adiunkt w Zakladzie

Metodyki Nauczania Literatury i Jgzyka Polskiego. W swojej pracy naukowo-badawczej

staram sig lEczy(, teorig z praktykq - studentom przekazujg wiedzg wynikaj4c4 z moich

codziennych doSwiadczefl polonisty, do szkoly zal przenoszg innowacje metodyczne i

metoCologig poznawan4 w toku eksploracji naukowych , zar6wno tych indywidualnych, jak i

dokonywanych wsp6lnie ze studentami. Od wielu lat pelnig funkcjg kierownika i opiekuna

praktyk, podczas kt6rych pomagam przyszlym nauczycielom tworzyd koncepcje lekcji,

wskazujg mocne strony oraz zwracam uwagQ na blgdy wymagaj4ce poprawy. Przywiqzujg

wagg nie tylko do merytoryki przeprowadzonych przez nich zajgi, ale r6wnie2 umiejEtnoSc

komunikacji z mlodzie2E. Chgtnie zapraszam przyszlych nauczycieli na lekcje do swojej

szkoly, organizujg w niej tak2e spotkania ze studentami z zagrantcy uczestniczqcymi w

programie ,,Erasmus Plus". Z lczniami jestem czgstym goSciem na wykladach, prelekcjach

oraz warsztatach organizowanych przez Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu

Rzeszowskiego.

Moja dzialalnoSd naukowo-badawczajest teZ zwr'4zata z pelnieniemprzeze mnie funkcji

opiekuna Sekcji Dydaktyk6w Kola Naukowego Polonist6w Uniwersl.tetu Rzeszowskiego. Jego

czlonkowie podejmuj4 wiele inicjatyw o charakterze naukowym, naprzyl<\ad wl4czaj4c sig w



organizacjg konferencji og6lnopolskich, prowadzqc warsztaty dla dzieci i mlodzieZy (m. in.

,,Animuj, baw sig i tahcz", w ramach zadania publicznego pn. ,,LIDER - Lokalne Inicjarywy

Drog4 Efektywnego Rozwoju" we wsp6lpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju

,,Perspektywa"), czy uczestnicz4c w Uniwersyteckim Forum Maturzyst6w w ramach Festiwalu

K6l Naukolvych.

Jestem czlonkiem Rady Redakcyjnej czasopisma ,,Zeszyty Naukowe Uniwersy.tetu

Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka" (od roku 2015 nosi ono nazwE,,Dydaktyka

Polonistyczna"), zaS w latach poprzednich zasiadalam w Komisji Rekrutacyjnej, Radzie

Instytutu, bylam tel czlonkiem Wydzialowego Zespolu ds. Zapewnienia JakoSci Ksztalcenia,

recenzentem prac magisterskich i licencjatow. Wsp6lorganizowaiam trzy konferencje

naukowe, podczas kt6rych dyskutowano zagadnienta zwtqzane z integrowaniem tresci w

edukacji polonistycznej oraz omawiano problemy dotycz4ce czy.telnictwa. mlodzie?y;

uczestniczE w organizacji cyklicznej imprezy o charakterze naukowym ,,Tydzieri

Polonist6w". Prowadzg zajgcia dla student6w polonistyki, dziennikarstwa, logopedii i

anglistyki, atakhe na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych (Nauczanie jEzyka polskiego

jako obcego). Wsp6lpracujg takle z Centrum Kuitury i Jgzyka Polskiego dla Polak6w z

Zagranicy i Cudzoziemc6w .,Polonus" oraz z Rzeszowskim Oddzialem Stowarzyszenia

,,Wsp6lnota Polska".

b) om6wienie pozostatych osi4gnigd naukowo-badawczych:

Przedmiotem moich zainteresowari naukowych jest edukacja polonistyczna i kulturowa

mlodzie2y, a takhe diagnoza oraz analiza przemian wsp6lczesnej dydaktyki, badanie filiacji

slowno-muzycznych, muzycznoSci dziel literackich, literackoSci muzyki, mo2liwoSci

integrowania sztuk na lekcjach jgzyka polskiego oraz interdyscyplinarnoS6 w zakresie

interpretowania tekst6w kultury. Ta pasja znalazla odzwierciedlenie w opublikowanej w roku

2013 ksiqhce Literatura i muzyka na lekcjach .igzyka polskiego w klasach 4 6 szkoly

podstawowej, zrecenzowanej przez prof. dr hab. ZofiE Budrewicz, monografii redagowanej pt.

Integracja wczoraj i dzii w ksztalceniu polonistycznym oraz wielu artykulach naukowych,

opublikowanych w czasopismach i monografiach wieloautorskich.

W pierwszej z wymienionych dysertacji przedstawilam zagadnienie integracji

polonistycznej w ujgciu historyc.znym i wsp6lczesnym, podjglam probg dowiedzenia, Ze

nauczanie holistyczne i scalaj4ce treSci r6znych sztuk na lekcjach jgzyka polskiego w szkole

podstawowej jest niezwykle cenne - ale pod warunkiem ,2e przebiegaw zgodzie z okreSlonymi



zasadami, znajduje uzasadnienie w tekScie i z niego wynika. W ksi4Zce przywolalam

r62norodne aspekty psychologiczne dotyczEcepercepcji sztuk przezdzieciimlodziel,atakZe

om6wilam rolg przeZycia estetycznego w odbiorze literatury i muzyki. Wskazalam

podobieristwalqczEce slowo i d2wiEk na poziomie tworzywa, om6wilam istotE r62nych odmian

muzycznoSci literatury i literackoSci muzyki. Na koniec zaproponowalam kilka autorskich

modeli lekcji, kt6re stanowi4 propozycjg integrowania literatury i muzyki na zajqciach z jEzyka

polskiego w klasach 4-6 szkoly podstawowej. W ksi4Zce wykorzystalam obszerne fragmenty

rozprawy doktorskiej, znalazly sig w niej takile wnioski prezentowane we wczesniej

publikowanych artykulach naukowych. Monografia Integracja wczoraj i dzii w ksztalceniu

polonistycznym zawiera szeregistotnych prac autor6w tej miary co: Henryk Kurczab, Wieslawa

Wantuch, Stanislaw Bortnowskiego. Omawiaj4 one tematykg oscyluj4c4 np. wokol istoty

scalania na lekcjach jgzyka polskiego rohnych typ6w szk6l utwor6w literackich z muzykE,

malarstwem, filmem czy histori4.

Obecnie przygotowujE do druku dwie monografie wieloautorskie. Z7,cie bez miloici jest

(nie)moiliwe zawiera interesuj4ce refleksje naukowc6w z dziedziny jgzykoznawstwa,

literaturoznawstwa, metodyki, pedagogiki i psychologii (m. in. Haliny Zg6lkowej, Tadeusza

Zgolkr, Kazimierza Oioga, Zbigniewa Trzaskowskiego, Bemadety Niesporek-szamburskiej,

Danuty tr'azarsktej, Danuty Krzylyk, Wlodzimierza Torunia, Alicji Jakubowskiej-Oz6g,

Gra|yny Lasori-Kochariskiej, Jolanty Fiszbak). Prace te dotycz4 uczuc i ich postrzegania przez

ludzi ZyjEcych przed wiekami i wsp6lczeSnie, obrazu miloSci w r62nych tekstach kultury, a

takZe uzasadniania podejmowanej tematyki w edukacji polonistycznej na r6Znych szczeblach

ksztalcenia. Zkolei tom Lektura wobec wynaafi wsp1lczesnoici prezentuje efekty naukowych

eksploracji nie tylko utytulowanych badaczy (np. Iwony Morawskiej, Pawla Sporka), ale i

mlodych naukowc6w - doktorant6w, studentbw oraz nauczycieli jgzyka polskiego. Stanowi

rezultat konferencji naukowych organizowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach

,,Tygodnia Polonist6w". Monografia podejmuje kwestie zwiqzane ze wsp6lczesnym

postrzeganiem lektury przez dzieci i mlodziez. nowatorskimi metodami pracy z ksiqZkq,

aktualnym wykazem tekst6w obowi4zkowych, a takZe terapeutyczn4 rol4 literatury i

mo Zliwo Sc iq wl4czama biblioterap i i do dzi alafr 1o gopedycznych.

Moje artykuly ukazywaiy sig w takich czasopismach jak: ,,Kwartalnik Polonistyczny.

Konteksty Kulturowe", ,,Polonistyka. Czasopismo dla nauczycieli", ,,Annales UniverSitatis

Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae",

,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka",

,,Dydaktyka Polonistyczna" czy ,,2 Teorii i Praktyki Dydaktycznej Jgzyka Polskiego". Zkolei
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rczdzialy w monografiach wieloautorskich opubliko.,.rraly takie oSrodki akademickie jak:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w

Lublinie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji EdukacjiNarodowej w Krakowie, Akademia

Pomorska w Slupsku, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersy.tet Slqski w Katowicach. W

latach 2008-2018 wyglosilam referaty na 17 kongresach i konferencjach naukowych o

charakterze o g6lnopolskim oraz migdzynarodowym.

Ide4, kt6ra mi przySwiecala od pocz4tku dzialalnoSci naukowej byla chgc popularyzowania

koncepcji integrowania w edukacji polonistycznej slowa z dZwiqkiem, motywowania

polonist6w do wl1czania w lekcje poSwigcone badaniu dziel literackich kontekst6w

muzycznych, podpowiadania rozwiqzah metodycznych w tym zakresie. W swoich tekstach

odwolywalam sig nie tylko do stanowiska uczonych, ale i wlasnych doSwiadczeri nauczyciela,

niejednokrotnie przywolujqc wypowiedzi czy projekty edukacyjne moich uczni6w. Istoty

korespondencji sztuk na lekcjach jgzyka polskiego dotyczE szkice: Skqd potrzeba integracji w

szkole? Ronaazania na temat zasadnoici korelowania na lekcjach jgzyka polskiego r1znych

dziedzin sztuki (2008), Intertekstualnoit i semiotyka - czyli teoretyczne uzasadnienie integracji

sztuk na lekcjach jgzyko polskiego (2009), Kompetencje nauczycieli .igzyka polskiego w

zakresie integrowania literatury i muzyki w iwietle bada{t empirycznych (2011), Dzielo

literackie a utw6r muzyczny - wspdlne cechy tworzywa ksztaltujqcego obie sztuki (2013),

Integracja literatury i muzyki na lekciach jgzyka polskiego w dobie reformT, II etapu ksztalcenia

(2013), Muzyka na lekciach literatury w ogrilnoksztalcqcej szkole muzycznej II stopnia (2017),

,,Graiqca" literatura refleksja o lekturach w og6lnoksztalcqcych szkolach muzyc'znych II
stopnio (2017).

W wielu publikacjach odwolywalam siE do dziel literackich i mtzycznych, omawialam ich

wzajemne relacje i oddzialywanie. Wymienione teksty mog? stanowii podpowied2

metodyczn4 dla uczqcych czy student6w polonistyki, w jaki spos6b odkrywad w dzielach

omawianych z uczniami filiacje slowno-muzyczne, bada6 muzycznoSi literatury. Warto

podkreSlic, 2e wszystkie opracowaneprzeze mnie propozycje zostaly dostosowane do poziomu

kompetencji i mo2liwoSci percepcyjnych uczni6w oraz sprawdzone w praktyce podczas lekcji

jgzyka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum czy liceum; przywoluj4 dziela

wymienione w programach nauczania i czgsto omawiane podczas zajEC Do publikacji, o

ktorych mowa, zalicza sig m. in. szkic naukowy: Muzyka w roli bohutera w Scenie VIII

,, Dziaddw " cz. III Adama Mickiewicza (2008), w kt6rym zwrocrlamuwagg na rolg fragment6w

opery Wolfganga Amadeusza Mozarta w pelnym zrozumieniu sensu romantycznego dramatu.

Z kolei artykuly Rrizne sposoby odz,uierciedlenia echa - czyli o muzycznoici literatury i
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literackoici muzyki (na podstawie fragmentu ,,Malego Ksigcia" Antoine Saint-Exupdry'ego i

madrygalu ,,Ola, o che bon echo!" Orlando di Lasso) (2010) oraz Tekst literacki jako

,,partytura wykonawcza" dla ipiewakdw i tancerzy (model lekcji dla klasy pi(ttei szkoly

podstawowej) (2012) zawrerajEpomysly zajE( z jEzyka polskiego, na kt6rych mozna korelowad

slowo i muzykE w formie lwiczehprzystgpnych dla dzieci ze szk6l podstawowych. W artykule

Poetycko-muzyczna wizja pogrzebu w wierszu Cypriana Kamila Norwida ,,Bema pamigci

Zalobny rapsod" (2013) podjgiam pr6bE pokazania muzycznych walor6w przywolanego w

tytule szkicu wiersza, zaS w publikacji PieSni Mieczyslawa Karlowicza na lekcjach jgzyka

polskiego w liceum - rov,uazania na podstawie wybranych ,, Preludi6w" Kazimierza Przerwy-

Tetmajera (2016) przedstawilam wzajemne inspiracje iiteratury i muzyki w epoce fin de

sidcle'u.

CzES(, moich artykul6w podejmuje kwestie wzajemnych inspiracji literatury i muzyki. Na

przyklad w szkicu pt. Mazurek h-moll op. 30 nr 2 Fryderyka Chopina w poetyckim tlumaczeniu

Kornela Ujejskiego (2011) napisalam o wierszu bgdqcym kalk4 miniatury fortepianowej i

utworze muzyczfiym stanowi4cym ,,partyturg" dla poety czas6w romantyzmu. W publikacji

Chopin ipiewany poezjq i jazzem (2011) ukazalam, w jaki spos6b kompozycj e m\zyczne ze

wsp6lczesnymi tekstami Justyny Holm (przygotowujqc artykul przeprowadzilam wywiad z

poetk4), zostaly przearanhowane w konwencji lazzowej przez czolowych polskich

instrumentalist6w (niekonwencjonalne zharmonizowanie chopinowskich d2wigk6w oraz ich

odbi6r przez publicznoS6, staly sig przedmiotem mojej rozmowy z wybitnym pianist4

jazzowymZbigniewem Jakubkiem). Artykul pt. Mlodopolskie nastroje w nruzyce programowej

Mieczyslawa Karlowicza (2015) poSwigcilam fascynacjom kompozy.tora (uznanego za jednego

z prekursor6w polskiej muzyki wsp6lczesnej) filozofi4 r poezlq kot'rca wieku XIX, zaS w pracy

Clair de Lune w muzycznej impresji Claude'a Debussy'ego i wierszu Kazimierza Przerwy-

Tetmajera. Szkic o zespalaniu slowa z diwigkiem na lekcjach jgzyka polskiego (2018)

skoncentrowalam sig na uwypukleniu podobiefstw oraz rolnic w kreowaniu tego samego

motywu artystycznego przy pomocy ton6w muzycznych i sl6w.

Eksploruj4c utwory literackie, w ktorych wystEpuje muzyka, zwr6cilam uwagg na to, ze owa

sztuka czgsto stanowi klucz do zrozumienia emocji bohater6w, wykreo.ir,anych w wyobraZni

pisarzy. Jednej ztakich postaci, dziewczynce chorej na zesp6tr Downa, poSwiEcilam referat

wygloszony podczas Jesiennei Szkoly Dydaktyk1u, w Uniwersytecie Pedagogicznym im.

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kt6ry ukazal sig nastgpnie drukiem w dw6ch

wersjach: Muzyka - klucz do zrozumienia ,,dzieci gorszego Boga"? " (2010) oraz Muzyka jako

most lqczqcy dwa iwiaty (zapis reJleksji po cyklu lekcji na temat,,Pocnt,arki" Doroty
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Terakowskiej) (2011). Bohater6w ceni4cych nade wszystko przestrzen audialn4 oraz

postrzegaj4cych Swiat przezpryzmat dZwigkow muzycznych opisalam w tekstach: Mgiczyzna

muzyczny Jqnusza Leona Wiiniewskiego blogoslawienstwo czy przeklenstwo? (2014),

Tajemnica ,, efektu Mozarta" - rozwazania na podstawie powieici Doroty Terakowskiej ,, Ono "

(2015), Fortepian.iako metafora ludzkiego losu w powieici Doroty Terakowskiej ,,Ono"

(20i5), Gdy fortepian jest irddlem skandalu ronuazania na podstawie powieici Jane

Campion i Kqte Pullinger (2016), Gdy bohaterem literackim jest muzyk... Ronuaiania na

podstawie monodramu Patricka SAskinda,, Kontrabasista" (201 6).

W moim dorobku naukowym moZna odnaleLc r6wnie2 teksty prezentuj4ce znaczenre

muzyki dla rozwoju kultury i SwiadomoSci narodowej. W artykule Polski rock poczqtku lat

osiemdziesiqtych jako ostoja lozsamoici narodowej (2014) om6wilam wplyw piosenek

(nre)zaangaZowanych politycznie na zniewolone spoleczet'rstwo. Z kolei w szkicu Muzyka w

twhrczoici Wislawy Szymborskiej (2012) staralam sig dowieSi, jak du2ym uznaniem poetka

darzyla artyst6w reprezentuj4cych siostrzan4 dla liryki sztukg. Odnioslam siE w nim zar6wno

do powaznych, jak i ,,frywolnych" wierszy i esej6w noblistki. Tekst, nosz4cy tytul Andrzej

Listwan - czlowiek renesonsu z Podkarpacia (2013) jest mi szczegolnie drogi, bowiem

prezentuje sylwetkg rzeszowskiego artysty - muzyka, malarza, poety, konstruktora, czlowieka

wielkiego talentu, dobrze znanego starszym mieszkaflcom mojego miasta. W poSwigconym mu

artykule przywolalam nieopublikowane dot4d utwory literackie oraz obrazy, udostEpnione mi

przez rodzing i przyjaciol nie2yj4cego mistrza. Szkic: Wyspianski - Smarzowski Kasprzycki.

Wesele jako uczta obna2ajqca prawdg o Polakach (2014) odwoluje sig do polskiej tradycji

Swigtowania - skupilam sig w nim na tym, jak artySci reprezentuj Ecy roane sztuki: literaturE,

film i muzykg obnazqq nasze narodowe przywary. W artykule pt. Muzyka w filmie -
uczniowskie odczytania iciezki diwigkowej (2016) skupilam siq na przestrzeni audialnej"

bgdqcej elementem obrazu wySwietlanego na ekranie. Przywolalam w nim takze autorskie

filmy dzieci z klasy sz6stej og6lnoksztalc4cej szkoly muzycznej I stopnia w Rzeszowie

samodzielnie przez nie nakrgcone w r6znych konwencjach stylistycznych, a zainspirowane

bajk4 Ignacego Krasickiego.

ZapowredL reformy polskiej szkoly zaowocowala tekstem Jak nauczat pomimo?

Ronryaiania o polskiej szkole w dobie (nieustajqcych) zmian (2016), w kt6rym odwolalam sig

do najnowszych odkry6 neurodydaktyki i staralam podkreSlid, Le niezaleanie od zmian

systemowych i programowych, w klasie wci42 najwigcej zalezy od nauczyciela - jego

kompetencji mery.torycznych, psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych.
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Kolejne publikacje naukowe zostaly zloilone do druku. Romantyczna moda na integrowanie

literatury z muzykq to szkic na temat XlX-wiecznej idei syntezy sztuk. W artykule Mitoit
zapisana slowem i dzwigkiem w og1lnoksztalcqcej szkole muzycznej II stopnia om6wilam m.

in. autorskie teledyski, na kt6rych moi uczniowie zaprezentowali wlasne piosenki

zainspirowane hymnem Sw. Pawla. W tekScie zatytuiowanym Boleslawa Prusa wariacje na

temat... Kilka uwag o wychowaniu do lektury adept1w sztuki muzycznej skupilam sig na

przedstawieniu motywu Orfeusza uwa2anego przez staro2ytnych za tworcg kitary, symbolu

artysty ukazywanego w mitach, utworach literackich i dzialachmuzycznych r62nych epok. W

ostatnim szkicu Jak przybliiyt lekturg do ucznia? Czytanie ,, Pana Tadeusza" w podstawowej

szkole muzycznei. odwolaiam sig do wlasnych doSwiadczeri lekcyjnych oraz skomponowanej

przez moich uczni6w audialnej impresji, inspirowanej fragmentem epopei narodowej.

Szczeg6lowy Wkaz publikacji znajduje sig w zal4czniku nr 4.
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