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WproWadzenie

Uzasadnienie potrzeby publikacji

Książka powstawała na zamówienie społeczno-pedagogiczne, z uwagi 
na skonkretyzowane potrzeby dydaktyczno-metodyczne przygotowywania 
rozpraw awansowych podczas zajęć seminaryjnych przez nowe roczniki 
studentów, którzy znajdują się w najbardziej formatywnym okresie życia – 
od pierwszego do trzeciego stopnia studiów wyższych, tj. od licencjantów, 
przez magistrantów, po doktorantów.

Większość tematów, nad którymi pracuję, kieruję nade wszystko do 
moich dwojakich partnerów – nauczycieli akademickich i studentów, zaś 
ich problematyka wywodzi się zwykle najpierw z własnej ciekawości po-
znawczej i mierzenia się ze swoistym sprawstwem, natomiast wyrasta z do-
świadczeń nauczycielki akademickiej. Wcześnie ujawniły się moje zainte-
resowania metodologią nauk humanistyczno-społecznych i pedeutologią 
na temat kształtowania naszej gotowości prozawodowej. Od dawna mierzę 
się z kwestiami budowania i modyfikowania programu przedmiotu Meto-
dologia badań naukowych (różnie dookreślanym w sylabusach), zabiega-
jąc o jego zrównoważone aplikacje odpowiednio do możliwości i potrzeb 
studentów.

Te nazwane tematy prac autorskich już spełniają pierwsze funkcje: in-
telektualne, wykonawcze i nawet emocjonalne – choć tymczasem wąsko – 
w moich osobistych staraniach. Pozostaje mieć nadzieję, iż spełnią szerzej 
także przewidziane nowe funkcje humanistyczne i wspólnotowe wobec 
głównych podmiotów działalności akademickiej. W danym przypadku 
oznacza to seminarzystów wespół z nauczycielami-wykładowcami każde-
go przedmiotu z planów studiów w szkolnictwie wyższym, promotorami 
spośród tzw. młodszej kadry, najliczniejszej grupy zawodowej, pełniącymi 
takie funkcje adiunktami – jednak na danym etapie dopiero czeladnikami 
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na drodze do profesjonalnego wyzwolenia, jakim jest osiągnięcie mistrzo-
stwa w profesji.

Do opracowania niniejszej monografii szczególnie zachęcały także moje 
najnowsze, studyjne, pisarskie oraz dydaktyczne doświadczenia. Zabiegam 
o wykonanie kilku zadań:

1. Zwrotne zharmonizowanie formy i zawartości nie tylko z pochodzeniem 
fachowych przesłanek, ale i

2. Powiązanie ich z koniecznymi tu aplikacjami, oraz
3. Silniejsze wiązanie z potrzebami studentów, jak również
4. Uspójnianie ze specyficznymi – nawet osobniczo – wymogami pro-

motorów.
Przybywają nowe roczniki studentów, zmieniają się potrzeby nauki, 

przeobrażają dziedziny i nasze dyscypliny poznawania, więc modulowane 
są i nasze nauczycielsko-pedagogiczne zabiegi. Zasiadałam do opracowa-
nia niniejszej rozprawy z troską i nadzieją, iż – wyrażając się metaforycz-
nie – kropla drąży nawet skałę, zatem kiedyś studiowanie między innymi 
tej książki poskutkuje lepszą recepcją jej zawartości, głębszymi przemyśle-
niami i bardziej dojrzałymi zastosowaniami.

Materiały

Podstawę teoretyczną zyskiwałam głównie z rozczytywania się w usta-
wicznie aktualizowanym wyborze literatury przedmiotu i podmiotu włas-
nej aktywności. U podstaw niniejszego podręcznika legło piśmiennictwo 
fachowe, by wciąż doskonalić konfrontację i korelację z praktyką akademi-
cką i z przedmiotem na studiach doktoranckich „Dydaktyka szkoły wyż-
szej”. Ale to piśmiennictwo okazuje się jeszcze niewystarczające, ponieważ 
zauważamy w nim liczne luki. Więcej – znajduje się ono na bardzo zróż-
nicowanym poziomie jakości, jej głębi i zakresów. (Co szczegółowiej prze-
analizowałam, zinterpretowałam i oceniłam już nieraz w wielu, ale rozpro-
szonych publikacjach tzw. niesamodzielnych, czyli niezwartych druków, 
jak autorskie lub zbiorowe książki.)1

1 Np. K. Duraj-Nowakowa, Pedeutologia: konteksty – dylematy – implikacje, Kraków 2016 a.
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Bazę doświadczeń dla metodyki działań czerpałam w synergicznym 
sprzężeniu ze współpracy nie tylko podczas udziału w kształtowaniu ko-
lejnych roczników, a nawet nowych pokoleń studentów, ale także przez 
fachowe dysputy z kolegami nauczycielami akademickimi2. Staram się czy-
nić to emergentycznie, czyli przez wyłanianie treści i ich form wyrażania. 
Wiele zyskiwałam dzięki konsultowaniu, ocenianiu i śledzeniu prac nad 
przygotowaniami kandydatów do procedur awansowych, co dodatkowo 
poczytuję za dowód naszej edukacji wzajemnej i uczenia się nie tylko pa-
rami, ale i w grupie, w niektórych latach nawet w prawdziwych zespołach 
fachowców.

Myśl przewodnia

Podręcznik, mając  – z punktu widzenia zawodowego  – całożycio-
wy autorsko rodowód, zawiera nowo zinterpretowane rudymentarne dla 
problematyki treści. Mieści uporządkowaną wiedzę przez sprofilowanie 
zawartości i jej ewidentnie celowe nachylenie dzięki przeformatowaniu ga-
tunku literatury (z uprzednio najczęściej naukowych monografii) na pod-
ręcznik akademicki o wyrazistych cechach dydaktyczno-wychowawczych 
i opiekuńczych – w tym ostatnim przypadku skierowany jest do promo-
torów i konsultantów. W zasadniczej osnowie treści książki są adapto-
wane do oczekiwań i zapotrzebowania studentów, zaś wyjaśnianiu meta 
metodologicznemu podlegają tylko wybrane rudymentarne przesłanki 
epistemologiczno-gnoseologiczne3. Natomiast najszerzej objaśniam wizje 
praktycznych zastosowań zgromadzonej wiedzy o toku prac i pokonywaniu 
niektórych większych trudności w próbach pisarskich początkujących au-
torów – po to, by animować ich intelektualną, emocjonalno-motywacyjną 
i etyczno-moralną sprawczość. Całościowo może to oznaczać wypracowa-
nie sprofesjonalizowanej gotowości do pisarskich działań.

2 Por. Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych wobec wyzwań współczes-
ności, red. K. Duraj-Nowakowa, J. Charchuła, E. Sowa-Behtane, Kraków 2019. K. Duraj-
-Nowakowa, Tropy myślenia o synergii w działalności nauczyciela akademickiego, Kraków 
2016 b.

3 Znacznie obszerniejsze ich omówienie zob. K. Duraj-Nowakowa, Pisarstwo naukowe mię-
dzy rzemiosłem a sztuką, Sosnowiec 2015, s. 7–94.
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Nie maleje bowiem wśród studentów (czasem nawet) katastroficzna 
opinia o tym, że pisarstwo to umiejętność nader trudna, a nawet ryzykow-
ny proceder, najeżony przeszkodami i komplikacjami, naznaczony usta-
wicznymi obawami, rozterkami i wątpliwościami, obarczony burzliwymi 
stanami emocjonalno-motywacyjnymi i kolosalnymi kłopotami wykonaw-
czymi tych ledwie początkujących autorów, odsuwających bez końca pod-
jęcie zadań pisarskich (por. zjawisko tzw . prokrastynacj). 

Mając świadomość, ugruntowaną przez wiele pokoleń autorów, lite-
ratów i pisarzy różnych specjalności naukowych, jakoby pisania nauczyć, 
albo nawet się nauczyć nie można skutecznie, to jednak uczyć się warto. 
Warto się starać i osobiście podejmować śmiałe próby. Więc zapewne nie 
będą mogły w tym zawadzić zebrane tu cudze doświadczenia i charaktery-
styki docelowych zadań.

Wielokrotnie przychodzi nam, promotorom, ubolewać nad upadkiem 
wiary w możliwości zdobycia stosownych kompetencji i osiągnięcie powo-
dzenia, głównie wśród magistrantów. Dlatego opracowałam tę książkę, aby 
postarać się jeszcze lepiej uprzystępnić treści, zwiększyć szanse percepcji 
zagadnień i wykonanie głębiej uświadomionych zadań.

Swoistości niniejszej książki upatruję w zakreśleniu dobranych celowo 
ram tematycznych, jak podają oba spisy treści: 1. ogólniejszy, który ten 
Wstęp poprzedza, i 2. Uszczegółowiony spis rzeczy (który może spełniać 
funkcje indeksu merytorycznego, zatem wieńczy książkę). Meritum roz-
wijam począwszy od kwestii wybierania i formułowania przez studentów 
tematyki, problematyki i tytułu dysertacji, aby dalej, przez charakterysty-
kę zasad pisarstwa i komponowania rozpraw, poprzez opis metodyki prac 
nad pisaniem rozpraw naukowych, zatrzymać uwagę głównie na opisach 
wymagań pod adresem redagowania i poprawiania rozpraw awansowych, 
aż po prezentację koniecznych do uwzględniania formalnych cech tekstu 
właściwego.

cele opracowania

Po zadaniach scalenia i usystematyzowania wieloaspektowego, rozproszo-
nego, więc trudniej dostępnego materiału, podręcznik ma na celu interdyscypli-
narne opracowanie zapowiedzianej w tytule całości problematyki, ujętej w ramy 
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o trojakiej przydatności: 1) metodologicznej i 2) metodycznej, czyli warsztato-
wej, więc zarazem także 3) rzeczowej. Obrałam bowiem antycypowane, to zna-
czy wyobrażone cele: 1. rozpoznanie teoretyczno-metodologicznych podstaw 
opracowania, i 2. zastosowanie procedury uwzględnienia wymaganych cech 
rozpraw awansowych na temat, jak w pisaniu osiągnąć zamierzone efekty.

Taki rodzaj poznania naukowego sam w sobie ma walory wychowaw-
czego oddziaływania wzorcotwórczego i ilustratywnego. Oddziaływania 
już nie tylko na studentów i pracowników naukowych, ale przez sprzężenia 
zwrotne, w oczekiwaniu na synergicznie wzmocnione rezultaty współdzia-
łania także z nauczycielami i wychowawcami placówek i szkół wszystkich 
szczebli systemu edukacji4.

Dlatego staram się dostarczać czytelnikom optymalnie skonstruowane 
materiały do lektury i własnych przemyśleń oraz zróżnicowane przykłady, 
jak uporać się z niełatwymi zadaniami samokształcenia i kształcenia aka-
demickiego w wybranych zakresach technik, a może nawet sztuki pisania 
artystycznego, tworzenia na mistrzowskim poziomie. Podkreślam jednak, 
że choć w książce zebrałam, i po swojemu, ale z myślą o adresatach i celach 
publikacji, ułożyłam pozyskane materiały  – to proponuję, aby posłużyły 
one bardziej za inspirację niż za obligatoryjne instrukcje i wymogi.

Od korzeni po przekaz pałeczki w sztafecie pokoleń

Mając rozliczne, w różnorakich polskich i zagranicznych ośrodkach 
uniwersyteckich szanse uprawiania zawodu, uzyskując wiele satysfakcji, 
a czasami nawet radości w toku poszukiwań, ale też doświadczając niema-
ło przeszkód lub potknięć, gdy korzystałam z profesjonalnych konsultacji, 
ocen i sugestii, zaciągnęłam długi wdzięczności wobec najwybitniejszych 
uczonych, rodzimych i cudzoziemskich autorów (jak to w wyborze podaję 
w Literaturze zalecanej do tego podręcznika).

Preferuję wybrany paradygmat całościowy poznawania świata i czło-
wieka w stylu systemologicznym i do prób jego stosowania nie tylko siebie 
skłaniam, ale i moich bezpośrednich i także tych „pośrednich” uczniów 
i współpracowników w osobach czytelników moich książek. Zabiegam, aby 

4 Zob. A. Żywczok, Aksjologia odkrycia naukowego – studium rozwoju i wychowania osobowo-
ści naukowych, Toruń 2009, s. 33 i n.
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udało mi się najpierw przekonać, a później i zachęcić adresatów do pielęg-
nowania tego podejścia. Na co dzień do znudzenia bywa powtarzany po-
stulat systemowego oglądu i ujęcia w opisach przedmiotu uwagi. Natomiast 
w realiach życia i pisaniu podczas studiów akademickich bywa różnie, ra-
czej przyglądamy się osobno i cząstkowo tylko wybranym składnikom niż 
całościom obiektów5. Dla tej idei stosowania teorii i metodologii systemów 
znajdujemy wsparcie uczonych, gdy równolegle – i to od dawna, i aktual-
nie – czytamy na przykład konstatacje:

Wypowiadając się na temat preferencji ideowych współczesnej myśli pedagogicznej, 
nie powinniśmy, oczywiście, tracić z pola widzenia istniejących już w pedagogice prób 
artykułowania, popularyzowania oraz stosowania perspektywy określanej jako „struk-
turalistyczna” lub „systemologiczna”. Przegląd polskiej literatury przedmiotu dowodzi 
obecności takich usiłowań w licznych tekstach z zakresu epistemologii pedagogiki (Kry-
styna Duraj-Nowakowa)6.

Utwierdza w zasadności przyjętego podejścia podręcznik7, a także mo-
nografia8, w których znajdujemy postulaty wiązania w spójną całość po-
dejść do pedagogiki. Treści książki wnoszą nowe argumenty za spojrzenia-
mi na istotę scalania obrazu przedmiotu i metodologii jego komponowania 
w postrzegany obraz. Autor podkreśla wagę poznawczych i badawczych 
rozszyfrowań w pedagogice od dawna9.

Nieprzecenionymi pedagogicznie i pedeutologicznie bodźcami okazały 
się opublikowane odzewy pięciorga czytelników na bliską tematycznie jed-
ną z autorskich monografii metodologicznych10.

5 Analogicznie zauważa się (czy tylko moim zdaniem?) niemały rozziew pomiędzy wyższych 
lotów literaturą metodologiczną w monografiach specjalistów a jej aplikacjami w postępo-
waniu studyjno-badawczym i pisaniu dyplomantów. Zob. też: K. Duraj-Nowakowa, Podej-
ścia całościowe do pedagogiki: wybór, Rzeszów 2008.

6 R. Schulz, Ład edukacyjny jako (nie)obecna kategoria myśli pedagogicznej, „Przegląd Badań 
Edukacyjnych” 2018, nr 26, s. 111–112. Por. ponadto dzieła: Tegoż, Edusfera jako holistycz-
na kategoria, Kraków 2018. Tenże, Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. I–III, Toruń 2003, 2006 
i 2009.

7 Zob. R. Schulz, Logos edukacji, [w:] Wykłady…, dz. cyt., t. III, Toruń 2009, s. 210–222.
8 S. Palka, Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Kraków 

2018.
9 Zob. Podstawy metodologii w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk 2009.
10 Recenzje książki: K. Duraj-Nowakowa, Pisarstwo naukowe…, dz. cyt., 2015 ukazały się już 

w roku jej wydania: M. Cholewińskiego („Nauczyciel i Szkoła”), M. Kaliszewskiej („Hejnał 
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Tekst niniejszego podręcznika wspiera się na obszernych książkach au-
torskich, będąc merytorycznie ich kontynuacją, kolejnym doprecyzowa-
niem i wzbogacaniem treści i ich rozwijaniem w rozmaitych kierunkach 
myślenia naukowego. Wykorzystałam w nim fragmenty moich wcześ-
niejszych publikacji. Czynię to według preferowanego paradygmatu sy-
stemologicznego, wedle którego „wszystko z wszystkim i ze wszystkimi 
(w domyśle: osobami)” się wiąże, pozostając w tzw. sprzężeniu zwrotnym. 
Wspieram się także na metodyczno-warsztatowych treściach uprzednio 
publikowanych w kilkunastu monografiach o metodologicznych aspektach 
fachowych opracowań rzadziej filologicznych, a najczęściej humanistycz-
no-społecznych. Stąd wynika bogactwo pozycji bibliograficznych, którymi 
się posiłkowałam. Stopniowo przez niekrótkie lata, a rzeczowo najściślej 
niniejsza książka nabierała powiązań także z pierwszą i drugą spośród 
wcześniejszych monografii, będąc już czwartą w tym cyklu tematycznym 
publikacją11.

powinszowania

Czytelnikom książki życzę owocnej lektury i osobistego odbioru tekstu 
wedle własnych powinności i potrzeb, ciekawych refleksji osobistych i po-
żytku – pomarzę, iż wspólnotowego – w zastosowaniu rekomendowanych 
przez wyselekcjonowane grono specjalistów rozwiązań. Niechże się Pań-
stwu proceduralnie i efektywnie darzy w poczynaniach nad naukowymi 
opracowaniami własnego pióra.

Oświatowy”), B. Klasińskiej („Edukacja Dorosłych”) i inny tekst tej autorki („Horyzonty 
Wychowania”), A. Pawlickiej („Forum Akademickie”) i A. Rogalskiej-Marasińskiej (aż 
3 różne teksty rekomendacji: „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, „Forum Oświa-
towe” i „Forum Pedagogiczne”). Autorom z wdzięcznością dziękuję za trud pogłębionych 
lektur i opracowanie osobistych refleksji. Wzbogacając punkty widzenia na rozwiązywaną 
problematykę i udzielając zwrotnych informacji o tekście, uwrażliwiają i mobilizują do no-
wych przemyśleń.

11 Por. 1. K. Duraj-Nowakowa, Studiowanie literatury przedmiotu, wyd. 1, Kraków 2000. 
2. Toż, wyd. 2 zm., Kraków 2012. 3. Pisarstwo naukowe…, dz. cyt. 2015.
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TeMaT i TeMaTYKa, proBLeMaTYKa 
A tYtUŁ UtWOrU

temat i tematyka dzieła

Zgodnie z chronologią i logiką postępowania naukowego, przychodzi nam 
obrać temat i sprecyzować układ tematyki, zaś później – problematyki, oraz 
sformułować tytuł utworu12. Wyjdźmy najpierw od ogólnojęzykowych zna-
czeń obu pojęć kluczowych z powyższego śródtytułu.

Temat (z gr. thema ‘rzecz postawiona, sformułowana, zaproponowana jako temat’) te-
matyka, przedmiot, materia; osnowa, myśl główna, treść zasadnicza, koncepcja, idea 
utworu literackiego, dzieła plastycznego, przemówienia, pracy naukowej, publicystycz-
nej itd.; zadanie, teza do rozwinięcia; językoznawczo osnowa, część wyrazu, pozostająca 
po odrzuceniu końcówki13.

„Temat przewodni”  – mówimy zamiast „temat sporu”, „przedmiot 
sporu”. Zaś tematyka to „ogół, zasób, zespół zagadnień, tematów dzieła, 
utworu”14, ich układ całościowy.

Odwołam się tu też – analogicznie do relacji pojęć „temat” – „tematyka”, 
do kwestii relacji pojęć „problem” – „problematyka” jako układ problemów, 
czyli kwestii, zagadnień i spraw rozwiązywanych w danym opracowaniu. 
Albowiem to z problematyki wyprowadzamy jej tematykę, z tej zaś – temat 

12 Opisywane fakty mają cechę ponadczasowo aktualną. Dlatego też niniejszy rozdział posiada 
ścisłe związki tematyczne z materią przedmiotu poznania, który (po pięciu latach pracy 
z tekstem podczas zajęć seminaryjnych) został całkowicie przepracowany dla celów już nie 
tylko czysto naukowych, lecz w celu współpracy dydaktyczno-metodycznej ze studentami, 
K. Duraj-Nowakowa, Pisarstwo…, dz. cyt., s. 95–116.

13 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1989, s. 507.
14 Tamże. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1990, s. 779.
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w sensie nadrzędnego ujęcia dla zhierarchizowanych podtematów w spisie 
treści, w spisie rzeczy. Zaś dopiero na ich podstawie staramy się sformu-
łować tytuł całości tekstu w ścisłej korelacji z podtytułami w tymże spisie 
treści opracowania.

Temat to jądro utworu, np. rozprawy, artykułu czy powieści. Niekiedy 
objawia się pisarzowi jeszcze przed napisaniem pierwszego słowa; kiedy in-
dziej pisarz rozpoczyna od jakiegoś przeczucia i dopiero w trakcie powsta-
wania tekstu odkrywa, co właściwie chciał powiedzieć. Nie ma większego 
znaczenia, czy temat jest impulsem, od którego zaczynamy pracę nad utwo-
rem, czy też punktem dojścia – oba sposoby są równie dobre. Natomiast 
ważne jest, żeby tekst w ogóle miał temat, bez względu na inspiracje.

Definicja tematu może być różnoraka: merytoryczna, chronologiczna, 
terytorialna, zaś o precyzji ujęcia tematu świadczą cztery jego elementy:

– oznaczenie przedmiotu badań;
– wyznaczenie jego zakresu, czyli pola, obszaru;
– ustalenie charakteru pracy, tj. jej rodzaju;
– określenie naukowego aspektu pracy.
Dopiero następnie należy opracować  – jak to zwięźle zaznaczyłam  – 

wstępny szkic, czyli zarys planu pracy. Ta współzależność eksponuje zna-
czenie sformułowania tematu dla całości opracowania. Jeszcze w trakcie 
kwerendy piśmiennictwa plan taki może być modyfikowany i uzupełniany 
wynikającymi ze źródeł nowymi danymi.

Zatrzymajmy ponadto uwagę na poprawności sprecyzowania tematu. 
Temat i tematyka opracowania to jego przedmiot i problematyka. Rozróż-
niamy jednak temat od tytułu.

Przygotowując temat projektu, ulegamy często pokusie uwzględniania jak największej 
liczby aspektów badań, by sformułować temat bardzo precyzyjnie. Zwykle jednak pro-
wadzi to do sformułowania długiego i niezręcznego tematu. (…) Sformułowanie tematu 
to w znacznej mierze kwestia wyboru (…)
Zwięzły temat przekazuje istotę badanych zagadnień i łatwiej zwrócić uwagę osoby za-
interesowanej zagadnieniem. Dobry temat powinien zawierać kluczowe słowa projektu 
w zwięzłym sformułowaniu15.

15 Np. historyk literatury będzie się interesował tym, po jakie tematy sięgali autorzy w różnych 
epokach, lub jakie tematy powtarzają się w dziełach zaliczanych do pewnego gatunku. Badacz 
folkloru śledzić będzie żywot typowych tematów w wytworach różnych grup etnicznych. 
Komparatystę zaciekawi odmienność opracowań tego samego tematu. Teoretyk sztuki bę-
dzie się zastanawiał, w których jej dziedzinach można w ogóle mówić o temacie lub jakie 
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Zagadnienie tematu można rozpatrywać z różnych punktów widze-
nia, ale wszystkie te rozważania poprzedzać musi uświadomienie sobie, 
co to jest temat. Bez tego byłyby one jałowe. Analiza pojęcia tematu jest 
zadaniem logicznie wcześniejszym niż tamte, przykładowo wskazane, na-
tomiast historycznie jest od nich późniejsza. Od lat już bowiem pisze się 
i mówi o tematach literackich i innych, ocenia – tak przecież dawniej bywa-
ło – jedne jako godne prawdziwej sztuki, a drugie jako niegodne, prowadzi 
spory, czy to temat jest ważny, czy tylko sposób jego ujęcia – słowem: od lat 
już używa się pojęcia tematu. A wcale lub prawie wcale nie docieka się i nie 
odpowiada na pytanie, co to słowo naprawdę znaczy16.

Na pytanie, co to jest temat utworu, znajdujemy informacje, że to myśl 
przewodnia, iż to sens (dawniej: tenor) i osnowa dla wątków opisujących 
przedmiot poznania. Temat prowadzić ma do udowodnienia tezy, winien 
być konkretny, jednoznaczny i jasny oraz ciekawy, interesujący, a nawet pa-
sjonujący. Ale to wciąż za mała wiedza17. Nad tematem, przekonuje filozof,

badania takie są potrzebne. Stanowią częściową i wstępną realizację programu unauko-
wienia humanistyki. Racji ich bytu dostarczyć może chociażby właśnie konkretny przy-
kład tego zagadnienia. Oto przystępując do lektury dosyć licznych rozpraw teoretyczno-
literackich, poświęconych tematowi, czytelnik liczy się, oczywista, z tym, że pojęcie to, 
używane raczej intuicyjnie, będzie nieostre. Rzeczywistość jednak przerasta oczekiwa-
nia. Często ten sam autor mówi o temacie aż w kilku znaczeniach, nie zdając sobie z tego 
sprawy. Odbija się to, rzecz jasna, na wynikach jego wkładu. Nawet już mając za sobą 
lekturę, a zatem i przekonanie, że słowo „temat” jest wieloznaczne, nie wie się jeszcze, 
jak wiele jest tych znaczeń. Gdy je policzyć budzi się zdziwienie, że pojęcie tego rodzaju 
może oddawać usługi jako narzędzie naukowe. Zadania melioracyjne są więc uzasadnio-
ne i praktycznie ważne.

Do tego dołączają się jeszcze inne względy. Sądzić można, iż dociekania 
pojęciowe, dotyczące właśnie tematu, są w chwili obecnej aktualne w szcze-
gólny sposób, nowy w dziedzinie humanistyki. Oto wkraczamy w erę rewo-
lucyjnych zastosowań technicznych w dziedzinach do niedawna jak najdal-
szych od techniki. Tzw. maszyny matematyczne, wśród nich zaś maszyny 

są cechy charakterystyczne tematów malarstwa czy rzeźby w odróżnieniu np. od tematów 
poezji czy prozy.

16 J. Pelc, O pojęciu tematu, Wrocław 1961, s. XXX.
17 Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005, s. 16–19.
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elektronowe dokonujące przekładu z jednego języka na drugi, a także ma-
szyny do streszczania tekstów językowych, muszą mieć dla opracowania 
zasad teoretycznych ich funkcjonowania – dobrze skonstruowane pojęcie 
tematu. Przecież tzw. więź rzeczowa, czyli więź merytoryczna – to nic in-
nego jak mówienie na ten sam temat czy trzymanie się tematu. „Temat” 
więc nie może pozostać słowem treściowo mglistym; musi się stać termi-
nem naukowym, i to zbudowanym tak, aby go można było interpretować 
technicznie18.

Może nawet nie tylko treść szczegółowych rozwiązań i propozycji jest 
w tym przypadku najważniejsza. Raczej pewne refleksje ogólniejsze co 
do tego, jakie się winno stawiać problemy w badaniach tego rodzaju, jaki 
się uważa za słuszny i racjonalny sposób samego podejścia do zagad-
nień oraz typ dociekań przy jego roztrząsaniu. Wszystko to zawiera się 
implicite i w wyborze problematyki, i w konstrukcji całości, i w treści 
wykładu.

Usystematyzowane tematy i ich rodzaje ujęć znajdziemy w tabeli 1. 
Dlatego przyjrzyjmy się bliższym charakterystykom dziesięciu rodzajów 
tematów.

W myśleniu kategoriami fenomenologicznymi czytamy, iż

pojęcie „tematu” odnosimy do pewnych tez, doktryn, przekazów odnoszących się do 
znaczeń i sensów zawartych w analizowanym materiale teoretycznym i empirycznym. 
Analiza tematyczna należy do podstawowych sposobów analizy dekomponowanej prob-
lematyki poznania. Wymienia się wiele cech tak rozumianych tematów, np. w fenome-
nologicznych badaniach pedagogicznych. Temat jest doświadczeniem zogniskowania 
znaczenia, podkreślenia czegoś. Sformułowanie i rozwinięcie tematu jest lepsze od 
uproszczeń. Tematy nie są jakimiś punktami czy momentami w tekstach. Temat jest 
formą ujęcia fenomenu, który chcemy zrozumieć. Musi wyrażać określony sens. Jest 
to sens, który czemuś nadajemy. Temat jest otwarciem się na to „coś”. Jest procesem 
pogłębionego rozumienia, odkrywania, włączania znaczeń. Pozwala wyrazić nasze myśli. 
Kształtuje to, co nie jest ukształtowane. Opisuje zawartość myśli. Zawsze jest jednak 
pewną formą ich redukcji19.

18 Tamże, s. XL.
19 A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazania dla studentów, Warszawa 2000, s. 32–39.



Temat i tematyka dzieła 19

Tabela 1. Tematy i ich charakterystyki

Kwestie 
Charakterystyki Co jest tematem? Do którego stadium 

dzieła temat należy?

Temat (1)
Rozumienie potoczne

a) to, o czym się mówi lub pisze
b) to, co zadane do opracowania
c) część słowa pozostała po 
odrzuceniu końcówki
d) to, co powtarza się w dziele

W zależności od rozu-
mienia:
a) proces genetyczny lub
b) dzieło gotowe lub
c) proces percepcji

Temat (2)
Jako „coś”, co znajduje się 
poza dziełem

a) realny przedmiot lub zbiór 
przedmiotów
b) cecha lub zespół cech
c) przedmiot intencjonalny lub 
zbiór przedmiotów
d) zdanie nienależące do dzieła 
lub schemat ujmujący treść dzieła

W zależności od dalszego 
sprecyzowania:
a) proces genetyczny
b) dzieło gotowe
c) proces percepcji

Temat (3)
Jako treść psychicznego prze-
życia autora

a) treść istotna, czyli podniecenie 
autora niemające ośrodka przed-
stawieniowego
b) koncepcja, czyli refrakcja lub 
idea autora

Proces genetyczny

Temat (4)
Jako immanentny przedmiot 
wyobrażenia autora

Immanentny przedmiot wyobra- 
żeń genetycznie wytwórczych 
autora

Proces genetyczny

Temat (5)
Jako to, co przedstawione 
w dziele

a) przedmiot/y/ przedstawiony/e/
b) cecha/y przedstawiona/e/

Gotowe dzieło
Gotowe dzieło

Temat (6)
Jako pojęcie lub zdanie „ujmu-
jące” przedmiot dzieła

a) słowo lub zespół słów należą-
cych do utworu lub spoza niego
b) sens słowa lub słów ujmują-
cych przedmiot dzieła

a) gotowe dzieło lub
b) proces percepcji (za-
leżnie od sformułowania)

Temat (7)
Jako idea wyrażona przez 
motyw

Tzw. myśl zasadnicza, czyli kon-
kluzja w opartym na motywach 
rozumieniu odbiorcy, zmierzają-
cym do wskazania ładunku ideo-
logicznego dzieła

Proces percepcji

Temat (8)
Jako schemat pojęciowy, czyli 
treść idealna dzieła

Ogół znaczeń wszystkich znaków-
-symboli zawartych w dziele Proces percepcji

Temat (9)
Jako schemat pojęciowy, czyli 
znaki dzieła (dzieło jako temat)

Znaki-symbole zawarte w dziele, 
ale nie jako konkretne napisy czy 
dźwięki, lecz jako przedmioty 
idealne

Proces odtwarzania lub 
wykonywania dzieła

Temat (10)
Jako postrzegalne elementy 
dzieła (słowny, muzyczny, 
zdobniczy)

Zmysłowo postrzegalne elementy 
dzieła

a) proces genetyczny 
(końcowe fazy)
b) gotowe dzieło

Źródło: J. Pelc, O pojęciu tematu, dz. cyt., s. nlb. II.
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przedmiot, osnowa, a teza utworu

Jak się mają te trzy pojęcia i kwestie ze śródtytułu wobec siebie? Otóż 
przedmiotem przedstawionym danej historii, czyli narracji, jest jej uchwyt-
na rzeczywistość. „Gorący” przedmiot zainteresowań może przyciągnąć 
uwagę wydawcy. Osobnym jednak zadaniem jest utrzymywanie tej wyso-
kiej temperatury. I tutaj właśnie pojawia się nić przewodnia – jak nić Ariad-
ny (kłębek pomocy, by rozwiązać dany problem, wydostać się labiryntu 
[potwora], wskazówka). Używamy słowa „nić”, gdyż jest to, jak w tkactwie, 
osnowa, czyli coś, co pomaga zagubionemu autorowi odnaleźć właściwą 
drogę do celu, podobnie jak zwykła bawełniana nitka prowadzona od drzewa 
do drzewa pomaga znaleźć drogę w zaczarowanym lesie. Nić przewodnia to 
pewna idea jednocząca, pewna linia myślowa, która biegnie przez cały tekst 
i na którą nawleczone są (niczym koraliki), poszczególne wątki.

Obok przedmiotu i nici przewodniej na trzecim i najważniejszym po-
ziomie rozróżnienia mamy tezę utworu. To ona gwarantuje książce uwagę 
wydawcy i ułatwia publikację. Czytelnik może tezę rozpoznać lub nie  – 
i w zależności od tego toczyć się będą dyskusje oraz spory wokół książki, 
gdy już ukaże się ona w druku. Teza bywa przez pisarzy najczęściej zanie-
dbywanym ze wszystkich trzech poziomów tematycznych dzieła.

Nie czyni tak – po przekonującym uzasadnieniu – pedagog (pedeuto-
log, historyk wychowania, teoretyk organizacji i zarządzania szkolni-
ctwem), rozróżniając lapidarne tezy od tez szeroko pojmowanych jako 
paradygmaty, zwane też modelami poznania. Przykładem drugiego ro-
dzaju zespołu tez czyni specjalną monografię im poświęcaną. W wyniku 
pogłębianych analiz i rozległych interpretacji bogatych materiałów w od-
niesieniu do stanu wiedzy pedagogiki i praktyki pedagogicznej, czyli pe-
dagogii, skonstatował, iż pedagogika stanowi obecnie w większym stop-
niu zbiór tez, a jeszcze częściej hipotez (wymagających dopiero badań 
i w ich rezultacie weryfikacji), między którymi występuje brak spójności, 
a nawet zachodzą sprzeczności. Taki bowiem charakter ma ludzkie my-
ślenie o wychowaniu – por. tezy podstawowe i o charakterze gnoseolo-
giczno-metodologicznym oraz – aksjologicznym i innym, jak przekonuje 
tenże metodolog20.

20 A. Smołalski, Paradygmaty i historiozofia pedagogiki, Wrocław 2009, s. 86, 87–95 i 153–162 
(por. także I wyd., Wrocław 2001).
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Czym jest teza w wąskim rozumieniu? Najprościej można ją zdefiniować 
jako to, co autor pragnie powiedzieć na temat nici przewodniej. Niezależnie 
od tego, jak złożoną opowiadamy historię, teza zwykle da się opisać i ująć 
jednym zdaniem (prawda, że w niektórych przypadkach będzie ono dosyć 
długie) – bez obawy, że zabieg taki doprowadzi do zatarcia owej złożoności. 
Einstein powiedział, że kto nie umie objaśnić swego dzieła ośmioletniemu 
dziecku, ten nie jest naukowcem, tylko szarlatanem.

W żadnym przypadku nie lekceważmy tej kwestii. Jeśli „przyszpilimy” 
tezę książki  – czyli wydobędziemy coś na kształt przesłania  – na pewno 
się to opłaci. Jasno zdefiniowana teza potrafi nadać odpowiednią ostrość 
wymowy całej książce. (Powieść może być wprawdzie sporem, lecz nie po-
winna stać się bezładną kłótnią.)21.

Być może ci, którzy mówią o ograniczonej liczbie fabuł do opowiedze-
nia, mają na myśli właśnie tezę. Nie chodzi jednak tylko o to, by teza była 
oryginalna lub głęboka; chodzi o to, jak ją przedstawimy.

Nie każda książka – zaznacza ten sam włoski pisarz i uczony – posiada 
wyraźnie widoczną tezę. Może tak być dlatego, że autorowi nie udało się 
przekazać tezy w sposób zrozumiały dla czytelnika, lub też sama teza od 
początku nie była jasna. Tego rodzaju książki są jak kiepski posiłek typu fast 
food: na pozór całkiem smaczny, a w rzeczywistości mało pożywny. Mogą 
też pozostawić po sobie niesmak lub odczucie niedosytu, bynajmniej nie 
z powodu niewystarczającej objętości, ale dlatego, że ich powierzchowna 
atrakcyjność nie kryje w sobie żadnej konkretnej treści. Popyt na szmirę 
literacką szerzy się podobnie jak popyt na szmirę gastronomiczną, gdyż na 
obu można zarobić niezłe pieniądze. Niezależnie od tego, jaki typ pisarstwa 
nas pociąga, nie stawiajmy oporu. Siląc się na wtłaczanie sensu w swoje 
utwory – nie będziemy autentyczni. Nawet szmira bowiem jest na swój spo-
sób spójna.

Jak rozpoznać tezę? O ile nić przewodnią można porównać do przecią-
ganego od drzewa do drzewa bawełnianego sznurka, czy włókna, o tyle teza 
jest jak kompas, dzięki któremu wiadomo, w którą stronę iść. Nie mając 
kompasu, pomylimy kierunki i całymi latami będziemy się kręcić w kół-
ko. Albowiem świadomość tego, o czym nie piszemy, jest równie ważna 
jak świadomość tego, o czym piszemy. Utwór, który zawiera zbyt wiele nici 
przewodnich i niewystarczającą tezę, jest jak gulasz zrobiony ze zbyt wielu 

21 N. Watts, Jak napisać powieść, przekł. i Posłowie, E. Kraskowska, Kraków 1998, s. 78.
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składników – smakuje wieloma i żadnym22. Pytanie o funkcje – „czemu to 
służy?” – musimy sobie zadawać przy pisaniu każdego rozdziału. Co ten 
czy ów element mówi o tezie?

Najważniejsze, by dzieło sztuki miało jakąś ogniskową, czyli takie 
miejsce, gdzie skupiają się, lub skąd wychodzą wszystkie pragnienia (Lew 
Tołstoj)23.

pojęcia i nazwy jako kategorie a ich definicje

Zwróćmy uwagę na próby wprowadzenia ładu w myśleniu i rozumie-
niu kategorii w materii rozważań. Źródłem są idee, czyli pojęcia i ich na-
zwy – jako terminy naukowe – a wybierane spośród używanych nazw słowa 
kluczowe dla danego tekstu. Nazwy jako terminy stosowane w rozprawie 
przydatne są również jako składniki tzw. siatki pojęć; to spośród nich wy-
bieramy słowa kluczowe dla danego tekstu, czyli narzędzia do rozważań.

Przyjrzyjmy się tym kwestiom nieco bliżej. Przystępując do badań, je-
steśmy wyposażeni przez fachowców lub wyposażamy się samodzielnie 
w podstawowe kryteria kategoryzowania – „cegiełki”, czyli pojęcia i ich na-
zwy, niezbędne do zajęcia się tematem specjalistyczne terminy. Z nazwy, 
po odpowiednich zabiegach intelektualnych, możemy utworzyć kategorię, 
czyli termin analityczny. Zależy to od miejsca i funkcji, jakie pełni w naszej 
siatce pojęć, terminów i ich „określeń”. Zatem podstawowe nazwy mogą 
stać się kategoriami i jako takie umożliwić budowanie wyników poznania 
od spostrzeżeń po teorie, które stają się przydatne w empirycznych bada-
niach w naukach humanistyczno-społecznych.

Pierwszy w nauce europejskiej o kategoriach mówił Arystoteles ze Stagiry. 
Dla niego kategoriami24 były substancje, wielkości, jakości, relacje, miejsca, 

22 Tamże.
23 U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007, s. 141–142.
24 Czym się różni klasyfikacja od typologii? W opracowaniu tekstu bardzo pomocne są wszel-

kie podziały systematyzujące materiał poddany późniejszej obróbce tabelarycznej i graficz-
nej oraz szerszej analizie opisowej. Szczególnie przydatne są dwa rodzaje uporządkowania, 
tj. klasyfikacja oraz typologia, jakże często niesłusznie utożsamiane. Najogólniej mówiąc, 
klasyfikacja jest logicznym, wielostopniowym wyczerpującym podziałem zbiorowości zło-
żonej z względnie jednorodnych przedmiotów-obiektów, jednostek, zjawisk, procesów itp. 
na pewne klasy (grupy) według ustalonego kryterium lub kryteriów. Klasyfikacja natomiast 
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czasy, stany rzeczy, czynności, procesy podlegania czynnościom, co rozważ-
my przez analogię, jak po dziś dzień w naukach humanistyczno-społecznych.

U tegoż Stagiryty owe kategorie były różnie pojmowane (Topiki I), 
a późniejsi myśliciele dołączali nowe kategorie z nowymi ich znaczeniami. 
Z przedstawionego tu wyliczenia wynika, że kategorie to nazwy przedmio-
tów materialnych (substancje), lub zupełnie coś innego. Jeżeli np. weźmie-
my pod uwagę kategorię „relacje”, to we współczesnych naukach społecz-
nych, w socjologii, mamy do czynienia z relacjami, tylko określamy je 
sprzężeniami czy sprzężeniami zwrotnymi (wziętymi z logiki cybernetyki), 
także stosunkami społecznymi, zależnościami. Wymienione terminy wyda-
ją się być równoważnikami Arystotelesowskiej relacji. Nic więc nie stoi na 
przeszkodzie, by używać tej starej kategorii we współczesnej humanistyce25.

Powyższe skłania do stwierdzenia, że kategorie są nazwami. Rozpo-
czynając badania, formułujemy temat. W tym kontekście wbrew pozorom 
kategorie-nazwy winny być dla badacza jasne i wyraźne, a terminy, rów-
nież pochodne w siatce, starannie uświadomione i scharakteryzowane. Nie 
łudźmy się przy tej okazji, iż potrafimy całkowicie obiektywnie powołać 
problem do badania. Zawsze, już na wstępie drogi wartościujemy to, czym 
chcemy się zająć. Dlatego tak ważne jest obiektywizowanie znaczeń już 
głównych nazw-kategorii użytych w tytule. Tytuł bowiem wskazuje główny 
motyw badań, ujawnia różne jego implikacje merytoryczne i metodolo-
giczne oraz praktycystyczne.

Tyleż ważkie to czynności wstępne, co i perspektywiczne dla rozstrzyg-
nięcia problematyki. Na tym etapie postępowania studyjno-badawczego 
uświadamiamy sobie bowiem przyszłą drogę jako metodykę dochodzenia 
do prawdy. Jeśli brak nam jest tej wyobraźni, to można prognozować „krzy-
we”, albo tylko mierne osiągnięcia w przyszłości. Czasami bywa tak, że 
w sformułowaniu czy poprawieniu tytułu pracy biorą udział szersze grona 

musi spełnić warunek zupełności i rozłączności, co oznacza, że żaden z przedmiotów nie 
zostanie pominięty w podziale zbiorowości, a ponadto każdy przedmiot trafi do jednej, 
i tylko jednej klasy podziału. Typologia jest również porządkowaniem logicznym i syste-
matycznym przedmiotów zbiorowości według pewnego kryterium (kryteriów), jest to jed-
nak zabieg metodologiczny jakby mniej rygorystyczny w porównaniu z klasyfikowaniem. 
Podział typologiczny może bowiem dotyczyć zbiorowości niejednorodnych, grupujących 
przedmioty na zasadzie pewnego podobieństwa do przyjętego wzorca (typu); ten rodzaj 
podziału zwalnia również z obowiązku spełniania wymogu zupełności i rozłączności.

25 M. Surmaczyński, Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii: podręcznik, Wrocław 
2002, s. 28.
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osób zainteresowanych lub tych, których jest to obowiązkiem. Prawidłowy 
dobór tematu do wynikającego zeń opracowania pozwala ustrzec się badań 
chybionych, ułomnych albo za mało ważnych. Wszystko to w dużej mierze 
zależy od ustalenia zestawu kategorii-nazw.

Z nazwami i ich zastosowaniem związane są pewne pułapki, o czym 
będzie mowa dalej (por. rozdziały 2. i 3. książki).

problem ramą dla problematyki poznania

Jak wynika z przeprowadzonego przeglądu stanowisk specjalistów, re-
lacje problematyki z tematyką opracowania i jego tytułem są wzajemne, 
silnie sprzężone zwrotnie. Jednak problematyka to przedmiot prac auto-
ra; tematyka zaś to osnowa, nić przewodnia ujawniająca kierunki i drogi 
poszukiwania rozwiązań podjętego układu problemów, czyli problematyki. 
Temat, nadtemat i podtematy to składniki ich większego systemu, zwanego 
tematyką.

Natomiast tytuł to owa reklamowa chwytliwa nazwa, nagłówek, wizy-
tówka całości, zwięźle sygnalizująca zawartość tekstu, zawiera skondenso-
wane treści opracowania. Sytuuje opracowanie na tle innych, pełni funkcje 
informacyjne i reklamowe, o czym jeszcze osobno będzie mowa dalej.

Rozprawy dyplomowe, magisterska i doktorska, mają charakter prac 
kierowanych przez promotora, w sensie obejmującym zarówno proces ich 
przygotowania, jak i zawartość merytoryczną. Coraz częściej obecnie sto-
sowana zasada swobodnego wyboru promotora przez studenta dobrze na 
ogół rokuje rezultatom współpracy semestralnej, w której każda ze stron 
ma określone obowiązki i uprawnienia. Osobowość magistranta i promoto-
ra, dziedzina wiedzy, z której powstaje praca, rodzaj i wyposażenie zaplecza 
badawczego będącego do dyspozycji autora, a również pewne szczegółowe 
uwarunkowania środowiskowe wykluczają możliwość dania gotowej re-
cepty na przygotowanie dobrej pracy26.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć jeszcze raz o roli prowa-
dzącego seminarium nauczyciela akademickiego. Powinien on sprawnie 
zdiagnozować możliwości adepta, pomóc mu odkryć ukryte zdolności, 

26 Por.: A. Kaszyńska, Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?, Gliwice 
2008. R. Kolman, Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Bydgoszcz 1997.
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ewentualnie ukazać brak realizmu w podjęciu danego tematu, zaintereso-
wać jakimś innym, wreszcie – czuwać nad przebiegiem wyboru. Należy pa-
miętać, że przekonanie do autorytetu i kompetencji mistrza może niekiedy 
zaważyć na doborze tematu27.

Było już też zaznaczane, ale praktyka dowodzi, iż warte jest przypo-
mnienia że:

nad właściwym doborem tematów prac magisterskich czuwa rada wydziału i sama usta-
la tryb, w jakim te jej uprawnienia mają być realizowane. Polega on najczęściej na tym, że 
rada wydziału na propozycję kierownika katedry zatwierdza zakres problemów, z których 
mogą być obierane konkretne tematy. Ale niektóre rady wydziału zatwierdzają każdy 
temat.

Sedno sprawy leży jednak nie w sposobie unormowania tych spraw kompetencyj-
nych, lecz w tym, w jakiej mierze dobór tematu powinien być faktycznie pozostawiony 
samemu studentowi, oraz w tym, aby dobór podejmowanego zadania był racjonalny.

Skrajnością nie do przyjęcia byłoby uzależnienie tego od samego studenta. O tema-
cie autor decyduje w pełni samodzielnie dopiero na szczeblu pracy habilitacyjnej, gdyż 
zazwyczaj nawet temat rozprawy doktorskiej dobiera się pod dość znacznym wpływem 
promotora i innych naukowców28.

Jednak nad tym, aby temat był dobrany prawidłowo, głównie czuwa 
promotor. Skoro jednak sam student ma czynny udział w doborze tematu, 
warto powiedzieć, jakich zasad należy przy tym przestrzegać.

Na seminarium proponuję przyszłym magistrantom tzw. problematykę 
interdyscyplinarną, czyli problematykę badawczą z pogranicza kilku dyscy-
plin – np. z dydaktyki, teorii wychowania i socjologii wychowania. Już na 
pierwszych zajęciach seminaryjnych student otrzymuje do wyboru kilka-
naście różnych propozycji tematycznych. Każdą z tych propozycji można, 
a nawet trzeba odpowiednio uściślić; dopiero wówczas przybiera ona postać 
obowiązującą. Istnieje również taka możliwość, iż z jednej propozycji tema-
tycznej wyłaniają się dwa lub trzy tematy szczegółowe dla dwóch lub trzech 
różnych osób. Jeśli chodzi o tzw. tematy empiryczne, nie ma przeciwwskazań, 
aby ten sam temat pisały dwie różne osoby, oczywiście pod warunkiem, że 
teren badań, język pracy i jej forma będą różne. Oczywiście nie jest to prak-
tyka jedyna z możliwych; u różnych promotorów może ona wyglądać różnie.

27 R. Kolman, Poradnik…, dz. cyt., s. 43.
28 M. Święcicki, Jak pisać pracę dyplomową na studiach dla pracujących?, Poznań 1969, s. 156.
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Dysponując tematem, tytułem i uszczegółowionym spisem treści, dy-
plomant przystępuje do poszukiwania literatury problemowej w celu spo-
rządzenia jej wstępnego wykazu, obejmującego łącznie najwyżej kilkanaście 
pozycji, przede wszystkim książek, artykułów w czasopismach i referatów 
w materiałach konferencyjnych. Należy raczej omijać pozycje skryptowe, 
zwłaszcza z macierzystej uczelni, starać się zaś wprowadzić kilka pozycji 
obcojęzycznych (od wymagania tego można odstąpić w zawodowej pracy 
dyplomowej). Pierwsza wersja wykazu literatury (nie bibliografii wyczer-
pującej, co jest raczej niemożliwe) powstaje zwykle w wyniku przeglądania 
nie samych zbiorów, lecz raczej katalogów bibliotecznych, przede wszyst-
kim katalogu alfabetycznego, jeśli np. magistrant zna z wcześniejszych stu-
diów nazwiska autorów parających się obraną przez niego tematyką, lub też 
katalogu systematycznego w celu wyboru tytułów opracowań dotyczących 
zagadnień pokrewnych29.

Można natomiast podać za poradnikiem kilka ogólnych wskazań 
realizacyjnych:

1. Ostateczny wybór tematu powinien być rezultatem głębokiego namy-
słu autora rozprawy, namysłu poprzedzonego wielokrotnymi konsultacjami 
z promotorem, zapoznaniem się z przykładowymi tematami wcześniej obro-
nionych prac z danej lub pokrewnej dyscypliny, dyskusją z kolegami z grupy 
seminaryjnej, inspiracją zaczerpniętą z obszaru problemowego wykładów do 
wyboru, czy wreszcie zorientowaniem się w bieżących potrzebach i/lub ofer-
tach współczesnej praktyki. Sam wybór tematu jest przecież dopiero wstę-
pem do dalszych działań, tj. do własnych przemyśleń oraz do konsultowania 
z promotorem sformułowania tytułu, początkowo zazwyczaj w jego wersji 
roboczej, później często jeszcze modyfikowanej. Po nim następuje faza wy-
boru tytułu opracowania30. Wykaz wstępny ujawnia na ogół zdecydowaną 
przewagę liczebną pozycji zwartych nad czasopismami; późniejsze jego uzu-
pełnienia powinny jednak te proporcje adekwatnie zracjonalizować.

29 E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993, s. 11.
30 Sformułowaniu tytułu towarzyszy twórcza praca nad ogólnym obudowaniem go treściami 

w postaci od kilku do kilkunastu haseł szczegółowych, które w procesie dalszej obróbki 
przekształcone zostaną najpierw w nieporadny jeszcze plan pracy, a następnie w wyniku 
wielokrotnych przetworzeń w ostateczny (zwykle tylko tymczasowo na dany moment) 
mniej lub bardziej rozbudowany spis treści. Często bywa w tym pożyteczne również tzw. 
wytezowanie, a więc rozwinięcie każdego tytułu (rozdziału, podrozdziału, paragrafu i punk-
tu) w kilku zdaniach, określających w przybliżeniu merytoryczne zamiary autora.
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2. Zaakceptowany przez prowadzącego seminarium czystopis (jako 
efekt wielu prób utrafienia w sedno) tematu – a dopiero potem tytułu pra-
cy, spisu treści oraz wstępnego wykazu literatury stanowi dokumentacyjny 
wyraz pomyślnego zakończenia pierwszego etapu (czasem dosyć przykre-
go, nerwowego i męczącego, zarówno dla magistranta, jak i dla promoto-
ra) czynności poprzedzających sam proces pisania pracy. Zazwyczaj nie 
wszyscy seminarzyści czynią jednakowe postępy. Dlatego zachęcając pil-
niejszych studentów już do pierwszych prób pisarskich, do komponowania 
większego fragmentu pracy (najczęściej, choć nieobowiązkowo, jest to jej 
pierwszy rozdział), doświadczony promotor w tym samym czasie poświę-
ca wzmożoną uwagę opóźniającym się, w celu najszybszego uregulowania 
tempa postępów w całej grupie.

3. Praktyka dowodzi, że pierwsze próby pisania pracy dyplomowej na 
ogół nie owocują jeszcze roboczą wersją np. rozdziału, lecz mają formę za-
ledwie problemowego konspektu, szkicu. Są więc streszczeniem paru opra-
cowań, referują obce poglądy i cudze myśli, przedstawione w nich wątki 
problemowe są jeszcze tematycznie niespójne, ich wybór jest często przy-
padkowy, a komentarz odautorski właściwie niewidoczny. Jeśli taki kon-
spekt zostaje opatrzony choćby małym wstępem i zakończeniem, to w naj-
lepszym razie autor dowiaduje się od promotora, że napisał dopiero referat, 
nie zaś rozdział pracy.

Szczególnym i dość często w pracach awansowych spotykanym zada-
niem jest uporządkowanie znanych zjawisk (faktów, prawidłowości, zasad). 
W tym przypadku wartość naukową ma sformułowanie, skompletowanie 
i uporządkowanie tego, co jest już nawet powszechnie znane, ale zastane 
w postaci jeszcze nieprecyzyjnej, niekompletnej i nieporządkowanej. Inny-
mi słowy, będzie to poprawne przedstawienie zjawisk (faktów, prawidłowo-
ści, zasad) ogólnie znanych, jeżeli: a) następuje przy tym ich jednoznaczne 
sformułowanie; b) zostaje dokonane ich skompletowanie w obrębie bada-
nej dziedziny; i c) zostają one uporządkowane według oznaczonych kryte-
riów, tj. jeżeli nastąpi ustalenie ich wzajemnych stosunków31.

Dla większości przygotowanych tekstów zbieranie dotyczy poszukiwa-
nia, po pierwsze, materiałów źródłowych (mogą to być inne teksty – np. 
teksty literackie czy prasowe; dane faktograficzne: dokumenty – także audio- 
wizualne, dane statystyczne, zdjęcia, wywiady, ankiety, itp.; słowniki 

31 T. Kotarbiński, cyt. za: M. Święcicki, Jak pisać…, dz. cyt., s. 161.
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językowe), po drugie – opracowań. Ważne jest, aby materiały źródłowe nie 
były „z drugiej ręki”, a opracowania – wybierane z namysłem i rzeczywiście 
dopasowane do tematu.

Warto równocześnie szukać materiału i czytać (przynajmniej podsta-
wowe) opracowania. Z jednej strony, gromadzony materiał zasugeruje 
właściwe lektury, z drugiej – lektury mogą wpłynąć na sposób gromadzenia 
materiału.

Kiedy już zgromadzimy materiał, należy go dokładnie obejrzeć pod 
kątem wybranego tematu bądź wstępnie sformułowanej tezy. A może  – 
w świetle informacji, które uzyskaliśmy – zechcemy tę tezę przeformuło-
wać, uściślić, uzupełnić? Może nawet zmienić? Na tym etapie pracy mody-
fikacje wciąż jeszcze są możliwe.

Teraz jedna z najtrudniejszych rzeczy: selekcja materiału, wyelimino-
wanie jego nadmiaru. „Mistrza poznać głównie po umiejętności ogranicza-
nia materiału. (…) Ostateczny efekt nie jest wynikiem obfitości materiału, 
lecz sposobu opracowania”32.

A jaki materiał jest „nadmiarowy”? Pamiętajmy, że między tematem 
a materiałem powinna zachodzić relacja dwustronnej zależności: temat 
warunkuje dobór materiału, materiał wpływa na ukształtowanie tematu. 
Nadmiarowy jest zatem materiał niedający się dopasować do wybranego 
tematu szczegółowego.

Starannie wyselekcjonowany materiał trzeba uporządkować, poklasyfi-
kować. To ważne zadanie, ponieważ dokonana w sposób właściwy klasyfi-
kacja przełoży się później na schemat kompozycyjny tekstu.

Przez cały czas miejmy pod ręką mały notes – praca z materiałem po-
budza myślenie, wpływa na rodzenie się pomysłów, które warto od razu 
zanotować, aby nie umknęły.

Prace awansowe – w kontekście zagadnienia ujęcia ich tematu – mogą 
opierać się na:

a) materiale pierwotnym (źródłowym), czyli na danych i obserwacjach nie-
opracowanych (surowych), pochodzących na przykład ze sprawozdawczości 
instytucji/przedsiębiorstwa, z jego akt i innych dokumentów, albo też ze-
branych drogą badań empirycznych przez samego piszącego autora;

b) materiale wtórnym, czyli na opracowaniach naukowych już istniejących.

32 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa 2010, s. 24–25.
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Każda rozprawa jest z natury rzeczy oparta na materiale wtórnym w tym 
znaczeniu, że w każdym przypadku autor winien dokładnie poznać co naj-
mniej literaturę przedmiotu, z niej też czerpie przeważnie problematykę, 
podstawowe zasady, metodę itp. Jednakże przy opracowaniach pierwszego 
typu jego oczytanie stanowi tylko punkt wyjścia. Właściwym wkładem au-
tora jest to, co uzyskał dzięki zgromadzeniu danych, ich uporządkowaniu, 
ich analizie i wyciągnięciu z nich wniosków. Przy opracowaniach drugiego 
typu, mających siłą rzeczy zwykle charakter bardziej teoretyczny, autor cały 
swój materiał uzyskuje wyłącznie z publikacji, więc porządkuje go i celowo 
przetwarza.

Prace pierwszego rodzaju, oparte na materiale pierwotnym, bardziej 
nadają się na prace magisterskie. Przy pracach drugiego typu grozi bowiem 
niebezpieczeństwo nadmiernej ogólnikowości i abstrakcyjności rozważań, 
które nie występuje przy pracy o charakterze głównie indukcyjnym33. Jest to 
sygnał dużych niedostatków warsztatu badawczego autora, które można ła-
two usunąć przez sięgnięcie do odpowiednich poradników metodycznych, 
szczegółowo instruujących, jak zdobyć umiejętność szybkiego czytania, 
jak notować i konspektować, jak sporządzać ramowy harmonogram wy-
konania danej pracy, jak zorganizować i prowadzić badania, jak gromadzić 
materiały pierwotne i wtórne, oraz jak opracować pierwszą wersję pracy, 
a zwłaszcza jak uczynić z niej potem wersję ostateczną34.

Przykładowy spis takich opracowań specjalistycznych podałam w za-
łączonym na końcu wykazie literatury. Syntetyczne wskazówki praktyczne 
zamieszczam jako tematycznie zgrupowane w trzech rozdziałach książki. 

W rozdziale Praktyczne wskazówki E. Niedzielska podkreśla, iż:

rozdział poradnika ma na celu skierowanie uwagi potencjalnego autora pracy naukowej, 
dydaktycznej, badawczej i opiniodawczej na czysto praktyczne aspekty przygotowania 
dzieła w jego kształcie ostatecznym, formowanym już wcześniej zgodnie ze wskazania-
mi metodycznymi. Dla wygody czytelnika, który może interesować się treścią rozdziału 
wybiórczo, utrzymano daleko posuniętą (…) szczegółowość struktury wewnętrznej. 
Uznano również za celowe ułożenie treści poszczególnych podrozdziałów w formie py-
tań i odpowiedzi, instruujących w podstawowych kwestiach dotyczących przygotowania 
pracy akademickiej. Przedstawiony katalog porad jest na tyle uniwersalny, że może być 
przydatny autorom o różnym stopniu biegłości pisarskiej i doświadczenia zawodowego. 

33 Tamże, s. 162.
34 E. Niedzielska, Mały poradnik autora…, dz. cyt., s. 10–11.
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Szczególne korzyści powinny jednak odnieść studenci wyższych lat studiów, zwłaszcza 
ci, którzy przygotowują prace dyplomowe i magisterskie. W celu wzmocnienia skutecz-
ności instruktażu zamieszczono w niektórych odpowiedziach przykłady ilustracyjne; 
zarówno pozytywne, podpowiadające, jak w danym przypadku należy postępować, jak 
i negatywne, przestrzegające przed popełnieniem najczęściej spotykanych błędów35.

Temat, np. pracy magisterskiej, proponowany jest zazwyczaj przez pro-
motora, a następnie akceptowany przez radę danego wydziału uczelni, jak 
wspomniałam wcześniej. Nie oznacza to jednak, że student nie ma wpływu 
na wybór tematu i na jego kształt. Na ogół bywa tak, że już sam wybór 
seminarium, a więc tym samym wybór osoby prowadzącej to seminarium, 
określa ramy tematyczne przyszłej pracy. Taki bowiem nauczyciel akade-
micki prowadzący seminarium na przedostatnim roku studiów – z reguły 
kontynuuje to seminarium na roku ostatnim, czyli automatycznie staje się 
promotorem prac swoich studentów. Zdarzają się, co prawda, i inne sytua-
cje, ale występują one raczej rzadko.

Teoretycznie i zgodnie z programem studiów, na pierwszym roku se-
minarium (czyli na przedostatnim roku studiów) oczekuje się od studenta 
opanowania wiedzy teoretycznej, a jednocześnie przekazuje mu się wiedzę 
i umiejętności ogólnometodologiczne, natomiast na drugim roku semina-
rium (czyli na ostatnim roku studiów) wymaga się od studenta konkretne-
go aktu twórczego, tj. dokończenia albo przeprowadzenia badań, napisania 
i przedstawienia pracy magisterskiej. Promotor ma jednakże swobodę w spo-
sobach realizowania owych założeń ogólnych, w tym także realizowania za-
dań metodologicznych i określania poszczególnych etapów pracy studenta.

Bywają i tacy promotorzy, którzy program pierwszego roku seminarium 
wykonują w oderwaniu od swoich zainteresowań naukowych i od tematów 
przyszłych prac magisterskich. Są wszak i tacy (a tych jest większość), którzy 
program seminarium realizują od początku w powiązaniu z reprezentowaną 
przez siebie dyscypliną nauk i w powiązaniu z tematami przyszłych prac.

Widać więc, dlaczego wybór promotora już od początku jest dla studen-
ta tak istotny. Jest zrozumiałe, że jeśli promotor jest dydaktykiem – realizu-
je program seminarium na podstawie treści dydaktycznych; jeżeli jest teo-
retykiem, np. wychowania – na podstawie treści z teorii wychowania; jeżeli 

35 Tamże, s. 33. Por. także: J. Gnitecki, Wstęp do metod badań w naukach pedagogicznych, Po-
znań 1999, s. 3–18.
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jest historykiem wychowania  – treści z historii myśli o wychowaniu itd. 
Do treści tych dostosowuje też określoną metodologię, gdyż każda z tych 
dyscyplin ma przecież swoje odrębne wymagania. Stąd właśnie wynika, że 
już przy zapisywaniu się na seminarium magisterskie, student jest zorien-
towany, w jakim kręgu tematycznym będzie się obracał – nawet gdyby ów 
profesor nie podał od razu „swoich” tematów36.

Optymalna sytuacja polegałaby na tym, aby zaistniała tu „wolna gra” 
rynku, a mianowicie aby każdy opiekun seminarium podał odpowiednio 
wcześnie tematy, student zaś wybrałby takiego promotora, którego tematy 
najbardziej mu odpowiadają. Z różnych przyczyn nie zawsze jest to możli-
we; uczelnia uwzględnia swoje możliwości kadrowe, jak i ograniczenia for-
malne dotyczące liczby uczestników jednej grupy seminaryjnej. O odstęp-
stwach od tej zasady mogą decydować tylko wyjątkowe przyczyny.

W początkowym okresie mówimy o temacie roboczym. Temat rozpra-
wy magisterskiej może być rozwinięciem pracy proseminaryjnej czy semi-
naryjnej, może również wynikać z badań prowadzonych przez określony 
zakład uczelni czy zespół badawczy.

Celem określenia tematu rozprawy niezbędne jest spełnienie kilku 
uwarunkowań:

– poznanie stanu badań dotyczących interesującej nas problematyki;
– określenie wagi i znaczenia społecznego danej problematyki, a w szcze-

gólności tych aspektów, które zdają się być istotne dla poznania danej sprawy;
– ogólne określenie głównych zależności, które nas w badaniach interesują;
– określenie spodziewanego znaczenia badań (z rozbiciem na spodzie-

wane rezultaty teoretyczne i praktyczne możliwości wdrożeń).
Sformułowanie tematu nie jest proste i dlatego pierwszą jego postać traktuje-

my z reguły jako robocze sformułowanie, które może w każdej chwili ulec udo-
skonalającym zmianom. Temat rozprawy nie powinien być nazbyt szczegółowy; 
dobrze, by był na tyle ogólny, aby np. magistrant mógł należycie opanować nie-
zbędne minimum piśmiennictwa, wykonać i opracować badania, napisać pracę.

Ustalając temat rozprawy, należy określić jej zakres. Może on być szero-
ki lub wąski. W przypadku szerokiego ujęcia temat informuje, że przepro-
wadzone badania dotyczą bardzo licznej klasy procesów lub zjawisk. Jeżeli 
temat jest zawężony, informuje, że badania dotyczą wycinka zjawiska.

36 Por.: W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane, 
Olsztyn 2008.
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Czy istnieją tematy „łatwe” i „trudne”? Jest to pytanie czysto retoryczne. 
Rzeczą ogromnie ważną jest uprzednie gruntowne przemyślenie, co dany 
temat znaczy, jaki jest jego zakres, jakiej będzie wymagał literatury, jakich 
źródeł, jakich metod i technik badawczych37. Pod pojęciami „znaczenie 
i zakres tematu” kryją się m.in. takie robocze sprawy, jak:

– dokładne uświadomienie sobie terminów i pojęć wchodzących w skład 
tytułu pracy, uszeregowanie i wzajemne przyporządkowanie tych pojęć,

– przemyślenie zakresu badanych spraw, zjawisk, procesów i tego wszyst-
kiego, co będzie związane z przedmiotem badań. Pewne rzeczy trzeba tu 
sobie jak gdyby z góry wyobrazić;

– przemyślenie celu podejmowanych badań, to znaczy odpowiedzenie 
sobie na pytanie, czemu i komu mają te badania służyć;

– przemyślenie czasu, jaki trzeba będzie przeznaczyć najpierw na prze-
studiowanie tzw. teoretycznej literatury przedmiotu związanej z wybranym 
tematem, następnie czasu na same badania, na zebranie materiału empi-
rycznego, a wreszcie na ubranie tego wszystkiego w odpowiednią szatę gra-
ficzną. Każdy przecież temat wymaga innego czasu badań38.

J. Clanchy, B. Ballard wyjaśniają, na czym polega proces wyboru tematu:
1. Aby dokonać właściwego wyboru tematu, musisz poświęcić sporo cza-

su na interpretację i przemyślenie propozycji.
2. Niemal każdy temat wymaga umiejętności połączenia analizy z opisem 

lub wyjaśnieniem oraz powiązania ogólnych założeń z konkretnymi mate-
riałami lub wydarzeniami.

3. Wykładowca przedstawi kontrowersyjny temat, wymagający postawie-
nia pytań, na które nie ma jednej odpowiedzi. Twoim zadaniem jest doko-
nanie krytycznej analizy różnych rozwiązań i wyjaśnień.

4. Gdy będziesz się zastanawiał, „o czym jest ten temat”, musisz wziąć 
pod uwagę jego treść, podane w temacie założenia i sugerowane związki mię-
dzy nimi, a także ograniczenia wynikające ze studiowanej dyscypliny.

5. Wybór tematu będzie również częściowo uzależniony od spraw prak-
tycznych – czasu, dostępności materiałów i obowiązków związanych z in-
nymi przedmiotami studiów.

37 Tamże.
38 Por.: R. Zenderowski, Praca magisterska: jak pisać i bronić? Wskazówki metodologiczne, 

Warszawa 2006.
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6. Jeśli sam musisz wymyślić temat swojej pracy, skonsultuj go z wykła-
dowcą i upewnij się, że jego zrealizowanie jest możliwe39.

Rozsądne jest niewybieranie tematu naszej pracy pochopnie. Nie kie-
rujmy się tym, że któryś z tematów wydaje nam się łatwy. Łatwe zwykle jest 
to, co znamy. Zastanówmy się nad tym, co wiemy, do którego tematu po-
trafimy zgromadzić jak najwięcej przykładów i który z nich najbardziej nas 
interesuje. Nie oglądajmy się też na innych. To, co łatwe dla innych, nieko-
niecznie jest łatwe dla nas. Najpierw dokonajmy analizy tematów, notujmy 
sobie przy tym nasze pomysły, spostrzeżenia, uwagi, to wszystko, co kojarzy 
nam się z tematem. Równocześnie myśleć musimy nie tylko o tym, co wie-
my, ale także o tym, jak należałoby temat opracować. Trudno przedstawić 
tu jednoznaczne kryteria wyboru tematu. Wybierzmy ten, który w naszej 
świadomości wyda nam się możliwy do zrealizowania i jednocześnie praca 
nad nim będzie dla nas ciekawa40.

Temat pracy jest to ogólnie określony problem lub wstępnie sprecyzo-
wane zagadnienie, którego opracowania lub rozwiązania podejmuje się au-
tor. Powinien spełniać warunki właściwego wyboru:

1. Być odpowiedni w stosunku do dezyderatów istniejących w  danej 
dziedzinie wiedzy, czyli zagadnieniem, które domaga się rozstrzygnięcia.

2. Własny, odnoszący się do problematyki w miarę nowej. Zasada 
ogólna jest następująca: tematem pracy nie może być problem, który został 
w pełni rozwiązany, ani zagadnienie, które zostało wyczerpująco omówio-
ne. Dotykamy w tym miejscu trudnej kwestii oryginalności tematu. Ory-
ginalność ta może być rozumiana dwojako: albo sam temat jest nowy (np. 
dotyczy nieopracowanego autora, odkrytych pism, czy nierozwiązanego 
problemu), albo nowe jest rozwiązanie, gdyż dotychczasowe rozwiązania 
były bądź niewłaściwe, bądź kontrowersyjne41. Te kwestie wiodą nas do 
analizy wybranego tematu. Kiedy już podjęliśmy decyzję o tym, na jaki te-
mat będziemy pisać, należy dokładnie uświadomić sobie, czego wymaga od 
nas sformułowanie tematu. Jeśli bowiem temat wymaga od nas rozważań na 
temat lektury, którą przeczytaliśmy i która nas zainteresowała, to przecież 
nie będziemy pisać o wszystkim, co na jej temat wiemy. W sformułowaniu 

39 J. Clanchy, B. Ballard, Jak pisać: poradnik maturzysty i studenta, tłum. M. Kowalczyk, War-
szawa 2001, s. 16.

40 Tamże.
41 H. Seweryniak, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000, s. 44.
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tematu kryje się jakiś problem, który musimy wyłowić i zastanowić się nad 
tym, w jaki sposób, wykorzystując znany nam materiał, ów problem przed-
stawić. Dokonać musimy selekcji naszych wiadomości w związku z wybra-
nym tematem oraz z myślami o sformułowaniu tytułu dla wykonywanych 
prac.

3. Właściwie postawiony. Temat jest zazwyczaj właściwie postawiony, 
czyli sformułowany, gdy piszący potrafi jednoznacznie określić problem, 
skonkretyzować główną tezę i jasno opisać cel pracy.

4. Konkretny, niezbyt abstrakcyjny. Temat abstrakcyjny to taki temat, 
który traktuje o sprawach dalekich nawet od nurtu najbardziej teoretycz-
nych rozważań.

5. Wyraźnie odgraniczony. Postulat ten dotyczy najpierw bazy źród-
łowej – nie może być ona zbyt wielka, temat powinien być dostępny pod 
względem literatury. Następnie, podjęte zagadnienie nie powinno przekra-
czać możliwości ogarnięcia go i wyodrębnienia przez piszącego.

6. „Niezbyt negatywny” czy polemiczny. Student, tworząc pracę nauko-
wą, winien jednocześnie uczyć się obiektywnego spojrzenia i wyważania 
argumentów. Polemiczne ujęcie tematu nie sprzyja skuteczności prac  – 
wymaga zresztą sporego doświadczenia i wiedzy42.

Rzadko się zdarza, aby temat pracy został podany w takiej formie, która 
z góry ustalałaby, z jakich części praca ma się składać i jak ma wyglądać 
jej przebieg. Najczęściej to na nas spada wybór bądź samego tematu, bądź 
szczególnych aspektów tematu, bądź dokładnego sposobu, w jaki temat ma 
być potraktowany. Należałoby więc dokonać rozsądnego wyboru przez roz-
ważenie kryteriów tego wybierania.

Zamiast wybierać temat łatwy, zdecydujmy się raczej na taki, który nas 
zainteresuje i pasjonuje. Wybierajmy temat, który ma szanse zwrócić uwagę 
adresata utworu. Ze względu na trudności realizacyjne tematy prac magi-
sterskich można podzielić na: ogólne  – i te stwarzają większe trudności, 
oraz tematy wąskie (szczegółowe, praktyczne), relatywnie częściej łatwiej-
sze do opracowania.

Tematy ogólne zawierają więcej problemów badawczych niż szczegóło-
we. Te ostatnie stwarzają szansę bardziej pogłębionego rozeznania i ujęcia 
przedmiotu przy mniejszym nakładzie czasu. W stosunku do prac magi-
sterskich szczególnie aktualna staje się więc wierność formule: non multa 

42 Tamże, s. 45–46.
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sed multum  – niewiele problemów, lecz dużo o jednym problemie43. Te-
maty ogólne mogą być podejmowane przez studentów, którzy wykazują 
duże nimi zainteresowanie, traktują je nawet jako intelektualnie pogłębione 
hobby.

Tematy wąskie, „bliskie życia”, mające swą bibliografię, nie wymagają 
żmudnych i pracochłonnych badań empirycznych na podstawie skąpych, 
niepewnych czy rozproszonych źródeł, nadają się szczególnie jako tematy 
prac magisterskich.

Należałoby też odradzić studentom podejmowanie tematów, wokół któ-
rych toczą się spory, np. w naukach pedagogicznych, chyba że celem pra-
cy magisterskiej uczyniona zostanie krytyczna analiza istoty tych sporów. 
Trzeba przypomnieć, iż prace polegające na logicznej kompilacji, wyraźnie 
podporządkowane myśli przewodniej i przeprowadzone zgodnie z zasada-
mi pisarstwa naukowego mogą być przyjęte jako magisterskie. Badaniom 
nad literaturą mogłyby tu towarzyszyć (nadużywane?) badania ankietowe 
polegające na zadawaniu pytań tym przedstawicielom praktyki społecznej, 
których spór w nauce w jakimś sensie dotyczy. Tematy sporne w skali ma-
kro jako systemu są zazwyczaj interdyscyplinarne i dlatego mogą kierować 
uwagę badacza na bardzo odległe i rozległe pola wiedzy.

W drodze do wyboru i określenia tematu wyróżniamy przygotowanie 
dalsze i przygotowanie bliższe. Przygotowanie dalsze w poszukiwaniu te-
matu pracy wymagają, aby zwrócić baczną uwagę na: a) dotychczasowe wy-
kształcenie; b) zawód; c) zainteresowania; d) świadomość tego, kim chce się 
być i czemu ma służyć praca; e) znajomość języków obcych; f) dojrzałość 
metodologiczna kandydata do awansu.

Ten etap drogi młodego naukowca wymaga spojrzenia na siebie, na 
swoje możliwości, przebytą drogę życia i zdobytą wiedzę. Zatem stale musi 
nam przy tym towarzyszyć Mickiewicz ze swoimi „siłami mierzonymi na 
zamiary” i „zamiarami podług sił”. Z jednej strony chciałoby się, a z dru-
giej – czy da się radę? Oto więc rozterki do rozważenia.

Natomiast na przygotowania bliższe składają się, konieczne tu do przy-
pomnienia jako czynniki sprawności, następujące elementy:

43 Za tym postulatem przy wyborze tematów naukowych opowiadają się np. Z. Klemensie-
wicz, K. Boczar, M. Święcicki – wszyscy w związku z wypowiedziami o pracach na tytuły 
zawodowe i stopnie naukowe. Por.: K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licen-
cjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005, s. 21.
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a) świadomość wyboru specjalizacji;
b) wybór promotora i seminarium;
c) ogólne postawienie tematu;
d) osiągnięcie podstawowej wiedzy (encyklopedycznej i podręcznikowej) 

w zakresie tematu;
e) konsultacje u doświadczonych pracowników nauki;
f) postawienie głównej tezy pracy;
g) kwerendy biblioteczno-bibliograficzne, lektura i sporządzanie nota-

tek (fiszek);
h) konstrukcja planu roboczego.
Trzeba też kolejny raz w nowym kontekście zaznaczyć, iż temat, np. 

magisterium, powinien być wąski i jak najbardziej konkretny, gdyż tylko 
wówczas można pracę należycie pogłębić. Tematy zbyt szerokie narażają 
piszącego na nadmierny wysiłek i z reguły kończą się niepowodzeniem.

Mówiąc „temat zbyt szeroki”, mam na myśli nie tylko i nie przede 
wszystkim przypadki, gdzie chodzi o zebranie zbyt obszernego materiału 
faktycznego (np. z wielu instytucji, czy ze zbyt długiego okresu), ani na-
wet – co jest jednak już groźniejsze – o nagromadzenie i podjęcie zbyt wie-
lu konkretnych zagadnień, które piszący chce rozwiązać. Największe nie-
bezpieczeństwo kryje się w tematach szerokich, w których wymagany jest 
znaczny stopień uogólnienia, tj. tematach sięgających do kluczowej proble-
matyki teoretycznej.

Temat powinien być tak pomyślany, żeby student nie napotykał przy 
pisaniu na zbędne utrudnienia. A więc nie należy – podkreślmy – podej-
mować zagadnienia, do którego brak literatury, albo którego rozwiązanie 
wymaga mozolnych poszukiwań lub trudnych i długotrwałych badań 
empirycznych.

Wskazane jest natomiast, aby temat łączył się z naturalnym terenem 
obserwacji piszącego, z doświadczeniami, jakie uzyskał on w czasie prak-
tyk programowo bieżących lub wakacyjnych, albo dzięki zamieszkiwaniu 
w oznaczonym środowisku, albo też dzięki swej pracy wolontariusza lub 
pracy zawodowej. Tego rodzaju ułatwienia nie są wadą, ale zaletą przy wy-
borze tematu44. Trzeba też eliminować opory psychiczne, dlatego temat po-
winien być dostosowany do zainteresowań i do uzdolnień kandydata do 
awansu.

44 Tamże, s. 158–159.
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Temat powinien być powiązany z problematyką przedmiotów w ich sy-
labusach z wykazu tych przedmiotów w planie studiów magisterskich i/lub 
doktoranckich, co pragnę zaznaczyć, ponieważ ta okoliczność nie jest dość 
stosowana.

Temat powinien być więc tak sformułowany, aby prowadził do udowod-
nienia oznaczonej tezy. Tezę taką będzie najczęściej stanowić stwierdzenie 
nieznanego lub nie w pełni znanego zjawiska. W  naukach społecznych 
stwierdzenie zjawiska polega na wykryciu faktów i prawidłowości albo na 
potwierdzeniu ich występowania w odniesieniu do przedmiotu, terenu lub 
czasu, co do którego nie było to jeszcze sprawdzone. Towarzyszy temu z re-
guły określenie odchyleń, swoistych dla tego przedmiotu, terenu lub czasu.

Jak wybierać temat, sugerował U. Eco, doświadczony naukowiec i pi-
sarz, ujmując kwestie w układ kilku:

1. Praca monograficzna czy poglądowa;
2. Praca historyczna czy teoretyczna;
3. Zagadnienia dawne czy współczesne;
4. Ile potrzeba czasu?;
5. Czy trzeba znać języki obce?;
6. Praca naukowa czy praca polityczna;

6.1. Co to jest naukowość;
6.2. Zagadnienia historyczno-teoretyczne czy „gorące” doświadczenia;
6.3. Jak przekształcić aktualne zagadnienia w temat naukowy45.

Sformułował reguły, którymi warto się kierować, dokonując wyboru te-
matu pracy dyplomowej, i tak:

1. Temat powinien odpowiadać zainteresowaniom studenta (wiązać się 
z zakresem składanych egzaminów, lekturami, środowiskiem politycznym, 
kulturalnym i religijnym).

2. Źródła powinny być osiągalne, to znaczy nie przekraczać możliwo-
ści materialnych studenta.

3. Źródła powinny być dostępne, to znaczy zrozumiałe dla studenta.
4. Ujęcie metodologicznie nie powinno wykraczać poza horyzonty 

studenta46.

45 U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową…, dz. cyt., s. 34–37.
46 Tamże, s. 31.
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Sformułowanie tematu a tytułu

Zwrócę się najpierw z prośbą do czytelników, aby zechcieli mi wybaczyć 
częste „ notatkowe” (ściągawkowe) w formie punktacje treści. Mam nadzie-
ję, że pomogą w recepcji. I tak:

1. Podstawę do oceny właściwego sformułowania tematu (i tytułu) stwa-
rza dopiero poprawnie skonstruowany roboczy plan pracy.

2. Sformułowanie tematu powinno być krótkie, jasne i jednoznaczne. Nie 
może mieć formy pytania.

3. Tytuł powinien być poprawny pod względem logicznym, gramatycz-
nym i stylistycznym. (Często na przykład popełnia się błąd logiczny, używa-
jąc w sformułowaniu tematu terminów: „problem”, „problematyka”.) Praca 
ma charakter naukowy, a w zasadzie nie ma pracy naukowej bez podjęcia 
pewnego problemu i przez konkretyzację szczegółów zoperacjonalizowanej, 
czyli poddającej się dalszym czynnościom poznawczo-badawczym proble-
matyki. Przy czym tytuł pracy nie może być jednocześnie tytułem rozdziału 
lub paragrafu (a spotykamy takie przypadki powielania nierzadko).

4. Tytuł może – czasem – wymagać podtytułu, który będzie go dookreślał.
5. Jeśli tytuł został zapisany w kilku wierszach (linijkach), to należy zwró-

cić uwagę, aby każdy wiersz był wyrażeniem lub zwrotem spójnym, czyli by 
dzielenie graficzne było zgodne z podziałem rzeczowym47.

6. Wiele cennych spostrzeżeń i przemyśleń naukowych pojawia się do-
piero po zakończeniu badania, podczas redakcji tekstu48. Z tego punktu wi-
dzenia warto zachęcać studentów, by pierwsze próby pisarstwa naukowego 
podejmowali podczas przygotowań do pisania pracy magisterskiej, jeszcze 
przed właściwym etapem pisania.

7. Student ma sposobność kontroli swojej sprawności w pisaniu już na 
samym początku, gdy próbuje sprostać wymaganiom, jakie stawia się w od-
niesieniu do tytułu pracy i poszczególnych jej części49.

8. Tytuł – jego sformułowanie – jest początkiem i zarazem niezbędnym 
warunkiem powstania tekstu. Bez niego bowiem nie można podejmo-
wać działań skutecznych, których efektem jest tekst rozprawy, nie można 

47 H. Seweryniak, Metodyka…, dz. cyt., s. 47.
48 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967, s. 158 i nast.
49 K. Wójcik, Piszę akademicką pracę…, dz. cyt., s. 28.
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przecież dokonać sensownego wyboru literatury, którą przecież nieprzy-
padkowo nazywamy literaturą przedmiotu, czyli tematu, nie można do-
konać wyboru problemów i nadać im koniecznego słownego kształtu. Nic 
przeto dziwnego, że zadawanie każdego pisemnego zadania rozpoczyna się 
od rozważań związanych ze sformułowaniem tematu50.

9. Trudności w sformułowaniu tytułu pracy wynikają z kilku stawianych 
żądań: ma być krótki, językowo poprawny, informacyjnie nośny i jedno-
cześnie poznawczo intrygujący, czyli budujący określone u czytelnika (słu-
chacza) i autora tekstu pożądane nastawienie. Tytuł, jak karta wizytowa, 
z której treści dowiadujemy się bodaj wszystkiego o jej właścicielu, ma in-
formować słuchacza i czytelnika o treści zawartej w opracowaniu51.

10. Jak dopasować wzajemnie tytuł pracy i spis treści? Podpowiada dy-
daktyk52: Od momentu sformułowania tezy i/lub tematu zaczyna się praca 
z materiałem. Wybrany został wycinek ogólniejszego problemu, zaryso-
wane zostały granice tego wycinka, ustalona została perspektywa. Teraz 
należałoby ten wycinek wypełnić konkretnym materiałem – praktycznym 
i teoretycznym. Kolejny etap przygotowania tekstu to zbieranie materiałów, 
ich selekcja i porządkowanie.

Formułowanie problemu a tematu

Początkowo ogólniej określa się problematykę badań. Ta ogólność jest 
w tym momencie wyrazem niepełnej naszej wiedzy na interesujący nas 
temat. Niepełność wiedzy może mieć charakter subiektywny. Dlatego po-
dejmując badania, zgłębiamy literaturę na ten temat, sięgamy do doświad-
czenia. Na tym etapie badacz musi dotrzeć do podstawowych dla danej 
dziedziny publikacji. W tym momencie dobrze jest też nawiązać do do-
świadczeń praktyków i z nimi się konsultować.

Pozostaje jeszcze wyznaczyć ramy problemu, który będzie poruszo-
ny. Jeśli temat jest zbyt szeroki, ryzykujemy powierzchownym jego opra-
cowaniem. Z drugiej strony, gdy temat jest zbyt zawężony, będziemy 

50 M. Surmaczyński, Warsztaty metodologiczne…, dz. cyt., s. 48.
51 W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 

1995, s. 45.
52 E. Niedzielska, Mały poradnik…, dz. cyt., s. 60.
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mieli trudności z jego rozwinięciem. Jak wyznaczyć ramy tematu? Najlep-
szy sposób postępowania polega na przechodzeniu od ogółu do szczegółu. 
W zależności od stopnia znajomości wybranego tematu, od objętości pracy 
i poziomu szczegółowości wykładów, mogą być zastosowane dwie meto-
dy. Pierwsza polega na przejrzeniu ogólnych wydawnictw: słownikowych, 
encyklopedycznych i podręcznikowych, by w świetle tych podstawowych 
źródeł dookreślić ramy tematu. Druga metoda wyznaczania ram tematu 
polega na zdefiniowaniu każdego pojęcia kluczowego.

Początkowo ogólniej określa się problematykę badań. Ta ogólność jest 
w tym momencie wyrazem niepełnej naszej wiedzy na interesujący nas 
temat. Niepełność wiedzy może mieć charakter subiektywny. Dlatego po-
dejmując badania zgłębiamy literaturę na ten temat, sięgamy do doświad-
czenia. Na tym etapie badacz musi dotrzeć do podstawowych dla danej 
dziedziny publikacji. W tym momencie dobrze jest też nawiązać do do-
świadczeń praktyków i z nimi się konsultować.

Różnice zakresów pojęć „tytuł” i „temat” można najwyraziściej – jed-
nak w pewnym uproszczeniu – pokazać obrazowo za pomocą rysunku 1 
w postaci trzech schematów:

Rysunek 1. Tytuł a temat utworu

Przez analogię do tych trzech obrazów relacji tytułu do tematu53, au-
torstwa filologów, można owe zależności zastosować także do tekstów z in-
nych dyscyplin, np. pedagogicznych.

53 E. Bańkowska, A. Mikołajczyk, Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 
2003, s. 142.
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tytuł tekstu utworu

Tytuł to wyraz, bądź wyrażenie, które nazywa dane dzieło sztuki, książ-
kę, wiersz, piosenkę, film lub obraz. Tytuł jest immanentną składową dzieła, 
integralną jego częścią, gdyż nadaje dziełu imię i pozwala je identyfikować, 
wyróżniać dzięki gramatycznej i stylistycznej formie/budowie.

Znaczenie tytułu polega przede wszystkim na tym, by być wskazówką 
dla odczytania dzieła. Można określać, jaka płaszczyzna interpretacji bę-
dzie najważniejsza – metaforyczna czy dosłowna. Może hierarchizować 
sferę fizyczną i psychologiczną, określać charakter utworu. Tytuł nie ma 
zatem tylko jednego, ściśle określonego zestawu funkcji. Dla odczytania 
utworu każdy wskazany tytuł może mieć unikatowe, niepowtarzalne zna-
czenie. Dlatego przy omawianiu dzieła, analiza tytułu jest osobną częścią 
całego procesu interpretacji, tak jak analiza czasu i miejsca czy podmio-
tu i sytuacji. Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną i porządkującą, w związku 
z czym powinien być właśnie unikatowy, nieść ze sobą dodatkowe infor-
macje w zależności od roli, jaką utwór spełnia, np. może przyciągać uwagę 
odbiorcy, informować o prezentowanej treści lub wprowadzać w jej nastrój.

Czyli obok tematu ważny okazuje się poprawnie sformułowany tytuł 
opracowania. Ten tytuł doniesienia powinien być zarazem krótki i treściwy. 
Niełatwo to osiągnąć. Z reguły tytuły krótkie niedostatecznie informują, 
o czym mówi doniesienie, zaś długie brzmią niezgrabnie. Zdarzają się też 
tytuły długie, a mimo to wciąż jeszcze niejasne i niezgrabne.

Zjawisko wykorzystywania określonych pozycji tekstowych dla celów 
orientowania odbiorcy w przestrzeni komunikatu wiąże się z problematyką 
spójności wypowiedzi językowej. Przyjmuje się, iż w tekstach wielozdanio-
wych występują tzw. strategiczne pozycje, wyspecjalizowane w sygnalizo-
waniu etapów w bardziej globalnej organizacji całokształtu wypowiedzi 
pisemnej.

Tytuł to nagłówek, nazwa (od łac. titulus  – napis, tytuł, ogłoszenie; 
pretekst [czyli przed, najpierw, wprzód nim tekst właściwy nastąpi]). Do-
bry tytuł jako wizytówka w skondensowanej, precyzyjnej formie decyduje 
o sukcesie publikacji. Tytuł nie może być nazbyt długi (najwyżej 85 zna-
ków, czyli 1,5 linijki maszynopisu). Powinien zawierać słowa znaczące, 
użyteczne przy komputerowym indeksowaniu i gromadzeniu informacji, 
nie zaś balast słowny. Należy więc uniknąć zwrotów: „Problemy…”, „Bada-
nia nad…”, „Nowsze przyczynki do…”, „Materiały do poznania…”. Mimo 
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postulatu zwięzłości, w tytule należy unikać skrótów (np. nazw itp.), z wy-
jątkiem nielicznych – powszechnie i jednolicie przyjętych.

tytuł a podtytuł i śródtytuły

Pierwszoplanową pozycją strategiczną jest otwarcie tekstu. Na treściach 
zlokalizowanych w tej właśnie pozycji skupia się zwiększona uwaga odbior-
cy. Owo szczególne miejsce w wypowiedzi językowej zajmuje zazwyczaj ty-
tuł. Jest on pierwszym wyodrębnionym odcinkiem komunikatu i – mimo 
iż jest w pewnym sensie tworem autonomicznym – stanowi jego integralną 
część. Językoznawcy podkreślają, że lokalizacja tytułu w pozycji inicjalnej 
tekstu sprawia, iż pełni on – zarówno z perspektywy nadawcy, jak i odbior-
cy – niezwykle ważne funkcje. Po pierwsze tytuł, stanowiący niejako nazwę 
własną wypowiedzi językowej, jest jednym z podstawowych czynników 
umożliwiających odbiorcy identyfikację komunikatu, tj. odróżnienie go od 
innych, podobnych. Po drugie, tytuł umieszcza tekst w szerszym kontekście 
komunikacyjnym. Tworzy punkt odniesienia dla komunikatu, ustawia go 
w ramie sytuacyjnej, ułatwia integrację treści i wspomaga procesy interpre-
tacji wypowiedzi. Po trzecie w końcu, tytuł ukazuje w znacznym stopniu 
zakres i typ znaczeń globalnych zawartych w tekście. W tytule zawiera się 
maksymalnie skondensowana treść komunikatu. Jest więc tytuł wykładni-
kiem znaczeń makrostrukturalnych całej wypowiedzi językowej.

Stopień wyrazistości tytułu zależy od różnorakich czynników, m.in. 
od rozmiarów (długości) tytułu, stopnia konkretyzacji lub abstrakcyjności 
użytych w nich środków językowych, ale przede wszystkim od typu tekstu, 
który poprzedza54 i nazywa.

W tekstach literackich i paraliterackich – przyjrzyjmy się kwestii przez 
analogię – tytuły mogą pełnić następujące funkcje:

1. Informować o głównym bohaterze indywidualnym lub zbiorowym, 
np. Antygona, Pani Bovary, Niemcy;

2. Informować o charakterze bohatera, np. Siłaczka, Lalka, Ludzie 
bezdomni;

3. Informować o miejscu akcji utworu, np. Nad Niemnem, Dolina Issy;

54 Tamże, s. 125–126.
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4. Informować o gatunku literackim, np. Ballady i romanse, Kazania 
sejmowe, Fraszki;

5. Informować aluzyjnie o treści lub być aluzją metaforyczną treści, np. 
Potop, Przeminęło z wiatrem, Syzyfowe prace;

6. Wskazywać główny motyw, nastrój, charakter utworu, np. Czego 
chcesz od nas Panie, Strumień i milczenie, Zemsta.

Istnieją tytuły utworów literackich łączące różnorakie funkcje, np. ty-
tuł powieści przygodowej Pan Samochodzik i zagadki Fromborka informuje 
o głównym bohaterze, miejscu akcji i głównym wątku utworu.

Zauważmy (przez podobieństwo do tytułów opracowań zawodowych 
i naukowych), że ze względu na konstrukcję utworu wyróżnia się :

1. Tytuły reklamowe, np. Dzieje grzechu;
2. Tytuły tajemnicze, np. Szamanka, Krew Elfów;
3. Tytuły oryginalne (tzw. tytuły mocne) w doborze elementów lub 

w ujęciu formalnym, np. Grypa szaleje w Naprawie, Ryby śpiewają w Uka-
jali, Siekierezada;

4. Tytuły bezbarwne (tzw. tytuły słabe, banalne), np. Lato, Dziewczyna.
Tytuł nawet banalny, „słaby”, może stać się z czasem tytułem „mocnym”, 

jeżeli utwór uzyska popularność, np. tytuł piosenki zespołu The Beatles 
Yesterday.

Tytułowi może towarzyszyć podtytuł (dodatek do tytułu), który stanowi 
merytoryczne uzupełnienie tytułu publikacji, wskazujące jej charakter lub 
zawartość, bądź określające motywy lub okoliczności jej wydania itp. I tak 
na przykład podtytuł Pana Tadeusza (czyli Ostatni zajazd na Litwie. Histo-
ria szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem) informu-
je o tematyce utworu, kiedy i gdzie rozgrywa się jego akcja oraz nawet jaka 
jest budowa dzieła55.

Szczególną rolę odgrywa tytuł w tekście prasowym, czyli publicystycznym. 
Tytuły stosowane w gazetach i czasopismach noszą nazwę nagłówków praso-
wych. Nagłówek prasowy składa się z tytułu głównego wypowiedzi dzienni-
karskiej wraz z ewentualnym nadtytułem i/lub podtytułem. Pod względem 
ukształtowania językowego nagłówki można podzielić na: a) jednoczłonowe, 
składające się tylko z tytułu głównego, lub b) wieloczłonowe.

Dobrze jest zacząć od wersji tytułu, która wyczerpująco informu-
je o treści doniesienia, po czym precyzować, skracać ją przez usuwanie 

55 Tamże.
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niepotrzebnych słów. Tytuł może i powinien informować o zmiennych 
i populacjach, ale już nie o definicjach operacyjnych i próbach badawczych.

Można nadać tytułowi formę problemu/pytania (z czym polemizują 
inni autorzy), wówczas nie gorzej informuje o szczegółach badania, a po-
nadto przyciąga czytelnika obietnicą odpowiedzi. Zdecydowanie trzeba 
natomiast unikać tytułów perswazyjnych. Każą się one domyślać drugo-
rzędnej publicystyki mentorskiej i skutecznie odstraszają czytelnika poszu-
kującego danych empirycznych56.

O tematach wypracowań w szkolnictwie pisano od dawna i najlepszymi 
piórami:

Podaje się do wiadomości profesorom retoryki, że przygotowano tutaj takie mnóstwo 
tematów nie dlatego, by je wszystkie wyczerpali, lecz by je wybierali i układali na ich 
wzór podobne oraz dla przekonania ich, że poza niedorzecznymi i śmiesznymi tematami 
istnieje niewyczerpane źródło tematów znakomitych i dla naszej młodzieży nadzwyczaj 
użytecznych (Stanisław Konarski)57.

Przerost tematów literackich w szkole sygnalizowano w nauczaniu li-
teratury od międzywojnia. Z tym systemem należy zerwać jak najprędzej, 
wprowadzić do wypracowań obserwację życia, rozważanie najrozmait-
szych jego zagadnień, wyrabiać umiejętność wypowiadania się w sprawach 
osobistych, społecznych, naukowych58.

Najlepiej, jeśli czytelnik będzie mógł się zorientować w tezie dzieła na 
podstawie samej struktury utworu, bez dodatkowych wyjaśnień. Podsta-
wową funkcją tytułu jest informacja o przedmiocie książki, czym i o czym 
będzie dzieło; dostarcza wskazówek do jego interpretacji. Tytuł jest więc 
drogowskazem prowadzącym przez różne ścieżki głównej i/lub pobocznej 
analizy i rozumienia dzieła, jego wyjaśniania i komentowania.

Formułowanie tytułu pracy wymaga odpowiedzi na kilka pytań: a) czym 
się różni temat od tytułu?; b) czym się różni tytuł-hasło od tytułu opisowe-
go?; c) jak formułować tytuł dwuczłonowy?; d) co to są słowa klucze tytułu 

56 K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, Warszawa 2000, 
s. 213.

57 Ustawy szkolne dla polskiej prowincji pijarów, przeł. H.W. Germain, [w:] S. Konarski, Pisma 
wybrane, t. II, Warszawa 1955, s. 241.

58 K. Wójcicki, Rozbiór literacki w szkole, Warszawa 1921, s. 95.
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pracy i do czego zobowiązują jej autora?; e) czy tytuł można formułować 
w trybie swobodnym?

Ad a) Obiegowa opinia głosi, że dobry, tzn. „trafiony” tytuł rozprawy 
dyplomowej, np. magisterskiej, to jedna czwarta (aż jedna czwarta!) wy-
konania całego zadania. Z pewnością nie da się przenieść tej opinii – i to 
wprost  – także na inne gatunki opracowań, warto jednak doceniać rolę 
tego elementu twórczości i długo cyzelować jego kształt i zawartość. Przede 
wszystkim nie należy mylić tytułu z tematem pracy, zwłaszcza promocyjnej. 
Temat określa przedmiot pracy w sposób szerszy, ogólny, mniej precyzyjny 
niż tytuł. Mówiąc obrazowo: z tematu można wydzielić kilka tytułów59.

Ad b) Dobrze sformułowany tytuł powinien mieć postać hasła, bez 
zbędnych słów opisowych. Tytuł jest skrótowym sprecyzowaniem tematu 
opracowania.

Ad c) Niekiedy tytuł może się składać z części głównej i z części po-
bocznej, skupiającej z góry uwagę czytelnika na wybranych aspektach ba-
danego problemu. Tytułów dwuczłonowych nie stosuje się w pracach ma-
gisterskich i dyplomowych; w rozprawach promocyjnych wyższych stopni 
bywają kwestią mody60.

Ad d) Słowa klucze tytułu są tymi jego wyrazami, które mają w danym 
problemie i problematyce znaczenie podstawowe i muszą być objaśnione 
bardziej szczegółowo w kolejnych rozdziałach pracy. Tytuły rozdziałów 
(lub innych numerowanych i nienumerowanych części opracowania) po-
winny jawnie nawiązywać do wyrażeń kluczowych.

Ad e) W małych formach naukowych, zwłaszcza w artykułach i refera-
tach, przy formułowaniu tytułów można sobie pozwolić na pewną swobo-
dę, która z góry ujawnia kompozycyjne zamiary autora, a czasem też jego 
dylematy i twórcze rozterki.

Kwestii poprawności redakcyjnej tytułów poświęcę uwagę dalej. Tu jed-
nak chcę zauważyć, że zarówno tytuł pracy magisterskiej, jak też tytuły po-
szczególnych części składowych muszą spełniać trzy następujące kryteria 
(warunki) poprawności redakcyjnej tytułów:

1) brzmieć komunikatywnie;

59 E. Niedzielska, Mały poradnik…, dz. cyt., s. 34.
60 Tamże, s. 35. J. Gnitecki, Podstawowe kategorie badawcze w naukach pedagogicznych, [w:] 

tenże, Wstęp do metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. II: Tworzenie wiedzy, Po-
znań 2007, s. 243–284.
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2) umożliwiać szybką orientację, o co chodzi, a przy tym
3) być możliwie krótkimi.
Podstawowym kryterium merytorycznej poprawności tytułu pracy jest 

zawarcie w tytule jądra, czyli substancji tematycznej, bez uciekania się do 
pełnego zdania. Sformułowanie tekstu wstępu i opracowanie planu pracy 
może być poprzedzone łatwiejszym zadaniem, a mianowicie rozszerzoną 
wersją tytułu pracy. Zazwyczaj „oficjalny” tytuł, tj. taki, jakim posługują się 
student i jego promotor wobec władz uczelni, nie jest wystarczającą wska-
zówką do dalszych badań i poszukiwań literatury. Tytuł roboczy lub pod-
tytuł powinien wskazywać problemy, do jakich zawęziliśmy problematykę 
tkwiącą w tytule oficjalnym. Powinien również informować, na co skieru-
jemy uwagę i badania, a także czego chcemy się dowiedzieć o przedmiocie 
badań.

W wielu przypadkach przedmiot i cel badań są zasygnalizowane w ty-
tule roboczym i tytuł ten stanowi wystarczającą wskazówkę do dalszych 
badań i poszukiwań literatury.

Moje obserwacje poczynione w takich krajach, jak: Australia, Niemcy, Dania, Włochy 
wydają się wskazywać, iż nie tylko w praktyce, lecz także w sferze normatywnych wy-
powiedzi promotorzy uznają za rzecz normalną zmianę wstępu (wprowadzenia) i planu 
prac naukowych na etapie kształtowania ich ostatecznej wersji. Tok badań i studiów 
nad literaturą przedmiotu powinien bowiem przynosić i przynosi nowe idee. Zalecenia, 
aby w imię wierności pierwotnemu planowi postępowania odrzucać nowe spostrzeżenia, 
prowadziłoby do marnotrawienia dorobku intelektualnego61.

Przez analogię przyjrzyjmy się dla ilustracji tematowi rozprawki jako 
mniejszej objętościowo pracy niż naukowa rozprawa doktorska. W temacie 
rozprawki zawarty jest jakiś problem, a więc jakieś zadanie do rozwiązania, 
pewna trudność, niejasność. Problem to pytanie o coś, na przykład o za-
sadność, o rację. Tematy rozprawek formułowane bywają zwykle na kilka 
sposobów:

1) mają formę pytań (odradzana jest ta forma autorom rozpraw zawo-
dowych, a tym bardziej naukowych);

2) mają postać zdania orzekającego (czego osobiście odradzałabym, 
lepsza jest dla tematu forma równoważnika zdań);

61 Tamże, s. 49.
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3) temat rozprawki może zawierać tezę, którą będziemy uzasadniać/
zawierać62. Dlatego optymalną formą językową tematu pozostaje równo-
ważnik zdania.

Przyglądaliśmy się kwestiom istoty i rodzajów, elementów i sposobów 
koncypowania tematu, na tle problemu nadrzędnego i podproblemów 
układania ich w spójną problematykę oraz znajdowania adekwatnego ty-
tułu dla całości dzieła.

Dalej zapraszam do zwrócenia uwagi na pomysły kompozycji utwo-
ru pisarskiego, co prawidłowo wywołuje asocjacje do dzieł innych sztuk 
pięknych, malarskich, muzycznych i przestrzennie plastycznych. Nieprzy-
padkowo zatem myślimy o pisarstwie zawodowym bądź naukowym jako 
o czynnościach i rezultatach zabiegów rzemieślniczo-technicznych lub mi-
strzowskich, artystycznych na poziomie oryginalnej sztuki.

62 J. Poliński, ABC magistranta, poradnik, Siedlce 1991, s. 47.
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prOJeKtOWANie KOMpOZYcJi 
OprAcOWAŃ NAUKOWYcH

zasady pisania

Precyzowanie zasad pisania prac naukowych w kwestii ich struktury 
jest zagadnieniem nader trudnym63. Trudnym ze względu na różnorodność 
typów prac i związany z tym warunek uniwersalności schematu oraz ze 
względu na duże zróżnicowanie poglądów w tej sprawie, które nie uległy 
jak dotąd oficjalnej kodyfikacji64.

Mimo wspomnianych trudności uważam za celowe przytoczenie wy-
branych propozycji w tym zakresie, gdyż niezależnie od sposobu ich ode-
brania przez poszczególnych autorów, zmuszają one do krytycznej analizy 
i do sprecyzowania własnego zdania i podjęcia decyzji o wyborze.

Całościowe zobrazowanie specyfiki i relacji wzajemnej elementów 
opracowania naukowego pozwala lepiej spostrzec z jednej strony konstruk-
cję takiego tekstu, zaś z drugiej – poddać uwadze i pomóc w ewentualnych 
uzupełnieniach i korektach.

Istotnym elementem pracy metodycznej jest jej nie tylko ocena, lecz 
i weryfikacja. Weryfikacji podlega w zasadzie każdy etap pracy, niemniej na 
zakończenie należy zawsze dokonać tzw. weryfikacji ogólnej i szczegółowej.

W ramach weryfikacji ogólnej, przeprowadzanej najlepiej na sche-
macie procedury, należy raz jeszcze po zakończeniu pracy, ujawniając 
wzrost metodologicznej samoświadomości, dokonać krytycznej auto- 
analizy decyzji podjętych na poszczególnych etapach realizacji metodyki. 

63 Zob. K. Duraj-Nowakowa, Pisarstwo…, dz. cyt., s. 53–64.
64 J. Godziszewski, Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, Zielona 

Góra 1987, s. 22–23.
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Najlepiej, jeżeli analiza taka wykaże trafność obranej ścieżki, niemniej może 
ona również wskazać na występowanie ścieżek równowartościowych, a na-
wet na błędność obranej drogi, co ma jednak znaczenie dla czytelnika jako – 
potencjalnie – następnego badacza. Weryfikacja szczegółowa zaś polega na 
ocenie całości pracy z punktu widzenia dobieranych celowo kryteriów.

Praca typu metodycznego bazuje na schemacie pracy badawczo-pomia-
rowej. Różnice między nimi dają się sprowadzić do następujących punktów:

 – w pracy metodycznej wieloetapowej zestaw działów: „Obiekt”, „Meto-
da”, „Warsztat” może się powtórzyć tyle razy, ile jest etapów;

 – rozdziały „Wyniki badań” oraz „Analiza wyników”, jeżeli w ogóle wy-
stępują, to dotyczą badań rozpoznawczych;

 – każdy etap lub całość pracy winna się kończyć rozdziałem mówiącym 
o sposobach weryfikacji metodyki;

 – przed rozdziałem „Wnioski końcowe” należy umieścić szczegółowy 
opis pozyskanych wyników studiów literaturowych i badań własnych.

Jak będzie oceniane sprawozdanie naukowe? Sprawozdania naukowe 
można oceniać w rozmaitych aspektach jego jakości. Oto niektóre z pytań, 
jakie zada oceniający:

1. Czy autor dobrze rozumie podjęte badanie naukowe i czy potrafi jas-
no sformułować cele badawcze?

2. Czy wybrano odpowiednią metodologię?
3. Czy właściwie zastosowano metodologię?
4. Czy wyciągnięte wnioski są zgodne z danymi?
5. Czy sprawozdanie zostało napisane jasno i logicznie?
Kryteria te dzielą się zasadniczo na dwie grupy: związane z treścią spra-

wozdania i związane z umiejętnością pisania prezentacji.
Wiele badań opiera się na metodologii dobrze znanej i ustalonej. Nie-

kiedy celowy i potrzebny jest bardzo dokładny opis metod roboczych, 
a zwłaszcza w przypadkach, gdy taki właśnie opis stanowi pośrednio uza-
sadnienie pozyskanych wyników badań sprzecznych z dotychczasowymi, 
i gdy chodzi o to, aby innym specjalistom umożliwić należyty wgląd kry-
tyczny w dane badania, umożliwić ich powtórzenie w celach kontrolnych 
i/lub porównawczych. W ślad za informacjami o metodzie czy metodach 
roboczych, zastosowanych w badaniach, idzie opis przebiegu badań wyko-
nanych. Niekiedy mieści się on w opisie metod, np. określonego ekspery-
mentu laboratoryjnego. Ale zdarza się, że osobno przedstawić trzeba meto-
dy, osobno zaś przebieg badań.
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Kolejnym etapem w pisarskim wykonaniu pracy jest trzeci rozdział 
szczegółowego sprawozdania z pozyskanych wyników badań. Wyniki te 
stanowią właściwą treść pracy. Dlatego naszym zadaniem w tym rozdziale 
jest ich omówienie w toku przedstawienia, zanalizowania i tematycznego 
zinterpretowania przez wyjaśnienie i skomentowanie.

Natomiast w zakończeniu pracy za wyniki końcowe uważać można de-
finitywne opracowanie materiałów zdobytych za pomocą różnych metod 
roboczych. Przy tym najpierw i osobno trzeba dokonać podsumowania 
częściowych wyników badań. Zdarza się to nieraz np. w badaniach psycho-
logicznych, szczególnie w pracach dużych. Szczegółowa analiza rezultatów 
badań stanowi w nich układ szeregu podrozdziałów.

Oprócz podsumowania wyników końcowych w niektórych publika-
cjach zamieszcza się mniej lub więcej zwięzłe streszczenie pracy. Stresz-
czenie jest potrzebne ze względu na odbiorcę. Jeśli jest nim pracownik na-
ukowy, potrzebuje on do swojej pracy najpierw streszczenia cudzych badań 
i zwykle od tego rozpoczyna studiowanie literatury przedmiotu65.

Dla porównania dotychczasowych materiałów i propozycji warto sięg-
nąć do sugestii teoretyka literatury, polonisty66 na temat haseł o kon-
strukcji utworu beletrystycznego. Oto konstrukcja utworu literackiego, 
schemat kompozycyjny, to celowe rozłożenie materiałów w całości dzieła 
dokonywane w procesie twórczym, wymaga przy realizacji zamysłu wy-
bierania spośród elementów treściowych i środków artystycznych, któ-
re autor ma do dyspozycji, odpowiednio modyfikuje albo wnosi nowe, 
oryginalne, a skuteczność tego procesu decyduje o wartości powstałej 
struktury.

Przy analizie dzieła dąży się m.in. do ujawnienia, scharakteryzowania 
i oceny możliwych czterech rodzajów kompozycji: kronikarskich, logicz-
nych, naturalnych lub transformujących.

Kompozycje kronikarskie (chronologiczne) to konstrukcje polega-
jące na chronologicznym opisie zdarzeń bez powiązania ich w związki 
przyczynowe.

Kompozycje logiczne – konstrukcja wprowadzająca taki układ i wzajem-
ny stosunek cząstek, jaki odzwierciedla przebieg logicznego rozumowania, 

65 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy…, dz. cyt., s. 235–251.
66 S. Sierotwiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1986, s. 119–120.
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stosowana głównie w utworach o treści przekazywanej w formie pojęciowej 
(nie wyobrażeniowej).

Kompozycja naturalna (prosta)  – kompozycja, która przybliża świat 
przedstawiony do jego rzeczywistego pierwowzoru, respektuje naturalny, 
logiczny układ zdarzeń, w jego jednokierunkowym przebiegu w kolejności 
chronologicznej i łączeniu związkami przyczynowo-skutkowymi.

Kompozycja transformująca (konstruktywistyczna, sztuczna) – kompo-
zycja, która w przeciwieństwie do naturalnej zmienia, oddala układ cząstek 
treściowych od pierwowzoru w rzeczywistości, wprowadza inwersję czaso-
wą, różne krzyżujące się ze sobą plany, wielość punktów widzenia (np. przez 
zmianę narratora), specjalne łączenie fragmentów i epizodów, koncepcyjne 
kombinacje odcinków fabuły, mnoży i modyfikuje formy podawcze itp.67.

Wracając raz jeszcze do istoty kompozycji opracowania, zadaniem teks-
tu głównego jest przedstawienie ciągu faktów obrazujących tok rozumowa-
nia autora.

Przy redagowaniu tekstu autor musi pamiętać przede wszystkim, że lo-
giczny wywód, ważne uzupełnienie uprzednio nazwanych cech, powinny 
charakteryzować między innymi zastosowane dwie ważne zasady: 1) ciągu 
wynikania i 2) układu hierarchicznego68. Pierwsza oznacza, że każdy kolej-
ny fragment pracy powinien stanowić kontynuację poprzedniego, a rów-
nocześnie dawać podbudowę następnemu. Druga zasada wymaga ustalenia 
właściwych zakresów i wzajemnych zależności między nierównorzędnymi 
fragmentami tekstu. Przestawienie logicznej kolejności poszczególnych frag-
mentów tekstu, a także hierarchii ich ważności, wprowadza do pracy nie-
jasności i chaos.

Typowym przykładem nieliczenia się z pierwszą z wymienionych zasad 
jest operowanie nowymi pojęciami już na początku pracy, podczas gdy ich 
wyjaśnienie znajduje czytelnik dopiero w którymś z dalszych rozdziałów. 
Bywa tak, że autor gubi podjęty wątek, by za chwilę do niego powrócić itd. 
Niekiedy podejmuje nowy wątek nie uzasadniając należycie, w jakim celu 
jest mu to potrzebne itp.69.

67 Tamże.
68 M. Święcicki, Jak pisać pracę…, dz. cyt., s. 172. W. Kobyliński, Organizacyjne i metodyczne 

problemy pisania pracy dyplomowej, Warszawa 1980, s. 61–62.
69 Przed błędami tego typu przestrzegał już przed ponad 300 laty wielki filozof, matematyk i fi-

zyk – Kartezjusz (1596–1650). W Rozprawie o metodzie pisał, że „często ludzie tak bezładnie 
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Przestrzeganiu zasady ciągu wynikania sprzyja możliwie precyzyjne 
wyodrębnienie równorzędnych sobie jednostek tekstu, opatrzenie ich na-
główkami, a następnie usytuowanie w roboczym planie pracy jako kolejne 
rozdziały czy paragrafy itp.

Druga zasada układu hierarchicznego dotyczy wyodrębnienia elemen-
tów nierównorzędnych, czyli podzielenia poszczególnych fragmentów 
pracy na rozdziały, te zaś na podrozdziały itd. Każdy z elementów tekstu 
może być zbudowany z mniejszych cząstek. Podział ten kończy się zwykle 
na szczeblu poszczególnych kwestii (punktów). Należy oddzielić je akapi-
tami. Niektórzy uznają za stosowne opatrywać kolejne akapity numeracją 
ciągłą, stosowaną w całym tekście pracy. Nie jest to konieczne. Niezbędne 
jest jednak wyeksponowanie zależności poszczególnych nierównorzędnych 
fragmentów tekstu w ich tytułach. Pomieszanie hierarchii zakresów treści 
poszczególnych fragmentów opatrywanych tytułami jest poważnym błę-
dem pracy, ponieważ wprowadza chaos zamiast ładu w recepcji.

Czy każda część pracy musi mieć jednakowy podział? Tak, w tym sen-
sie, że jednakowa powinna być zasada podziału, a także przyjęta numera-
cja. Pisząc o tej kwestii w innym kontekście, powtórzę, że np. w numeracji 
rozdziałów konsekwentnie także stosuje się cyfry arabskie, w ich obrębie – 
podrozdziałów – cyfry arabskie, dalej kolejne – np. litery alfabetu itp. Przy-
pominając tę prawidłowość, trzeba zaakcentować, iż znaczy to, że każda 
jednostka winna być dzielona zawsze na tę samą nieparzystą liczbę mniej-
szych jednostek. Jeden rozdział nie może się składać z dwóch podrozdzia-
łów, drugi z czterech itp. W jednym rozdziale podział nie powinien kończyć 
na wyodrębnieniu jedynie podrozdziałów, inny zaś może mieć ponadto 
jeszcze i podział wieloszczeblowy. Logicznie niedopuszczalne jednak jest 
stosowanie takiego podziału, że któraś z cząstek dzieli się na jeden, podpo-
rządkowany jej hierarchicznie element. Z tą praktyką nader często, niestety, 
spotykaną w pracach dyplomowych, należy zdecydowanie zerwać. Dana 
cząstka pracy może się dzielić na co najmniej dwie, lepiej  – trzy cząstki 
mniejsze, w przeciwnym bowiem przypadku nie może być mowy o żad-
nym podziale. W takim razie lepiej jest tytuł tego mniejszego fragmentu 

badają bardzo trudne zagadnienia, iż zdaje mi się, że postępują zupełnie tak, jak gdyby usi-
łowali jednym skokiem dostać się z dołu na szczyt jakiegoś budynku, już to nie zważając na 
stopnie schodów służących do tego celu, już to ich nie zauważywszy” – cyt. za: J. Riechert, 
Jak studiować?, tłum. A. Szewczuk, Warszawa 1969, s. 168.
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przenieść do tytułu nadrzędnego fragmentu nad nim. Zamiast np. „1. Do-
bór i ocena materiału a sporządzanie notatek” lepiej jest napisać „1. Dobór 
i ocena materiału w toku sporządzania notatek”70. Chodzi bowiem o lepsze 
sproblematyzowanie treści tytułu.

Ocena pozyskanych informacji jako materiałów jest pożądana wedle 
czterech kryteriów:

1. Związek z tematem:
 – Których pytań i zagadnień poruszanych w pracy dotyczy znalezio-

ny przeze mnie materiał?
2. Wyczerpujące ujęcie:

 – Czy ujęcie tematu jest pełne i czy zaprezentowano wszystkie punk-
ty widzenia?

 – Czy opracowano temat tylko z jednego punktu widzenia, czy też 
uwzględniono inne poglądy?

 – Czy autor materiału starał się zachować obiektywizm?
3. Logika konstrukcji i dowodzenia:

 – Czy na podstawie materiału można stwierdzić, że jego autor zna 
terminy, teorie i metody naukowe stosowane w danej dziedzinie?

 – Czy tekst ma logiczna strukturę?
 – Czy autor jest konsekwentny i ma jasny cel?
 – Czy swoje stwierdzenia wspiera dowodami?

4. Kompetencje piszącego:
 – Czy informacje zawarte w tekście wydają się wiarygodne?
 – Czy autor daje możliwość sprawdzenia informacji i twierdzeń (np. 

zawarł odnośniki, bibliografię, łącza do innych dokumentów)?
 – Czy właściwie stosuje specjalistyczną terminologię? Czy cały tekst 

jest napisany poprawnym językiem?
Powyższe kryteria odpowiadają czterem kryteriom poprawności pracy, 

które sprecyzowaliśmy wcześniej w tej książce – praca powinna być przy-
gotowana fachowo, realizować temat, zostać napisana przy wykorzystaniu 
wielu materiałów i zawierać logiczny wywód71.

Specyficzne kryteria oceny dotyczą wykorzystania danych z Internetu. 
Oceniając wiarygodność materiałów znalezionych w Internecie, poza ogól-
nymi kryteriami musimy wziąć pod uwagę jeszcze dwie sprawy. Pierwsza 

70 W. Kobyliński, Organizacyjne i metodyczne…, dz. cyt., s. 62.
71 J. Clanchy, B. Ballard, Jak pisać…, dz. cyt., s. 46.
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dotyczy autora i wydawcy danego materiału, a druga jego aktualności. Te 
dwa zagadnienia są szczególnie istotne, zważywszy anonimowość oraz czę-
ste zmiany zawartości Internetu. Autorzy publikowanych w nim informacji 
mogą pozostać nieznani, a sam materiał często znika niemal równie szyb-
ko, jak się pojawił. Może to stanowić poważny problem, jeśli zamierzamy 
umieścić informacje zaczerpnięte z Internetu w swojej pracy (zwłaszcza je-
śli nie możemy wyszukać ich gdzie indziej): już po tygodniu możemy mieć 
kłopoty z ponownym znalezieniem źródeł. To samo czeka wykładowcę, 
czytelnika bądź recenzenta, jeśli będą chcieli sprawdzić, z czego i jak ko-
rzystaliśmy72. Dlatego zasadne i konieczne jest dodawanie do opisu takiego 
źródła informacji jeszcze daty jej pozyskania z sieci.

rozplanowanie struktury rozprawy

Schemat pisania opracowania pokazujemy tu na drodze od planowa-
nia po realizację prac pisarskich, od schematu czynności tegoż planowania, 
przez konstrukcję struktury, czyli kompozycji opracowania, przez wizję bu-
dowy tekstu, po strukturę zawodowej rozprawki dyplomowej. W tych treś-
ciach, projektowanych przez specjalistów, znajdujemy i wykaz wymagań, 
i drogi wiodące do ich spełnienia.

Dotąd tylko wstępnie była poruszona kwestia przygotowań do pisania. 
Tutaj skoncentrujemy się na zagadnieniu planowania i organizacji prac pi-
sarskich. Klasyfikacja zasad na generalne i na podrzędne skutkuje tym, iż 
zasady generalne opracowania książek przewidują, że:

1. przez wszystkie rozdziały przewijać się musi temat, którego rozwinię-
ciem jest dana praca, wyrażany skrótowo i syntetycznie;

2. struktura każdego z rozdziałów jest taka sama w całej pracy.
Aktywna lektura i dobre jej przemyślenie powinny dać wizję pracy. 

Wizję tę najlepiej sformułować jednocześnie w dwóch równoległych po-
staciach: jako plan treści oraz jako szkic toku wywodów, przypomnijmy 
innymi słowy.

Plan treści to kościec formalny wywodów. Jego najmniejsze jednost-
ki to jakby szufladki na pomieszczenie kolejnych tez, które będziemy 

72 Tamże, s. 44–49.
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udowadniać, oraz argumentów (obserwacji, danych liczbowych itp.), które 
wysuniemy na ich uzasadnienie. Plan treści stanie się później spisem rzeczy, 
który zamieszcza się na początku lub na końcu gotowego tekstu rozprawy 
przed oddaniem jej do oprawy. Na razie jest dopiero planem. Będzie pod-
legał niejednej przeróbce, zanim znajdzie w nim ostateczny wyraz w pełni 
prawidłowa konstrukcja pracy i wtedy przyjmuje formę spisu treści.

Natomiast plan wstępny toku wywodów ukazuje zamierzoną konstruk-
cję, a zarazem rezerwuje miejsce dla każdego jej fragmentu. Nie ujawnia 
jednak wagi twierdzeń, które mają się znaleźć w poszczególnych fragmen-
tach. Jednakowo – przez wpisanie odpowiedniego tytułu – będzie zasygna-
lizowany fragment odgrywający tylko pomocniczą rolę, albo wymagany tyl-
ko w celu sprawdzenia ogólnego przygotowania teoretycznego magistranta 
(np. referujący podręcznikowe twierdzenia mające służyć za tło właściwym 
rozważaniom), jak i fragment stanowiący zwornik całego rozumowania73.

Autor winien wtenczas wykazać umiejętności następujące:

1. Uzasadnienia postawienia problemu pracy,
2. Zbierania i selekcji materiałów,
3. Doboru metod roboczych,
4. Opracowania materiałów,
5. Kojarzenia spostrzeżeń, koncepcji i wniosków,
6. Wnioskowania,
7. Wykładu,
8. Opracowania przestudiowanej literatury74.

Spotykamy różne schematy rozplanowywania prac pisarskich. I tak pla-
nowanie i organizację tych czynności można rozpatrzeć na ilustracji pomy-
słem następującym:

•  Cele pracy;
•  Wskazówki wykładowcy, promotora;
•  Wykorzystane prace z planu i programów stosownych przedmiotów 

studiów;
•  Ocenianie prac i wystawianie stopni;
•  Objętość;
•  Formy prezentacji;

73 M. Święcicki, Jak studiować…, dz. cyt., s. 165–166.
74 W. Pytkowski, Organizacja badań…, dz. cyt., s. 243.
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•  Lektury przygotowawcze;
•  Organizacja procesu pisania (studenci stacjonarni i niestacjonarni);
•  Ocena opracowania;
•  Informacja zwrotna dla studenta75.
Przy tym planowanie konstrukcji i zawartości merytorycznej pracy po-

winno obejmować dwie kwestie:
1) walory planowanej rozprawy, czyli plan jako dyrektywa działania
2) wstępna konstrukcja pracy.
Do planowania należy podejść świadomie przez wielokrotne – rzeczo-

we i kompozycyjne – porządkowanie materiałów, które może mieć miejsce 
na różnych etapach pisania.

Zwróćmy uwagę na elastyczny, czyli luźny w pewnym stopniu związek 
między planowaniem a właściwym aktem pisania. Każdy, kto zaczyna od 
określenia struktury pracy, dokonuje zmian już w trakcie pisania. Planowa-
nie i pisanie są więc kreatywnymi i oddzielnymi, choć zarazem powiązany-
mi ze sobą procesami.

Ogólny schemat planowania zawiera organizację warsztatu pracy włas-
nej autora:

1. znaczenie racjonalnej organizacji pracy umysłowej;
2. warunki powodzenia w pracy umysłowej;

a) dyspozycje psychofizyczne autora,
b) czynniki zewnętrzne, czyli organizacja stanowiska i warsztatu pracy.

Chociaż podkreślamy tu rolę indywidualności i oryginalności w plano-
waniu pracy, to jednak istnieje kilka ogólnych strategii, które sprawdzają 
się w większości przypadków. Propozycje możemy dowolnie modyfikować 
i dostosowywać do własnych potrzeb:

1. Przeanalizuj temat pracy. Jeszcze raz zastanów się nad właściwym po-
dejściem do tematu.

2. Przeczytaj wszystkie notatki. W ten sposób przypomnisz sobie infor-
macje, które czytałeś kilka tygodni temu i zyskasz ogólniejszy obraz dostęp-
nych w danej chwili materiałów.

3. Spróbuj określić główne punkty pracy. Możesz to zrobić na kilka spo-
sobów  – wykorzystać marginesy na kartkach z uwagami, podkreślić lub 
w inny sposób zaznaczyć najważniejsze informacje i cytaty. A może wolisz 

75 P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przeł. J. Piątkowska, Kra-
ków 1999, s. 23–38.
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przepisać je na oddzielną kartkę lub wprowadzić do komputera? Możesz 
również pogrupować notatki według treści lub innego porządku. Jeżeli 
wszystkie notatki zapisałeś w komputerze, może warto je wydrukować, aby 
zobaczyć wszystkie naraz i połączyć ze sobą.

4. Zastanów się nad kolejnością prezentacji materiałów. Poświęć chwi-
lę na zastanowienie się nad znaczeniem zebranych materiałów. Pomyśl 
o sposobie połączenia ich i ułożenia w logicznej kolejności. W swoich 
rozważaniach nie strać z pola widzenia tematu pracy. Może zebrane infor-
macje i materiały same „wskoczą” w odpowiednie miejsca? Zastanów się 
nad zasadniczym celem pracy – w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać 
materiały?

5. Przygotuj plan. Zacznij od ustalenia kolejności przynajmniej głów-
nych punktów pracy i miejsca na konkluzje. Następnie pod każdym punk-
tem możesz zapisać hasło lub rozwijać plan podpunktami. Możesz nawet 
wybrać cytat, który będzie służył za punkt wyjścia pracy. Pamiętajmy tylko, 
że plan nie jest ostateczny. Możemy go zmieniać w dowolnym momencie, 
nawet po rozpoczęciu pisania76, a nawet po opracowaniu pierwszej robo-
czej wersji całości.

Mamy nadzieję, że czytelnik nie będzie rozczarowany tym, że nie ma 
jednego, idealnego sposobu planowania pracy. Jego brak oznacza, że nie ma 
algorytmu na ten swobodny, autorski, elastyczny proces. Dlatego nie mu-
simy martwić się i zastanawiać, czy nie brakuje jakiejś umiejętności, która 
mogłaby zdecydować o sukcesie. W większości przypadków struktura bę-
dzie wynikała z samych materiałów. Powinniśmy dostrzec ją natychmiast 
po zgromadzeniu odpowiedniej ilości informacji. W każdym temacie ta 
struktura będzie inna – dlatego nie możemy zastosować jednego, uniwer-
salnego schematu do wszystkich prac.

Rozróżniając temat i tematykę od tytułu, weźmy jeszcze – w kontekście 
planu – pod uwagę, że tytuł pracy w pierwszej fazie powinien być bardziej 
ogólny, zaś w trakcie opracowania może być bardziej uszczegółowiony. Do-
piero następnie powinien być przygotowany wspomniany plan pracy.

Kryterium wyboru tematu pracy jest jego oryginalność. Uwzględnia-
my przy tym możliwość dotarcia do źródeł i jego wykonalność przy aktu-
alnym stanie badań oraz własne trwałe zainteresowania i przygotowanie 

76 J. Clanchy, B. Ballard, Jak pisać…, dz. cyt., s. 56. Por. także: S. Borowkin, Sztuka pisania…, 
dz. cyt.
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metodologiczne. Adept nauki powinien podjąć takie zagadnienie, które 
w aktualnym stanie nauki stanowi problem wymagający rozwiązania. A za-
tem tematem nie może być problem, który został w pełni rozwiązany albo 
wyczerpująco opisany. Jest to – dodajmy – uzasadnione ekonomią pracy 
naukowej, potrzebą unikania przeładowania w czasach lawinowego przy-
rostu informacji w świecie, niepotrzebnym balastem zbędnych publikacji. 
Sprawa ta ma również aspekt etyczny. Może być natomiast podejmowany 
temat, który został źle albo niewystarczająco rozwiązany. Temat powinien 
zatem być nie tylko krótki, bez zbędnych słów i powtórzeń, ale i precyzyjny 
i zawierać słowa kluczowe z danego materiału, które zapewniają komuni-
katywność i – ponadto jeszcze – właściwe skatalogowanie publikacji oraz 
wyszukiwanie w internetowych układach/sieciach informacji.

Równolegle, lub jeszcze i po wyborze tematu, przystępujemy do zapo-
znania się z podstawową literaturą przedmiotu badań (słowniki, encyklo-
pedie, podręczniki i dopiero później opracowania monograficzne, zaczyna-
jąc od najnowszych ich wydań).

Spośród pomysłów ujęć tematu wybieramy jedno, które stanie się na-
szym prawdziwym tematem, tematem zawężonym, skonkretyzowanym. 
Jakie są kryteria wyboru? Wynikają one z konieczności osadzenia tekstu 
w kontekście sytuacyjnym. Wybór zależy zatem:

1) od autora – jego kompetencji i zainteresowań;
2) od potencjalnego odbiorcy – jego wiedzy i oczekiwań/potrzeb;
3) od rodzaju tekstu, tzn. jego funkcji, gatunku i długości, czyli objętości.
Temat sformułowany w postaci konstrukcji nominalnej, opartej na rze-

czowniku, jest jeszcze niejasny. To czasowniki zmuszają do precyzji. A za-
tem lepiej jest zbudować zdanie rozwinięte, czy nawet złożone, albo najle-
piej – równoważnik zdania.

Lepiej jest więc najpierw skonstruować tezę77 przyszłego tekstu. Do-
piero precyzyjna teza stanowi prawdziwy początek, prawdziwy punkt wyj-
ścia. Teza bowiem porządkuje materiał, sprawia, że temat zostaje nie tylko 
ograniczony (zawężony), ale i ukierunkowany. Konstruowanie tezy – ade-
kwatnej do stanu wiedzy i przydatnej – to zadanie trudne i czasochłonne, 
ponieważ teza to wyobrażony tekst skondensowany jak w pigułce. W tezie 

77 Por. opinie wybitnego metodologa i socjologa – S. Nowak, Tezy przyczynowe a tezy o współ-
istnieniu bądź następstwie zdarzeń, [w:] Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, 
s. 148–154.
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zawarta jest wizja całości, ukazane są te aspekty zagadnienia, które wyko-
rzysta się w toku pracy. Teza to prawdziwy początek tekstu. Czas poświę-
cony na jej formułowanie nie jest więc czasem straconym, ponieważ dzięki 
tezie wiemy nie tylko, o czym chcemy pisać, ale i co na ten temat chcemy 
powiedzieć. Dzięki tezie wyobrażamy sobie tekst rozprawy jako całości. Po-
trafimy sobie wyobrazić nawet jego koniec. Każda teza prowadzi bowiem 
dokądś i w schemacie kompozycyjnym należy jedynie tę drogę odtworzyć78.

etapy pisania

Prace przygotowawcze do pisania dzielą się na rozmaite etapy. Spośród 
nich przejrzyjmy na początek następujące:

1. analiza pierwotnego, tj. roboczego tematu ogólnego;
2. wybór skonkretyzowanego już tematu szczegółowego;
3. sformułowanie tezy lub tez do pracy;
4. zbieranie materiału: czytanie połączone z robieniem notatek;
5. sporządzenie planu roboczego.
Podsumowując zebrane poglądy, możemy stwierdzić, że przyjrzeliśmy 

się etapom analizy tematu pracy, która ma podpowiedzieć, co należy zrobić 
z zebranymi materiałami i jak opracować plan. Podkreśliliśmy, że planowa-
nie jest procesem równoległym, trwa od fazy przygotowań do pisania aż do 
postawienia ostatniej kropki w zakończeniu tekstu.

Najważniejsze kwestie można inaczej też ująć jak niżej:
1. należy starannie przeanalizować temat;
2. większość tematów wymaga zarówno umiejętności opisywania, jak 

i analizowania;
3. inne typowe zadania to: ocena kontrowersyjnego stanowiska, definio-

wanie lub wyjaśnianie i interpretacja;
4. planowanie jest procesem, w którym wymagania tematu, adaptowa-

ne pomysły innych autorów i własne myśli są przekształcane w oryginalną 
pracę;

5. na którymś etapie prac będziemy musieli uporządkować materiał – 
jednak zależy od naszego indywidualnego stylu pracy, kiedy to zrobimy;

78 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 34–35.
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6. aby opracować plan, należy powtórnie przeanalizować temat, przeczy-
tać wszystkie notatki, określić główne punkty pracy, a następnie zastanowić 
się nad kolejnością, w jakiej się nimi zajmujemy79.

Tok postępowania autora przewiduje etapy jego czynności. Etapy prac 
naukowych można ująć obserwując rozmaite praktyki zajęć seminaryjnych 
w czterech zasadniczych i ponadto dookreślonych zadaniach:

A. Etap wstępny:
1. temat i projekt tytułu;
2. koncepcja: problematyka, tezy i hipotezy;
3. stan literatury polskiej i obcej;
4. konstruowanie metodyki studiów literaturowych;
5. konstrukcja pomysłu badań własnych.

B. Etap eksploracji:
1. rozpoznawanie stanu wiedzy w świetle literatury i badania próbne;
2. zebranie materiałów z piśmiennictwa i badań empirycznych;
3. opracowanie zbiorcze (kartotekowy układ zagadnień);
4. plan prac analogicznych i interpretacyjnych pozyskanych materia-

łów także ze źródeł bliskich subdyscyplin nauki.
C. Etap pisania pracy:

1. część teoretyczna;
2. część metodyczna;
3. część analityczna;
4. pisanie wstępu.

D. Etap zakończenia:
1. zamknięcie pracy, opracowanie zakończenia całości rozprawy;
2. uogólnienia, wnioski i postulaty;
3. indeks nazwisk i/lub bibliografia załącznikowa i aneksy rzeczowy 

i metodyczny (narzędzia badań);
4. korekty i poprawki/redagowanie (po uwagach promotora),
5. przepisywanie,
6. sczytywanie czystopisu i jego oprawa,
7. złożenie pracy u promotora i przygotowanie się do egzaminu 

awansowego,
8. egzamin, np. magisterski lub egzamin doktorski (kierunkowy) 

i obrona.

79 Tamże, s. 57. Por. Z. Szkutnik, Metodyka…, dz. cyt., s. 22–32.
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Znając niedostatek wiedzy, przygotowań i wyobrażeń kandydatów do 
awansu, zasadne zdaje się dookreślenie czynności praktycznych, zwanych 
technikami.

Technika pisania przewiduje najpierw opracowanie planu (na 3–5 stro-
nicach), potem zaś jeszcze inaczej doprecyzowanej struktury następującej:

1. wstęp – określa zakres pracy;
2. materiał – informuje, jakie badania umożliwi nam dane w celu roz-

wiązanie postawionego problemu;
3. metoda – informuje, jakie metody umożliwiają opracowanie pozy-

skanego materiału;
4. rozwiązanie – właściwy proces badawczy;
5. zakończenie  – syntetyczne przedstawienie całego problemu, który, 

dla ułatwienia opracowania, mógł być w trakcie rozwiązywania dzielony na 
oddzielne problemy, zagadnienia czy ujęcia;

6. streszczenie – stanowi retrospektywny rzut oka na całość pracy i za-
wiera uogólnienia wszystkich zamieszczonych rozdziałów, z tym że cała 
uwaga jest zwrócona na cel badania i syntezę osiągniętych wyników.

Uwzględnijmy sugestię, że autor winien we wstępie wskazać na zasadę 
konstrukcji pracy, ale nie przytaczać przez zbędne powtórzenia spisu roz-
działów swej pracy. Wiele opracowań naukowych opiera się na metodologii 
dobrze znanej i ustalonej. Wówczas nawet nie ma potrzeby jej opisywania. 
Potrzeba taka zachodzi w przypadku zastosowania oryginalnych metod ba-
dawczych, jak postulują niektórzy specjaliści80.

We wstępie należy również zwrócić uwagę na wkład do pracy osób 
współpracujących, udzielających rozmaitej pomocy, np. w tłumaczeniu teks-
tów, kwerendzie itp. We wstępie podaje się niekiedy informacje o warunkach, 
w jakich praca była wykonywana. Stąd też redagowanie wstępu następuje do-
piero po napisaniu całej pracy. Sposób prezentacji pracy we wstępie mówi 
o stopniu dojrzałości i przygotowania kandydata do pracy naukowej.

Natomiast struktura głównego zrębu pracy, czyli jej osnowy i wątków, 
a więc jej podziału na rozdziały i podrozdziały, może stanowić układ chro-
nologiczny lub przedmiotowy przy przestrzeganiu logicznej zasady wyni-
kania i podziału rozłącznego, tzn. każde poszczególne zagadnienie pra-
cy musi wynikać z poprzedniego – być kontynuacją i zarazem podstawą 

80 Por. S.I. Możdżeń, Praca naukowa historyka oświaty. Metodologiczna dokumentacja nauko-
wa i prezentacja, Sandomierz 1999, s. 196.
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następnego. Zasada rozłączności wymaga, by dane zagadnienie było raz 
przedstawione, inaczej mówiąc – wymaga unikania powtórzeń.

Praca powinna być kompletna, tzn. aby nie pomijała wszystkich istot-
nych elementów i nie zawierała elementów wykraczających poza temat. 
Struktura pracy winna być też proporcjonalna, a więc poszczególne roz-
działy, pod względem objętości powinny być zbliżone do siebie. Ostateczny 
wybór konstrukcji pracy winien być dokonany po zgromadzeniu całości 
materiału. Zebrany materiał poddawany jest szczegółowej analizie, poczy-
nając od rozdziału pierwszego, bardziej ogólnego, przechodząc do bardziej 
szczegółowych.

Opracowanie naukowe ma być całościową kompozycją, a nie zbiorem 
np. poszczególnych przyczynków, artykułów czy źródeł lub z nich wyjętych 
cytatów.

W zakończeniu opracowania autor rozprawy winien dokonać jasnej 
syntezy wszystkich rozwijanych problemów i wyników, np. poszczególnych 
rozdziałów i ich własnej interpretacji, wskazać na nowe ustalenia i proble-
my, odpowiedzieć na pytanie, czy udało się wyczerpać problematykę pracy 
oraz wysunąć postulaty dla dalszych badań. Ta część pracy może też mieć 
formę dyskusji wyników.

Taka coraz bardziej wyprecyzowana wizja całokształtu prac pisarskich, 
poznana dzięki znajomości zasad ich planowania, będzie głębiej rozumia-
na, jeśli przybliżymy sobie konstrukcję struktury opracowań.

Kompozycja rozprawy

To ważne zagadnienie projektowania i realizacji prac pisarskich moż-
na rozwiązywać, począwszy od przemyślenia kompozycji tekstu rozprawy, 
zwanej też strukturą, czyli budową lub architekturą, a więc układem treści 
danego opracowania. Przejrzyjmy różnorodne pomysły kompozycji.

Rozprawa, jak wiadomo, powinna składać się na przykład z następują-
cych elementów głównych:

1. Karta tytułowa pracy;
2. Spis treści;
3. Wstęp, w którym znajduje się

•  charakterystyka krótka wykorzystanych źródeł literatury
•  uzasadnienie wyboru tematu
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•  cel pracy
•  zwięzła charakterystyka poszczególnych rozdziałów
•  wskazanie znaczenie i ewentualnie praktycznego zastosowania pra-

cy oraz lapidarny opis wykorzystanej metody badań naukowych;
4. Zasadnicza część pracy z podziałem na rozdziały;
5. Bibliografia;
6. Aneksy.
Natomiast w szkicu pomysłu, zamysłu całości opracowania, należy 

zawrzeć informacje, z jakich źródeł będą pochodzić przesłanki dla po-
szczególnych twierdzeń, np. literatura zagadnienia, badania własne, dane 
statystyczne. (Pożądana objętość szkicu wynosi od około 2 do 4 stron z za-
strzeżeniem, iż krótszą postać jest trudniej opracować komunikatywnie.)

Plan pracy i szkic toku wywodów powinny być przedmiotem dysku-
sji seminaryjnej i podlegać zatwierdzeniu przez promotora. Jest to ważne, 
gdyż autor uzyskuje pewność, że zmierza w dobrym kierunku, który jest 
przez promotora akceptowany, dzięki czemu może przystąpić do dalszych 
etapów pracy. Z kolei promotorowi daje to orientację o postępie autorów, 
np. doktorantów, w rozwiązywaniu problemów81.

Czym jest konstrukcja pracy? Najogólniej mówiąc, jest to ramowy układ 
pracy, który ma umożliwić postawienie właściwych tez, a następnie popro-
wadzenie wywodów. W czasie próby konstruowania planu pracy autor po-
winien postawić wszystkie możliwe pytania, a następnie wybrać te, na które 
możliwe jest udzielenie odpowiedzi. Trzeba przy tym mieć świadomość, że 
w trakcie pisania pracy mogą pojawić się jeszcze inne pytania.

Plan pracy jest zewnętrznym wyrazem konstrukcji rozprawy. Powinien 
on posiadać następujące cechy wewnętrzne:

 – kompletność,
 – kompleksowość,
 – jasność i zwięzłość układu,
 – spoistość logiczną,
 – harmonię wyrażającą się w utrzymaniu proporcji między poszczegól-

nymi częściami (rozdziałami) pracy82.
Wychodząc z założenia, że pisanie prac naukowych to umiejętność, któ-

rej można się nauczyć i którą można rozwijać, opracowywane jest nasze 

81 T. Mendel, J. Majchrzak, Metodyka pisania…, dz. cyt., s. 50–51.
82 M. Krajewski, Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001, s. 73.
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wprowadzenie do pisarstwa akademickiego. Prace pisemne i eseje pisze się 
zazwyczaj szczególnym stylem (różnym od stosowanego w innych formach 
literackich, np. w beletrystyce czy dziennikarstwie). Opanować naukowy 
styl nie wszystkim przychodzi łatwo, jest bowiem odmienny od tych form 
językowych, jakich używamy w rozmowie i potocznie na co dzień. Język 
prac naukowych jest neutralny i bezstronny oraz unika wyrażania uczuć. 
Stanowi precyzyjną formę komunikowania się, którego podczas ćwiczeń 
można się nauczyć.

Prace naukowe zajmują się precyzyjnym omawianiem i przekazywa-
niem przyjętego znaczenia, czyli definicji pojęć. Dobra praca naukowa po-
winna przedstawić kluczowe pojęcia jasno i we właściwym porządku, aby 
czytelnik dotarł do konkluzji nie zgubiwszy się po drodze. Prace nauko-
we wszakże mają ważną funkcję, a mianowicie zajmują się analizą danych. 
Służy ona do dzielenia skomplikowanych pojęć i argumentów na czynni-
ki składowe i dokładnego badania każdego z nich. Wiąże się z tym ocena 
dowodów. Dowodami mogą być dane eksperymentalne z pracowni, np. 
psychologicznej, lub relacja z czyjegoś życia zamieszczona w autobiografii, 
albo publikacja wyników innego autora. W takich przypadkach dowody 
omawia się i dokładnie ocenia, by ustalić, czy można na nich polegać. Po 
tym – czasem – poszukuje się związków z innymi podobnymi dowodami. 
Styl takich prac jest zwykle ostrożny i obiektywny, należy bowiem unikać 
wyciągania pochopnych wniosków.

Zatem nie tylko demonstrujemy umiejętności analityczne, lecz również 
dokonujemy oceny dowodów. Większość prac naukowych dotyczy prób 
sformułowania dobrze umotywowanych sądów odnoszących się do istnie-
jących dowodów. Przy pisaniu, radzi fachowiec:

•  bądź obiektywny i formułuj wyważone opinie;
•  analizuj pojęcia, by odsłonić ukryte w nich znaczenia;
•  oceniaj dane lub materiał dowodowy w możliwie jasny i precyzyjny 

sposób83.
Prace przygotowawcze do tworzenia tekstu opisał już starożytny filozof, 

pisząc, iż trzeba mieć naprzód spory zapas rzeczy i myśli, potem ten zapas 
uporządkować, wreszcie wysłowieniem oświetlić jasno i ozdobnie, uroz-
maicając słowami i myślami (Cyceron, De oratore).

83 P. Oliver, Jak pisać…, dz. cyt., s. 22. Por. także: M. Święcicki, Jak studiować…, dz. cyt., s. 169–176.



66 2. Projektowanie kompozycji opracowań naukowych

Jak tworzy się teksty naukowe? Wydawałoby się, że odpowiedź jest pro-
sta: trzeba usiąść i zacząć pisać. Lecz samo pisanie nie jest pierwszym eta-
pem tworzenia tekstu, nie jest też – wbrew pozorom – etapem najważniej-
szym. Albowiem tworzenie tekstu rozdziela się na trzy podstawowe fazy:

•  pierwsza – prace przygotowawcze;
•  druga – pisanie tekstu;
•  trzecia – poprawianie i przeredagowywanie tekstu.

W fazie pierwszej autor in spe [tzn. przyszły autor, autor w przyszłości – przyp. KDN] 
musi zdecydować, o czym będzie pisał i jak o tym będzie pisał. Winien uświadomić 
sobie, dla kogo będzie pisał i jakim gatunkiem tekstu się posłuży. Powinien zgromadzić 
materiał, przeanalizować go, uporządkować i wyciągnąć wnioski, dojść do jakichś kon-
kluzji, uzyskać jakieś rozwiązanie. Wreszcie musi zbudować szkielet przyszłego tekstu, 
jego plan, czyli schemat konstrukcji84.

Podstawowe cechy planu można ująć w kilku punktach: adekwatny, lo-
giczny, jednolity, rozłączny, stopniowy i proporcjonalny. Przeanalizujmy je 
kolejno.

1. Adekwatny, tzn. odpowiadający tematowi, a co się z tym łączy: kom-
pletny i zupełny – zawierający to i tylko to, co należy do podejmowanego 
problemu czy szczegółowszego zagadnienia. Plan adekwatny i kompletny 
nie jest ani za wąski, ani za szeroki. Plan zbyt wąski pomija istotne elemen-
ty, które zapowiada temat. Plan za szeroki zapowiada elementy, które nie 
należą do tematu.

2. Logiczny (jasny) – złożony z części wewnętrznie ze sobą powiązanych. 
Praca dyplomowa ma być „kompozycją” (compositio), a nie „zlepkiem” 
(iuxtapositio) poszczególnych części bez związku i bez różnicy kolejności.

3. Jednolity  – ułożony według jednej zasady podziału, czyli jednego, 
jasno uświadomionego i ujawnionego kryterium konstrukcyjnego. Zasto-
sowanie tej reguły jest gwarancją także kolejnej cechy – rozłączności planu.

4. Rozłączny  – treści poszczególnych części pracy są ułożone według 
logicznej zasady rozłączności. W świetle tej zasady żaden z elementów jed-
nego podzbioru (rozdziału, paragrafu) nie należy do innego i odwrotnie.

84 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 31.
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5. Postępujący  – struktura rozdziałów paragrafów i mniejszych jed-
nostek prowadzi do jasno sprecyzowanego celu – rozwiązania problemu, 
stopniowego ukazania zagadnienia.

6. Elegancki – prosty, symetryczny i proporcjonalny. Chodzi zarówno 
o proporcjonalność objętości paragrafów w rozdziałach, jak i o proporcjo-
nalność objętości treściowej składowych części równorzędnych. (Zasadę tę 
łamie plan, w którym na przykład jeden rozdział ma dwa paragrafy i łącz-
nie 20 stronic, inny zaś sześć paragrafów i 30 stronic.) Nie jest to jednak 
pierwszorzędne kryterium poprawności planu. Podając je, zwracam tylko 
uwagę, że w przypadku zbyt jaskrawej dysproporcji należy się zastanawiać, 
czy treści pracy nie da się rozplanować według innego klucza. Jeżeli zaś 
nie można inaczej, to należy o tym poinformować we wstępie, dając tym 
samym dowód, że dysproporcja nie jest wynikiem ignorancji piszącego85.

Planowanie i organizacja prac pisarskich wymaga postrzegania zadań 
pisemnych w kontekście dorobku z całego programu studiów. I tak np. 
przed egzaminem pisemnym większość studentów ma w pamięci rady na-
uczycieli, aby „odpowiedzieć na wszystkie pytania” oraz „podzielić czas 
równo pomiędzy wszystkie pytania”. Ta druga wskazówka dotyczy egzami-
nów, na których za wszystkie pytania otrzymuje się tę samą liczbę punktów. 
Rozsądne gospodarowanie czasem jest ważne nie tylko podczas egzami-
nów, lecz również podczas całego studiowania. Analogicznie  – podczas 
opracowania rozprawy.

Na większości kierunków wymaga się prac rozmaitej długości, które 
mają też różny ciężar gatunkowy, jeśli chodzi o ocenę ich jakości. Obecnie 
wiele kursów zostało podzielonych na moduły, lub uczy się na nich przy 
zachowaniu podziału na jednostki i moduły. (W Stanach Zjednoczonych 
takie moduły już od dawna, a naśladowczo także u nas, określa się jako 
„kursy”.) Bywają one różnej długości i przyznaje się za nie różne ilości 
punktów kredytowych. Byłoby więc nielogiczne i nierozsądne poświęcać 
tyle samo czasu modułowi za 20 punktów, co modułowi za 10 punktów, 
o ile nie istniałyby po temu istotne przyczyny. Od lat taki system punktacji 
obowiązuje także w Polsce.

Większość studentów, czy to studiów dziennych (czyli stacjonarnych), 
czy wieczorowych i zaocznych (czyli niestacjonarnych), może przezna-
czyć ograniczoną ilość czasu na studiowanie. Efektywne gospodarowanie 

85 H. Seweryniak, Metodyka …, dz. cyt., s. 52–53.
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czasem stanowi zatem dla studenta ważną umiejętność. Na przykład czy-
tanie literatury wymaganej do pracy pisemnej pozostawia zawsze niepew-
ność co do tego, czy zgromadziło się wystarczająco dużo informacji. Może 
to czasem niepotrzebnie opóźniać moment rozpoczęcia pisania pracy.

Jeżeli jedna lub więcej z powyższych kwestii budzi wątpliwości, student 
powinien poprosić o krótką konsultację lub o powieloną informację, lub 
inne materiały.

Należy koniecznie postępować zgodnie ze wskazówkami wykładowcy. 
Większość prac z danego przedmiotu w szkole średniej, w kolegium czy na 
uniwersytecie ocenia nauczyciel prowadzący dany kurs, który również wy-
znaczył temat pracy. Wykładowcy tacy obeznani są z procedurą oceniania 
prac, toteż mogą udzielić odpowiednich wskazówek.

Najczęściej studenci proszą wykładowców o możliwość przedstawienia 
roboczej wersji pracy do opatrzenia uwagami, zanim zostanie ona oficjalnie 
przedłożona do oceny. Prowadzący zajęcia czasami zgadzają się, uznając to 
za część swoich obowiązków konsultacyjnych. Studenci nie powinni jednak 
oczekiwać, że uwagi dotyczące wersji roboczej będą wystarczające i ade-
kwatne do całości oraz dość szczegółowe. Niektórzy wykładowcy mogą 
poprawiać błędy gramatyczne i ortograficzne, lecz zazwyczaj ograniczają 
się do ogólniejszych uwag związanych z treścią i przyjętym sposobem ar-
gumentacji. Jeśli uwagi są zbyt szczegółowe, rodzi się niebezpieczeństwo, że 
esej lub referat będzie w istocie naszkicowany przez wykładowcę.

Jeśli wykładowca zgadza się wyrazić opinię na temat wersji roboczej, 
studenci powinni raczej prosić o wskazówki dotyczące zagadnień ogólnych, 
co do których nie mają pewności. Mogą do nich należeć takie np. kwestie:

•  ogólny układ graficzny eseju czy projektu,
•  zastosowany system odsyłaczy,
•  stopień aktualności prac cytowanych w bibliografii,
•  sposób włączenia do pracy zagadnień teoretycznych,
•  sposób analizy materiału dowodowego,
•  sposób dochodzenia do wniosków.
Jednak o ile wykładowca zgadza się wyrazić opinię o eseju czy projekcie, 

po ukończeniu wersji roboczej należy przemyśleć dokładnie zagadnienia, 
co do których chcielibyśmy zasięgnąć porady. Zatem trzeba sporządzić ich 
listę i wręczyć ją wykładowcy wraz z pracą. Będzie mu to pomocne przy 
czytaniu wersji roboczej. Podczas następnej konsultacji ta lista będzie sta-
nowić trzon dyskusji. Należy sporządzić notatki dotyczące najważniejszych 
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punktów wynikających z konsultacji i posłużyć się nimi przy poprawie 
pracy.

Ogólne wytyczne do kompozycji tekstu opracowania znajdują specy-
ficzne zastosowanie w nieco odrębnych co do wymogów tekstów rozpraw 
awansowych  – czy zawodowych (licencjackich i magisterskich) oraz na-
ukowych, począwszy od doktoratu.

Pisanie rozprawki dyplomowej wieńczy etap zbierania materiałów, choć 
nie oznacza, że w trakcie sporządzania pierwszej wersji nie napotkamy no-
wych źródeł, które wprowadzimy, a które niekiedy przyczynić się mogą 
do pewnej weryfikacji przyjętych na samym początku założeń. Z wymie-
nionych powodów nie należy tratować zebranych do tej pory informacji 
jako ostatecznych. Dlatego nie powinno się opracowywać pierwszej wersji 
tekstu z ostateczną numeracją stron i odsyłaczami, raczej czynimy to tylko 
roboczo. Powinniśmy natomiast trzymać się ogólnej koncepcji pracy, którą 
uważamy za swego rodzaju szkielet obudowany odpowiednimi – możliwy-
mi też do stałego wzbogacania – treściami.

Zatrzymajmy jeszcze uwagę na spisie rzeczy, czyli treści. Zamiesz-
cza się go jako następną stronę/kartkę po tytule rozprawy, numerowaną 
już jako 2 (nr 1 zarezerwowany jest dla strony tytułowej, jednak nume-
ru na tej stronie nie zapisujemy). Spis treści odzwierciedla zawartość 
pracy dyplomowej i winien zawierać wszystkie części składowe pracy, 
czyli oprócz tekstu głównego z podziałem na rozdziały lub podrozdzia-
ły i paragrafy oraz śródtytuły jako kolejne punkty, wstęp, zakończenie, 
bibliografię oraz ewentualnie aneksy, czyli załączniki. Dlatego przed 
złożeniem pracy w tej ostatecznej wersji warto dokładnie sprawdzić 
zgodność spisu treści z tekstem, a zwłaszcza z numeracją stron. Może się 
bowiem zdarzyć omyłka wynikająca z nieuwagi autora lub błędu edytora 
komputerowego86.

Ważna jest forma numeracji stron, czyli paginacji. W całej pracy obo-
wiązuje ciągła numeracja stron. Jednak nie z ich liczenia, lecz z numerowa-
nia mogą być wyłączone niektóre strony pracy:

•  strona tytułowa, która jest liczona jako strona pierwsza, ale nie nume-
rowana. Dopiero kolejna strona posiada numer, ale

86 B. Stoczewska, Jak pisać…, dz. cyt., s. 26–28.
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•  nie zamieszcza się numeru na stronach rozpoczynających takie duże czę-
ści pracy jak spis treści, wstęp i rozdziały. Czyni się tak głównie ze wzglę-
dów estetycznych. Jednak decyzja przyjęcia takiej zasady należy do autora;

•  strony pracy całkowicie zapełnione tabelami, wykresami lub ilustra-
cjami nie zawierają numeru, aczkolwiek są również objęte zastosowa-
nym w pracy ciągłym ich liczeniem (nie numerowaniem).

Konieczne więc jest także w ciągu dalszym ponumerowanie stron za-
łączników do pracy; one jednak mogą być numerowane inaczej, np. cy-
frami rzymskimi, celem zaznaczenia ich odrębności i pomocniczości, tzn. 
służebności wobec tekstu głównego.

Do oznaczenia stron używa się wyłącznie cyfr arabskich. Wybór miej-
sca, w którym umieszcza się numer, również zależy do autora. Warto jed-
nak pamiętać o tym, aby numeracja była widoczna i czytelna. Zatem lepiej 
nie umieszczać numeru na dole z prawej strony. Najlepszym, ponieważ naj-
dogodniejszym miejscem dla czytelnika jest środek na górze strony tekstu.

Nie bez znaczenia pozostaje decyzja, jak będziemy zapisywać imiona 
i nazwiska autorów. Należy je – optymalnie – podawać w pełnym brzmieniu 
imion za pierwszym razem i w oryginalnej formie, szczególnie jeśli postać 
jest mało znana lub gdy nie przyjęła się w pisowni spolszczona wersja jej 
nazwiska. Można zdecydować się na przyjęcie w całym tekście ujednolico-
nej zasady, tzn. albo podajemy tylko inicjały imion, albo ich pełne brzmie-
nie. Niedopuszczalne jest zwłaszcza w jednym zdaniu wyliczanie nazwisk 
raz z całym imieniem, a raz tylko z jego pierwszą literą.

Możliwe jest zastosowanie skrótów. W tekście pracy dyplomowej nie-
jednokrotnie stosujemy skróty. Można je podzielić na dwa rodzaje:

•  skróty typowe, czyli takie jak m.in., itp., itd., ok., i in., por., wg, tzw., 
zob., por. Stosując te skróty, należy pamiętać, aby nie zestawiać ich ze 
sobą w jednym zdaniu;

•  skróty nietypowe, nieprzyjęte ogólnie. Stosowanie takich skrótów nie 
jest raczej w pracy dyplomowej dopuszczalne. Jeśli już zastosowanie 
takiego skrótu jest zdaniem autora niezbędne, powinien go wyjaśnić 
w nawiasie po pierwszym użyciu;

•  skróty stosowane w bibliografii i przypisach mogą być zastosowane 
wedle osobnych wymogów tzw. skróconego opisu bibliograficznego, 
o czym piszemy osobno.

Naszej uwagi wymagają też zapisy dat. Podobnie jak w przypadku na-
zwisk, ważna jest nie tylko dokładność, ale i konsekwencja w używanej 
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formie zapisu. Wybraną formę stosujemy bez wyjątków w całym tekście 
pracy87.

W pracach dyplomowych często wykorzystuje się cytaty z cudzych pub-
likacji, przyjmując, że

(…) cytatem jest wierne przytoczenie cudzych sformułowań, wypowiedzi, myśli. Cytat 
zamieszczony w pracy jest jakby „tekstem w tekście” i dlatego wymaga specjalnego 
zaznaczenia zarówno merytorycznego jak i graficznego. Obowiązkiem autora pracy jest 
podanie źródła cytatu (zaznaczenie merytoryczne) oraz ujęcia w cudzysłów lub ewentu-
alnie zapisania kursywą (zaznaczenie graficzne). Jeśli nie podamy źródła pochodzenia 
przytoczonej dosłownie cudzej wypowiedzi, dopuszczamy się plagiatu. Tekst cytatów 
można również skracać.
Czynimy to przez wstawienie w miejscu cytowanego fragmentu, który opisaliśmy, znaku 
wielokropka (…). Na przykład: „metoda badań empirycznych to (…) szukanie odpowie-
dzi na pytanie”; lub, jeśli skracamy początek tekstu cytowanego, zamieszczamy wielo-
kropek bez nawiasów, np. „systematycznie stosowany sposób postępowania prowadzą-
cy do założonego wyniku”.
Nie należy przesadzać z wykorzystywaniem cytatów. Ich nadmiar może narazić auto-
ra na zarzut niesamodzielności. Niekiedy też studenci piszący prace dyplomowe cytują 
obszerne fragmenty książek, z których korzystali. Nie jest to konieczne. Można treść 
zaczerpniętą z innego opracowania przytoczyć własnymi słowami, lecz oczywiście ko-
niecznie z powołaniem się na konkretne źródło (przypis bibliograficzny). W zasadzie 
cytaty wykorzystuje się w celu lepszego zilustrowania omawianej kwestii. Przytaczanie 
obszerniejszych cytatów może być uzasadnione rzadkością źródła, z którego autor ko-
rzystał, prezentując dany fragment. W tej sytuacji jest to dobra okazja do przedstawienia 
czytelnikowi tekstu trudno dostępnego, którego zbadanie jest owocem starań autora88.

Można wykorzystać podsumowanie dotychczasowych sugestii na temat 
planowania i organizacji prac kilkoma sugestiami praktycznej natury:

•  upewnij się, czy masz jasne i dokładne cele pracy,
•  skoncentruj się na rozwijaniu umiejętności dobrego gospodarowania 

czasem,
•  zapoznaj się z systemem uzyskiwania punktów kredytowych na two-

im kierunku studiów,
•  przeczytaj regulamin oceniania prac pisemnych na twoim kierunku 

studiów,
•  przestrzegaj wymagań dotyczących objętości i układu graficznego pracy,

87 B. Stoczewska, Jak pisać pracę…, dz. cyt., s. 41.
88 Tamże, s. 50–51.
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•  nie używaj zbyt kwiecistego stylu,
•  załącz do pracy szczegółową stronę informacyjną/jej abstrakt,
•  przeczytaj uważnie dostarczoną informację/recenzję lub arkusz 

z uwagami i w razie potrzeby zasięgnij porady wykładowcy89.
Z doświadczenia własnego autorzy formułują niektóre zasady organiza-

cji prac pisarskich, z których warto skorzystać:
a) zasada planowości,
b) zasada priorytetów,
c) zasada doboru odpowiedniego momentu dla danych czynności,
d) zasada swobody manewru w toku prac90.
Ich charakterystyki ściśle wiążą się z wcześniej omówionymi zasadami 

poznania i badań naukowych.
Budowa, czyli kompozycja utworu opracowania, zyskała  – w poglą-

dach psycholog – oświetlenie, któremu to pomysłowi teraz się przyjrzymy. 
Konstrukcja pracy, powtórzmy, to jakby ramy, rodzaj szablonu czy szkielet, 
które mają umożliwić i ułatwić prowadzenie wywodów. Jej wyrazem jest 
plan zwany konspektem pracy. Jakie są cechy poprawnej konstrukcji planu? 
Należą do nich następujące właściwości:

 – prostota i przejrzystość, co oznacza, że praca ma wyraźnie określony 
kierunek i drogę dojścia do celu, w odpowiednich momentach są przed-
stawione właściwe argumenty i nie ma rozważań błędnych;

 – zwięzłość zwartości układu tekstu, co zabezpiecza przed powtórze-
niami;

 – harmonia wyrażająca się w zachowaniu właściwych proporcji między 
poszczególnymi częściami, np. rozdziałami opracowania91.
Konstrukcja prac (magisterskich, dyplomowych i innych) jest zwykle 

dwu- lub trzystopniowa w uszczegóławianiu. Treść pracy dzieli się na roz-
działy i podrozdziały. Podrozdziały dzieli się na jeszcze mniejsze części. 
Rozdziały oznacza się czasem – zaburzając jednorodność numeracji – cy-
frami rzymskimi, a ich wewnętrzne fragmenty w dowolny sposób (czyli 
cyfry arabskie, litery itd.). Lepiej jednak zachować jednolitość numeracji 
którymś wybranym typem oznaczeń.

89 J. Clanchy, B. Ballard, Jak pisać…, dz. cyt., s. 89–110.
90 W. Kobyliński, Organizacyjne i metodyczne…, dz. cyt., s. 96–106.
91 T. Mendel, J. Majchrzak, Metodyka pisania…, dz. cyt., s. 51–52. Por. też: F. Urbańczyk, Praca 

samokształceniowa ucznia szkoły korespondencyjnej, Warszawa 1979, s. 157–161.
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Układ rozdziałów musi być oparty na zasadzie rozłączności i wynika-
nia, co decyduje o kolejności rozdziałów i innych części podrzędnych, jak 
to już zaznaczaliśmy.

Drugą zasadą konstrukcyjną jest hierarchiczny układ fragmentów nie 
równorzędnych. Oznacza to, inaczej mówiąc, iż konstrukcja rozdziałów 
odzwierciedla zasadniczy tok wywodu, a wewnętrzna konstrukcja rozdzia-
łów (podział na podrozdziały, paragrafy itp.) – szczegółowy tok rozważań 
(szczegółową argumentację). Te zasady obowiązują w konstruowaniu także 
coraz mniejszych cząstek (fragmentów, podrozdziałów). Łącznie z punk-
tem. Punkt obejmuje np. oznaczony literowo lub tylko tzw. śródtytułem bez 
numeru, daną kwestię, wątek. Jest to podstawowy element toku wywodu. 
Dla jego jasności i zwartości istotne jest, aby kwestię rozwiązać, wyczer-
pać w danym miejscu opracowania. Jeśli trzeba się jednak do niej odwołać 
w dalszej części pracy, robi się to za pomocą przypisów odsyłających czyli 
w danym miejscu można nawiązać do rozważanych kwestii, wykorzystując 
do tego przypisy lub wtrącenia, zdania wtrącające uwagi, np.: jak podali-
śmy, co było zaznaczone wcześniej, ale innymi słowy.

Ważnymi częściami pracy są wstęp i zakończenie. Wstęp do pracy, na-
zywany też – raczej niepoprawnie – „wprowadzeniem”, „uwagami wprowa-
dzającymi”, ma charakter metodyczny. Powinien poinformować czytelnika 
o celu pracy i sposobie jego osiągnięcia. Zazwyczaj obejmuje: 1) cel pracy, 
2) przedmiot pracy, jej zakresy (rzeczowy, czasowy i przestrzenny) oraz hi-
potezy, które autor zamierza sprawdzić, 3) charakterystykę i ocenę wykorzy-
stanych źródeł; jeśli praca oparta jest na empirii, niezbędny jest opis badania 
wraz z aparatem oraz problemy występujące w toku badania, 4) konstrukcję 
pracy. Ten ostatni 4. konstrukt wstępu niektórzy uważają za powtórzenie – 
zbędne – spisu treści, który przecież bezpośrednio poprzedza ten wstęp.

Należy podkreślić, iż wstęp do pracy, jako rozdział merytoryczny, np. 
krótszego artykułu powinien podlegać szczególnej trosce autora, również 
dlatego, że jest bacznie oglądany i oceniany przez czytelnika i recenzenta.

Objaśnienia wstępne (czasem też, ale nie najbardziej adekwatnie), czasem 
nazywane krótko „przedmową”, zawierają zwykle informacje o genezie pracy 
w sensie badawczym i pisarskim, w szczególności o motywach autora, o pod-
niecie do pracy o taktycznych warunkach jej wykonania. Objaśnienia wstęp-
ne odnoszą się do samej pracy, a nie do przedmiotu badań. Są one potrzeb-
ne lub co najmniej wskazane ze względów dydaktycznych, ponadto z uwagi 
na przewidywaną krytykę. Ułatwiają zrozumienie sensu pracy i nawiązanie 
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„raportu” autora do czytelnika, mogą wzbudzić zainteresowanie treściami, 
uchronić czytelnika przed ewentualnymi nieporozumieniami itp.

Cząstka tekstu, nazywana nawet wstępem (ale nie przedmową o charak-
terze omówionych wyżej „objaśnień wstępnych”), obejmuje analizę tema-
tu pracy, celem jego uzasadnienia jako problemu, celem wyszczególnienia 
spraw domyślnie w nim zawartych i pochodnych, czyli problematyki.

Warto zaznaczyć tu wagę właściwego opracowania wstępu. Brak takie-
go rzetelnego wstępu jest często spotykanym grzechem prac doktorskich. 
Doktoranci często sprawiają wrażenie, że obawiają się precyzyjnego sfor-
mułowania wszystkich niezbędnych elementów, sądząc, że w ten sposób 
ukryją niedostatki treści pracy. Tymczasem bez właściwego określenia  – 
syntetycznie – wszystkich tych elementów, nie może być mowy o dyscy-
plinie wywodów. W pracach naukowych z reguły nie wystarcza sam tytuł, 
który nie zawsze informuje o zasięgu i zakresie zainteresowań doktoranta. 
Każda praca naukowa z czegoś wynika i do czegoś zmierza. To elementarne 
wprowadzenie w temat jest więc we wstępie niekonieczne.

Jeśli natomiast chodzi o zakończenie pracy, to trzeba powiedzieć, iż 
musi zawierać to, co w tekście zostało dowiedzione. Znaczy to, że punk-
tem wyjścia zakończenia jest cel pracy, który po porównaniu z wynikami 
określa, co faktycznie studyjne i/lub badawczo udowodniono. Nie może 
natomiast być spisem szczegółowych wniosków zawartych w pracy ani tym 
bardziej streszczeniem wywodów zawartych w pracy. Zakończenie można 
też nazwać „uwagami końcowymi”, „podsumowaniem” lub „wnioskami”. 
Wnioski, jako sformułowania konstrukcji wywiedzione z syntez, wymagają 
rozróżnień i przemyślenia.

Często stosuje się następującą zasadę podziału tekstu opracowania:
I część – „inwentaryzacyjna”, podsumowująca stan wiedzy o rzeczywi-

stości,
II część – „problemowo-olśnieniowa”, pokazująca istotę problemu i jego 

rozwiązania,
III część – „konsekwencyjna”, zawierająca to, co wynika dla nauki i po-

znawanej rzeczywistości.
Jest to wówczas podział przejrzysty, mający walory poznawcze, prak-

tyczne i metodyczne tak w sensie metodyki, czyli procedury poznawania 
studyjnego z literatury, jak i metodyki rozwiązywania kwestii empirycznie.

Układ rzeczowy sprawozdania z prac studyjnych, któremu dalej po-
święcimy uwagę, wymaga uwzględniania kilku prawidłowości, ponieważ 
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praca naukowa jest swoistym opracowaniem układu twierdzeń jako rezul-
tatu badań, zgodnie z wymaganiami metodologii danej dyscypliny. Treść 
powinna być wyłożona według planu zawierającego składowe części i roz-
działy. Układ ten jest uzależniony od kolejności etapów albo składników 
pracy naukowej oraz jej rodzaju. Plan określa skrótową koncepcję pracy. 
Powinien być przejrzysty i proporcjonalny. W miarę postępu w naszej zna-
jomości przedmiotu badań może on ulegać doskonaleniu i uściśleniu. Naj-
częściej układ pisemny prac – powtórzmy zatem w tym kontekście – obej-
muje: wstęp, szczegółową analizę materiałów, zakończenie oraz elementy 
uzupełniające w postaci tabel, przypisów, bibliografii wykazu i aneksów.

Dlatego wrócimy do przeanalizowania drogi postępowania od tezy92 
do schematu kompozycyjnego. Formułowanie tezy to niezbędny i szcze-
gólnie ważny etap prac przygotowawczych. Od tego momentu zaczyna się 
bowiem konkretna praca nad tekstem. Wybrany został wycinek ogólniej-
szego problemu, zarysowane zostały granice tego wycinka, ustalona została 
perspektywa. Teraz należałoby ten wycinek wypełnić konkretnym materia-
łem – praktycznym i teoretycznym. Przyszedł zatem czas na czytanie i/lub 
doczytywanie literatury. Czytanie i tzw. doczytywanie z tezą, czyli czytanie 
coraz lepiej ukierunkowane na przedmiot naszych zainteresowań.

W jaki sposób teza może pomóc w czytaniu? Załóżmy, że dla naszego hipotetycznego 
artykułu wybraliśmy tezę: „Retoryka jako nauka sprawnego posługiwania się językiem 
to niezbędny składnik wykształcenia ogólnego”. Od razu pojawia się wiele pytań, które 
z tej tezy wynikają. Jakie elementy składają się na naukę retoryki w tym rozumieniu? 
Co to znaczy: „wykształcenie ogólne”? Jakie jest miejsce retoryki w ogólnym wykształ-
ceniu? Dlaczego właśnie takie? Czy można sobie wyobrazić wykształconego człowieka 
nie umiejącego sprawnie posługiwać się językiem? Czy znajomość gramatyki nie wy-
starcza? Odpowiedzi na te pytania powinny się znaleźć w przyszłym tekście. Czytając 
musimy zwrócić uwagę właśnie na te zagadnienia. Czytanie ukierunkowane to lektura 
w obrębie określonego wycinka, nie zaś w obrębie jakiegoś nieokreślonego obszaru. 
To lektura pod kątem wcześniej wyselekcjonowanych problemów (co oczywiście nie 
znaczy, że w trakcie lektury nie mogą się pojawić problemy nowe)93.

Plan roboczy może być mniej lub bardziej szkicowy w zależności od 
odległości i typu wypowiedzi. Może też przybrać formę luźnych notatek lub 

92 Obszerniej staramy się osobno wyjaśnić tę zasadniczą kwestię tez – por.: K. Duraj-Nowako-
wa, Studiowanie literatury…, dz. cyt., Kraków 2012.

93 J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1999, 2. wyd. 2001, s. 36.
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układu punktów i podpunktów, jak było już zaznaczane. Niekiedy wygodne 
jest posłużenie się nie typowym schematem, lecz rysunkiem pokazującym 
powiązania między myślami za pomocą strzałek, kółek itp., czyli tzw. mapą 
pomysłu.

Budowę rozprawy wzmacnia układ graficzny jej komponentów, w kwe-
stii którego warto zaznaczyć wymogi eksponowane wobec opracowań 
awansowych:

1. Format i postać maszynopisu
•  papier biały, format A4, zapisany jednostronnie
•  na stronie należy zamieścić 30 wierszy z 60 znakami (łącznie z od-

stępami).
2. Krój pisma
•  tekst – Times New Roman 12 pkt.
•  tytuł – 14 pkt lub 16 pkt.

3. Interlinia – odstęp między wierszami 1,5.
4. Marginesy dookoła tekstu – 2,5 cm.
5. Przypisy
•  podawać na dole strony
•  od tekstu oddzielić poziomą linią
•  czcionka – Times New Roman 12 i/lub 10 pkt w przypisach
•  numeracja do każdej strony od nowa lub ciągła dla całej pracy, ale 

dopiero – aby uniknąć błędów – możliwa do poprawnego ułożenia 
w ostatnim wariancie pracy.

3. Rozdziały
•  każdy rozpoczynać od nowej strony.
•  tytuł rozdziałów i podrozdziałów należy pisać dużymi literami 

(16 pkt) oraz nie kończyć kropką.
4. Stosowanie dziesiętnej numeracji rozdziałów według poniższego 

wzoru:
1. TYTUŁ ROZDZIAŁU

1.1. tytuł paragrafu/podrozdziału
1.1.1. tytuł punktu
1.1.2. tytuł punktu.

Formy planu mogą być rozmaite. Wybór jest bowiem duży. Z pewnym 
zastrzeżeniem – plan bowiem nie może wyglądać tylko schematycznie:

1. Wstęp
2. Rozwinięcie
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3. Zakończenie,
ani też:
1...
2...
...
10...
W pierwszym przypadku nie jest to w ogóle plan. W drugim – przy bra-

ku podpunktów – jest to zaledwie uproszczony schemat (szkic), który może 
prowadzić do niespójnego, chaotycznego tekstu. Taki układ równoważnych 
„kawałków”, nanizanych jak paciorki na sznurek, nie oddaje prawdziwej 
budowy tekstu, będącego tworem hierarchicznym, złożonym z części dzie-
lących się na kolejne, coraz mniejsze cząstki94.

Zważmy też, iż kompozycja tekstu może zawierać podział hierarchiczny 
treści z numeracją wielorzędową przez kombinację liter i cyfr (np. I..., A..., 1...), 
którego osobiście nie polecam jako niejednorodny. Podział głębszy niż 3-stop-
niowy jest mniej czytelny, dlatego bardziej nadaje się już do bardziej uszcze-
gółowionego spisu rzeczy. Dość częstym zabiegiem kompozycyjnym jest też 
zawężanie tematu, stosowane zazwyczaj w początkowej części tekstu głównego.

Najczęściej spotykamy się z tekstami, w których występuje równocześnie 
kilka sposobów uszeregowania materiału. Scharakteryzowane tu schematy 
kompozycyjne mogą więc pełnić funkcję zarówno układu zasadniczego, 
który odnosi się do całości tekstu głównego – nie rozprawy! – podporząd-
kowanego mu układu wewnętrznego, czyli uszeregowania elementów treści 
w obrębie poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów. Układ zasadniczy 
może być identyczny, lecz nie musi, z wewnętrznym95.

Stosunek nadrzędności, podrzędności oraz równorzędności między 
składnikami tekstu głównego wyraża się przez stosowanie w tytułach roz-
działów, podrozdziałów, paragrafów itp. Następującego stopniowania (sy-
stem cyfrowo-literowy):

•  oznaczeń:
 – cyfry rzymskie (I, II, III...),
 – litery duże (A, B, C...),
 – cyfry arabskie (1, 2, 3...),
 – litery małe (a, b, c...);

94 Tamże, s. 39.
95 S. Borowkin, Sztuka pisania…, dz. cyt., s. 15.
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•  wyróżnień:
 – wersaliki rozstrzelone (S Z K O Ł A),
 – wersaliki zwarte (SZKOŁA),
 – tekst podkreślony podwójnie (Szkoła),
 – tekst podkreślony pojedynczo (Szkoła).

Tę samą hierarchię oznaczeń możemy stosować również przy wylicze-
niach w tekście, tj. w podziale go na punkty i podpunkty. Części pracy moż-
na oznaczać raczej nie cyframi, lecz słownie (np. Część pierwsza).

Można też – o ile osoba (lub instytucja), której mamy przedłożyć pracę, 
tego sobie życzy – posłużyć się przy oznaczaniu tytułów części tekstu syste-
mem dziesiętnym.

Rozbudowany plan powinien przypominać raczej drzewo, to znaczy – po 
pierwsze, mieć strukturę zhierarchizowaną (punkty, podpunkty), po drugie, 
rozgałęzienia w każdym miejscu powinny być sobie równoważne (czyli treść 
punktu nadrzędnego powinna być równa sumie treści podpunktów).

Dopiero opracowawszy plan czy spis rzeczy, możemy skoncentrować się 
wyłącznie na tym, jak go rozwiązać, jak to zrobić. Zastanawiamy się nad 
formą wypowiedzi, treści jakby przypisujemy do planu.

Dzięki temu mamy większą szansę, aby już w pierwszej redakcji uzyskać wypowiedź po-
prawną i dobrą stylistycznie. Wybierając plan bardziej ogólny skazujemy się przy pisaniu 
na „rozdwojone” myślenie: o treści i o formie. I zazwyczaj forma schodzi wówczas na 
drugi plan. Zaczynamy nad nią pracować dopiero później – korygując i przeredagowując 
wypowiedź. Faza przygotowawcza staje się krótsza, wydłużeniu ulegają natomiast fazy 
pisania i – przede wszystkim – korekty tekstu. Ale niezależnie od tego, co wybierze-
my, pamiętajmy, że wybór typu planu jest jedynie wyborem narzędzia. (Jeśli wygod-
niej jest nam rzeźbić posługując się siekierką, a nie dłutem, sięgnijmy bez wahania po 
siekierkę...)96.

plan jako wizja konstrukcji rozprawy

Wizja, czyli wyobrażenie pracy, to wstępny plan poznania i badań oraz 
ich opisów, w których oznaczamy wiedzę i niewiedzę:

1. Ukierunkowanie naszego zainteresowania,
2. Myślenie i pasjonowanie się tematem,

96 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 40.
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3. Wyłanianie konturów rozwiązań,
4. Przemyślenie szkieletu tekstu,
5. Czytanie ukierunkowane, robienie notatek,
6. Przemyślenie paradygmatów etapów prac,
7. Zarysowanie między nimi charakteru implikacyjnego,
8. Budowanie całości,
9. Kształtowanie szczegółów,

10. Naszkicowanie wizji całości.
Dzięki przemyśleniu wizji rozprawy konstrukcja pracy może przyjąć 

najbardziej zwartą formę w najogólniejszej strukturze:
Karta tytułowa
Wstęp
1. Problem
2. Metodologia
3. Wyniki badań
Podsumowanie/zakończenie
Bibliografia
Załączniki.
Doktoranci zwykle już na początku zajęć seminaryjnych pragną znać 

optymalne rozłożenie proporcji objętości treści w cząstkach składowych 
pracy (np. 10-stronicowego artykułu czy rozprawki), dlatego zobrazujemy 
takie proporcje na przykładach:

Wstęp: 1/2 strony, tj. 1/16 objętości,
Materiał: 3 stronice, tj. 3/10 objętości,
Metody: 2 stronice, tj. 2/10 objętości,
Rozwiązanie: 3 stronice, tj. 3/10 objętości,
Zakończenie: 1 stronica, tj. 1/16 objętości.
Przykładowo, inny fachowiec hołduje następującemu, harmonijnemu 

jego zdaniem, rozłożeniu zawartości treści pracy:
 – Wstęp: 3%
 – Materiał: 6%
 – Metoda: 18%
 – Rozwiązanie: 50%
 – Zakończenie: 20%
 – Streszczenie: 3%97.

97 Por. J. Pytkowski, Organizacja badań…, dz. cyt.
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Widać, iż i ta ilustracja, wespół z wcześniej przedstawionymi, może orien-
tować i pomagać w planowaniu.

Ilustrację graficznego układu treści pedagogicznych prac naukowych poda-
my za popularnym poradnikiem98, prosząc o ich krytyczny odbiór i rozumne 
stosowanie. Przejrzyjmy krytycznie jeszcze dwie inne propozycje dydaktyka:

Przykład 1 – uszczegółowiony:
Temat: Uczniowie niższych klas szkoły podstawowej a znajomość i przestrzeganie zasad 
ruchu drogowego.
Wstęp.
1. Bezpieczeństwo drogowe dzieci w piśmiennictwie. [Od razu zaznaczę, iż takiej „zlewa-
jącej się” grafiki podtytułów, pisanej równo od marginesu, nie polecałabym jako mniej 
wyraziście przedstawiającej budowę – KDN]
1.1. Objaśnienia terminologiczne.
1.2. Zadania szkoły w zakresie zapoznawania dzieci z zasadami ruchu drogowego.
1.3. Dotychczasowe badania nad znajomością i przestrzeganiem przez dzieci zasad ru-
chu drogowego.
2. Zagadnienia metodologiczne badań własnych.
2.1. Cele i uzasadnienie badań.
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze.
2.3. Zmienne i wskaźniki.
2.4. Metody gromadzenia i opracowania materiału empirycznego.
2.5. Liczebność i teren badań.
3. Stan znajomości i przestrzegania przez uczniów niższych klas szkoły podstawowej 
zasad ruchu drogowego.
3.1. Formy i metody zapoznawania uczniów klas I–III z zasadami ruchu drogowego.
3.2. Zasób wiadomości na temat zasad ruchu drogowego.
3.3. Wyniki obserwacji zachowania się dzieci w ruchu drogowym.
3.4. Przestrzeganie zasad ruchu drogowego w samoocenie uczniów.
3.5. Znajomość i przestrzeganie przez dzieci zasad ruchu drogowego w opinii nauczy-
cieli klas I–III.
Zakończenie
– krótkie résumé/ synteza
– wnioski i postulaty z badań.
Bibliografia.
Aneksy (koniec przykładu pierwszego).

Przykład 2 – spis treści bez uszczegółowienia:
Temat: Plenerowa realizacja tematyki przyrodniczej jako czynnik intensyfikacji nauczania 
w klasach specjalnych szkoły podstawowej.

98 W. Puślecki, Model pedagogicznej pracy naukowej, Kraków 1981, s. 24–25.
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Wstęp.
Rozdział I
Podstawy teoretyczno-metodologiczne opracowania.
Rozdział II
Plenerowa realizacja tematyki przyrodniczej w dokumentacji szkolnej.
Rozdział III
Efektywność plenerowej realizacji tematyki przyrodniczej na podstawie badań testowych.
Rozdział IV
Plenerowa realizacja tematyki przyrodniczej w ocenie nauczycieli.
Rozdział V
Plenerowa realizacja tematyki przyrodniczej w opinii badanych uczniów.
Zakończenie (krótkie résumé)
Wnioski i postulaty z badań
Wykorzystana literatura
Aneksy (koniec przykładu drugiego).

Wcześniej i staranniej układ struktury rozprawy scharakteryzował wybitny uczony me-
todolog, którego stanowisko popieram i rekomenduję, podając spis następujący:
• objaśnienia wstępne,
• uzasadnienie tematu jako zagadnienia, wskazanie na brak wiedzy naukowej i potrzeby 

społeczne,
• omówienie metod,
• opis przebiegu badań,
• analiza szczegółowa materiałów jako wykaz pisarski ich opracowania,
• synteza i spis literatury bądź przewodnik po literaturze, z objaśnieniami do niektórych 

pozycji,
• krytyka badań własnych,
• streszczenie pracy,
• skorowidz rzeczowy i osobowy99.

Ze względów logicznych i metodologicznych, jak również ze względu na 
czytelnika, dla którego praca jest przeznaczona, konkludując projekty, stwier-
dzić można, że w poprawnym pisaniu pracy naukowej trzeba dbać o staranny 
układ treści, a więc o właściwą budowę oddzielnych części lub rozdziałów. 
Układ ten nie jest i nie może być dowolny. Przeciwnie, jest uzależniony od 
kolejności etapów czy składników szeroko pojętej metody naukowej. Układ 
pisarski rozprawy stanowi bowiem odzwierciedlenie przebiegu studiowania 
literatury i badania naukowego, dostosowanego do metody naukowej.

W tej cząstce opracowania zamyślmy się jeszcze nad funkcją tekstu. Przy 
czym uwzględnijmy jednocześnie sugestie metodologiczne i językoznawcze 

99 Por. J. Pieter, Praca naukowa, Katowice 1960.
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na temat zadań, tym razem pojmowanych jako funkcje tekstu w sensie jego 
służebności i użyteczności społecznej.

Kiedy już zaprojektujemy siebie jako nadawcę i wyobrazimy sobie od-
biorcę, pojawia się pytanie „Po co?”. W jakim celu ja-nadawca właśnie do/
dla tego odbiorcy piszę? Funkcje tekstu wylicza i najzwięźlej charaktery-
zuje polonistka: po pierwsze, możemy pisać po to, aby kogoś o czymś po-
informować. Ja-nauczyciel (np. w dziennikarskim tekście informacyjnym) 
pragnę wzbogacić wiedzę odbiorcy. Po drugie, możemy pisać po to, aby 
kogoś do czegoś przekonać (mówimy wtedy o perswazyjnej funkcji tekstu), 
celem na przykład strategii eksperta albo strategii „szarego człowieka”, gdy 
pragnie się namówić czytelnika do przyjęcia danego sposobu widzenia i in-
terpretowania zjawisk, ewentualnie – zachęcić go do działania. Po trzecie, 
można pisać po to, aby kogoś zabawić (to funkcja ludyczna). Po czwarte – 
aby kogoś wzruszyć (oddziaływanie na emocje – emocjonalny wydźwięk 
wypowiedzi – funkcja fatyczna). Można też jeszcze – po piąte – pisać po to, 
aby kogoś zachwycić pięknem wypowiedzi pisemnej, urodą słowa (funkcja 
estetyczna). W tekście zazwyczaj dominuje jeden cel ogólny, któremu mogą 
towarzyszyć – i zazwyczaj towarzyszą – inne cele100.

Tekst jest tu rozumiany nie tylko jako wypowiedź pisemna, ale każda 
wypowiedź, także mówiona, a nawet niewerbalna, którą cechuje zasada 
spójności: gramatycznej (kohezji), pragmatycznej – pozajęzykowej (ko-
herencji) i stosowności sytuacyjnej. Ale o byciu tekstem przede wszyst-
kim rozstrzyga zamysł nadawcy, jego intencja ustanowienia wypowiedzi 
jako tekstu, czyli wypowiedzi spójnej, lub oczekiwanie odbiorcy co do 
danej wypowiedzi jako spójnej. Te dwie perspektywy mogą powodo-
wać nieporozumienia i nieprawidłowe realizacje. Pojęcie jest pojmo-
wane też w powiązaniu z pojęciem dyskursu, z którym stanowi parę 
komplementarną.

Aby napisać dobry tekst, musimy wiedzieć, do czego dążyć. Nie ma jed-
nego wzorca, który pokazałby nam, jak wygląda idealny tekst, gdyż kształt 
wypowiedzi uzależniony jest od jej gatunku. Inaczej piszemy podanie, re-
ferat, a jeszcze inaczej zaproszenie. Można jednak wskazać cechy idealnego 
tekstu. Pamiętanie o nich daje gwarancję, że rezultat naszego pisania za-
wsze będzie satysfakcjonujący.

100 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., 2010, s. 18. Por. także: M. Lisowska-Magdziarz, 
Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów, Kraków 2004.
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Jakie cechy ma dobry tekst? Według m.in. Z. Szkutnika i A. Rypel.
Po pierwsze – ma precyzyjnie określony cel:
•  jeszcze przed przystąpieniem do pisania określamy zamierzony cel 

wypowiedzi, np. prośba o informację, przekonywanie, zaproszenie, 
zgłoszenie na konferencję;

•  odbiorca powinien móc bez trudu odczytać cel wypowiedzi z tekstu.
Po drugie  – ma wyraźnie określonego odbiorcę, czyli pisząc tekst, 

uwzględniamy to, kim jest odbiorca:
•  człowiekiem bliskim, znajomym, obcym;
•  zwierzchnikiem czy podwładnym;
•  kobietą czy mężczyzną;
•  człowiekiem w tym samym wieku, młodszym, starszym;
•  a także, jaka jest jego wiedza na poruszany w tekście temat.
Po trzecie – tekst jest napisany na temat:
•  treść wypowiedzi jest podporządkowana celowi;
•  nie ma niepotrzebnych dygresji;
•  nie ma niezwiązanych z tematem informacji.
Po czwarte – tekst jest zwięzły:
•  żaden tekst nie powinien być zbyt długi;
•  rezygnujemy z wielokrotnie złożonych, zawiłych zdań;
•  unikamy niepotrzebnych powtórzeń;
•  pomijamy wyrazy puste znaczeniowo;
•  w razie potrzeby stosujemy elipsę, czyli pomijamy oczywisty składnik 

tekstu.
Po piąte – jest jasny:
•  pamiętamy o klasycznym uporządkowaniu treści: wstępie, rozwinię-

ciu, zakończeniu;
•  używamy powszechnie zrozumiałych słów, unikamy wyrazów ob-

cych, zwłaszcza słabo przyswojonych, archaizmów, regionalizmów 
oraz wyrazów wieloznacznych;

•  zwłaszcza w tekstach informacyjnych stosujemy neutralny szyk wyra-
zów w zdaniu, czyli najpierw podmiot, a potem orzeczenie.

Po szóste – jest stosowny:
•  język, jakim się posługujemy, powinien odpowiadać sytuacji – o spra-

wach codziennych piszemy językiem nieoficjalnym, a o podniosłych 
czy urzędowych – językiem oficjalnym;

•  styl wypowiedzi musi być dostosowany do odbiorcy.
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Po siódme – jest przejrzysty:
•  dzielimy tekst na akapity;
•  jeżeli to tylko możliwe, stosujemy tytuły i nagłówki;
•  wyróżniamy ważne informacje, stosując wytłuszczenia, kursywę, 

podkreślenia – takie możliwości daje zwłaszcza edytor tekstów;
•  zachowujemy jednak umiar w stosowaniu tych wyróżnień i ozdob-

ników101.
Było już tu powiedziane, iż zanim przystąpimy do pisemnego opraco-

wania tematu pracy, każdego rozdziału, a także podrozdziału, powinniśmy 
uporządkować przewidywaną jej treść pochodzącą z wyników badań, z no-
tatek dotyczących literatury przedmiotu. Do sprawdzonych i skutecznych 
metod pozwalających w taki sposób uporządkować treść, aby zapewnić lo-
gikę wywodów i właściwą kolejność argumentów, należą:

1) sformułowanie tez i ich uszeregowanie w spis rzeczy/treści, oraz/lub
2) opracowanie szkicu toku wywodów (uszczegółowiony spis rzeczy).
Pierwsze rozwiązanie jest na ogół krótszą formą uporządkowania, dru-

gie – pełniejszą, ma też ono ten walor, że ujawnia braki i luki dowodzenia 
jeszcze przed rozpoczęciem właściwego opracowania. Konieczność opra-
cowania szkicu w toku wywodów nie musi wcale oznaczać większego na-
kładu pracy, ponieważ niektóre wstępne i metodyczne części pracy mogą 
być napisane wcześniej, zanim przystąpimy do opracowania szkicu. Naj-
częściej jednak formułuje się zarówno tezy, jak i szkic toku wywodów, gdyż 
szkic ukazuje, które hipotezy robocze i argumenty mają służyć dowodze-
niu tez wyższej rangi, bardziej podstawowych, czyli wskazuje, co po czym 
może/powinno nastąpić, co z czego ma wynikać. Szkic ukazuje zależność 
argumentu(-ów) i wyniku (rezultatu końcowego, do którego się zmierza), 
a w licznych przypadkach także, jakie argumenty muszą być zaprezentowa-
ne łącznie, by można było wysunąć prawidłowy(-e) wniosek(-ki).

Szkic może zgromadzić szczególnie celne myśli, które w pełnym brzmie-
niu będą przeniesione do właściwego tekstu pracy. Jeśli szkic ma być instru-
mentem służącym do uporządkowania treści i drogowskazem, to byłoby 
wskazane, aby zawierał także wskazówki, skąd w toku pisania pracy będzie 
można czerpać informację o źródle argumentów. Do tego celu przydatne 

101 Por.: A. Rypel, Nauczanie komunikacyjne w kształceniu uczniowskich wypowiedzi pisemnych, 
Bydgoszcz 2007, za: Z. Szkutnik, Metodyka pisania..., dz. cyt., s. 136–145.



Plan jako wizja konstrukcji rozprawy 85

będą notatki przygotowane według reguł, oznakowane numerami części 
pracy.

Technologia przygotowania szkicu toku wywodów zakłada rozłożenie 
pytań badawczych na czynniki pierwsze, tj. na pytania bardziej szczegóło-
we, argumenty, dowody, oraz ustalenie logicznej kolejności ich wystąpienia 
na piśmie. Niekiedy już samo sformułowanie tematu narzuca ogólną kolej-
ność wątków rozważań102.

Wyniki studiów i badań przeprowadzone przez dyplomanta muszą 
przyjąć utrwaloną formę pisemną, aby mogły być ocenione. Nie jest to je-
dyny powód nałożenia na dyplomanta tego obowiązku. W procesie pisania 
ma dać dowód opanowania, w podstawowym stopniu, zasad pisarstwa na-
ukowego. Następne cząstki tekstu mogą służyć pomocą w tym względzie.

Jednym z celów, dla których wprowadzono obowiązek przygotowania 
pracy promocyjnej, jest opanowanie podstawowych zasad pisarstwa na-
ukowego, innym  – umiejętność kształtowania większych pisemnych wy-
powiedzi na jeden temat. Warto także przypomnieć sporny problem, czy ta 
faza w przygotowaniu pracy należy do badania naukowego i twórczości in-
telektualnej, czy jest pracą innego rodzaju niż naukową, chociaż prezenta-
cja wyników badań naukowych jest silnie osadzona w metodzie naukowej. 
Świadczy o tym fakt, iż pisarstwo naukowe nie jest jakimkolwiek zaprezen-
towaniem wyników/rezultatów badań, lecz jest swoiste, kieruje się zasada-
mi, które łącznie potraktowane, nie dają się porównać z żadnymi innymi 
wymaganiami stawianymi tekstom pisanym. Jakie są zatem podstawowe 
zasady pisarstwa naukowego i czy w pełni obowiązują one autorów bez 
względu na poziom promocji? Przypomnimy tylko wybrane zasady i w no-
wym ich kontekście budowy tekstu rozprawy. Ze względu na cele naukowe 
wyniki badań muszą być tak zaprezentowane, aby znalazły w nich odzwier-
ciedlenie metody robocze i logiczne zasady formułowania myśli, czyli by 
autor dał dowód opanowania podstaw pracy naukowej. We wszystkich pra-
cach promocyjnych obowiązują zasady prawidłowego formułowania myśli, 
a więc zasady logiki i dostatecznego udowadniania tez.

Pisarstwu naukowemu przypisuje się ważką funkcję społeczną, upo-
wszechnia ono bowiem wyniki badań w społeczeństwie. I chociaż nie 
od magistranta oczekuje się, iż będzie wypełniał tę rolę, lecz raczej od 
doktoranta, to jednak również magistranta obowiązują pewne zasady 

102 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać..., dz. cyt., s. 93.
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gramatyczno-literackie, te same, jakie obowiązują wszystkich parających 
się pisarstwem naukowym. Są to jasność i klarowność wywodów. Warun-
kują je styl, składnia i zachowanie reguł gramatyki i ortografii. Komunika-
tywności języka nie można osiągnąć jednak kosztem logiki, oszczędności 
słowa/zwięzłości czy kosztem terminologii naukowej. Piszący nie może 
kierować się ku „przeciętnemu czytelnikowi – niespecjaliście” i stosować 
mowy potocznej, czy popadać w werbalizm lub styl narady produkcyjnej 
z niedalekiej przeszłości103.

Najważniejszym wymogiem jest bez wątpienia zachowanie zasad logiki. 
Wśród zasad logiki zasadnicze znaczenie ma ścisłość wypowiedzi. Ścisłości 
nie można jednak traktować wyłącznie jako przeciwieństwa rozwlekłości. 
Cechę ścisłości ma takie wyrażenie myśli, które nie zawiera sprzecznych 
twierdzeń i poglądów, pozwala na porównanie tez z innymi tezami i poglą-
dami w tej sprawie, jednoznacznie definiuje użyte pojęcia i konsekwentnie 
je stosuje, unikając wieloznaczności wypowiedzi.

Od ścisłości trzeba odróżnić dokładność, która dotyczy ścisłości w po-
dawaniu informacji liczbowych i nie może przeczyć zasadzie ułatwienia 
percepcji i przejrzystości tekstu. Chodzi o to, by wyrażeniom wartościują-
cym w miarę możliwości towarzyszyły wyrażenia liczbowe bądź przekonu-
jące inne dowody.

Zasada wystarczającego udowodnienia lub uzasadnienia twierdzeń jest 
trudna do zdefiniowania – trudno bowiem w sposób uniwersalny określić 
tu reguły postępowania, które w równy sposób obowiązywałyby w różnych 
dyscyplinach naukowych. Uniwersalną zasadę można sprowadzić jedynie 
do postulatu, by niczego nie twierdzić bez dostatecznej racji, czyli w wyniku 
uzasadnienia niewyraźnego, pozornego lub zupełnie bez uzasadnienia104.

Gdy odwołujemy się do wyników badań cudzych, wystarczy rzetelnie 
powołać się na źródło. Jeżeli źródło jest wątpliwe, to uzasadnienie może 
być uznane za niewystarczające. Autor powinien wskazać, na jakich bez-
dowodowych (w znaczeniu: bez własnych, osobiście pozyskanych dowo-
dów) założeniach opiera swą pracę, a następnie w czasie opracowywania 
tekstu wskazać, które z podanych twierdzeń nie są dostatecznie udowod-
nione lub zostały sformułowane w odniesieniu do nieco innej sytuacji 
badawczej, i nie mogły być w pełni zastosowane per analogiam. Przyjęto 

103 K. Wójcik, Piszę akademicką pracę…, dz. cyt., s. 85.
104 Tamże, s. 86.
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oznaczać takie przypadki zwrotami: „jak można sądzić”, „jak się wydaje”, 
„twierdzi się, że…”, „z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że…”, „do 
wyników trzeba podchodzić z pewną ostrożnością, gdyż…”. Autor wyraża 
w ten sposób pewien dystans do wypowiadanych myśli. Na ogół nie ma 
potrzeby akcentowania dystansu, gdy dowodzimy in verba magistri, czyli 
gdy w konkretnej kwestii powołujemy się na dorobek intelektualny uzna-
nych powszechnie autorytetów. Zastrzeżenie nasze wskazuje jedynie, iż 
trzeba podać czytelnikowi, że sformułowane/udowodnione tezy przez au-
torytet dotyczą analogicznej do naszej sytuacji badawczej. W pracach ma-
gisterskich, w odróżnieniu od innych prac naukowych, zakłada się wręcz, 
iż odpowiedzialność za tego typu dowody ponosi cytowany autorytet, 
nie zaś powołujący się nań autor. Postulat wystarczającego dowodzenia 
twierdzeń wymaga od piszącego maksymalnego ograniczenia wypowie-
dzi intuicyjnych, pewnych tylko subiektywnie, lecz naukowo nieudowod-
nionych, co praktycznie sprowadza się do posługiwania się dowodami 
w postaci liczb i faktów.

Częstym błędem rozumowania dowodowego jest mylenie związku 
funkcjonalnego z przyczynowo-skutkowym. W związku funkcjonalnym 
dwie porównywane kategorie odgrywają we wzajemnych relacjach rolę 
równorzędną, a łączy je to, że istnienie jednej z nich wymaga istnienia in-
nej. O związku przyczynowo-skutkowym mówimy wtedy, gdy pomiędzy 
porównywanymi kategoriami zachodzą stosunki podległości i wynikania 
charakterystyczne dla relacji: przyczyna–skutek. W charakterze podsumo-
wania tej części opracowania graficznie prezentujemy metody udowadnia-
nia twierdzeń – rysunek 2.

Natomiast zasada oszczędności słowa sprowadza się do tego, aby uży-
wać tylko tylu słów i zdań, ile jest konieczne do wyjaśnienia metody i ob-
jaśnienia wyników badania oraz do zrozumienia przez czytelnika, dla 
którego opracowanie jest przeznaczone. W praktyce oznacza to, że na-
leży unikać zbędnych powtórzeń myśli. Ze względu na godny realizacji 
postulat wzbudzenia zainteresowania czytelnika, a także ze względu na 
ułatwienie zrozumienia toku wywodów, nie można jednak zupełnie zre-
zygnować ani z powtórzeń, ani z podsumowań części pracy, jak również 
z uwypuklenia i pogłębienia pewnych myśli, podawania przykładów, 
wykorzystywania różnych zdań dla lepszego wyłuszczenia tej samej my-
śli itd. W tej kwestii bywa trudno odróżnić optimum od niepoprawności 
i przesady.
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Oszczędności słowa nie należy jednak przedkładać nad dostateczne 
dowodzenie tez i myśli, nad klarowność, pełność i jednoznaczność wypo-
wiedzi. Oszczędność słowa nie może być wykorzystywana instrumentalnie, 
np. do ukrycia braku dowodów, braku wiedzy, czy z powodu wygodnictwa. 
Oszczędność słowa nie może tworzyć tzw. problemów otwartych.

Nieodzowną cechą pisarstwa naukowego jest obiektywizm. Wyraża się 
on w woli poznania i upowszechnienia prawdy, w odrzuceniu motywów 
osobistych, subiektywnych, nieuzasadnionych przekonań i nienaginaniu 
faktów do z góry przyjętych wyników i twierdzeń.

Rysunek 2. Metody udowadniania twierdzeń

BEZPOŚREDNIE
Oparcie twierdzeń na czymś innym niż 

twierdzenie uznane

1. Obserwacja
(postrzeganie planowe zmierzające do udo-
wodnienia z góry założonej tezy = hipotezy; 
może się to odbywać za pomocą zapisów 
statystycznych i za pomocą przyrządów)

2. Eksperyment
(zabieg polegający na zmianie w określonych 
warunkach jakiegoś czynnika/zmiennej w tym 

celu, by zaobserwować, jak się zachowa wobec 
tej zmiany drugi z czynników/zmienna)

POŚREDNIE
Rozumowanie logiczne.

Oparcie twierdzeń na innych twierdzeniach

1. Rozumowanie dedukcyjne
(racja jest znana jako prawdziwa, a na-

stępstwo jako prawdziwe nieznane; 
od ogółu do szczegółu; konkretyzacja 
ogólnych wniosków i ich zamiana na 
wnioski szczegółowe na podstawie 

przesłanek pochodzących z indukcji)

2. Rozumowanie redukcyjne
(następstwo jest znane jako 
prawdziwe, a racja jako taka 

nieznana)

3. Indukcja
(od szczegółu do ogółu; od faktów do 
uogólnień; obserwacja faktów umożli-

wia określenie prawidłowości)

Źródło: K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktor-
ską, Warszawa 2005, s. 87.

Teksty są zjawiskiem wszechobecnym w naszym życiu w sytuacjach ko-
munikacyjnych. Przez teksty przekazujemy i odbieramy informacje. Poro-
zumiewamy się za pomocą tekstów – nie słów. Tekstem jest zarówno dzieło 
literackie, jak i nasza, nawet jednozdaniowa, wypowiedź. Właśnie dlatego 
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tekst – w szerokim rozumieniu tego pojęcia – stanowił i stanowi przedmiot 
zainteresowania różnych dyscyplin nauk społeczno-humanistycznych105.

Tekst interesuje nas tutaj także w związku ze stylem wypowiedzi na-
ukowej. Tekst bowiem można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: 
w aspekcie dynamicznym, od strony jego tworzenia i rozumienia (tym in-
teresuje się m.in. psychologia i psycholingwistyka), oraz w aspekcie sta-
tycznym, jako gotowy produkt, wytwór procesu twórczego (ten aspekt 
uwzględnia lingwistyka, zwłaszcza lingwistyka tekstu i literaturoznawstwo, 
zwłaszcza tekstologia). W obu odcieniach znaczeniowych termin „tekst” 
interesuje nas, naukowców.

Czym zatem jest tekst? Przyjrzyjmy się różnym definicjom tego pojęcia:
1) Tekst – obiekt konkretny, służący do przekazywania informacji na 

bazie abstrakcyjnego języka, zarówno w mowie, jak i na piśmie106;
2) Tekst – a) W lingwistyce wypowiedź, zwłaszcza utrwalona graficz-

nie; b) W tekstologii: utrwalony – najczęściej w postaci graficznej – szereg 
współtworzących wypowiedź znaków językowych, których postać i porzą-
dek przyjmowane są jako niezmienne107;

3) Tekst według lingwistyki tekstu jest to spójny (konkretny) zbiór 
następujących po sobie zdań, albo jakikolwiek komunikat (przekaz, 
niekoniecznie słowny) dający się odgraniczyć od innych komunikatów 
(przekazów)108;

4) Pewna całość informująca, przedmiot o charakterze znakowym, zor-
ganizowany w pewien sposób, mający swój początek i koniec i przekazują-
cy informację skończoną z punktu widzenia jego nadawcy109;

5) Tekst to zorganizowana całość znakowa, wyrażająca relatywnie skoń-
czoną treść myślową i użyta w jednym akcie komunikacji językowej110.

Jako punkt wyjścia wybierzmy ostatnie sformułowanie „zorganizowana 
całość znakowa”. Wszystkie trzy terminy składające się na to sformułowa-
nie wymagają objaśnienia i dookreślenia111.

105 J. Maćkiewicz, Jak napisać teksty naukowe…, dz. cyt., s. 5–30.
106 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Warszawa 1993, s. 549.
107 Słownik terminów literackich, Warszawa, s. 455.
108 Encyklopedia językoznawstwa …, dz. cyt., s. 355.
109 R.M. Mayenowa, Semiotyka i struktura spójności tekstu, Wrocław1979, s. 252.
110 S. Gajda, Współczesna polszczyzna… dz. cyt., s. 95.
111 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 8.
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Zacznijmy od terminu „znak”. Czy chodzi tu o wszystkie znaki, np. 
znaki obrazowe, dźwiękowe, czy wyłącznie o znaki językowe? Czy zatem 
tekstem będzie obraz lub utwór muzyczny, film lub przedstawienie tea-
tralne? W najszerszym – semiotycznym – rozumieniu tekstem jest każdy 
komunikat, niezależnie od tego, za pomocą jakich środków jest on prze-
kazywany. W rozumieniu węższym – lingwistycznym i literaturoznaw-
czym – tekstem jest wyłącznie komunikat językowy. Ale czy każdy ko-
munikat językowy? Potocznie słowo „tekst” jest synonimem wyrażenia 
„utwór” (literacki, naukowy). Gdybyśmy przyjęli takie rozstrzygnięcie, 
pojęcie tekstu zastałoby zawężone na dwa sposoby. Po pierwsze – teks-
tami byłyby tylko takie komunikaty językowe, które można zaliczyć do 
literatury pięknej. Po drugie – tylko takie komunikaty językowe, które 
są utrwalone graficznie. Jest to nadmierne zawężenie zakresu pojęcia. 
W lingwistyce tekstu przyjmuje się, że tekstem jest każdy komunikat 
językowy, zarówno pisany, jak i mówiony, niezależnie od jego funkcji 
i przeznaczenia.

Na tekst składają się znaki językowe: od najprostszych (morfemów) aż po złożone (zda-
nia). Jeśli weźmiemy pod uwagę hierarchiczny układ znaków, to powiemy, że tekst zbu-
dowany jest ze zdań. Ale tekst nie jest po prostu zbiorem zdań (…) Tekst bowiem to 
„zorganizowana całość znakowa”. A co znaczy „zorganizowana całość znakowa”?

Tekst jest „całością”, „całością informującą”, zawiera i przekazuje „informację skoń-
czoną z punktu widzenia nadawcy”. „Całościowość” tekstu przejawia się na płaszczyź-
nie semantycznej („skończona treść myślowa”), i na płaszczyźnie formalnej (formalne 
sygnały początku i końca tekstu). Tekst jest przy tym „całością zorganizowaną”. To nie 
zbiór zdań, lecz dopiero ich struktura. Zdania (i ponad zdaniowe elementy składające 
się na tekst) są ze sobą powiązane, uporządkowane w określony sposób (…) Wiążą się 
one ze sobą i formalnie, i semantycznie, tworząc wypowiedź, która przekazuje określoną 
informację (...).

Tekst to zorganizowany w pewien sposób zbiór zdań przekazujący informację skoń-
czoną z punktu widzenia jego nadawcy.

Zgodnie z powyższą definicją, tekstem będzie zarówno spontaniczna wypowiedź jed-
nozdaniowa (stanowiąca zbiór jednoelementowy), jak i wielotomowe dzieło literackie/
pisarskie, zarówno dziecięca wyliczanka, jak i podręcznik naukowy, zarówno instrukcja 
obsługi jakiegoś urządzenia, jak i wiersz. Wszystkie te rodzaje tekstów powinny się od-
znaczać jakimiś wspólnymi cechami112.

112 Tamże, s. 9–10.
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Jakie to cechy? Specjaliści proponują siedem kryteriów tekstowości. 
Są to:

1) spójność (kohezja), czyli formalne powiązanie powierzchownych skład-
ników tekstu;

2) koherencja, czyli semantyczne powiązanie treściowych składników 
tekstu;

3) intencjonalność, czyli nastawienie nadawcy na zbudowanie spójnego 
i koherentnego tekstu spełniającego jakiś cel;

4) akceptabilność, czyli nastawienie odbiorcy na odbieranie spójnego 
i koherentnego tekstu mającego dla tegoż odbiorcy jakiś sens;

5) informatywność, czyli stopień, do jakiego wystąpienie danego tekstu 
jest oczekiwane lub nie, a treść w nim zawarta znana lub nie;

6) sytuacyjność, czyli dopasowanie tekstu do sytuacji, w jakiej on wy-
stępuje;

7) intertekstualność, czyli zależność jednego tekstu od innych tekstów113.
W większości prac poświęconych teorii tekstu kładzie się nacisk na 

spójność, rozumianą zarówno jako spójność formalna czy powierzchniowa 
(kohezja), jak i jako spójność semantyczna, czyli głęboka (koherencja). Co 
to jest spójność?

Tekst spójny opiera się na trzech „jednościach”. Jest tekstem sformułowanym przez 
jedną osobę. Mówiąc tak, nie twierdzę bynajmniej, że tekst spójny musi być sformuło-
wany przez jednostkę w sensie biologicznym. Idzie o tę jedność, która wynika z moż-
liwości utożsamienia wszystkich „ja” ram modalnych tekstu. Jest tekstem adresowa-
nym do jednego odbiorcy. Ów jeden odbiorca nie musi być jedną osobą. Jest jednym 
odbiorcą w sensie pewnego obowiązującego typu wiedzy. I wreszcie tekst musi być 
tak zbudowany, by treść wszystkich zdań, które się nań składają, dawała w rezultacie 
opis jednego przedmiotu, opowieść o jednym przedmiocie lub rozumowanie dowo-
dzące jednej tezy114.

Tekst jest umieszczany w kontekście aktu porozumiewania się jako ko-
munikat przekazywany przez jednego (choć niekoniecznie jednostkowego) 
nadawcę do jednego (choć niekoniecznie jednostkowego) odbiorcy na je-
den (dowolnie szeroki i skomplikowany) temat.

113 R.A. de Beaugrande, W.U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedak, Warsza-
wa 1990, s. 19–30.

114 M.R. Mayenowa, O spójności…, dz. cyt., s. 189.
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Spójność semantyczna jest ważniejsza niż spójność formalna. Bez tej 
ostatniej tekst może funkcjonować, bez tej pierwszej – staje się bezsensow-
ny czy nonsensowny.

Rolę spójności semantycznej podkreślają różni autorzy zajmujący się 
teorią tekstu:

Istotna spójność leży na płaszczyźnie semantycznej. Tekst to nie szereg odrębnych zdań 
pospajanych za pomocą różnych mechanizmów, spójność nie zależy więc tylko od środ-
ków więzi, nie da się sprowadzić do samej kohezji115.

Zasady kompozycji tekstu pozostają w ścisłej współzależności z planem 
tekstu. Roboczy plan jest modelem tekstu, projektem, który zostanie zrea-
lizowany. Dzięki niemu można podzielić materiał na części odpowiadające 
składowym częściom przyszłego tekstu. Można też ukazać relacje między 
tymi częściami. Roboczy plan zarysowuje kompozycję tekstu116.

Tworzenie tekstu to droga autora od obszaru tematycznego do tezy, i od 
tezy do schematu kompozycyjnego. Podpatrzmy kulisy tworzenia kompo-
zycji tekstu.

Dokonując na gotowym tekście ćwiczeń dekompozycyjnych i próbując stworzyć jego 
plan analityczny (czyli taki, jaki może zrekonstruować odbiorca), zauważamy, że każ-
da wypowiedź jest jakoś zbudowana. Ale to jeszcze nie znaczy – zbudowana dobrze. 
Czasami jest to przypadkowy, chaotyczny zlepek fragmentów, czasami – przemyślana 
i uporządkowana struktura. Jak zatem budować wypowiedzi? Czy są jakieś reguły?

Wydaje się, że można mówić o czterech podstawowych zasadach dotyczących 
kompozycji.

Po pierwsze, tekst niezależnie od długości powinien być kompletny.
Po drugie, tekst powinien stanowić zamkniętą całość stanowiącą sumę swoich części.
Po trzecie, porządek poszczególnych części powinien być porządkiem logicznym 

i wynikać z jednej określonej zasady organizacyjnej.
Po czwarte, porządek poszczególnych części powinien zależeć od tematu i wynikać 

z tezy pracy117.

115 J. Gajda, Współczesna…, dz. cyt., s. 125. A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, 
dz. cyt., s. 132.

116 Porównajmy treść opisu metaforycznego: „Każda mowa, tak jak żywa istota, stanowi swoi-
sty organizm i musi być zwarta wewnętrznie, nie może być bez głowy i nóg, a powinna mieć 
tułów i kończyny dobrane do siebie i uwarunkowane całością” (Platon, Fajdros).

117 J. Maćkiewicz, Jak pisać…, dz. cyt., s. 42.
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Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym zasadom.

Pierwsza z nich mówi o kompletności tekstu. Co to znaczy? Na pewno nie oznacza to 
wyczerpania tematu rozumianego jako pewien obszar tematyczny (temat ogólny). Tego 
nie jest w stanie dokonać żaden, nawet najdłuższy, tekst. Także pozornie wąskie tematy 
kryją w sobie nieliczone możliwości ujęcia. Kompletność tekstu oznacza uwzględnienie 
wszystkich problemów wynikających z tezy pracy – i tylko tych problemów. Na przykład 
artykuł o retoryce w szkole z tezą „Retoryka jako nauka sprawnego posługiwania się 
językiem to niezbędny składnik wykształcenia ogólnego” nie musi (a co ważniejsze – nie 
powinien!) zajmować się dziejami retoryki jako sztuki tylko oratorskiej. Bowiem to, co 
starożytni Grecy nazywali retoryką, zaś później Amerykanie communication, to w głów-
nej mierze sprowadza się obecnie do umiejętności przekonującego mówienia i jedno-
cześnie – skutecznego pisania.
Druga zasada postuluje całościowość tekstu. Zbiór elementów jest całością, gdy ma wyraź-
nie zarysowane granice, a poszczególne elementy wiążą się ze sobą. W odróżnieniu od dzieł 
literackich, które mogą mieć kompozycję zamkniętą lub otwartą, prace naukowe powinny 
się otwierać i zamykać w wyraźny sposób. Poszczególne zaś ich składniki nie mogą być 
odrębnymi segmentami, lecz – jak kawałki mozaiki – fragmentami współtworzącymi całość.

Dwie pozostałe zasady dotyczą uporządkowania komponentów tekstu. Wybór techniki 
uporządkowania zależy od kilku czynników. Od tego, o czym piszemy i co chcemy powie-
dzieć, czyli – od tematu i tezy pracy. Od tego, dla kogo i po co piszemy, czyli – od funkcji 
wypowiedzi w stosunku do jej odbiorcy. Temat i funkcji wypowiedzi, a także kształt tezy 
będący pochodną obu tych elementów, wpływają na to, jaką formę testu się wybiera.

Najczęściej wyróżnia się cztery formy czy sposoby kompozycji: opis, opowiadanie, 
prezentację (ekspozycję) i argumentację. Opis jest ujęciem statycznym i – zasadniczo – 
pozaczasowym, ukazuje składniki i właściwości danego przedmiotu posługując się po-
rządkiem przestrzennym. Opowiadanie to ujęcie dynamiczne i – zazwyczaj – chronolo-
giczne, prezentuje sekwencję zdarzeń lub etapów procesu. Głównym celem prezentacji 
(ekspozycji) jest informowanie o faktach albo wyjaśnianie pojęć poprzez ich definiowa-
nie, analizę, precyzowanie. Główny cel argumentacji to nakłanianie (perswazja), prze-
konanie adresata o czymś, lub skłonienie go do jakiegoś działania za pomocą takiego 
uporządkowania faktów i sądów, które prowadzi do określonej konkluzji118.

Przy tym w danym obszarze tematycznym można wykorzystywać różne 
formy. Często te cztery formy kompozycyjne łączą się i splatają ze sobą. 
W naukowych tekstach społeczno-humanistycznych najczęstszy jest splot 
prezentacji z argumentacją, chociaż i pozostałe dwie formy nie są tym teks-
tom obce. Wybór dominującej formy, czyli wybór dominującego sposobu 
uporządkowania, zależy przede wszystkim od przyjętej tezy pracy.

118 Tamże, s. 42–43.
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Istnienie wewnętrznego semantycznego planu (czyli określonej kon-
cepcji semantycznej) jest koniecznym warunkiem semantycznej spójności 
wypowiedzi. Spójność (koherencja) semantyczna tekstu polega na tym, że 
ma on wewnętrzny plan semantyczny. Oznacza to, że: po pierwsze – tekst 
musi mieć jeden nadrzędny temat, po drugie – temat ten musi być rozwi-
jany w pewien zaplanowany sposób, po trzecie  – składowe części tekstu 
(zarówno zdania, jak i składowe części ponad zdaniowe) muszą być ze sobą 
semantycznie powiązane. Czy rozumiana w ten sposób spójność seman-
tyczna jest wystarczającym warunkiem, żeby tekst odbierany był jako sen-
sowny? Innymi słowy – czy tekst koherentny może być nonsensowny?

Czy spójność to konieczny warunek „bycia tekstem”? Pisząc o spójności 
tekstu, wspominaliśmy o trzech warunkach: o jedności nadawcy, o jedności 
odbiorcy i o jedności tematu. Do tej pory była mowa jedynie o tym trzecim 
warunku. Tekst był opisywany jako obiekt „sam w sobie” i „dla samego sie-
bie”, rozpatrywany jakby „od środka”. Lecz taki opis nie oddaje prawdziwe-
go sposobu istnienia tekstu – tekst to wypowiedź i jego naturalne środowi-
sko stanowi sytuacja komunikacyjna, której jest częścią. Należałoby zatem 
teraz przyjrzeć się tekstowi „od zewnątrz”, zobaczyć „tekst w kontekście”. 
Kontekst zaś może być rozumiany jako tło, otoczenie w różnym stopniu 
odległości, np. tekst paragrafu w rozdziale, tekst rozdziału w książce, albo 
tekst książki np. z pedagogiki społecznej w kontekście innych subdyscyplin 
tejże pedagogiki119.

W konkluzji namysłu nad treściami niniejszego śródtytułu o cechach 
i funkcjach tekstu w pisarstwie, można stwierdzić, że dobry tekst – jak rów-
nież wcześniej charakteryzowany jego tytuł – powinien być jasny, komuni-
katywny, konkretny, kompletny, ale i wzbudzający zainteresowanie i zachę-
cający do rozczytania.

119 Por.: Narracja, krytyka, zmiana: praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, red. E. Ku-
rantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz, Wrocław 2007.
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KonsTrUoWanie TeKsTU rozpraWY

Sprawozdanie naukowe narracją

Konieczne jest najpierw wskazanie na mnogość używanych pojęć 
i terminów naukowych dla nazwania sprawozdania z prac teoretyczno-
-doświadczalnych. Tymczasem zaznaczę tylko, iż stosowane są jeszcze inne 
pojęcia i terminy bliskoznaczne: raport i relacja, opis i narracja oraz do-
niesienie i komunikat, a także rozprawa i dysertacja. Zatem będę ich uży-
wać bliskoznacznie i prawie zamiennie. W celu pogłębienia wnikliwości 
myślenia przyjrzyjmy się jednak bliżej definicjom przydawanym dla tych 
pojęć pod wymienionymi nazwami, zróżnicowanym autorsko, to znaczy 
znaczeniom uwarunkowanym punktami widzenia w zależności od upra-
wianych specjalności poszczególnych naukowców. Zajmiemy się zatem ich 
tzw. odcieniami znaczeniowymi120.

Definicje ogólnojęzykowe podają, że sprawozdanie „to ustne lub pi-
semne przedstawienie przebiegu jakiejś działalności; szczegółowe zda-
nie sprawy z czegoś, opis wypadków, zdarzeń; relacja, np. sprawozdanie 
sejmowe”121. Zaś sprawozdanie jako czynność znaczy „składać z czego; in-
formować, zawiadamiać”122.

Zatrzymajmy uwagę na kilku aspektach sprawozdania: systematyzowa-
nie materiałów, sprawozdania informacyjne a analityczne, cztery jeszcze 
inne rodzaje sprawozdań, konstrukcja sprawozdania właściwego i obiekty-
wizm sprawozdania.

120 Inaczej, ale pisałam już o tej problematyce wcześniej kilkakroć: K. Duraj-Nowakowa, Pisar-
stwo…, dz. cyt., s. 117–163.

121 S. Skorupka i in., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968, s. 769.
122 Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, Warszawa 1990, s. 118.



96 3. Konstruowanie tekstu rozprawy

Sprawozdaniem nazywamy tekst relacjonujący o charakterze informacyj-
nym, pisany z perspektywy uczestnika ukazywanych wydarzeń, syntetyczny 
w takim sensie, że ukazuje w porządkujący sposób dane wydarzenie (wypa-
dek), następstwo czasowe jego składowych części (zbliża się w tym przypadku 
do protokołu, ale skupia się na ciągłości zdarzeń, ich rozwoju), czy porządek 
realizacji powziętych zamierzeń. Sprawozdanie może także przyjmować po-
rządek problemowy (ukazuje stan rzeczy, główne aspekty swojego przedmio-
tu, a także rzeczywisty przebieg wydarzeń i towarzyszące im okoliczności). 
Sprawozdanie zazwyczaj odnosi się do oficjalnej działalności jakiejś instytucji 
(towarzystwa), często może przybierać charakter dokumentu – wtedy mówi-
my o sprawozdaniu protokole (w takim przypadku dąży się do wyczerpujące-
go przedstawienia danej kwestii, ujętej w sposób chronologiczny; wskazana 
jest przy tym maksymalna obiektywność). Może jednak i ukazywać jakieś wy-
darzenie z życia codziennego, np. wycieczkę, przeżycie – wtedy zbliża się do 
formy reportażu (autor brał udział w przedstawionym zdarzeniu); także wy-
darzenia kulturalne, np. lekturę – w tym przypadku sprawozdanie będzie zbli-
żać się do recenzji (podobnie będzie w sprawozdaniu z widowisk teatralnych, 
filmu, audycji radiowej, wystawy)123. O tych gatunkach wypowiedzi osobno.

Dane sprawozdanie może być jednym z serii (np. okresowym) – wtedy 
jego autor powinien nawiązać do pozostałych. Wyróżnia się także sprawo-
zdania informacyjne i sprawozdania analityczne (które zawierają analizę, 
komentarz, krytyczną ocenę i wnioski). Zazwyczaj jednak sprawozdanie 
ogranicza się do ukazania zewnętrznych przejawów danego faktu, piszący 
nie stara się wnikać w głębsze mechanizmy ukazywanego zdarzenia.

Gatunek ten wymaga precyzyjnej i dość konwencjonalnej kompozycji, 
a także stylistyki (zwłaszcza sprawozdanie naukowe czy urzędowe), opartej 
zazwyczaj na wyliczeniu i rzeczowości (cechy intelektualne mogą pojawiać 
się w języku sprawozdania zbliżającego się do recenzji). Operuje stresz-
czeniem, a także opowiadaniem (mimo że sprawozdanie nie zawiera roz-
budowanej akcji, występuje w nim tok chronologiczny bez rozbudowania 
aspektu przyczynowo-skutkowego czy celowościowego wydarzeń), opisem, 
charakterystyką.

Sprawozdania dzielą się na kilka rodzajów:
 – sporządzane na odpowiednich formularzach (wypełnia się rubryki, 

odpowiadając na pytania);

123 M. Kuźniak, S. Rzepczyński, Jak pisać…, dz. cyt., 118–124.
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 – przyjmujące postać korespondencji;
 – mające formę notatki (charakteryzują się syntetycznością);
 – właściwe sprawozdania.

Właściwe sprawozdanie ma rozbudowaną i specyficzną konstrukcję. 
Stosuje się je w przypadku bardziej skomplikowanych problemów. Sprawo-
zdanie takie zawiera:

a) część wstępną, w której mieszczą się: pismo przewodnie, strona tytu-
łowa, spis rzeczy, streszczenie (jeśli nie pojawiło się w piśmie przewodnim);

b) tekst główny, zawierający: wstęp, cele, metodę, wyniki badań, wnio-
ski (pojawia się więc tu także element perswazyjny);

c) załączniki: przypisy i bibliografię, dodatki, skorowidz, lub jak tutaj – 
uszczegółowiony spis treści.

Tego typu sprawozdanie operuje najczęściej słownictwem specjalistycz-
nym. Oczywiście nie w każdym sprawozdaniu muszą występować wszyst-
kie wymienione elementy.

Z kolei sprawozdanie z wydarzeń mniej oficjalnych powinno zawierać 
informacje przedstawiające miejsce, czas i bohaterów zdarzeń, ukazać ich 
tło; generalnie sprawozdanie bliskie formie reportażu i protokołu powinno 
umiejscawiać w czasie i przestrzeni swój przedmiot. Autor takiego spra-
wozdania może także operować stylem literackim, nie musi komponować 
jedynie suchej relacji.

Perspektywa czasowa sprawozdania (przedstawia on fakty już zakoń-
czone, z pewnego dystansu) odróżnia sprawozdanie od relacji, w której 
można ukazać zdarzenia dziejące się (ponadto niekoniecznie porządkują-
cej zdarzenia w sposób chronologiczny i bardziej skrótowej, niewyczerpu-
jącej swojego przedmiotu). Obie formy często operują równoważnikami 
zdań, stylem rzeczowym i skrótowym. Relacja oraz niektóre, mniej oficjal-
ne sprawozdania mogą przyjąć charakter udramatyzowanego opowiadania.

Sprawozdanie (zwłaszcza z oficjalnych wydarzeń) powinno mieć obiek-
tywny charakter, zawierać dane podlegające sprawdzeniu, może wszakże 
uwzględniać udział autora w danym wydarzeniu. Autor jest tu jednak prze-
de wszystkim świadkiem, choć może formułować własne wnioski, opinie, 
oceny; obecność tego aspektu w sprawozdaniu zależy od jego rodzaju. 
Oznacza to, iż tekst sprawozdania nie musi być pozbawiony indywidualne-
go zabarwienia poglądami autora.

Sztuka pisania sprawozdań wiąże się nie tylko z opanowaniem reguł 
konstruowania tekstu, ale i z wykształceniem umiejętności obserwowania 
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świata, dostrzegania tego, co ważne, gromadzenia i selekcjonowania infor-
macji, wybierania tych najważniejszych124.

Raport z badań to forma pisemnej rejestracji najważniejszych teore-
tycznych (studyjnych) lub teoretyczno-aplikacyjnych rezultatów wykona-
nia określonego zadania badawczego, przyporządkowanego danej dyscy-
plinie naukowej, zrealizowanego indywidualnie bądź zbiorowo, w trybie 
umownym lub bezumownym. W rozumieniu przyjętym w cytowanym 
poradniku raport jest opracowaniem niejako z pogranicza nauki i praktyki; 
dokumentuje on rezultaty pogłębionych penetracji teoretycznych w wy-
branej dziedzinie nauki wraz z mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczonymi 
odniesieniami do sfery aplikacji. Opracowanie, w którym te odniesienia 
mają charakter niejawny bądź są nieliczne, a więc nie umożliwiają bezpo-
średniego zastosowania wyników w praktyce (społecznej itp.), będziemy 
określać mianem raportu z projektu badawczego (w odróżnieniu od rapor-
tu z projektu wdrożeniowego, oferującego rozwiązanie przeznaczone do 
bezpośredniego zastosowania użytkowego).

W obecnym systemie organizacji i finansowania badań naukowych 
szczególnie uprzywilejowaną pozycję zajmują tzw. granty, czyli projekty 
badawcze wyłaniane na podstawie konkursu. W zależności od typu dyscy-
pliny naukowej mogą to być badania podstawowe lub stosowane; charak-
ter i poziom prac pozwala wyróżnić badania naukowe oraz opracowania 
badawczo-rozwojowe; zaś źródło pochodzenia pomysłu wydziela badania 
własne i zamawiane (celowe). Raport grantu jest więc opracowaniem o bar-
dziej wyraźnej odrębności gatunkowej, wyrażonej celem, przedmiotem, 
zakresem merytorycznym, metodą ujęcia i kształtem zewnętrznym pracy.

Ponieważ w stosunku do obydwu wymienionych rodzajów raportów 
obowiązują szczegółowe zalecenia formalno-realizacyjne, ograniczmy się 
do wskazań ogólnometodycznych. Raport badawczy składa się z części 
wstępnej, głównej i końcowej.

Część wstępna zawiera krótką charakterystykę ogólną projektu i może 
być ujęta w następujące punkty:

1. Formalna podstawa opracowania;
2. Uzasadnienie celu przedsięwzięcia;
3. Ideowa koncepcja badawcza;
4. Ogólny/ramowy zakres wykonanych zadań;

124 Tamże, s. 119.
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5. Stopień utylitarności wyników;
6. Ogólny szkic harmonogramu realizacji prac cząstkowych;
7. Rodzaj i tryb zastosowanych środków sprzętowo-programowych.
Główna część raportu przedstawia istotę projektu i sedno rozwiąza-

nia badawczego z taką szczegółowością prezentacyjną i w takiej strukturze 
wewnętrznej, jaką przewiduje się w danym typie opracowania, tj. w ra-
porcie projektu badawczego oraz w raporcie gatunku. Integralną częścią 
każdego projektu jest jego część końcowa, zawierająca określony przez 
ramy problemowe danego projektu lub gatunku obfity wykaz literatu-
ry przedmiotu badań, wykazujący zwykle wyraźną przewagę opracowań 
obcojęzycznych125.

Doniesienie naukowe wymaga uwzględnienia kilku wskazań:
•  w badaniu naukowym niezbędne jest analizowanie zagadnień w spo-

sób systematyczny;
•  przygotowanie planu umożliwi sprecyzowanie kwestii etycznych;
•  starajmy się poinformować potencjalnych respondentów o badaniu 

listownie lub zgodnie z ogólnie przyjętymi zwyczajami;
•  stosujmy fikcyjne imiona i nazwiska lub tylko inicjały, jeśli wymaga 

tego sytuacja;
•  obmyślmy dokładny temat;
•  sformułujmy realistyczne cele prac;
•  ostrożnie stosujmy terminologię studyjną i badawczą126.
Waga, jaką przywiązuje się w dysertacji do zagadnień metodologicz-

nych, stwarza rozmaite dylematy i inne problemy przy jej pisaniu, którymi 
należy się zająć oddzielnie. Przeznaczmy na ich omówienie wykład albo 
ćwiczenia. Na małych objętościowo formach sprawozdań łatwiej będzie 
poznać i przećwiczyć sztukę pisarską.

Dane i porady zawarte w tej książce dotyczą prac pisanych na studiach 
wyższych, przy założeniu, że sprawozdania naukowe czy projekty przed-
stawia się jako prace wymagane na zaliczenie szczególnych kursów. Warto 
wszakże zauważyć, że sprawozdania można również przedstawić organiza-
cjom spoza uniwersytetu, zwłaszcza jeśli uczestniczyły w zbieraniu danych.

Często się zdarza, że jeśli jakaś organizacja zgadza się brać udział w ba-
daniach i udostępnić dane, życzy sobie otrzymać egzemplarz końcowego 

125 E. Niedzielska, Mały poradnik…, dz. cyt., s. 19–20.
126 P. Oliver, Jak pisać…, dz. cyt., s. 110.
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sprawozdania. Nie ma z tym na ogół trudności, o ile przestrzega się ściśle 
zasady anonimowości respondentów.

Jeśli zamierzamy dostarczyć egzemplarz końcowego sprawozdania or-
ganizacji, z której rekrutują się respondenci, powiedzmy im to wyraźnie. 
Najlepiej wyjaśnijmy to, zanim zaczniemy zbierać dane. Taka procedura 
oznacza, że stosuje się zasadę „informacji i zgody”. Jeśli uprzedzi się o tym 
respondentów, mogą zasugerować przydatne sposoby zachowania swej 
anonimowości127. Inny problem związany z zagadnieniem zachowania po-
ufności pojawia się wówczas, gdy zbieramy dane.

Dobrym sposobem wybrnięcia z trudnej sytuacji jest sporządzenie tzw. „streszczenia dla 
np. zarządu” ze sprawozdania naukowego. Streszczenie to wyszczególnia cele i procedu-
rę badania naukowego oraz najważniejsze wnioski. Ma ono wiele zalet, także jeśli chodzi 
o jego użyteczność i rozpowszechnianie:

1. szczegółowe dane można pominąć, co redukuje trudności związane z zachowaniem 
poufnego charakteru badań;

2. łatwiej streszczenie powielić i przesyłać pocztą, można je wtedy wysłać do większej 
liczby osób;

3. przedstawienie wniosków w formie streszczenia umożliwi większej liczbie osób 
zapoznanie się z badaniami.

Praktyka rozsyłania wyników jest godna zalecenia, należy jednak rozróżniać pomiędzy 
nią a możliwością przedkładania sprawozdania naukowego respondentom lub osobom, 
które zleciły badania, w celu jego zatwierdzenia przed rozpowszechnieniem. Badacz po-
winien być w pełni odpowiedzialny za przeprowadzenie projektu badawczego i opubliko-
wanie wyników. Nie należy prosić innych osób o komentarze ani o wprowadzenie popra-
wek do sprawozdania, zanim nie uzyska się pewności, że nadano mu ostateczną formę. 
Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy badacz zwraca się do kolegi z prośbą o pomoc128.

Pisanie sprawozdania winno uwzględniać potrzeby czytelników jako 
adresatów. Zwróćmy więc uwagę na pewne przedziały subiektywizmu autora. 
Sprawozdanie naukowe nie jest, jak można by przypuszczać, dziełem całko-
wicie obiektywnym. Analiza danych powinna być przeprowadzona możliwie 
najbardziej bezstronnie, lecz inne części sprawozdania odzwierciedlają zain-
teresowania, wiedzę i wartościujące oceny autora. Jest tu miejsce na pewną 
elastyczność, zaś autor może wykazać się specjalnymi umiejętnościami i wie-
dzą. Zastosowane tu podejście zależy od przeznaczenia sprawozdania.

127 Tamże, s. 112.
128 Tamże, s. 113.
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Na przykład wszyscy autorzy winni rozważać kwestię zakresu wiedzy 
czytelnika. Jeśli sprawozdanie ma być rozpowszechnione poza instytucją 
akademicką wśród ludzi, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie, na-
leży oczywiście unikać wysoce specjalistycznego języka. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na używanie akronimów (czyli skrótów bezkropkowych, 
utworzonych z początkowych liter wielowyrazowej nazwy) oraz innych 
skrótów. Jeśli w sprawozdaniu używamy akronimów, warto zastosować dwa 
sposoby dla zorientowania czytelnika:

1. dołączmy słowniczek, najlepiej bezpośrednio po spisie treści;
2. gdy używamy terminu po raz pierwszy, podajmy go o w pełnej for-

mie, po czym dodajmy akronim w nawiasie; dalej w tekście wystarczy uży-
wać tylko formy skróconej.

Zatem warto pomyśleć ewentualnie o zamieszczeniu słowniczka ter-
minów specjalistycznych na końcu sprawozdania, tuż przed bibliografią. 
Słowniczek powinien się składać z krótkich definicji trudniejszych i/lub 
nowych terminów. Wybór terminów wymagających objaśnienia to kwestia 
indywidualnej oceny. Nie należy definiować terminów oczywistych i po-
wszechnie rozumianych. Ich dobór zależy od oceny wiedzy potencjalnych 
czytelników sprawozdania129.

Należy się też dobrze zastanowić nad zakresem użycia specjalistycznego 
języka w sprawozdaniu. Jeśli sprawozdanie ma być przedstawione jako ty-
powa praca akademicka, wówczas pożądane jest wykazanie się szeroką zna-
jomością słownictwa fachowego. Nie jest to natomiast konieczne, gdy spra-
wozdanie przeznaczone jest dla czytelników niebędących specjalistami.

Sprawozdania naukowe można oceniać na rozmaitych poziomach. Oto 
niektóre z pytań, jakie zada oceniający recenzent:

1. Czy autor dobrze rozumie podjęte zagadnienie naukowe i czy potrafi 
jasno sformułować cele badawcze?

2. Czy wybrano odpowiednią podejście/metodologię i metodykę postę-
powania?

3. Czy właściwie zastosowano procedurę metodologiczną?
4. Czy wyciągnięte wnioski są zgodne z danymi?
5. Czy sprawozdanie zostało napisane jasno i logicznie?
Te kryteria oceniania dzielą się zasadniczo na dwie grupy: związane 

z treścią sprawozdania i związane z umiejętnością pisania i prezentacji. 

129 Tamże, s. 114.
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W różnych instytucjach wykładowcy mogą przywiązywać większą lub 
mniejszą wagę do pewnych kryteriów, toteż studenci powinni koniecznie 
zwrócić się do nich o wskazówki. W każdym razie proces oceny uwzględni 
również powyższe elementy.

Można się także zastanowić, czy badanie naukowe zaplanowano w taki 
sposób, by przyniosło interesujące czy znaczące dane. To kryterium nastrę-
cza trudności, wprowadza bowiem element subiektywny dotyczący tego, 
co można uznać za znaczące. Można wszakże utrzymywać, że prawidłowo 
przeprowadzane badanie naukowe jest dobre niezależnie od uzyskanych 
wyników. Liczy się tu najbardziej zastosowana metodologia, a w mniejszym 
stopniu fakt uzyskania interesujących wyników. 

Podsumowanie z tego wątku tekstu mogłoby zawierać sugestie nastę-
pujące:

•  przemyśl dokładnie kwestię rozpowszechnienia sprawozdania;
•  pamiętaj o zasadzie „informacji” i „zgody”;
•  rozważ zagadnienia poufności i anonimowości badań;
•  precyzyjnie sformułuj temat;
•  zwróć uwagę na kolejność działów sprawozdania;
•  pisząc, używaj czasu przeszłego;
•  pamiętaj, że prawidłowo przeprowadzone badanie naukowe powinno 

dać się powtórzyć;
•  staraj się unikać wyrażeń subiektywnych130.
Praca/opracowanie na seminarium lub konferencję odznacza się swoi-

stymi cechami. Bardzo interesująco pisze o tym specjalista:

Znanego naukowca – mojego znajomego – poproszono kiedyś o przedstawienie na kon-
ferencji naukowej specjalnie na tę okazję przygotowanej pracy. Zwierzył mi się wtedy, 
że będzie musiał napisać dwie – jedną na odczyt, a drugą do publikacji w materiałach 
konferencyjnych. Dopiero później, kiedy porównałem jego wspaniały wykład z równie 
wspaniałym artykułem, zrozumiałem, jak wielki wysiłek włożył w przygotowanie dwu 
odmiennych prezentacji tego samego materiału. Na przeciwnym biegunie natomiast lo-
kował się inny odczyt z tej samej konferencji, który odbywał się w ten sposób, że jego 
autor czytał po prostu swoją pracę, zamieszczoną wcześniej w materiałach konferen-
cyjnych. Audytorium, zupełnie jak dzieci w szkole podczas lekcji czytania, zabawiało się 
śledzeniem tekstu. Jedyne niewielkie urozmaicenie przychodziło wtedy, gdy czytający 
od czasu do czasu gubił wiersz albo parę słów i momentalnie wpadał w konsternację. 
Zanim mówca zdążył cokolwiek z kartki przeczytać na głos, słuchacze byli już o wiele 

130 Tamże, s. 123–124.
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dalej i pozostawało im dostatecznie dużo czasu, aby się nudzić. Porównanie tych dwóch 
prezentacji udowadnia, jak bardzo różnią się od siebie rzeczy przeznaczone do odczyta-
nia i do publikacji131.

Opracowując sprawozdanie, trzeba uwzględnić podobieństwa i różnice 
między słowem pisanym a słowem mówionym. Strukturę prac przeznaczo-
nych do prezentacji ustnej determinuje fakt, że mowa jest wolnym, stosun-
kowo nieefektywnym sposobem przekazywania informacji. 

[…] w radiu i telewizji trzymają się zasady, że na przekazanie każdej nowej informacji 
potrzebne są mniej więcej trzy minuty. Jeżeli więc prezentacja trwa osiem minut, przy 
czym pierwsza minuta przeznaczona jest na wstęp, a ostatnia na podsumowanie, czasu 
wystarcza na przedstawienie tylko dwóch nowych rzeczy. Rozwodzenie się na ten sam 
temat przez trzy minuty nie jest proste, więc cała struktura wykładu musi być pod tym ką-
tem zaplanowana. Mówca powinien kilka razy powtórzyć swoją tezę (jednakże nie w tych 
samych słowach) i dalej rozwinąć prezentację w taki sposób, aby audytorium miało tych 
parę minut, potrzebnych na pełne zrozumienie tego, o czym jest mowa. Podczas przygo-
towania wystąpienia w formie pisanej należy pamiętać o tym, że audytorium – w przeci-
wieństwie do ciebie – nie zna większości związanych z tematem szczegółów. Zadaniem 
więc pozostaje wprowadzenie słuchaczy w ciągu paru minut w sedno zagadnienia, nad 
którym myśleliśmy przez ostatnie ileś miesięcy. Nic więc dziwnego, że należy im się po-
moc. Aby ją zapewnić, a tak naprawdę, by znaleźć zrozumienie dla prezentowanej kwestii, 
powinniśmy skonstruować swoje wystąpienie w sposób całkowicie odmienny od tego, 
jaki obowiązuje podczas przygotowania publikacji przeznaczonej do druku132. 

Przyjrzyjmy się teraz najistotniejszym różnicom między pracami, które 
się czyta, a tymi, których się słucha. Ważną kwestią okazuje się więc dłu-
gość wystąpienia. Większość niedoświadczonych mówców przecenia ilość 
materiału, który są w stanie przedstawić w określonym czasie. Zwykle 
w ciągu minuty można wypowiedzieć około stu słów. Każdy z wykresów, 
każda tabelka i inne elementy pomocnicze prezentacji odpowiadają mniej 
więcej pięćdziesięciu słowom. Im większe audytorium, tym wolniej należy 
mówić, aby zostać zrozumianym. Analiza nagrań mów sławnych mężów 
stanu wygłaszanych w czasie wielkich zgromadzeń pokazuje, że nie należy 
przekraczać tempa pięćdziesięciu słów na minutę133.

131 D. Lindsay, Dobre rady…, dz. cyt., s. 79–103.
132 Tamże, s. 80.
133 Tamże.



104 3. Konstruowanie tekstu rozprawy

Warto uwzględnić sugestie pod adresem procesu przygotowania spra-
wozdania i pytać, dla kogo przeznaczone jest sprawozdanie naukowe, jak 
uwzględniać w toku pisania oczekiwania słuchaczy/czytelników, jak pisać 
w ramach struktury danej formy wypowiedzi, jak wyrażać się powścią-
gliwie i obiektywnie, jak używać stwierdzeń wartościujących, jak pisać ze 
świadomością, iż nasze sprawozdanie będzie oceniane134.

Jeśli ilustrujemy swoją wypowiedź za pomocą prezentacji multimedial-
nej, to praktyczną zasadą jest nieprzekraczanie liczby 400 słów na każde 
pięć minut. Tyle ich właśnie powinno zmieścić się na dwóch kartkach ma-
szynopisu formatu A4, najlepiej ze zwiększoną interlinią (z 1,5 na 2).

Na dobrze prowadzonych konferencjach przewodniczący muszą ściśle 
przestrzegać wyznaczonych ram czasowych każdej sesji. Jeśli pozwoli się 
jednemu mówcy przekroczyć przyznany mu limit czasu, to stracą na tym 
wszyscy występujący po nim. Dlatego dobrze pełniący swoją rolę przewod-
niczący sesji dysponują różnymi środkami nacisku (dzwonek, czerwone 
światło, dyskretnie wtrącone zdanie), sygnalizującymi w odpowiednim 
momencie, że czas wystąpienia już prawie dobiegł końca, a następnie prze-
rywają prezentację w pół zdania, nawet wówczas, gdy osoba występująca 
usiłuje mimo wszystko mówić dalej. Stwarza to czasami wątpliwie zabawne 
sytuacje, w których mówca, walcząc z przewodniczącym, usiłuje dokończyć 
swój wykład. Jednak powszechne rozproszenie uwagi (wszystkich  – słu-
chaczy, przewodniczącego i prezentującego) idzie w parze z niemożnością 
przyswojenia informacji przekazanych „na chybcika”. Szczegóły opisanych 
potyczek są często długo pamiętane, czego nie można powiedzieć o po-
spiesznie wypowiedzianych wnioskach.

Pozorna łatwość, z jaką niektórzy mówcy przedstawiają to, co mają do 
powiedzenia, oraz kończą wystąpienia w wyznaczonym czasie, sprawia 
wrażenie, że wcześniej nie przeprowadzili oni żadnych prób. Zwykle nie 
jest to zgodne z prawdą. Najlepszy sposób upewnienia się, że twój wykład 
nie wymknie się spod kontroli i nie przekroczymy przyznanego czasu, to 
zaaranżowanie próbnego odczytu dla paru cierpliwych kolegów. Trochę 
gorszym rozwiązaniem jest zaszycie się w łazience, piwnicy lub poko-
ju gościnnym i przeprowadzenie próby we własnym tylko towarzystwie. 
W obu przypadkach nie wolno jednak zapomnieć o czasie, który będzie 
potrzebny na przedstawienie slajdów czy innych materiałów dodatkowych. 

134 Por. także: K. Konarzewski, Jak uprawiać…, dz. cyt., s. 111–124.
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Prezentację za długą choćby o parę słów należy skrócić, ponieważ właśnie 
od tych paru słów może zależeć, czy zakończenie będzie gładkie i elegan-
ckie, czy też przerodzi się w bezładną szarpaninę. Podczas pracy nad ar-
tykułem weźmy również pod uwagę, że na końcu odczytów rezerwuje się 
zwykle czas na zadawanie pytań. Jeśli ktoś z sali o to poprosi, można wtedy 
podać bardziej szczegółowe informacje. Warto pamiętać też, że konferen-
cje i seminaria rzadko ograniczają się do oficjalnych tylko prezentacji. Naj-
częściej, jeśli udało ci się zainteresować kogoś swoim wystąpieniem, będzie 
wiele okazji, aby porozmawiać prywatnie o wszelkich innych szczegółach. 
Niezbędne jest więc, aby prezentacja od razu zainteresowała i pobudziła do 
myślenia. Toteż efektywne i efektowne przedstawienie głównych tez pracy 
bierze górę nad wszystkimi innymi aspektami wystąpienia135.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o istotę krótszych sprawozdań/
doniesień naukowych będziemy dalej wzbogacać, pytając o swoistość zu-
pełnie odmiennej formy i celu wypowiedzi pisemnej  – abstraktu, czyli 
streszczenia zamysłu tego komunikatu, albowiem jego specyfika polega 
także na tym, iż wysyłamy je wcześniej przed konferencją jako sygnał au-
torskiego zamiaru, o czym napiszę dalej i osobno.

Zaś wracając do bieżącej tematyki, podczas opracowania sprawozdania 
cyzelujemy je i coraz bardziej też uspójniamy z rzeczywistym tekstem do 
wygłoszenia i publikacji.

Budowa i zawartość komunikatu z badań jest przedmiotem cennych 
charakterystyk. Wglądnijmy w te opisy i sugestie. W tabeli 2. proponujemy 
za specjalistą:

(…) przybliżony w czasie rozkład poszczególnych części składowych dwu rozpatry-
wanych rodzajów prac naukowych. Wstęp w artykule przeznaczonym do ustnej pre-
zentacji musi być stosunkowo długi, ponieważ jego głównym zadaniem jest wprowa-
dzenie audytorium w poruszany temat. Nie będzie tu możliwości odsyłania do innych 
prac lub artykułów przeglądowych. Należy więc przedstawić w jasny sposób kontekst 
przeprowadzonych badań, tak aby słuchacze byli w stanie zrozumieć znaczenie odkryć, 
o których będziesz mówił w dalszej części. Następnie należy zaprezentować Metody 
i Wyniki. W pracy wygłaszanej na konferencji lub seminarium omówienie metod musi 
być ograniczone do kwestii o zasadniczym znaczeniu – należy więc usunąć wszystkie 
rozwadniające obraz detale. Wiadomości (…) będą z pewnością ważne w artykule do 

135 D. Lindsay, Dobre rady…, dz. cyt., s. 82–84.
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czasopisma, ale podanie zbyt wielu szczegółów w krótkim czasie może położyć każdą 
ustną prezentację 136.

Tabela 2. Cechy opracowań naukowych na konferencję lub do publikacji 
w czasopiśmie

Przydatność
Cechy
części składowych

Praca

Na seminarium lub 
konferencję

Do publikacji 
w czasopiśmie

Budowa

 – zdanie otwierające Zdanie na „rozruszanie” 
audytorium

Zbędne

 – Wstęp 40% całego czasu 5–10% całej objętości

 – Metody i wyniki 40% całego czasu 40–60% całej objętości

 – Omówienie wyników 20% całego czasu 30–60% całej objętości

 – Zadanie zamykające Proste streszczenie głównej 
tezy – powtórzenie zdania 
otwierającego lub jego 
uzupełnienie

Zbędne

Tematyka

 – Tezy Jedna na trzy minuty Bez ograniczeń

 – Powtórzenia Wysoce pożądane Jak najmniej

 – Długość Pozwalająca skończyć tuż przed 
upływem czasu

Możliwie najmniejsza

Materiały pomocnicze Przezrocza lub transparencje 
wzbogacające treść

Tylko te tabele i wykresy, 
które są związane z tematem

Dowcip Wskazany, ale niekonieczny Niepożądany

Aspekty gramatyczne Częste zwroty w pierwszej 
i drugiej osobie

Zwroty w pierwszej osobie 
mogą się pojawić; w drugiej 
natomiast – nie

Styl Prosty i potoczny Prosty, ale formalny

Odnośniki literaturowe Jak najmniej Liczba potrzebna do 
przekonującej argumentacji

Podziękowania Jak najmniej Krótkie, ale stosowne

Źródło: D. Lindsay, Dobre rady…, dz. cyt., s. 83.

136 Tamże, s. 81.
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Ponieważ przyswojenie jakichkolwiek nowych kwestii jest procesem 
przebiegającym stosunkowo wolno, musisz mieć pewność, że koncentru-
jesz uwagę audytorium na tych sprawach, które są naprawdę ważne. Nale-
ży przedstawić tylko te wyniki, które podkreślają główne tezy wystąpienia, 
oraz unikać tego, co mogłoby skierować myśli słuchaczy na niepożądane 
tory. Przewidując dyskusję, zastanów się, co z przedstawionego materiału 
powinno pozostać w pamięci słuchaczy po zakończeniu prezentacji, i właś-
nie to uczynić sednem swojego wystąpienia, pamiętając o końcowej senten-
cji efektownie spinającej całość137.

Naszą wiedzę o wprowadzeniu do sprawozdania, dopełniając ją zara-
zem, pogłębia ekspert: 

Wprowadzenie do komunikatu ma przygotować czytelnika do lektury głównej części do-
niesienia. Zwykle składa się z trzech – niewyodrębnionych – części:
Pierwsza zarysowuje pole problemowe,
Druga przedstawia wybrane twierdzenia teoretyczne i wyniki wcześniejszych badań,
Trzecia wyprowadza z nich pytania lub hipotezy własnego badania.

Nagminnym błędem jest brak wyraźnego związku między tymi częściami. Pierwszą 
wypełnia sieć skojarzeń i dygresji, często trącących górnolotną publicystyką. Druga in-
formuje, co i przez kogo zostało powiedziane na mętnie określony temat. Trzecia mogła-
by być pierwszą, bo pytanie lub hipoteza pojawia się w niej nagle i bez uzasadnienia138.

Wspomniany błąd wzmacnia pokutująca tu i ówdzie zasada, by we 
wprowadzeniu omówić znaczenia głównych terminów występujących 
w doniesieniu.

Na przykład, jeśli w tytule doniesienia występuje termin „osobowość”, autor wertuje słow-
niki, encyklopedie i wprowadzenia do monografii naukowych, a potem zasypuje czytelnika 
wyrwanymi z kontekstu definicjami. Leniwszy poprzestaje na kilkuzdaniowych wzmiankach 
o poglądach Allporta, Freuda, Eriksona, Junga itd. aż do Skinnera – wszystkich z jednego 
podręcznika. Autor książki z „pojęciem” w tytule wprowadza czytelnika w swoje badania 
zestawieniem różnych definicji pojęcia: cytuje więc marksistę A. Smirnowa, który pojęciem 
nazywa „odbicie ogólnych i istotnych właściwości przedmiotów i zjawisk rzeczywistości”, 
logika J. Kmitę, nazywającego pojęciem „znaczenie jakiegoś terminu”, itd. Kilka stron ta-
kich nie przystających do siebie definicji zamyka zwykle jedna z dwóch konkluzji: albo że są 
zbieżne i razem wyczerpują znaczenie definiowanego terminu, albo że są rozbieżne i trudno 

137 Tamże, s. 84.
138 K. Konarzewski, Jak uprawiać..., dz. cyt., s. 215.
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rozstrzygnąć, która jest najtrafniejsza. Tak wprowadzony czytelnik ciągle nie wie, w jakim 
znaczeniu będzie występował kluczowy termin w dalszej części doniesienia, w jakie relacje 
wejdzie z innymi terminami i jakie dopuści operacjonalizacje.

W ferworze referowania cudzych poglądów i wniosków nie wolno zapominać o wy-
różnieniu cudzysłowem cytatów, czyli dosłownie przytoczonych fragmentów cudzego 
dzieła – w przeciwnym razie możemy być oskarżeni o naruszenie prawa autorskiego. 
Krótkie cytaty, np. zdanie czy fragment zdania, można włączyć w tekst, dłuższe, kilkuzdanio-
we, lepiej ująć w osobny akapit139.

Przejdźmy do cząstki kompozycyjnej w sprawozdaniu, którą zwykło się 
tytułować „Metoda”. Ta część doniesienia w kwestii metodycznej poznania/
badań informuje, jak przeprowadzano studia nad piśmiennictwem i bada-
nie. Powinna być na tyle szczegółowa, by czytelnik mógł ocenić prawomoc-
ność wniosków, a nawet powtórzyć badanie. Składają się na nią opisy:

•  próbki,
•  schematu badania i metod zbierania danych,
•  procedury.

Przyjęło się zaczynać od opisu badanych osób (kim byli, ilu ich było i jak zostali dobrani) 
i badanych miejsc. Tu podaje się także skład (strukturę) próbki populacji pod względem 
wieku, płci, wykształcenia i innych zmiennych, które mogą pomóc czytelnikowi w wyro-
bieniu sobie zdania o trafności zewnętrznej badania.

Następnie opisuje się schemat badania i metody zbierania danych. Jeśli autor zasto-
sował powszechnie znaną metodę, wystarczy ją nazwać, jeśli jednak posłużył się własną 
(np. Skalą postaw), powinien ją przedstawić: z ilu pozycji i czynników się składa, jak 
brzmią centralne pozycje (dzięki temu czytelnik wyrobi sobie zdanie o jej trafności), jakie 
są opcje odpowiadania, jak oblicza się wynik. Trzeba też podać wyniki badania trafności 
i rzetelności skali. Samo przekonanie badacza, że jego skala mierzy taką a taką postawę, 
nie wystarczy140.

Następnie 

(…) opisuje się procedurę, czyli przebieg badania. To zadanie bywa traktowane w spo-
sób niedopuszczalnie pobieżny. Od badacza wymaga się, by opowiedział w porządku 
chronologicznym, co i jak robił, nie przemilczając nieoczekiwanych trudności, jakie na-
potkał. Lepiej tu zgrzeszyć nadmiarem niż niedostatkiem szczegółów.

139 Tamże.
140 Tamże, s. 216.
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Zasada ta dotyczy zwłaszcza doniesień z eksperymentów. Jeśli autor nie opisze, w ja-
kim otoczeniu wykonywał badanie, jakim oddziaływaniom poddawał osoby w poszcze-
gólnych grupach, jak długo one trwały itd. – referowanie wyników traci sens (…) Rów-
nie rażącym błędem jest pominięcie informacji o przebiegu zbierania danych. W wielu 
doniesieniach poprzestaje się na nazwaniu zastosowanych metod. Wtedy nie wiemy, kto 
prowadził obserwację, w jakim okresie, jak to zrobił. Nie wiemy, kto prowadził wywiady, 
z kim, itp.

Jakikolwiek rodzaj narracji zastosujemy, warto przestrzegać zasady celowości: prze-
kazać wszystkie wiadomości i tylko te wiadomości, które są potrzebne do zrozumienia 
zdarzeń i procesów w badanym terenie141.

Po abstrakcie następuje pierwsza część sprawozdania. Można ją potrak-
tować rozmaicie, lecz jej podstawową funkcją jest nakreślenie celu badania 
oraz opis kontekstu, w którym badanie przeprowadzono. Może ono doty-
czyć również procesu precyzowania tematu oraz narodzenia się pomysłu 
badawczego i przyczyn zainteresowania omawianym zagadnieniem. 

Zdarza się, że zaczynając pisać sprawozdanie naukowe nie wiemy, jakiego użyć czasu 
gramatycznego. W pewnej mierze decyduje o tym fakt, że sprawozdanie piszemy po za-
kończeniu badania. Na ogół używa się zatem czasu przeszłego, choć od czasu do czasu 
logiczniej jest stosować jednak [zaznaczę – przyp. KDN] czas teraźniejszy. Potrzebne tu 
jest indywidualne wyczucie. Zwykle ten czas jest właściwy, który brzmi lepiej w danym 
kontekście142.

Pisząc taki szczególny wstęp, pamiętajmy, że przeprowadziliśmy bada-
nia i wszystko o nich wiemy, natomiast czytelnik może nic o tym nie wie. 
Jasno i zrozumiale precyzujmy swoje myśli. Starajmy się nie pominąć żad-
nego ważnego szczegółu tylko dlatego, że jest dobrze znany. Wyobraźmy 
sobie, że opowiadamy jakąś historię. Nie spieszmy się i prowadźmy czytel-
nika powoli od faktu do faktu. Przykład niechże posłuży nam celem ilustra-
cji, jak napisać początek tekstu: 

Badanie to dotyczy poglądów i podstaw studentów uniwersytetu wyrażonych wobec 
ich Zrzeszenia Studentów. Zbadanie tego aspektu życia studenckiego podjęto, ponie-
waż wydaje się, że studenci zapisują się do Zrzeszenia dla uzyskania pewnych korzyści, 
takich jak na przykład bilety na imprezy kulturalne. Wydaje się, że nie zawsze obchodzą 

141 Tamże.
142 P. Oliver, Jak napisać.., dz. cyt., s. 116–117.
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ich szczegóły dotyczące pracy działaczy i organizacji zrzeszenia. Oczywiście różnie z tym 
bywa na różnych uniwersytetach, lecz w dużych skupiskach studentów często jedynie 
mniejszość wypowiada się na te tematy. Zespół badawczy postanowił przyjąć metodę 
badania poszczególnych przypadków i wybrał trzy instytucje, w których zbierano dane143.

Tej części sprawozdania można dać rozmaite podtytuły. Niektórzy piszą 
po prostu „Wstęp”, inni mogą używać podtytułu „Tło i kontekst”. Można też 
posłużyć się zasadniczym przedmiotem badania sformułowanym w tema-
cie, na przykład: „Wstęp dotyczy kwestii organizacji studenckich”. Szczegóły 
są tu mniej ważne niż podstawowy obowiązek jasnego formułowania myśli, 
tak aby czytelnik mógł szybko zorientować się, jaki jest zamysł badawczy144.

Prezentacja wyników to kolejna cząstka strukturalna sprawozdania. 
Kompozycję tej części doniesienia różnie się kształtuje w zależności od 
typu danych, które zbieramy w badaniu. W przypadku danych ilościowych 
jest inaczej: najpierw przedstawia się wyniki, potem wyciąga z nich wnio-
ski. Gdy dane mają charakter jakościowy, prezentacja wyników splata się 
z ich interpretacją. Jak zaprezentować/ukazać jakościowo wyniki, sugeruje 
metodolog145, co obszernie zacytujemy:

Badacze posługujący się danymi jakościowymi nie wypracowali jeszcze standardowej 
kompozycji doniesienia naukowego, toteż opublikowane doniesienia są wielce zróżnico-
wane. Na jednym biegunie mamy abstrakcyjny wykład teorii, na drugim osobistą narrację.

Doniesienie pierwszego rodzaju rozwija teorię, przedstawia jej centralne i peryferycz-
ne kategorie, warianty kategorii oraz związki między kategoriami (uwarunkowania i kon-
sekwencje). Często zawiera schematyczne ilustracje struktury teorii. Dane (wypowiedzi, 
spostrzeżenia) cytuje się obficie, ale w sposób podporządkowany wykładowi kategorii 
teoretycznych, głównym celem jest tu bowiem nie tyle zapoznanie czytelnika z boga-
ctwem szczegółów, ile ugruntowanie kategorii w empirii.

W innych doniesieniach na pierwszy plan wysuwa się materiał empiryczny. Nie jest on, 
jak w podejściu ilościowym, zbiorem faktów wypreparowanych z kontekstu, lecz opisem 
konkretnych zdarzeń pojawiających się w określonej kolejności i w określonej scenerii. 
Tak rozumiany materiał empiryczny przekazuje się czytelnikowi w formie opowiadania, 
czyli narracji. Zważmy, iż ma ona kilka odmian: realistyczna, udramatyzowana i osobista. 

Narracja realistyczna przypomina dziewiętnastowieczną epikę: rozwija się w perspek-
tywie czasowej narratora. Sam narrator pozostaje w ukryciu: opisuje zdarzenia obiek-
tywnie, tak jakby były niezależne od sposobu ich poznawania, obficie dokumentując 

143 Tamże, s. 117.
144 Tamże.
145 Przedstawiam za: K. Konarzewski, Jak uprawiać..., dz. cyt., s. 218–219.
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je cytatami z protokołów obserwacji i wywiadów. Najważniejsze jest jednak nie samo 
opowiadanie, lecz nadrzędna, scalająca je interpretacja, ku której narrator wiedzie czy-
telnika. Interpretacja ta znacznie wykracza poza punkty widzenia osób biorących udział 
w badaniu, ponieważ ujmuje ich doświadczenia w pojęciach naukowych. Wskutek tego 
wygląda jak dzieło umysłu wszechwiedzącego.

Narracja udramatyzowana przedstawia wydarzenia w perspektywie czasowej badane-
go terenu (…) Zdarzenia są osadzone w szczegółowych, plastycznych opisach miejsc 
i ludzi. Idzie o to, by czytelnik mógł sam doświadczyć badanego świata, toteż interpreta-
cje są szkicowe i zostawiają dużo miejsca jego wyobraźni.

Są wreszcie narracje osobiste. Tu zdarzenia rozwijają się w perspektywie czasowej 
samego badacza, będącego zarazem narratorem. Narrator w pierwszej osobie przedsta-
wia zdarzenia tak, jak ich doświadczył w terenie, opisuje swoją rolę w badaniu, napotka-
ne trudności, popełnione błędy, olśnienia.

Dokumentowanie polega na przytoczeniu fragmentów notatek terenowych, protoko-
łów wywiadów, archiwaliów itp. – zarówno tych, które świadczą na korzyść tezy autora, 
jak i tych, które są z nią niezgodne. Ilość miejsca poświęconego takim niewygodnym 
danym jest ważną przesłanką oceny wiarygodności całego doniesienia.

Trzeba pamiętać, że doniesienie z badania jakościowego jest czymś więcej niż bez-
osobowym przedstawieniem zmiennych i ich związków – jest autorską wersją badanego 
świata. Wchodzi ona w obieg naukowy, gdy stanie się wersją czytelnika. Dlatego autor 
powinien nie tyle powiadomić czytelnika, jak się rzeczy mają, ile wprowadzić we włas-
ną wersję, tzn. pozyskać jego wrażliwość, pobudzić wyobraźnię. Doniesienie naukowe 
staje się w pewnym sensie przekazem perswazyjnym albo lepiej: zbliża się do literatury 
pięknej. Doświadczeni autorzy radzą, by wyobrazić sobie potencjalnego czytelnika i pi-
sać dla niego. Inaczej pisze się dla osoby, która uczestniczyła w badaniu, inaczej dla 
profesjonalisty, który jednak o badaniu dowiaduje się po raz pierwszy, jeszcze inaczej 
dla zainteresowanego laika. Ilekroć zdarza mi się kierować jakościowymi badaniami stu-
dentów, radzę im, by pisali nie dla mnie czy recenzentów, lecz dla swojego przyjaciela. 
Nie wszyscy potrafią oderwać się od stereotypu pracy magisterskiej, ale ci, którym się 
to udaje, piszą wysoce komunikatywne doniesienia.

Zaś dobre rady praktyczne, godne rozważenia, ujęte są następująco:

• Inaczej powinien wyglądać tekst do referowania, a inaczej dla czytelników.
• Tekst do czytania przez innych powinien być przygotowany pedantycznie.
• Od początku pracy nad tekstem zwracaj uwagę na stronę formalną i konsekwentnie 

trzymaj się wymogów.
• Praca pisemna powinna mieć przejrzystą strukturę.
• Wyróżniaj logiczne całości w postaci mniej więcej równej długości akapitów.
• Jeden akapit powinien odpowiadać jednej myśli.
• Numerujmy strony obszernych tekstów [dopowiedziałabym raczej: wszystkich – 

przyp. KDN].
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• Praca to nie choinka! Nie ozdabiaj jej bez sensu.
• Nie zapomnij o wyrównaniu marginesów.
• Praca nie może być wyłącznie zbiorem cytatów.
• Każdy cytat ma znaczenie i pełni w tekście odpowiednią funkcję.
• Dobry cytat to czasem zaledwie fragment zdania lub myśli, a nie cały akapit.
• Każdy cytat powinien być opatrzony przypisem, zaznaczony cudzysłowem na początku 

i na końcu lub kursywą.
• Uczciwie przyznawaj się do cytowania „z drugiej ręki”.
• Podawaj pełne imiona i nazwiska cytowanych autorów.
• Podawaj wszystkie nazwiska znajdujące się na okładce cytowanego źródła.
• Zwracaj uwagę na poprawne brzmienie nazw własnych.
• Podając adresy stron internetowych, uzupełnij je informacją o dniu, w którym zostały 

ściągnięte dane.
• Nie używaj nieuzasadnionych skrótów.
• Konsekwentnie stosuj w przypisach oznaczenia polskie lub łacińskie.
• Przed oddaniem pracy jeszcze raz przeczytaj całość wydruku146.

Budowa tekstu i jego funkcje 

Dotąd zajmowaliśmy się schematem projektowania struktury opraco-
wań w aspekcie jego planu i wizji w rozumieniu metodologicznym i orga-
nizacyjnym, natomiast obecnie spojrzymy na te zagadnienia z językoznaw-
czego punktu widzenia.

Informatywna jest już etymologia terminu „tekst”, semantycznie odsła-
nia jego znaczenia i rozumienie. Oto wyraz tekst pochodzi od łacińskiego 
textus, co oznacza ‘tkanina, plecionka’, łaciński czasownik textere, od któ-
rego rzeczownik textus został utworzony, ma następujące znaczenia: ‘tkać, 
pleść’ i ‘budować’ [np. nasz tekst, prawda, że obrazowo?]. Żyjemy w świecie 
wypełnionym tekstami. W pewnym sensie nasz udział w komunikacji to 
tworzenie, współtworzenie, odbieranie/odbiór, czyli percepcja i rozumie-
nie tekstów.

Interdyscyplinarny charakter współczesnych badań nad tekstem, ko-
munikacją i pragmatyką językową sprawia, że badacze przyjmują za punkt 
wyjścia różne koncepcje teoretyczne. Wynikiem różnorodności podejść 
jest na przykład to, że pojęcie tekstu i dyskursu, mimo iż są obecne w wie-
lu dziedzinach nauk humanistycznych, nie doczekały się wystarczająco 

146 P. Grzybowski, K. Sawicki, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Kraków 2010, s. 86.
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precyzyjnych definicji. Wiąże się to też z różnorodnością obiektów, które 
są nazywane tekstami – nawet jeśli poza obszarem zainteresowania pozo-
stawiamy najszersze rozumienie tekstu (oczywiście ważne dla współczesnej 
humanistyki) jako tekstu kultury, którym może być każdy przekaz arty-
styczny (jak film, obraz, taniec itp.) i stwierdzimy, że interesuje nas tekst, 
który będzie nośnikiem stylu, tekst o charakterze językowym.

Tekst nie jest tylko konstrukcją jednostek językowych (wyrazów, zdań), 
lecz produktem języka, produktem o polifonicznie złożonej strukturze. 
„Tekst to zorganizowana całość znakowa, wyrażająca relatywnie skończoną 
treść myślową i użyta w jednym akcie komunikacji (…) stanowi on kom-
pleksowe, złożone zjawisko, uporządkowane ze względu na pełnienie okre-
ślonych funkcji”147.

Z perspektywy językoznawczej ewolucja definicji tekstu postępowała 
od ujmowania tekstu jako abstrakcyjnego ciągu zdań, przez tekst rozumia-
ny jako przedmiot utrwalony, statyczny, do tekstu rozpatrywanego jako 
zdarzenie komunikacyjne, tekst domagający się interpretacji z wykorzysta-
niem możliwie szeroko rozumianego tła pragmatycznego. Wiązać ją należy 
z ewoluowaniem samej lingwistyki, której zainteresowanie budziły coraz 
to większe i bardziej złożone jednostki (od głoski przez morfem i wyraz 
do zdania i tekstu), i która od statycznego ujęcia języka przeszła do dyna-
micznych koncepcji komunikacyjno-kulturowych148. Tekst traktujemy jako 
spójne, dynamiczne zdarzenie komunikacyjne. Warunki, które współtwo-
rzą to zdarzenie (nadawca, odbiorca, kontakt między uczestnikami komu-
nikacji, komunikat, czyli treść i forma wypowiedzi, kodowe zaplecze ko-
munikacji, kontekst wypowiedzi, cel komunikacji i funkcje wypowiedzi), 
zostały szczegółowiej scharakteryzowane wcześniej. 

Zgadzamy się bowiem ze spostrzeżeniami, że:

(…) tekstu nie można ujmować tylko statycznie. Jest on żywy i zmienny, podobny do 
filmu. Tworzą go nadawca i odbiorca – odbiorca jest współautorem, a nadawca licząc 
się z adresatem (realnym i fikcyjnym) jest współodbiorcą. Tekst nie istnieje poza pro-
cesem tworzenia i odbioru. W „materialnym” tekście nie jest zakodowane wszystko, co 
do niego należy. Każda realnie tworzona i odbierana wypowiedź jest znacznie bogatsza 
niż sam „materialny” tekst. Współtworzą je teksty-środki niefizyczne, implicytne, np. 

147 S. Gajda, Współczesna polszczyzna naukowa…, dz. cyt., s. 95.
148 Tamże.
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komponenty asocjacyjne, wypływające z wiedzy nadawcy i odbiorcy oraz sytuacje aktu 
mowy, w której rodzi się tekst. Na tym polega życie tekstu149.

Życie tekstu polega więc na zależności od kontekstów i uwikłaniu w nie150.

Bliższe przedstawienie, czym jest teoria tekstu, wypada zacząć od filo-
zofa, który bodaj pierwszy postawił sam problem tekstu i, jak się uznaje, 
pierwszy użył wyrażenia „teoria tekstu”. Zastanawiał się nad realnym cha-
rakterem języka i nad „rzeczywistym punktem świadomości mówiącej”. Ję-
zyk to, jak określał, „system normatywnie tożsamych form”. Świadomość 
mówiącego nie ma do czynienia z tak rozumianym językiem. Jest to abs-
trakcja naukowa, która nie odpowiada rzeczywistości językowej. Rzeczy-
wistość tę stanowią wypowiedzi, dokładniej: wypowiedzi we wzajemnym 
oddziaływaniu. Słowo i zdanie to jednostki systemu, formy języka, z który-
mi świadomość mówiącego też ma do czynienia. Przeciwnie w wypowie-
dzi – słowo i zdanie nie są już formami języka, lecz prawdą, kłamstwem, 
ważnym, nieważnym, przyjemnym itp. Tak więc sens słowa czy zdania 
określony zostaje przez kontekst całej wypowiedzi. Sama wypowiedź nie 
jest zjawiskiem indywidualnym, jak chciał F. de Saussure i inni struktu-
raliści, lecz ma charakter społeczny. Znaczy to, że styl, temat, kompozycja 
wypowiedzi zależą od sytuacji, od uczestników i innych czynników151. 

W ten sposób wychodzi się poza język152. Porozumiewaniu językowemu 
towarzyszą relacje/stosunki niejęzykowe, wynikające z pracy, zabawy, uro-
czystości. Więcej nawet: to mówienie stanowi dopełnienie tych stosunków, 
pełni wobec nich funkcję służebną153.

Tekst stanowi także bezpośrednią rzeczywistość kształtowania języko-
wego, jego przedmiot. Oczywiście nie sam w sobie, tylko w związku z oso-
bami uczącymi się języka. W ten sposób metodyka nauczania/uczenia się 

149 Tamże, s. 9.
150 Tamże, s. 95. Zob. tegoż, Wprowadzenie do teorii terminu, dz. cyt.
151 M. Bachtin, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych. Próba 

analizy filozoficznej, [w:] Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986.
152 Por.: K. Duraj-Nowakowa, Teoria systemów a pedagogika, Kraków 1997 i tejże, Źródła po-

dejść..., dz. cyt., rozdział 1.
153 Por.: M. Bachtin, Dialog, język, literatura, przeł. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 

1983.
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języka otrzymuje wspólny dla wielu dyscyplin przedmiot, który jest także 
przedmiotem badania dla ucznia.

Gdy potraktować tekst jako wypowiedź, pojawia się problem jego granic, funkcji i gatun-
ków. Tekst jako wypowiedź określają zamiar i realizacja, będąc wypowiedzią należy do 
łańcucha tekstów, wchodzi do sfery językowego porozumiewania się. Wtedy nawiązuje 
się stosunki intertekstowe, które mają charakter dialogowy, nie lingwistyczny. Do relacji 
dialogowych należą: dawanie świadectwa, wyjaśnianie, wyznanie, zdziwienie, powątpie-
wanie, sprzeciw, oburzenie, zachwyt itp. Lingwistyka nie bada relacji dialogowych, nie 
bada natury wypowiedzi, nie zajmuje się porozumiewaniem. Bada materiał językowy, 
który jest środkiem tego porozumiewania154.

Pojęcia tekstu używa się na nazwanie każdego całościowego komunika-
tu, występującego czy to w postaci tekstu językowego (artystycznego i nie-
artystycznego, także więc naukowego), czy to w postaci obrazu, rytuału, 
etykietalnego zachowania się, widowiska teatralnego, filmu itp.

Przyjmuje się znaczenie pojęcia tekstu, według którego za tekst uważa-
my każdą zorganizowaną jednostkę jakiegoś faktu kulturowego, będącego 
aktem komunikacji, wyrażonego w takim czy innym kodzie: słownym, ob-
rzędowym, kodzie gier, mód, zachowań. 

Podstawę pojęcia tekstu stanową trzy cechy:
1) wyrażania  – tekst jest wyrażony w określonych znakach i w nich 

utrwalony;
2) odgraniczenia – tekst ma granice, co przeciwstawia go wszelkim in-

nym znakom nienależącym do jego składu;
3) strukturalność – tekst jest strukturą, nie zaś zwykłym następstwem 

znaków, cechuje go uporządkowanie wewnętrzne, nadające mu formę ca-
łości strukturalnej155.

Tak więc „w semiotycznej i bardzo nam bliskiej teorii kultury wyraz 
»tekst« znaczy tyle, co pewna całość informująca, przedmiot o charakterze 
znakowym zorganizowany w pewien sposób, mający swój początek i koniec 
i przekazujący informację skończoną z punktu widzenia jego nadawcy”156.

O tekstach, ale nie w kontekście poetyki, lecz semiotyki i kultury litera-
ckiej, pisze ceniony autor, traktujący tekst jako uporządkowane sekwencje 

154 K. Bakuła, Kształtowanie językowe…, dz. cyt., s. 103–109.
155 J. Łotman, O pojęciu tekstu, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 2, s. 67.
156 M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974, s. 252.



116 3. Konstruowanie tekstu rozprawy

znaków, w których obiektywizują się właściwości jakiegoś semiotycznego 
systemu znaków i które należą do zespołu procesów komunikacyjnych 
i symbolicznych stanowiących kulturę. Jako przykłady tekstów wymienia 
wieś tubylczą, film, uporządkowany pejzaż parkowy, akt sygnalizacji ulicz-
nej, wypowiedź językową157.

Czytanie, rozumienie tekstów zależą nie tylko od wewnętrznego upo-
rządkowania znaków, akcentowania któregoś z użytych kodów, ale i od ze-
wnętrznej sytuacji komunikacyjnej. Przez nią wkraczają do analizy czyn-
niki pozatekstowe, pozasystemowe (czyli np. nadsystemowe wobec danego 
systemu). W węższym sensie ta sytuacja komunikacyjna określona jest po-
przez kontakt między nadawcą a odbiorcą.

W szerszym rozumieniu „na sytuację komunikacyjną składają się wszel-
kie czynniki pozasystemowe, determinujące wybór i hierarchizację kodów 
przy aktualizowaniu danego tekstu”158. O sytuacji komunikacyjnej pisze się, 
podkreślając jej znaczenie w kształceniu językowym przez zbliżenie jej do 
sytuacji dydaktycznej, zadaniowej. Podkreślenia szczególnego wymaga to, 
że teksty traktowane są jako należące do aktu komunikacji, do całego pro-
cesu komunikacyjnego.

Wiele problemów związanych z przygotowaniem prac pisemnych może 
zostać wyjaśnionych i rozwiązanych przez rozważenie kwestii, czym jest 
tekst. Oczywiście nie istnieje abstrakcja, możliwa do stosowania w każdych 
okolicznościach, w odniesieniu do każdego typu wypowiedzi, formuła teks-
tu. Dlatego również poniższe uwagi powinny być za każdym razem prze-
analizowane w związku z konkretną sytuacją, w której znajduje się piszący, 
w związku z jego konkretnym zadaniem. Tekst jest przecież – co zostanie 
tu powtórzone – elementem sytuacji komunikacyjnej, a więc takiej, w której 
w sposób do pewnego stopnia niepowtarzalny dochodzi do porozumienia 
pomiędzy ludźmi. Dlatego też poniższe uwagi trzeba traktować jako próbę 
omówienia modelu tekstu.

Łaciński źródłosłów słowa „tekst” – co podkreślaliśmy – odsyła do zna-
czeń związanych z tkaniną, plecionką. To dość pojemna i zarazem obrazowa 
metafora, która ujawnia istotę tekstu, niejako składającego się z osnowy i po-
szczególnych wątków, ściśle ze sobą powiązanych i współtworzących całość. 
Inna metafora – już nie wywodząca się z nazwy tekstu – to metafora drzewa: 

157 S. Żółkiewski, Wiedza o kulturze literackiej, Warszawa 1985, s. 55–56.
158 Tamże, s. 58.
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tutaj ponownie zwróćmy uwagę na organiczną całość, którą powinien być 
tekst, wzrastający w określonym porządku, od swoich korzeni po zwieńcze-
nie. Jeszcze inaczej mówi się o tekście, używając słownictwa z zakresu archi-
tektury, jako o konstrukcji, budowli (por. III znaczenie czasownika textere – 
budować, sextus – budowa), znów akcentując kwestię struktury tekstu, jej 
hierarchicznego uporządkowania. To jeden problem związany z tekstem – 
problem jego kompozycji, połączenia poszczególnych fragmentów.

Drugi problem wiąże się z faktem, że tekst jest konstrukcją w pewien 
sposób oryginalną i niepowtarzalną (zaznaczam „w pewien sposób”, gdyż 
z drugiej strony musi on być mniej lub bardziej konwencjonalny, respektu-
jący określone zasady wypowiedzi)159.

Tekst artystyczny zatem jest zawsze elementem bardziej złożonej kon-
wencji zewnątrztekstowej i tworzy z nią opozycję bierną160. Podobnie dzieje 
się – można założyć – z tekstami popularnonaukowymi i naukowymi.

Problem komplikuje się z powodu jeszcze jednej okoliczności: struk-
tury zewnątrztekstowe zmieniają wielkość prawdopodobieństwa tych czy 
innych swoich elementów w zależności od tego, czy należą one do „struktur 
mówiącego” – autorskich, czy do „struktur słuchacza” – czytelniczych, ze 
wszelkimi wynikającymi następstwami złożoności tego problemu w sztu-
ce161. Ale także – zakładamy przez podobieństwo – i w nauce.

U podstawy pojęcia tekstu wygodne wydaje się umieszczenie następują-
cych określeń: wyrażenie, ograniczenie (hierarchiczność) i strukturalizacja. 
I tak:

1. Wyrażenie. Tekst utrwalony jest w określonych znakach i w tym sen-
sie przeciwstawiony jest strukturom zewnątrztekstowym. Dla literatury ar-
tystycznej jest to przede wszystkim wyrażenie tekstu za pomocą znaków 
języka naturalnego. Wyrażenie, w przeciwieństwie do niewyrażenia, każe 
nam rozpatrywać tekst jako realizację pewnego systemu, jego materialne 
wcielenie. W Saussure’owskiej autonomii języka i mowy tekst należy do 
dziedziny mowy. W związku z tym w tekście zwykle, wraz z elementami 

159 Przez analogię (do aplikacji) por.: A. Tobiasz, Kompetencja tekstotwórcza uczniów na przy-
kładzie rozprawki, Opole 2006, s. 9–22.

160 Przez opozycję bierną w narracjach rozumie się stronę pasywną, czyli reaktywną, bezwolną 
opozycję (patines v. agens, tj. bierna lub czynna postawa komunikacyjna), por. R. Górski, 
Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe, Kraków 2008.

161 J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984, s. 76.
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systemowymi, będą zawarte elementy pozasystemowe. Co prawda połą-
czenie zasad hierarchizacji i teoriomnogościowego przecinania się struk-
tur prowadzi do tego, że to, co jest zewnątrzsystemowe z punktu widzenia 
jednej szczególnej podstruktury, może okazać się systemowe z punktu wi-
dzenia innej, a przekodowanie tekstu na język artystycznego odbioru au-
dytorium może przenieść dowolny w zasadzie element do klasy elementów 
systemowych. Wszakże obecność elementów pozasystemowych162  – nie-
uniknione następstwo materializacji, jak i odczucie, że te same elementy 
mogą należeć do systemu na jednym poziomie i nie należeć do niego na 
innym – zwykle towarzyszy tekstowi.

2. Ograniczenie. Tekstowi właściwe jest ograniczenie. Pod tym wzglę-
dem tekst przeciwstawiony jest, z jednej strony, wszystkim nienależącym 
do niego zmaterializowanym znakom, zgodnie z zasadą zawierania-nieza-
wierania. Z drugiej strony przeciwstawiony on jest wszystkim strukturom 
o nieoznaczonych wyraźnie granicach  – na przykład strukturze języków 
naturalnych czy nieograniczonych („otwartości”) tekstów należących do 
mowy.

Pojęcie granicy w różny sposób manifestuje się w tekstach różnego 
typu: to początek i koniec tekstów o strukturze rozwijanej w czasie (o spe-
cjalnej roli modelującej „początku” i „końca” w tekstach tego typu – patrz 
dalej), rama w malarstwie, rama w teatrze, rama tematu naukowego tekstu. 
Ograniczenie przestrzeni konstrukcyjnej (artystycznej) od niekonstrukcyj-
nej jest podstawowym środkiem języka rzeźby i architektury, ale i każdego 
innego rodzaju dzieła, także naukowego.

Hierarchiczność tekstu, podział jego systemu na złożoną konstrukcję 
podsystemów, prowadzi do tego, że szereg elementów należących do struk-
tury wewnętrznej okazuje się granicznymi w podsystemach różnego typu 
(granice rozdziałów, strof, wersów, połówek wersów).

3. Strukturalizacja. Tekst nie jest prostym następstwem znaków w prze-
strzeni między dwiema granicami zewnętrznymi. Tekstowi właściwa jest 
organizacja wewnętrzna przekształcająca go na poziomie syntagmatycz-
nym, czyli związanym z ciągiem tekstowym (w odróżnieniu od paradyg-
matycznego), w strukturalną całość. Dlatego aby pewien zbiór zdań języ-
ka naturalnego uznać za tekst artystyczny, należy upewnić się, że tworzą 
one pewną strukturę wtórnego typu na poziomie organizacji artystycznej. 

162 Por. K. Duraj–Nowakowa, Podejścia całościowe..., dz. cyt.
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Należy zauważyć, że strukturalizacja i ograniczenie tekstu są ze sobą po-
wiązane i odnoszą się także do tekstów naukowych.

W czytelniczym i badawczym podejściu do dzieła sztuki – w pewnym 
stopniu także do utworu naukowego  – od dawna współzawodniczą ze 
sobą dwa punkty widzenia: jedni czytelnicy uważają, że najważniejsze jest 
zrozumienie utworu, inni  – że doświadczanie przyjemności estetycznej; 
jedni badacze cel swej pracy widzą w zbudowaniu koncepcji (im jest ona 
ogólniejsza, bardziej abstrakcyjna – tym cenniejsza), inni zaś podkreślają, 
że wszelka koncepcja zabija samą istotę dzieła sztuki i – poprzez logiza-
cję – zubaża je i wypacza. Warto byłoby osobno rozpoznać to zagadnienie 
w przypadku dzieła naukowego, suponował cytowany autor163.

Niezgodność pozycji wyjściowych niejeden już raz doprowadziła ba-
daczy do wzajemnych obwinień: o abstrakcyjną logizację z jednej strony, 
a z drugiej – o agnostyczne negowanie samej podstawy naukowego pozna-
nia prawa do teorii abstrakcyjnej.

Paradoksalność sytuacji polega na tym, że każda strona może przyto-
czyć nadzwyczaj ważkie racje na korzyść swojej pozycji. W istocie, któż bo-
wiem zechce przeczyć temu, że odbiór dzieła sztuki jest aktem poznania i że 
odbiór dzieła sztuki dostarcza zarazem przyjemności zmysłowej? Podobnie 
jak odbiór dzieła naukowego, szczególnie wyrażony na poziomie mistrzo-
stwa, pewnego artyzmu, czyli już sztuki. Jednakże złożoność problemów 
polega na tym, że twierdzenia te są nie tylko przeciwstawne, ale także ze 
swej istoty nie do pogodzenia.

Wszelkie poznanie, także więc poznawanie naukowe, można przedsta-
wić jako rozszyfrowanie pewnego komunikatu. Z tego punktu widzenia 
proces poznania podzielony będzie na następujące momenty: otrzymanie 
komunikatu; wybór (albo opracowanie) kodu; zestawienie tekstu i kodu164.

A zatem te nieporównywalne, zdawałoby się, punkty widzenia w istocie 
sprowadzają się do relacji między bagażem informacyjnym materiału sy-
stemowego i niesystemowego w tekście artystycznym i tekście naukowym. 
(Ta analogia od dziesięcioleci pasjonuje mnie jako polonistkę i pedagoga.) 
Tutaj widoczne są wyraźne dwa podejścia: „w dziele sztuki wszystko należy 
do systemu” (wszystko jest nieprzypadkowe, ma cel) i „wszystko jest zakłó-
ceniem systemu”. 

163 J. Łotman, Struktura…, dz. cyt., s. 77.
164 Tamże, s. 85–88.
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Aby zorientować się w tej antynomii, trzeba uczynić kilka wstępnych 
uwag o charakterze bardziej ogólnym. Dlatego zatrzymamy uwagę na uwa-
runkowaniach budowy tekstu i następstwach jako wyobrażonych celach 
tekstu.

Przejrzyjmy jeszcze kwestie wewnętrznej budowy tekstu właściwego jako 
najważniejsze działania związane z redagowaniem nowych tekstów oraz wy-
korzystaniem starszych. Tu główne zagadnienia to: segmentacja tekstu – na-
dawanie spójności – przytaczanie i streszczanie innych wypowiedzi.

Tekst jest zwykle końcowym efektem naszych komunikacyjnych wysił-
ków. Robimy wszystko, by wyglądał jak najlepiej i był skuteczny. Jak pa-
miętamy, zawsze trzeba zacząć od planu. Potem możemy już pisać wersję 
roboczą. Po wielu skreśleniach i poprawkach konieczne będą sprawdzenie 
tekstu i ostateczna korekta. Warto przyswoić sobie kilka podstawowych 
działań na tekście, bez których zamierzony efekt nie byłby możliwy.

Po zaplanowaniu i napisaniu pierwszej wersji tekstu warto podjąć dzia-
łania, które sprawią, że odbiorca bez trudu rozpozna jego gatunek i tematy-
kę. Pomocne będzie zwłaszcza zasygnalizowanie początku i końca przekazu 
oraz uwypuklenie jego wewnętrznej budowy. Zjawiska podporządkowane 
tej funkcji nazywamy segmentacją. Segmentacja tekstu jest odzwierciedle-
niem jego struktury. Każdy typowy tekst jest strukturą – składa się z mniej-
szych elementów o ściśle określonej funkcji. Struktura to jakby szkielet 
konstrukcyjny (jest on składową gatunkowego wzorca).

Ciekawe jest to, że niektóre typy tekstów mają strukturę stabilną, nienaru-
szalną, inne zaś – bardziej elastyczną. W pierwszym wypadku ważna jest liczba 
i układ segmentów, w drugim – sama ich obecność w tekstowej układance165.

Budowa wewnętrzna tekstu zasadniczego zawiera dwa komponenty: 
uwydatnienie dyspozycji utworu i uwydatnienie cytatów. I tak: 

1) Uwydatnianie dyspozycji dzieła, to dbałość o szatę wewnętrzną włas-
nego dzieła, o jego zrozumiałość i przystępność nie powinna przesłaniać 
autorowi nieustannych zabiegów o poziom naukowy pracy, o ścisłość rozu-
mowań, o krytyczny stosunek do wyników własnych dociekań, o nienagi-
nanie materiału dowodowego do własnych poglądów, o sumienność w obli-
czu źródeł. Postulat popularności nie jest przeto równoznaczny z dążeniem 

165 Sztuka pisania…, red. A. Majewska i in. dz. cyt., s. 54. Por.: także: Tekst i zdanie, red. T. Do-
brzyńska, E. Janus, Wrocław 1983. Tekst: problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Bonie-
cka, Lublin 1998.
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do przystępności za wszelką cenę, choćby kosztem spospolitowania (zwul-
garyzowania) wykładu. Należy wszakże ułatwić czytelnikowi zrozumienie 
dzieła bez najmniejszego uszczerbku dla jego poziomu naukowego przez 
uwydatnienie dyspozycji, co wymaga przejrzystego rozczłonkowania teks-
tu, podzielonego umiejętnie na rozdziały, podrozdziały, paragrafy, podpa-
ragrafy i ustępy, zaopatrzone w jasne tytuły i podtytuły, a niekiedy również 
streszczenia marginesowe lub żywą paginę. Ważniejsze wyrazy lub całe 
zdania w poszczególnych ustępach podkreśla się za pomocą tzw. rozstrze-
lonego (rozstawionego) druku (spacji) czy też kursywy, czego – mówiąc nie 
tylko nawiasem – nie powinno się nadużywać.

2) Uwydatnienie cytatów. Wspomniana już sumienność w obliczu źró-
deł nakazuje autorowi przytaczanie źródeł materiału, z którego korzystał – 
chociażby dlatego, aby krytyczny czytelnik, kierując się znaną zasadą: nisi 
videro, non credam (nie ufam niczemu, czego nie widzę), nie posądził go 
o nierzetelność. Gwoli ułatwienia czytelnikowi skontrolowania sumienno-
ści autora wyodrębnia się wyraźne cytaty od reszty tekstu za pomocą bądź 
cudzysłowu, bądź też celowo osobnego rozmiaru czcionek (np. petitu lub 
nonparelu). Miejsca opuszczone zaś zaznacza się wielokropkami w nawiasie 
okrągłym. Miejsce cytatu oraz sposób jego wyodrębnienia zależy od wagi 
dowodowej przytoczonego fragmentu (zwanego też ustępem), a więc od 
jego wartości dla całokształtu dzieła. Bez względu jednak na to, czy autor 
umieści cytat w samym tekście, czy ulokuje go pod osobnym odnośnikiem, 
czy uwydatnia za pomocą kursywy, czy też za pośrednictwem rozstawio-
nych czcionek, powinien, o ile dzieło jego posiada charakter czysto nauko-
wy, opatrzyć cytaty dokładnymi danymi bibliograficznymi, będącymi god-
łem ich pochodzenia – podobnie jak to się praktykuje przy notowaniu166.

Znamy wiele sposobów nawiązania do konkretnej książki i do wybranego 
zdania. Zasady etyki naukowej nakazują przywołać źródła nawet najdyskret-
niejszych inspiracji. Oto wykaz najważniejszych technik/sposobów cytowania:

1. Nadmienienie,
2. Przywołanie nazwiska autora,
3. Parafraza treści,

166 „Przytaczać źródła dosłowne można tylko wtedy, gdy są bardzo charakterystyczne, lub 
nie dają się sparafrazować. Powoływać się na literaturę i źródła w tekście należy tylko, gdy 
chodzi o ważne twierdzenie nowe lub sprzeczne z ustalonym poglądem” (Instrukcja dla 
współpracowników „Polskiego słownika biograficznego”, wydawanego przez Polską Akade-
mię Umiejętności). 
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4. Cytat bez cudzysłowu (mowa zależna),
5. Cytat w cudzysłowie lub zapisany kursywą,
6. Cytat wyodrębniony przestrzennie i graficznie (zmienione margine-

sy, interlinia i wielkość czcionki).
Warto uwzględniać, że jako autorzy tekstu mamy dość dużą swobodę 

w wyborze formy przytoczenia, które ma pojawić się w naszej pracy. Nawet 
jeśli cytujemy kogoś dosłownie, zawsze możemy dodatkowo:

•  wyciąć fragment i zasygnalizować go znakami: (...),
•  rozwinąć w cytacie jakiś wyraz, zdefiniować go, lub skomentować 

[nasze słowa zapisujemy w nawiasie kwadratowym i dodajemy nasze 
inicjały],

•  wyróżnić ważne dla naszego wywodu fragmenty cytatu (wówczas do-
pisujemy w nawiasie kwadratowym w skrócie któreś z trzech określeń: 
przypis, wyróżnienie lub podkreślenie i dodajemy inicjały autora).

Na budowę głównej części tekstu – stylistycznie – składa się komponent 
zwany linią lub polem tematycznym. Dotąd pisałam o temacie, tematyce. 
Teraz zajmijmy się innym wymiarem – polem jako przestrzenią w osnowie 
tej tematyki. 

Linie tematyczne (pole tematyczne) w naszym ujęciu jest typem rozwoju tematu opartym 
na zasadzie jego integracji, czyli na logicznym, gramatycznym, pragmatycznym sekwen-
cjonowaniu poszczególnych wypowiedzi (zdań), sensów; odpowiada jej np. dyskusja; 
gromadzeniu elementów towarzyszy zwykle element uzasadniania i metatekstowe szwy 
między wypowiedziami (czy pan zna…; pamiętasz…, przejdźmy do…, zacznijmy od…, 
zakończmy ten wątek itd.); jest to zwykle ciąg elementów spójnych semantycznie lub 
pragmatycznie; dużą rolę odgrywa tu strona gramatyczna (zaimki anaforyczne, spójniki 
upodrzędniające) i strona retoryczna (kontrast, paradoks, opozycja) języka; uporządko-
wany łańcuch myśli charakterystyczny dla poprawnie zbudowanego tekstu pisanego.

Pole tematyczne (linia tematyczna): termin użyty tu na oznaczenie zasady rozwoju 
tematycznego tekstu (pisanego, ale także np. rozmowy); w przypadku pola rozwój te-
matu podporządkowany jest ogólnej zasadzie dezintegracji tematu, czyli rozwój tematu 
polega na dowolnym doborze jego składników, bez dbałości o jego rozwój logiczny; 
zwykle występuje w sytuacji symetrii statusów społecznych uczestników aktu mowy; 
odpowiada temu np. swobodna pogadanka, plotkowanie, polegające zwykle na przeska-
kiwaniu tematycznym; tematy powiązane są ze sobą często pozajęzykowo, co wynika ze 
wspólnej wiedzy uczestników na temat świata i wspólnych referencji; charakterystyczny 
układ tekstu mówionego167.

167 Por. J. Warchała, A. Skudrzyk, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice 2010; tak-
że: Sztuka pisania…, red. A. Majewska-Tworek i in., dz. cyt., s. 40–87.
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Myśląc o wewnętrznej kompozycji tekstu, warto jeszcze za tymiż języ-
koznawcami zwrócić uwagę na trzy jej znaczące właściwości: kolekcja i re-
lacja, parataksa oraz synestezja.

Kolekcja i relacja to dwa typy spójności; kolekcja opiera się na gromadzeniu liniowym 
sensów i wyliczaniu, zaś relacja – na tworzeniu wzajemnych powiązań elementów rze-
czywistości i zestawieniu wielowymiarowym (przykładem kolekcji może być zestawienie 
tzw. asydetoniczne, natomiast relacji, np. kompozycja szkatułkowa lub zdanie podrzęd-
nie złożone).

Parataksa (opozycja do hipotezy): w naszym ujęciu jest to układ sensów w tekście 
(także układ jednostek zdaniowych lub wyrażeń i aktów mowy); zasada budowy tekstu 
oparta na kolekcji sensów; jednostki, bez względu na to, czym są – zdaniem, aktem 
mowy, a nawet całym tekstem – mają specyficzny układ następstwa – ich powiąza-
nie jest często (zwykle) przypadkowe lub trudne do interpretacji bez znajomości oko-
liczności, np. sytuacji nadawcy lub odbiorcy, sekwencje następują po sobie w sposób 
przygodny (lub pozornie przygodny) dla niewtajemniczonego odbiorcy (obserwatora-
-czytelnika); rodzaj wyliczanki zwykle pozornie przypadkowych sekwencji, w której brak 
hierarchizacji elementów świata obserwowanego; skanowanie świata, czyli ujmowanie 
go w formie obrazu, wycinka obrazu, zdjęcia, a nie w formie struktury; odpowiada jej 
spójnościowa zasada kolekcji.

Synestezja: w naszym rozumieniu jest jedną z zasad tekstotwórczych współczesnych 
tekstów pisanych, których budowa jest związana z aktywizowaniem pamięci sytuacyjnej 
nadawcy, a których rozumienie, tzn. ich pragmatyczny sens, ma związek z synestezyj-
nym odbiorem. Sens tekstu nie zostaje wyczerpany w drodze logicznych dopełnień na 
zasadzie presupozycji czy konotacji, wymaga odtworzenia sytuacji przez odbiorcę. Kon-
strukcja tekstu zasadza się na konkretności, zmysłowości doświadczenia jego autora168.

Świadomość i uwzględnienie nazwanych i krótko scharakteryzowanych 
trzech właściwości tekstu może przyczynić się do uzyskania jego większej 
wartości i przydatności.

Akapit składnikiem i czynnikiem spójności tekstu

Mowa teraz będzie o podstawowej jednostce składowej tekstu, czyli 
ważkim elemencie rzeczowym i stylistycznym oraz zarazem istotnym czyn-
nikiem jego scalania.

168 J. Warchała, A. Skudrzyk, Kultura…, dz. cyt.
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Akapit (łac. a capite  – ‘od rozdziału, od ustępu, od głowy, tj. od po-
czątku’) to „fragment tekstu pisanego, wyodrębniony przez pozostawienie 
wolnej części linii po zakończeniu poprzedniego fragmentu oraz, z regu-
ły, rozpoczęcie wiersza nie równo z kolumną, lecz najczęściej – z małym 
wcięciem”169. Najbardziej zwięzłą wydaje się definicja, że akapit to wyod-
rębniony graficznie fragment tekstu zawierający odrębną treściowo myśl 
i składający się z powiązanych składniowo i interpunkcyjnie zdań.

Akapitami nazywamy dokonywanie w lewej stronie tekstu wcięcia po-
czątkowego wiersza fragmentu tekstu (najczęściej 1–1,5 cm, czyli 5–6 zna-
ków). Akapitem wydziela się zamknięty etap w cyklu rozważań, jedną 
kwestię, podobne myśli (jednostkę myśli). Opisuje się np. jeden fakt, jedno 
pojęcie czy stanowisko, pogląd.

Akapit, jeszcze inaczej mówiąc, to:
1. wcięcie, rozpoczęcie nowej linijki tekstu nie od samego brzegu ko-

lumny, lecz w pewnej odległości od marginesu, występujące zwykle jako 
sygnał początku odrębnej całostki treściowej, np. ustępu, rozdziału;

2. Fragment tekstu zawarty między kolejnymi wcięciami . To, innymi 
słowy, „niewielka część składowa tekstu, fragment, urywek, będące względ-
nie samodzielną całostką treściową, wyodrębnioną graficznie najczęściej za 
pomocą akapitu”170. Najistotniejsza dla budowy tekstu jest najmniejsza jed-
nostka – już nie językowa, lecz składająca się z jednostek językowych. 

Pisząc tekst, np. pracę dyplomową, należy uwzględnić podział treści na 
akapity. Służą one nie tylko estetyce pracy. Mają do spełnienia konkretne 
zadanie. Ich celem jest zaznaczenie konkretnej myśli, oddzielenie od siebie 
poszczególnych kwestii, podjęcie nowego wątku w toku rozwijania osnowy 
tekstu. Dlatego też dla lepszej, bardziej wyrazistej recepcji podczas lektury 
należy stosować akapity, lecz czynić to z namysłem i w sposób logiczny oraz 
rzeczowo i stylistycznie uzasadniony. Niedopuszczalne jest (co zdarza się 
studentom) rozpoczynanie nieomalże każdego zdania od akapitu.

Akapit służy bowiem do tworzenia właściwej architektonicznie struktu-
ry tekstu. Sam w sobie stanowi pewną całość i jest jednocześnie częścią więk-
szej całości (punktu, podrozdziału, rozdziału). Akapit zawiera jedną myśl 
i odznacza się spójnością zarówno semantyczną, jak i formalną. Jest takim 
elementem tekstu, który wiąże się formalnie i semantycznie z akapitami 

169 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, dz. cyt., s. 21.
170 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka i 2 in., Warszawa 1968, s. 869.
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poprzedzającymi oraz z akapitem/akapitami po nim następującymi. Aka-
pit, podobnie jak cały tekst, powinien cechować się określonym porząd-
kiem chronologicznym, przestrzennym i logicznym. Tekst bowiem to zło-
żony twór o budowie hierarchicznej. Jednostki językowe (wyrazy, zdania) 
łącząc się ze sobą, tworzą typowo tekstowe jednostki architektoniczne171.

Składa się akapit nie tylko z większych części (początek, środek, ko-
niec), ale te rozpadają się na części mniejsze, te na jeszcze mniejsze, i tak 
dalej – aż do zdań i pojedynczych form wyrazowych. A która z tych części 
akapitu jest najważniejsza dla budowy dłuższego tekstu? Wydawało się, że 
zdanie, jednak zdanie w tekście zachowuje się tak, jakby nie było izolowaną 
jednostką. Łączy się z innymi zdaniami, przekształca się pod ich wpływem 
i razem z innymi zdaniami współtworzy fragment wyodrębniający się i for-
malnie, i treściowo  – akapit. Właśnie akapit to podstawowy komponent 
wypowiedzi pisanej. Nie da się zbudować dobrego artykułu czy książki bez 
umiejętności konstruowania dobrych akapitów.

Ze względu na wykonywanie określonych strategii tekstowych, akapity 
można podzielić na cztery rodzaje: klasyfikujące, definiujące, porównujące 
i argumentujące.

Jednak przydatniejsza wydaje się inna klasyfikacja akapitów i ich defi-
nicje; w fachowej literaturze podaje się cztery możliwe znaczenia terminu:

1) interpunkcyjnie: ‘znak interpunkcyjny – dłuższa pauza w tekście mó-
wionym lub wcięcie zwykle z lewej strony wiersza w tekście pisanym’;

2) tektonicznie: ‘wypowiedzenie lub ich ciąg zawarty między dwoma 
wcięciami z lewej strony’;

3) treściowo-składniowe: ‘zorganizowany znaczeniowo i formalnie ze-
spół wypowiedzeń’;

4) tekstowe: ‘jednostka tekstowa obejmująca jedno lub kilka wypowie-
dzeń i zorganizowana treściowo, składniowo i interpunkcyjnie głównie ze 
względów komunikacyjnych’172.

171 W fachowej literaturze anglojęzycznej element ten nazywa się paragrafem. Jaki mógłby być 
polski ekwiwalent terminologiczny? Do wyboru są trzy elementy: paragraf, ustęp, akapit. 
Angielski terminu ‘paragraph’ ma jednak w polszczyźnie odmienny, szerszy sens. Paragraf 
(z grec. – ‘znak dopisany obok’) to w drugim odcieniu znaczeniowym „fragment tekstu, 
ustawy, dzieła naukowego, podręcznika, stanowiący zwartą całość treściową i oznaczony 
liczbą oraz symbolem graficznym za pomocą akapitu” – Słownik wyrazów obcych, red. J. To-
karski, Warszawa 1971, s. 550. 

172 S. Gajda, Współczesna polszczyzna…, dz. cyt., s. 102.
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W amerykańskich podręcznikach poświęconych sztuce pisania akapit 
(czyli ów ang. paragraph) definiowany jest jako grupa zdań, które są po-
wiązane ze sobą i które tworzą pojedynczą spójną część większej jednostki, 
albo jako jednostka treści zajmująca się wyrażeniem jednej myśli. Anglo-
amerykańskie pojmowanie akapitu opiera się więc na kryterium treścio-
wym (jeden akapit to jedna myśl). Rozumienie polskie jest mniej rygory-
styczne  – bierze się pod uwagę czynniki pragmatyczno-komunikacyjne. 
„Nadawca, rozczłonkowując tekst na akapity kieruje się swoimi zadaniami 
w akcie mowy, chęcią uwypuklenia pewnych treści, troską o ułatwienie 
odbioru”173.

Zatem na pytanie, co to jest akapit, odpowiemy, iż jest najmniejszą jed-
nostką formalno-treściową tekstu. Jego formalny wyznacznik to wcięcie do 
lewego marginesu (jest to wtedy tzw. akapit wcięty), rzadziej – pusty wiersz 
(to sposób anglosaski, tzw. block paragraphing, czyli akapit blokowy). Jed-
nakże to tylko zewnętrzny przejaw segmentacji; znacznie istotniejsze jest 
kryterium treściowe. Akapit rozpatrywany od strony treściowej wydziela 
się ze względu na dwa aspekty: tekstowo-informacyjny oraz pragmatyczno-
-komunikacyjny. A zatem znowu pojawią się te dwa czynniki, które decy-
dują o kształcie poszczególnych części tekstu: odniesienie do tekstu jako 
całości i odniesienie do czytelnika.

Z punktu widzenia tekstu podział na akapity odzwierciedla myślową 
strukturę tekstu, ukazuje jego schemat konstrukcyjny, pozwala na uwypu-
klenie pewnych treści. Budowanie akapitów wymaga więc nie tylko dobre-
go oka, ale również logicznego umysłu, rozwagi174.

Tak właśnie rozumiany akapit stanowi podstawowy człon tekstu zarów-
no pod względem tektonicznym, jak i  – co ważniejsze  – pod względem 
treściowym. Akapity mogą łączyć się ze sobą w pewne powiązane treściowo 
i formalnie zespoły (nazywane nadakapitami). W dłuższych tekstach na-
ukowych, takich jak rozprawa czy monografia, pojawia się dodatkowo roz-
bicie na rozdziały i podrozdziały. We wszystkich obowiązuje trójpodział: 
początek, środek i koniec. Inaczej mówiąc, jak wewnętrznie powinien być 
zbudowany akapit? Podobnie jak cały tekst, mający początek, środek, za-
kończenie, również akapit powinien być trójczłonowy i dzielić się na: infor-
mację początkową, wypowiedź rozwijającą i podsumowanie.

173 Tamże, s. 103.
174 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 114–115.
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Tekst składa się z jednostek różnego typu; odnajdziemy w nim jednostki 
językowe: formy wyrazowe i zdania oraz typowe jednostki tekstowe, nie-
wyróżniane przez gramatykę: akapity, zespoły akapitów (jako owe nada-
kapity), podrozdziały, rozdziały, początek, środek i koniec. A oto schemat 
zależności między tymi jednostkami:

WYRAZ → ZDANIE → AKAPIT → ZESPÓŁ AKAPITÓW → PUNKT → 
/PODROZDZIAŁ/PARAGRAF → ROZDZIAŁ → CZĘŚĆ TEKSTU → TEKST

Jakie jest miejsce akapitu w tej tektonice tekstowej? Na tym schema-
cie widzimy wyraziściej, że akapit funkcjonuje na dwa wskazane sposoby: 
jest zarazem całością i częścią całości, jest elementem tekstu i jednocześnie 
tekstem w miniaturze.

Akapit jest całością, ponieważ ma wyraźne granice (przez wcięcia z lewej 
strony), przekazuje skończoną informację (jeden akapit – jedna myśl) i od-
znacza się wewnętrzną spójnością, co zaznaczone, zarówno semantyczną, jak 
i formalną. Jest tekstem w miniaturze, gdyż jest zorganizowany podobnie jak 
cały tekst, wedle określonej zasady konstrukcyjnej (porządek chronologiczny, 
przestrzenny, logiczny), z wykorzystaniem określonych strategii tekstowych 
(bywają akapity definiujące i klasyfikujące, porównujące i argumentujące).

Akapit jest, podkreślę jeszcze innymi słowy, częścią całości, bo wyraża 
myśl w określony sposób zależną od głównej tezy tekstu i włączoną w lo-
giczny schemat wypowiedzi175.

Akapity to cegiełki budujące tekst. Jakie powinny być rozmiary tych cegiełek? Jaka po-
winna być optymalna długość akapitu? Na to, niestety, nie ma reguły. Długość akapitu 
zależy bowiem od wielu czynników: od rodzaju tekstu (naukowy, popularnonaukowy czy 
dydaktyczny; z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych czy ścisłych), od jego tematu 
i głównej formy podawczej (opis, opowiadanie, prezentacja czy argumentacja), także – 
od pozycji akapitu w tekście (akapity w końcu tekstu bywają krótsze niż na początku 
i w środku). Najogólniej mówiąc – dobry akapit powinien być na tyle długi, aby wyrazić 
jedną myśl i rozwinąć ją w sposób wystarczający dla celów nadawcy i na tyle krótki, 
aby ułatwić czytelnikowi odbiór tekstu. Powinien być to zatem kawałek jednocześnie 
pożywny i strawny.

Budując tekst kilku- czy wieloakapitowy stosujemy zazwyczaj zasadę przeplatania 
akapitów dłuższych krótszymi. Pozwala to uniknąć monotonii – monotonna jest bowiem 
zarówno wypowiedź złożona z samych długich akapitów, jak i wypowiedź poszatkowana 

175 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 76. Por.: taż, Jak pisać…, dz. cyt., s. 115–116.



128 3. Konstruowanie tekstu rozprawy

na małe kawałki. Pozwala to również dodatkowo wyzyskać krótkie akapity pojawiające 
się w otoczeniu fragmentów dłuższych. Wykorzystując to, iż krótki akapit następujący po 
kilku dłuższych w sposób szczególny przyciąga uwagę odbiorcy, można w nim zawrzeć 
ideę wyjątkowo istotną, stwierdzenie podsumowujące rozważania przeprowadzone w ze-
spole akapitowych czy ważne pytanie.

Podział na akapity tworzy swoisty rytm tekstu, rytm, który – podobnie jak rytm zda-
niowy – bywa indywidualną cechą stylistyczną autora. To poczucie akapitowego rytmu, 
wyczucie, kiedy trzeba przejść do nowego akapitu, jest jedną z umiejętności nabywanych 
w trakcie nauki rzemiosła pisarskiego176.

Wewnętrzna budowa akapitu zasługuje na szczególną uwagę, co będzie 
uzasadnione w ślad za tym samym autorem jako kompetentnym znawcą. 
Oto klasycznymi sposobami rozwijania głównej myśli akapitu są – zależnie 
od autora:

1) szczegółowsze jej przedstawienie;
2) objaśnienie; 
3) przytoczenie argumentów na jej poparcie;
4) zilustrowanie przykładem lub przykładami.
Akapit dlatego można nazwać tekstem w miniaturze, ponieważ zorga-

nizowany jest podobnie jak cały tekst. Każdy tekst ma budowę trójczłono-
wą, dzieląc się na początek, środek i koniec. I klasyczny akapit ma również 
budowę trójczłonową, dzieli się na wypowiedzenie początkowe, wypowie-
dzenie (wypowiedzenia) rozwijające i wypowiedzenie podsumowujące. 
Taki schemat nazywa się ramą akapitową. Jednakże  – w odróżnieniu od 
tekstu jako całości – nie w każdym mini-tekście, czyli akapicie, muszą wy-
stępować wszystkie trzy części.

Najważniejsze dla akapitu jest jednak wypowiedzenie tematowe, które 
może, chociaż nie musi, znajdować się w początkowym fragmencie akapi-
tu. Wypowiedzenie tematowe kumuluje kilka funkcji zasadniczych dla roz-
członkowania tekstu. Przede wszystkim, stanowi treściowe jądro akapitu. 
W nim zazwyczaj zawiera się w postaci uogólnionej główna myśl tej cząstki 
tekstu – rozwijana, uszczegółowiana i ilustrowana przez obudowujące zda-
nia. W nim pojawiają się słowa czy wyrażenia kluczowe dla całego akapitu. 
Jest także czynnikiem organizującym odgraniczony wcięciami fragment. 
Pozostałe wypowiedzenia wynikają z niego, bezpośrednio lub pośrednio 
się z nim wiążą, wchodząc w relacje, które ono właśnie dyktuje. Kolejna 

176 S. Gajda, Współczesna polszczyzna…, dz. cyt., s. 103.
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jego funkcja to funkcja wydzielająca – wypowiedzenie tematowe, zwłasz-
cza jeśli mieści się na początku akapitu, oddziela ten akapit od kontekstu. 
Jednocześnie – i to czwarta już funkcja, którą można by nazwać nawiązują-
cą – włącza akapit w skład wyższych jednostek tekstowych, przyłącza je do 
akapitów poprzedzających.

Jakie jest miejsce wypowiedzenia tematowego w akapicie i jaka może 
być jego form? Najczęściej znajduje się na początku i właśnie taka jego 
lokalizacja jest najdogodniejsza dla adeptów rzemiosła pisarskiego, gdyż 
w ten sposób akapit najłatwiej daje się rozwinąć. Ale umieścić je można 
także w środku, po jednym czy kilku zdaniach wprowadzających. Może 
znaleźć się i na końcu, jako podsumowanie całości. Może stanowić praw-
dziwą ramę akapitu powtarzając się zarówno na początku tego fragmentu, 
jak i – po pewnym przeformułowaniu – na jego końcu. I wreszcie, może 
nie pojawić się w ogóle, a tylko być implikowane przez treść całego akapitu. 
Jak widać, nie ma reguły dotyczącej miejsca wypowiedzenia tematowego 
w akapicie, istnieje natomiast reguła mówiąca o tym, że wypowiedzenie 
tematowe – ujawnione na powierzchni tekstu czy przez teksty sugerowa-
ne – musi wystąpić (nie dotyczy to jedynie nielicznych akapitów tzw. niesa-
modzielnych). Takie wypowiedzenie wyraża się zwykle jednym lub kilko-
ma zdaniami, zdaniem twierdzącym lub pytającym, zdaniem ogólnym, bo 
uogólniającym treść akapitu, lecz nie nazbyt ogólnym.

Środek akapitu, czyli jego rozwinięcie, stanowi główną „masę” treścio-
wą akapitu otaczającą jądro, jakim jest wypowiedzenie tematowe. Rozwi-
nięcie głównej myśli akapitu to jej zilustrowanie faktami, przykładami, 
detalami. To jej doprecyzowanie przez definicję, analizę, porównanie, 
wyjaśnienie przyczynowo-skutkowe. Od długości tego rozwinięcia zależy 
długość akapitu. Akapity zbyt krótkie to często akapity, gdzie centralna 
idea nie została dostatecznie rozwinięta. Akapity zbyt długie to czasem 
akapity zbyt szczegółowe (czasem – ponieważ nadmierna długość akapi-
tu może wynikać także z tego, że zawarta w nim została więcej niż jedna 
myśl).

Ostatnia część akapitu – podsumowanie – to część niekonieczna. Nie 
każdy akapit musi zamykać się w zdecydowany sposób. Kończące zdanie 
pełni częściej inną funkcję, funkcję nawiązującą, łącząc dany akapit z aka-
pitem następującym177.

177 Tamże, s. 78–79.
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Nie da się stworzyć wzorca idealnego akapitu. Można, co najwyżej, po-
kusić się o sformułowanie kilku ogólnych zasad, które wzmacniają infor-
macje przedstawione uprzednio.

Po pierwsze, w dobrze zbudowanym w akapicie wypowiedzenie tematowe powinno być 
wyrażone eksplicytnie, czyli wprost lub przynajmniej być implikowane.
Po drugie, wypowiedzenie tematowe powinno być wyrażone jasno i nie ogólnikowo.
Po trzecie, akapit powinien być zbudowany wokół wypowiedzenia tematowego, to zna-
czy nie może zawierać zdań, które bezpośrednio lub pośrednio z tym wypowiedzeniem 
się nie wiążą.
Po czwarte, akapit powinien być odpowiednio rozwinięty, odpowiednio dla potrzeb na-
dawcy i odpowiednio do wymagań odbiorcy.
Po piąte, akapit powinien być spójny zarówno wewnętrznie, jak i w stosunku do całości 
tekstu178.

Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcimy uwagę, najpierw przygląd-
niemy się spójności formalnej akapitu. Akapit, jak było podkreślane, to 
zarazem całość i część całości, to składnik tekstu i jednocześnie tekst w mi-
niaturze. Również jego spójność dotyczy dwóch aspektów istnienia. Akapit 
jako całość powinien być spójny wewnętrznie, a to znaczy, że poszczególne 
zdania, które go budują, muszą być ze sobą powiązane. Akapit jako część 
całości powinien współtworzyć spójność tekstu, wiązać się z innymi akapi-
tami. Kandydaci na pisarzy winni mieć rozeznanie, iż o spójności formalnej 
akapitu stanowią:

(…) podstawowe składniowe mechanizmy spajające:
1. Szyk przestawny (inwersja), czyli różna od obowiązującego wzorca kolejność elemen-

tów składowych wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno przestawienia składników wy-
powiedzenia pojedynczego, jak i członów wypowiedzenia złożonego. W obu wypad-
kach zmiana szyku z neutralnego na przestawny polega na wysunięciu na pierwsze 
miejsce w zdaniu tego elementu, który bezpośrednio nawiązuje treściowo do zdania 
poprzedzającego bądź – rzadziej – na umieszczeniu w końcu zdania tego elementu, 
który bezpośrednio wprowadza treściowo zdanie następujące.

2. Elipsa, czyli pominięcie mniejszych lub większych fragmentów zdania, których obec-
ność jest przewidziana w modelu tego zdania. Te pominięte fragmenty można odtwo-
rzyć na podstawie kontekstu. Chodzi tu o opuszczenie zarówno pojedynczych słów 
(tzw. podmiot domyślny, opuszczanie łącznika w orzeczeniu imiennym, równoważniki 
zdań tworzone przez pominięcie znanego już z kontekstu orzeczenia, niepowtarzanie 

178 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 141.
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dopełnień czy przydawek itd.), jak i całkiem dużych kawałków (niekiedy ze zdania 
może pozostać jedynie dopełnienie lub okolicznik).

3. Paralelizm składniowy, czyli powtórzenie składniowo poprzedzającego zdania.
4. Transformacje składniowe, czyli różnego rodzaju przekształcenia schematów skła-

dniowych. Może to polegać na przekształceniu pytania w odpowiedź, strony czynnej 
w bierną, zdania z czasownikiem w funkcji orzeczenia na zdanie oparte na utworzo-
nym od tego czasownika w rzeczowniku – tzw. gerundium (taki zabieg nosi nazwę 
nominalizacji) itp.179.

Kandydaci na pisarzy wiele pomocy zyskują, zapoznając się ze środka-
mi spójności tekstu i akapitu. I tak innym gramatycznym środkiem spój-
nościowym są wyrazy i wyrażenia spajające, czyli konektywy180. Należą do 
nich spójniki: pierwotne (ale, natomiast, jednak, i, lub) i wtórne (przy tym, 
w ten sposób, na przykład, inaczej mówiąc, słowem), konektory względ-
ne, czyli zaimki względne w funkcji spajającej (który, jak, gdzie, co), oraz 
wspomniane już tranzycje (od łac. transitus – ‘przejście’), czyli wyrazy i wy-
rażenia nawiązujące (po pierwsze – po drugie, z jednej strony – z drugiej 
strony, zacznę od…  – z kolei przejdę do..., zaś na zakończenie). Wyrazy 
i wyrażenia spajające nie tylko nadają tekstowi zwartość, ale stanowią zara-
zem ukryty dialog autora z czytelnikiem, utrzymują odbiorcę w napięciu, 
mobilizują jego uwagę, a przy tym ułatwiają odbiór tekstu, ponieważ two-
rzą jakby system strzałek ukazujących kierunek myśli nadawcy. Roboczo 
nazywane bywają owymi stylistycznymi przewiązkami w tekście.

Spójność formalną akapitu uzyskuje się również przez odpowiednie 
posługiwanie się kategoriami gramatycznymi, takimi jak czas czy osoba. 
I dlatego nie należy bez uzasadnionej przyczyny przeskakiwać od jednego 
czasu gramatycznego do drugiego, od jednej formy osobowej do innej181.

Nie mniej ważne – znaczące również w pisaniu naukowym – są leksy-
kalne środki spajające. Podstawowym mechanizmem jest tutaj powtarzanie. 
Powtórzenia podzielić można na ścisłe czy dokładne (powtórzenie słowa, 
wyrażenia czy zwrotu i identycznej postaci), oraz nieścisłe czy niedokładne 
(zastąpienie słowa, wyrażenia czy zwrotu innym, w jakiś sposób – formalny 
czy znaczeniowy – z nim związanym).

Drugi  – obok powtórzeń  – rodzaj leksykalnych środków spajających, 
to leksykalne nawiązania. Można je podzielić na nawiązania słowotwórcze 

179 Tamże.
180 S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad szykiem naukowym, Warszawa 1982, s. 135.
181 J. Maćkiewicz, Jak napisać…, tamże, s. 88.
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(za pomocą wyrazów pokrewnych) i semantyczne (za pomocą wyrazów 
należących do tego samego pola tematycznego, także – wyrazów o znacze-
niu przeciwnym). Słowotwórcze bądź semantyczne pokrewieństwo służy 
tworzeniu spójności tekstu, ponieważ buduje jego jedność tematyczną, jego 
treściowy szkielet (Rysunek 3).

Zestawienie na rys. 3 pokazuje najczęściej wykorzystywane środki spój-
nościowe. Większość z tych środków służy nie tylko tworzeniu spójności 
wewnątrzakapitowej, ale i spajaniu akapitów ze sobą, a zatem – tworzeniu 
spójności międzyakapitowej, tworzeniu spójnego tekstu jako całości 182.

Rysunek 3. Środki spójnościowe tekstu 

* Hiperonim to wyraz o znaczeniu ogólnym, szerszym, nadrzędny w stosunku do innych, 
poucza semantyka.

Źródło: J. Maćkiewicz, Jak napisać…, dz. cyt., s. 90.

Studenci zadają pytanie, jakie rozmiary powinien posiadać akapit? Zda-
je się, że na to pytanie nie udziela się jednoznacznej odpowiedzi. Objętość 
akapitu zależy od wielu czynników, między innymi od: rodzaju tekstu, for-
my wypowiedzi i pozycji akapitu w tekście.

182 Tamże, s. 91.
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W pierwszym przypadku zależy to od konkretów, czy tekst ma cha-
rakter naukowy, popularnonaukowy, wreszcie, czy dotyczy nauk humani-
stycznych/społecznych, czy tzw. ścisłych, przyrodniczych. W drugim zaś 
przypadku zależy to od formy wypowiedzi, bowiem inne akapity będą 
w opowiadaniu, inne w opisie czy sprawozdaniu. Po trzecie – akapity na 
początku tekstu (podrozdziału, rozdziału) i w środku bywają dłuższe od 
tych na końcu opracowania183.

Dobrze jest, gdy na stronie tekstu znajdują się przynajmniej dwa, trzy 
akapity. Nie należy jednak tego czynić mechanicznie – podział tekstu na 
akapity musi być przeprowadzony z uwzględnieniem logicznej i rzeczowej 
struktury tegoż tekstu.

Rekapitulując treści śródtytułu Tekst i jego budowa, można stwierdzić, 
iż skupiliśmy się na konstrukcji tekstu właściwego/zasadniczego rozprawy. 
Dlatego zajmuje nas tu nie tylko swoistość tekstu właściwego, ale i elemen-
ty/formy jego kompozycji zewnętrznej i wewnętrznej. Zatem kontynuując 
myślenie o strukturze, trzeba było zająć się osobno istotą, rodzajami i funk-
cjami akapitów w tekście jako jego jednostkami/członami.

Poddanie treści tegoż rozdziału pod dyskusję studentów w konkluzji 
przyniosło potwierdzenie sensu zawarcia komponentów w tej partii książki 
ze względu na wskazywane nowości dobranych treści i przydatność opra-
cowanej zawartości dla procedur opracowywania tekstów zawodowych 
i naukowych.

183 Tamże.
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reDAGOWANie i KOreKtA DYSertAcJi

przetwarzanie i systematyzowanie materiałów i/lub 
wyników badań

Rozprawy pisane na stopień naukowy noszą, jak wiadomo, także nazwę 
dysertacji. Obecnie przystąpimy do zajęcia się kwestiami, które bywają na-
zywane układem krążenia, a nawet sercem prac nad tekstem. Prawda, że 
obrazowo? A i motywująco, gdyż zachęca do uwagi szczególnej. Dlatego też 
nawet objętość niniejszego rozdziału celowo wykwita ponad proporcjonal-
ne rozmiary pozostałych rozdziałów.

Kwestiom pisarstwa naukowego poświęconych jest wiele i różnorod-
nych publikacji184. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje tu często 
cytowana, autorstwa wybitnego naukoznawcy i metodologa  – książka185, 
która nadal zachowała swe fundamentalne walory. 

Racjonalne tworzenie nakazuje pamiętać, że każde stadium pracy uła-
twia i przygotowuje następne, wiążąc je ze sobą w znany nam już ciąg wy-
nikania. Jeśli przez odpowiedni okres systematycznie gromadziliśmy i po-
rządkowali, stosownie z przyjętym planem pracy, materiały, to nadchodzi 
czas, by wejść w etap pisania. I tu pojawia się dylemat, od czego zacząć?

Nie ma w tym zakresie żadnych ostatecznych recept, są natomiast rady. 
O dwóch generalnych podejściach przydatnych właśnie w takiej sytua-
cji – przypadkowym i planowym – tylko wspomnimy. Teraz przejdźmy do 
argumentów. 

184 Tematycznie nawiązuję tu do monografii: K. Duraj-Nowakowa, Pisarstwo…, dz. cyt., 
s. 205–267.

185 Por: J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Katowice 1967. Por. także współczes-
ne wykorzystanie tego dzieła: T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 1999, 
s. 42–46.
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(…) niecelowe jest podejmowanie pisania pracy według swobodnego biegu myśli, gdyż 
najprawdopodobniej nie unikniemy błędów w układzie treści i konieczności ponowne-
go pisania. Żeby uchronić się od nieopłacalnego nadmiernego wysiłku, trzeba wpierw 
obmyślić dyspozycje, dokonać konspektowania rozdziałów planu pracy i dopiero na ich 
podstawie można z sensem przystąpić do pisania186.

Przygotowanie i opracowanie pracy naukowej najpierw obejmuje za-
zwyczaj: zdefiniowanie problemu i celu badań, jak to już było podkreślane. 
Dlatego też w pracy naukowej powinno się podejmować tematy oryginalne, 
dotychczas mało poznane. Wstępne rozeznanie w podejmowaniu takich 
tematów ułatwiają nam słowniki, encyklopedie, kompendia i monografie, 
szczególnie najnowsze, materiały z konferencji naukowych, które dają nam 
wstępne wskazówki bibliograficzne i pozwalają na rezygnację ze zdezaktu-
alizowanych pozycji. Następnie sięgamy do bibliografii: narodowych, spe-
cjalnych, dziedzin i osobowych oraz spisów treści czasopism innych baz 
danych.

Kolejność pisania poszczególnych partii pracy na ogół odbiega jednak od formalnego 
układu wyrażonego w planie i poszczególne rozdziały pisze się w dowolnej kolejności. 
Zazwyczaj pisanie pracy rozpoczyna się od tych zagadnień (rozdziałów), które były już 
omawiane na seminariach. W jednym przypadku może to być uważane za łatwiejszy lite-
raturowy fragment pracy, który ułatwi nabywanie wprawy pisarskiej. W innym – będzie 
to taki fragment pracy (niekoniecznie cały rozdział), który wymaga „wykazania umiejęt-
ności prowadzenia wywodu naukowego”. Powinien to być najtrudniejszy fragment pod 
względem wymagań metodologicznych, by w ten poglądowy sposób uzyskać rozeznanie 
w swych możliwościach czy ewentualnych lukach w przygotowaniu metodologicznym. 
Poznanie i uzupełnienie ewentualnych braków ułatwi pisanie pozostałych części dyser-
tacji. Najczęściej powyższe cechy metodologiczne prezentuje rozdział pracy związany 
z samodzielnymi badaniami autora. Ten element pracy warto zredagować w postaci naj-
doskonalszej jak tylko potrafimy i przekazać promotorowi do przeczytania187.

Główne metody w procesie poznania to opracowanie pozyskanych 
danych. Po zebraniu i opracowaniu materiałów do pracy awansowej, np. 
doktorskiej, należy je poddać przetworzeniu, a uzyskane wyniki usystema-
tyzować. Obydwa etapy dociekań naukowych – przetwarzanie i systematy-
zowanie – obfitują w metody badawcze, które adept nauki powinien znać 

186 Z. Szkutnik, Metodyka..., dz. cyt., s. 139.
187 Tamże.
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i umieć opracować samodzielnie, i/lub znane uprzednio dostosować do 
swoich potrzeb oraz zastosować w procedurze poznawania. Poznaniu tych 
metod i ich zastosowaniu poświęcamy uwagę na dalszych stronach tekstu.

Analizowanie i przetwarzanie materiałów to kolejny ważny etap prac. 
W tej części pracy należy dokonać analizy, interpretacji i syntezy uporząd-
kowanych materiałów. Nie należy niczego przyjmować z góry, trzeba być 
dociekliwym i krytycznym wobec literatury fachowej. Dlatego we własnej 
pracy należy skrupulatnie zaznaczyć, które twierdzenia są oryginalnymi 
osiągnięciami autora. Należy unikać dosłownego przepisywania lub tłuma-
czenia całych fragmentów cudzych prac. Wyniki rozeznania w problemie 
z literatury powinny być co najmniej osobiście ułożone/skomponowane, 
lepiej zaś – w większym stopniu przetworzone i zsyntezowane. Zaś tekst 
główny rozprawy winien być omówieniem problemów okoliczności po-
wstania wybranego źródła wiedzy, zakresu treściowego oraz oceny wiary-
godności i przydatności badawczej.

Wśród prac empirycznych bardzo często wyróżnia się także prace o cha-
rakterze replikacyjnym (dokładne powtórzenie czegoś, co jest już w jakimś 
stopniu znane). Z punktu widzenia naukowego prace te, mające do pewne-
go stopnia charakter odtwórczy, są traktowane jako mniej oryginalne, gdyż 
podejmują problem, który był już wcześniej badany188.

Panuje przekonanie, że pomiędzy teorią a praktyką zachodzi dychoto-
mia, przez co postrzega się je jako różne sfery działania, niemające ze sobą 
wiele wspólnego. Nie zgadza się z takim stanowiskiem inny autor, z którym 
się jednoczę, a który zauważa, że żadna praca koncepcyjna nie jest możliwa 
bez obserwacji praktycznych. Nadto jeszcze teoria może stać się w pracy 
mechanizmem integrującym, ramą dla argumentów i czynnikiem nadają-
cym spójność ideom189.

Opracowując stan wiedzy lub badań, należy na tyle rozlegle i głęboko 
nawiązać do wcześniejszych publikacji, aby nasza praca stanowiła kolejne – 
sprzężone z tradycją – ogniwo w rozwoju nauki. Bowiem wyrazem kultury 
naukowej jest wskazanie tych osiągnięć z przeszłości, które okazały się istotne 
dla rozwoju wiedzy o naszej wybranej problematyce. W tym celu (najzwięźlej 
już nawet we wstępie) można omówić krótko rozwój badań nad problema-
tyką objętą tematem pracy, oraz sprecyzować aktualny stan badań (literatura 

188 W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii..., dz. cyt., s. 17.
189 Z. Szkutnik, Metodyka..., dz. cyt., s. 139. Por. też: P. Oliver, Jak napisać..., dz. cyt., s. 157–158.
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istotna) i jego rodzaje, stanowiska i znaczenie dla podjętego tematu (kwestie 
wątpliwe, otwarte, braki wymagające uzupełnień). Przy tym ważne, aby do-
konywać problemowego przeglądu stanu wiedzy, czyli tematycznie, raczej na 
drugim miejscu stawiając nazwiska autorów, które dokumentujemy w apa-
racie przypisów. Na wymienianie ich także w tekście właściwym winniśmy 
sobie pozwalać tylko w przypadkach ich szczególnie ważkiego wkładu w stan 
wiedzy. Manierą stylistyczną, która zaburza percepcję, okazuje się nieznośna 
wymienianka nazwisk: XY stwierdził, YZ zauważył itp.

Nie należy jednak streszczać poszczególnych opracowań. Stan piśmien-
nictwa powinno się ująć całościowo i krytycznie. Należy natomiast wskazać 
stopień wykorzystania źródeł w omawianych opracowaniach, co ma wpływ 
na jakość tych opracowań. Dobre przedstawienie stanu badań ułatwia zro-
zumienie potrzeby i sensu podjętych badań, czyli ukazuje nowatorstwo da-
nego tekstu i wkład jego autora.

Analiza, a potem synteza, są najistotniejszymi metodami przetwarzania 
materiałów. Wynika to z tego, że każde badanie naukowe polega albo na 
rozbiórce złożonego problemu na części składowe, albo też na łączeniu pro-
stych faktów, zdarzeń w jednolitą całość. Analiza więc to metoda badania 
naukowego polegająca na rozłożeniu badanego problemu na części składowe 
i badaniu każdej części osobno lub wykryciu składników, lub na myślowym 
rozczłonkowaniu za pomocą logicznej abstrakcji. Rozróżnia się analizę ele-
mentarną, przyczynową i logiczną. Analiza elementarna ma charakter opiso-
wy, polega na rozkładaniu przedmiotu badań na elementy bez dopatrywania 
się wzajemnych stosunków między nimi. Ten rodzaj analizy jest zabiegiem 
przygotowującym analizę przyczynową, choć może on mieć samoistną war-
tość praktyczną. Czyli wówczas pytamy, z czego składa się poznawany przed-
miot naszych zainteresowań. Analiza przyczynowa (zwana też funkcjonalną) 
bada związki między składnikami danego zjawiska pod względem przyczyn 
i skutków. Stąd też często nazywana jest analizą przyczynowo-skutkową, za-
leżnościową. Wtedy pytamy, od czego zależy nasz przedmiot poznania i jakie 
niesie konsekwencje, następstwa. Natomiast analiza logiczna polega na roz-
kładaniu złożonych przedmiotów badań na ich części składowe z uwzględ-
nieniem ich stosunków logicznych. Szukanie odpowiedzi metodą tego rodza-
ju analizy chroni nas przed błędami rozumowania i argumentacji.

Synteza zaś – to składanie, zestawienie, ujmowanie czegoś jako całości 
(łączenie różnych pojęć w jedną całość). Synteza opiera się w dużym stop-
niu na kojarzeniu. Podobnie jak analiza, dzieli się również na elementarną, 
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przyczynową i logiczną. Elementarna jest odwróceniem analizy, ma dru-
gorzędne znaczenie. Synteza przyczynowa stwarza pomost pomiędzy po-
przednikiem a następnikiem. W tym rodzaju syntezy łączymy otrzymane 
w drodze analizy elementy w inny sposób. Im przebieg syntezy bardziej 
różni się od analizy, z której wzięła swój początek, tym doskonalsza jest 
z reguły nowa postać. Synteza zawsze uogólnia, analiza zaś ciąży w kierun-
ku specjalizacji. Synteza ma ogromne znaczenie teoretyczne i praktyczne. 
Jest jako metoda badań podstawą wszystkich osiągnięć cywilizacji.

Czym innym jest wyłączanie i włączanie cech. I tak abstrahowanie (łac. 
abstrahere  – odciągać, odrywać) jest wyodrębnianiem czegoś ze zbioru, 
z pozostawieniem reszty elementów. Wyróżnia się wyłączanie (abstraho-
wanie) odosabniające, inaczej izolujące, oraz wyłączanie (abstrahowanie) 
uogólniające, inaczej generalizujące. Abstrahowanie odosabniające pole-
ga na oddzielaniu jednego lub więcej składników i poddanie ich badaniu. 
Abstrahowanie uogólniające natomiast sprowadza się do pomijania cech 
indywidualnych, a wybierania cech wspólnych dla całej grupy, przyjmując, 
że są to więc cechy ogólne.

To z abstrahowania wyłaniają się zasady i prawa naukowe. Są one prze-
cież uogólnieniem powtarzających się dostrzeżonych faktów, zjawisk, twier-
dzeń i prawidłowości. To właśnie analiza i synteza pozwoliły człowiekowi 
myśleć abstrakcyjnie, to znaczy oderwać się od cech drugorzędnych, a wy-
odrębnić to, co jest istotne. Dzięki temu ludzki umysł posiada możliwość 
obejmowania coraz rozleglejszego i pełniejszego zakresu wiedzy, a przy 
tym jednocześnie wiązania i koordynacji dawnych osiągnięć z nowymi.

Pora, choć bardzo krótko, zająć się kardynalnym zagadnieniem metodo-
logii – rozumowaniami. Istnieje szereg sposobów traktowania, pojmowania 
rozumowań, a co za tym idzie – ich klasyfikacji. W najszerszym znaczeniu 
rozumowanie jest to przechodzenie od poznawczego uznania jednych zdań, 
zwanych racjami, do poznawczego ustosunkowania się do innych zdań, 
zwanych następstwem rozumowania. Ten kierunek  – od racji do następ-
stwa – może być zgodny z kierunkiem wynikania lub też przeciwny190.

O ile w 1) pracach deskryptywnych przeważa charakter indukcyjny, o tyle w drugim 
rodzaju prac empirycznych – 2) pracach eksplanacyjnych – dominuje raczej postępowa-
nie dedukcyjne. Problematyka tych prac dotyczy związków i zależności przyczynowych 

190 J. Broda, A. Polewczyk, J. Rąb, Podstawy metodologii nauk, Gliwice 2001, s. 66 i 82.
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zachodzących pomiędzy zjawiskami. Prace o tym charakterze wymagają szerszej pod-
stawy literaturowej, pozwalającej formułować założenia (hipotezy) i określać warunki 
ujęć modelowych problemu. (Tego typu ujęcia występują stosunkowo rzadko wśród 
prac magisterskich)191.

Zwróćmy jeszcze w tych kontekstach uwagę na indukcję i dedukcję, 
które są funkcjami myślenia. Dedukcja (drogą od ogółu do szczegółu) to 
wnioskowanie zgodne z kierunkiem wynikania logicznego (wprowadza-
nie). Indukcja (od szczegółu do ogółu) to wyciąganie wniosku z przesłanek. 
Indukcja prowadzi od faktów do syntezy. Natomiast zauważmy przy tym, 
iż synteza jest przesłanką dedukcji, czyli wyprowadzania logicznych wnio-
sków z twierdzeń o charakterze aksjomatycznym.

Indukcja (z łac. inductio  – wyprowadzenie) jest to rozumowanie po-
legające na wyprowadzeniu wniosków ogólnych z przesłanek będących 
szczególnymi przypadkami tych wniosków. W naukach empirycznych in-
dukcja jest metodą badawczą prowadzącą do uogólnień na podstawie eks-
perymentów i obserwacji faktów oraz formułowania i weryfikacji hipotez. 
Indukcja jest odpowiednikiem empirycznej metody badawczej (sprawdze-
nie twierdzenia opiera się na doświadczeniu). Dedukcja natomiast jest od-
powiednikiem metody racjonalistycznej (opiera się na przyjęciu z góry tzw. 
pewników i rozwijanie ich logicznych następstw).

W pracach naukowo-badawczych, a taki charakter ma dysertacja na-
ukowa, np. doktorska, posługujemy się z reguły jedną i drugą metodą. Rzecz 
w tym, aby doktorant czynił to świadomie, zdając sobie sprawę, że indukcja 
jest też wnioskowaniem, ale jest to proces odwrotny, a mianowicie – kiedy 
uzasadnia się dobieraniem racji do następstw. Indukcja jest tłumaczeniem 
przyczyn wywołujących owe następstwa i dowodzeniem, że wprowadzona 
racja jest zasadna, słuszna. Indukcja jest na wskroś empiryczna, związana 
ze spostrzeżeniami i doświadczeniami. Z tych spostrzeżeń i doświadczeń 
buduje się wnioski w postaci hipotez. Ze zbudowanych przez indukcję hi-
potez dedukcja wyprowadza wnioski, przechodząc od racji do następstw. 
Ważne, iż nie można mówić o przewadze jednej metody nad drugą, albo-
wiem obydwie uzupełniają się wzajemnie. 

Istotny jest w poznaniu naukowym proces myślenia przez analogię, jak 
w naszym rozważaniu pisarstwa literackiego i naukowego, pedagogicznego. 

191 Tamże, s. 142.
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Przez analogię rozumiemy podobieństwo, zgodność, równoległość cech. Ro-
zumowanie przez analogię to przenoszenie twierdzeń o jednym przedmiocie 
na inny na podstawie zachodzących między nimi podobieństw. Analogia – 
uwaga – jest procesem pośrednim między indukcją a dedukcją, przenoszone 
są bowiem spostrzeżenia z jednego przedmiotu na drugi. Jeśli dedukcja jest 
dobieraniem następstwa do racji, a indukcja racji do następstwa, to analogia 
poszukuje wspólnej racji między przedmiotami, sytuacjami czy procesami. 
Zważmy jednak, iż analogia nie ma siły dowodowej, jej znaczenie jest głów-
nie naprowadzające lub – na podstawie podobieństw – „przenoszące”/prze-
konujące, w obu tych funkcjach stosujemy ją też w naszej książce. 

Z istoty analogii wynika, że może ona być zupełna (całkowita), jeśli 
zjawiska, procesy, przedmioty itp. są porównywalne. Analogia może być 
niepełna, jeśli porównywane przedmioty mają niewiele cech wspólnych. 
Zdaniem wielu metodyków jest ona metodą bardzo płodną (często myli 
się z aluzją czyli wzmianką, napomknięciem, mającym wywołać określone 
skojarzenia; danie do zrozumienia, poruszenie jakiejś sprawy nie wprost). 
Analogia ma tylko pośrednie znaczenie; ilustruje, ale nie udowadnia. Do-
wodów trzeba szukać w rzeczywistości społeczno-pedagogicznej.

Możliwe jest ilościowe i jakościowe ujmowanie problemów; ilościowe 
traktowanie wyników poznania to również metoda badawcza. Opiera się 
głównie na matematyce i pochodnych od niej innych dyscyplin nauko-
wych, takich jak: statystyka, ekonometria itp. Jest bardzo dużo zwolen-
ników stosowania metod matematycznych w pracach awansowych, np. 
doktorskich. Niewątpliwie są one niezbędnym elementem wywodów na-
ukowych i wzbogacają w istotny sposób treść rozprawy. Stosując matema-
tykę statystyczną, trzeba najpierw jednoznacznie ustalić fakty, uchwycić ich 
natężenie i zróżnicowanie, aby móc później je objaśniać/tłumaczyć i oce-
nić. Aktualny rozwój matematyki narzuca sąd, iż dyscyplina ta wychodzi 
naprzeciw postulatom nie tylko nauk społeczno-ekonomicznych, lecz rów-
nież pozostałym dyscyplinom naukowym; bez zastosowania matematyki 
w bardzo wielu dziedzinach postęp byłby wprost niemożliwy192.

Aby badane zjawisko poddać matematycznym operacjom, trzeba sfor-
malizować merytoryczną stronę zagadnienia. Przez interpretację wyników 

192 Warto przypomnieć w tym miejscu, jak Alberta Einsteina zdumiewał proces zastosowania 
matematyki w naukach stosowanych. Mówił wprost: „Jak to się stało, że matematyka, pro-
dukt myśli ludzkiej, niezależny od doświadczenia, tak wspaniale pasuje do świata realnego?”. 
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na powrót przechodzi się od formalnego do merytorycznego ujęcia – żeby 
sprostać temu zadaniu, trzeba dysponować odpowiednią wiedzą. Bezkry-
tyczne stosowanie metod ilościowych może prowadzić do dużego zamie-
szania w toku wywodów w pracy doktorskiej. Trzeba podkreślić, że sto-
sowanie zróżnicowania ilościowego przez aparat matematyczny nigdy nie 
zastępuje i nie wypiera różnic jakościowych. Można powiedzieć, że wprost 
przeciwnie, wzbogaca i uściśla to zróżnicowanie. Zastosowanie badań sta-
tystycznych w rozprawach doktorskich występuje w opisie i wnioskowaniu 
o: strukturze zjawisk, współistnieniu zjawisk, dynamice zjawisk.

Pomijając – tymczasem – swoistość jakościowego ujmowania proble-
matyki, czym zajmiemy się osobno, przyjrzyjmy się czynnościom nauko-
wego rozpoznania rzeczywistości.

Zebrany i opracowany wstępnie materiał do pracy powinien być podda-
ny ostatecznej redukcji celem nadania mu form przydatności zarówno dla 
praktyki, jak i dla teorii. Jest to wbrew pozorom trudny i odpowiedzialny 
etap prac. Spośród wielu problemów uwagę zwrócimy najpierw tylko na 
dwa najważniejsze zadania: interpretacji i wnioskowania.

Interpretacja jest wyjaśnieniem wyników, polega na odpowiedzi, dla-
czego dany fakt miał miejsce i jakie jest jego znaczenie. Interpretację opie-
ramy zwykle (choć nie zawsze) na dotychczasowych osiągnięciach wiedzy. 
Między teorią a obserwacjami istnieją określone związki, reguły, które są 
właśnie regułami interpretacji. Informują one, które obserwacje wskazują, 
czy przewidywania są prawdziwe czy fałszywe. Prawidłowa interpretacja 
wymaga pewnych kompetencji:

 – znajomości ogólnych teorii dotyczących danego problemu,
 – umiejętności uzasadniania,
 – dysponowania faktami,
 – sformułowania logicznego wniosku z teorii i znanych faktów.

Poprawność w pracy naukowej polega na zgodności interpretacji z pra-
wami nauki i naukowymi metodami badań. Interpretacja szczegółowa po-
lega na umiejętności wyjaśniania: tablic, wykresów, liczb, wniosków, tez 
i hipotez. Fakty bez interpretacji są martwe, dopiero ona, nawiązując do 
całokształtu wiedzy, dodaje im barwy życia193.

193 Interpretacje, komentowanie i wyjaśnianie materiałów poznawczych zob. K. Duraj-Nowa-
kowa, Studiowanie literatury przedmiotu, Kraków 2012, s. 190–256.
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Duży wpływ na przebieg tworzenia pracy ma pracowitość i umiejętność pisania, którą 
wyrabia się przez upór, cyzelowanie zdań, kilkakrotne sprawdzanie, czy myśl wyrażono 
zwięźle i jasno przy użyciu właściwych słów. Powodzenie w tym zakresie osiąga się 
pracowitością, dociekliwością i systematycznością, zdolności są tu tylko elementem 
uzupełniającym194.

Te cechy i umiejętności będą szczególnie przydatne w toku autokorekty 
opracowania.

Doniesienie o pozyskanych wynikach

W badaniach ilościowych wspomniana zasada ulega wzmocnieniu: naj-
pierw referuje się wyniki, potem (często w odrębnej części) podaje ich in-
terpretację. Interpretacja polega na:

•  odniesieniu wyników do hipotezy lub pytania i wyciagnięciu wnio-
sków, które popierają, kwestionują lub modyfikują twierdzenia teorii, 
ukazują nowe perspektywy teoretyczne, czy wreszcie rekomendują 
lub odrzucają rozwiązanie praktyczne;

•  ocenie prawomocności wyników.
W doniesieniu z badań weryfikujących teorię interpretacja polega na 

określeniu relacji między wynikiem a hipotezą, a zatem i teorią, z której ją 
wyprowadzono.

Jeśli wynik potwierdza hipotezę, wystarczy sformułować stosowny wniosek i przejść 
do oceny jego prawomocności. Uzyskanie wyniku, który jest statystycznie istotny, ale 
odwrotny do przewidywanego, często pobudza badacza do gorączkowego wymyślania 
ubocznych okoliczności, które miałyby tłumaczyć, dlaczego wynik nie jest taki, jak trze-
ba, czyli do prób unieważnienia go. To zły zwyczaj. Wyraża się w nim postawa z gruntu 
nienaukowa: że z góry wiadomo, jak się rzeczy mają. Skoro liczy się tylko jeden, oczeki-
wany wynik, prowadzenia badania traci sens. Dlatego wynik przeciwny do oczekiwanego 
należy traktować jako wyzwanie do przemyślenia teoretycznych podstaw hipotezy. Jeśli 
zostanie podjęte, pozorna porażka może podsunąć pomysły teoretyczne i hipotezy, które 
otworzą nowy rozdział poznania naukowego195.

194 Z. Szkutnik, Metodyka…, dz. cyt., s. 139.
195 Tamże, s. 225.
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Natomiast

Uwagi szczególnej wymagają materiały pozyskane z badań empirycznych. Najmniej wy-
godna jest tu pozycja autora, który nie uzyskał wyników istotnych statystycznie. Może 
to świadczyć, że w zbadanej rzeczywistości nie ma przewidywanych związków, albo są, 
tylko źle ich szukano. W większości przypadków nie można, niestety, rozstrzygnąć, które 
z tych wyjaśnień jest trafniejsze. Dlatego badacz powinien poprzestać na konkluzji, że 
badanie nie dostarczyło podstaw do przyjęcia hipotezy. Zarówno powątpiewanie o teorii 
jak i zapewnienie, że badanie ujawniłoby oczekiwany związek, gdyby tylko próba była 
większa, test lepiej dobrany, badani bardziej zaangażowani itp., trzeba uznać za błędne196.

Osobne miejsce trzeba poświęcić teoretycznym lub metodologicznym 
implikacjom nieoczekiwanych wyników pobocznych – jest bowiem możli-
we, że są one ścieżką do interesującego odkrycia. Należy jednak pamiętać, 
że związkom ujawnionym „przy okazji” nie przysługuje ten sam poziom 
pewności, co związkom opisanym w hipotezie, i że muszą być one potwier-
dzone w nowym, specjalnie w tym celu zaplanowanym badaniu.

Jeśli badanie miało charakter eksploracyjny, interpretacja polega na 
ukazaniu perspektyw teoretycznych, które otwierają wyniki, a nawet na-
szkicowaniu nowej teorii. Weryfikacja tej teorii wymaga przeprowadzenia 
niezależnych badań weryfikacyjnych. Wyniki badania praktycznego inter-
pretuje się w odniesieniu do potrzeb badanej praktyki. Trzeba pamiętać, 
podkreśla naukowiec197, że praktyka jest zawsze bardziej złożona niż ta jej 
część, którą uchwyciliśmy w badaniu, dlatego przed rekomendowaniem 
określonego rozwiązania trzeba się zastanowić:

• Czy wynik jest dostatecznie mocny? Błędem jest utożsamienie istotności statystycznej wy-
niku z istotnością praktyczną. Wynik istotny w pierwszym znaczeniu może być nieistotny 
w drugim, jeśli różnice między grupami lub współczynniki determinacji są niewielkie. 

• Czy w istniejącej praktyce są zasoby niezbędne do powodzenia rekomendowanych 
rozwiązań? Sukces eksperymentu metodycznego mógł się wziąć stąd, że brali w nim 
udział nauczyciele o szczególnych kwalifikacjach lub że zastosowane specjalne wypo-
sażenie. Czy można znaleźć (lub wykształcić) takich nauczycieli w przeciętnej szkole? 
Czy można zakupić wyposażenie?

• Jakich zmian należałoby dokonać w dziedzinie prawa, organizacji i finansowania prak-
tyki, by rekomendowane rozwiązanie wprowadzić w życie?

196 Tamże, s. 228–229.
197 Tamże, s. 229.
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• Jaki byłby koszt wprowadzenia wszystkich tych zmian w planowanej skali?
• Jakie skutki uboczne pociągnęłyby za sobą wszystkie te zmiany? Czy spowodowałyby 

lawiny zakłóceń i trudności, które przysłoniłyby korzyści z wprowadzenia rekomendo-
wanego rozwiązania?

Doniesienia (np. pedagogiczne) czasem grzeszą przeciw tym zasadom. 
Wystarczy, że badacz zbierze garść danych, które zdają się przemawiać za 
pewnym rozwiązaniem, a już gromko domaga się przebudowy praktyki 
oświatowej w skali całego kraju. Trudno nie zauważyć, że obniża to autory-
tet rekomendacji naukowych.

Ostatnim ogniwem interpretacji jest ocena prawomocności wniosków. Zazwyczaj przy-
pomina ono dyskusję z wyimaginowanym krytykiem. Badacz podnosi różne zarzuty 
przeciw swoim wnioskom – jedne uznaje, inne odpiera. Jeśli próba była niereprezen-
tatywna, trafność zewnętrzna sytuacji eksperymentalnej wątpliwa, przebieg badania za-
kłócony przez zewnętrzne okoliczności, pomiary mało rzetelne, wyniki kapryśne (…), 
trzeba a o tym szczerze napisać. Mocnym świadectwem prawomocności wniosków jest 
zgodność wyników z wynikami wcześniejszych badań.

Interpretację często kończy stereotypowe zdanie: „ostateczne potwierdzenie tych 
wniosków wymaga dalszych badań”. Należy się go wystrzegać, chyba że towarzyszą mu 
konkretne sugestie, w jakim schemacie przeprowadzić nowe badanie, jak udoskonalić 
pomiary itp.198.

W pracach naukowych ważne są stwierdzenia wartościujące/oceniające. 
Istotne jest też wykazanie, że autor ma świadomość ograniczeń przeprowa-
dzonych przez siebie badań. Większość badań można określić jako „zależ-
ne od sytuacji” lub „zależne od kontekstu”. Oznacza to, że choć wyniki mają 
szerokie zastosowanie, badaczowi trudno ocenić, w jakim stopniu są one 
warunkowane przez lokalizację badań. Łatwo to wykazać w naukach spo-
łecznych. Można dołączyć zastrzeżenia do wyników badań dla wykazania, 
że autor miał przynajmniej świadomość takiego ograniczenia.

Żaden projekt badawczy nigdy nie dostarcza „ostatecznych odpowie-
dzi” rozwiązujących dany problem, toteż zwykle można prowadzić badania 
dalej. Zatem w konkluzji można wskazać jeszcze otwarte kwestie: 

1. Strategie, objaśniające metodykę zdobywania wyników przedstawio-
nych badań;

198 Tamże, por. także: J. Apanowicz, Metodologiczne..., dz. cyt., s. 82–83.
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2. Problemy dla dalszych badań w zbliżonych tematycznie układach 
zagadnień.

Świadomość takich możliwości świadczy o tym, że badacz ogarnia my-
ślą szersze horyzonty niż jedynie problemy związane z tematem jego 
badań.

Opracowanie sprawozdania zamykają dodatki/załączniki, czyli anek-
sy. Ta część doniesienia w postaci aneksów jako z jednej strony materia-
łów pomocniczych, z drugiej – zasadniczych, jako świadectw zastosowa-
nych procedur badawczych, występuje głównie w pracach dyplomowych 
i monografiach. W aneksie zamieszcza się w pełnym brzmieniu instrukcje 
wprowadzające oddziaływania eksperymentalne, materiał bodźcowy, w do-
świadczeniach arkusze obserwacji, kwestionariusze itp. Jeśli zamieszcza się 
także zbiorcze zestawienie surowych danych, trzeba pamiętać o usunięciu 
nazwisk badanych osób i innych nazw własnych pozwalających rozpoznać 
teren badania.

Omawianie doniesienia/sprawozdania naukowego ilustrujemy bliżej 
w jego najmniejszej objętościowo formie, swoistej miniaturze dysertacji/
rozprawy/studium. Taką popularną formą jest referat wygłaszany na semi-
narium, dlatego wypunktujemy kwestie istotne dla jego treści i postaci pi-
sarskiej wypowiedzi/tekstu:

 – przygotowanie notatek do referatu,
 – streszczenie materiału dowodowego i argumentacja,
 – objętość i struktura referatu,
 – odsyłacze,
 – obiektywizm,
 – pisanie referatu przeznaczonego do prezentacji ustnej (przygotowa-

nie dodatkowych argumentów), 
 – jakie kryteria zostaną zastosowane przy ocenie referatu?

Swoistość materiału ilustracyjnego i jego przedstawienie stanowi odpo-
wiedź na pytanie, jak komponować ilustracyjną stronę opracowania.

Wprowadzanie poprawek i redagowanie tekstu

Czytanie i redakcyjna korekta tekstu na etapie zbliżania się do finiszu 
zabiegów stawia przed autorem wymagania. Dlatego pozwólmy się prze-
konać, że:
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Po napisaniu pierwszej wersji tekstu pracy trzeba skrzętnie przeczytać całość, wyno-
towując uwagi o zauważonych uchybieniach, powtórzeniach, analizując poprawność 
zasadniczego podziału dzieła na części, dobór i trafność tytułów, a także potrzebę dodat-
kowej podbudowy materiałem dokumentacyjnym lub literaturą. Dokonujemy więc we-
ryfikacji merytorycznej, która oznacza poszukiwanie błędów i usterek rzeczowych, przed 
którymi szczególnie należy strzec własną pracę.

W dogodnym czasie dokonujemy ponownej, bardziej szczegółowej korekty tekstu, 
usuwając zarazem błędy stylistyczne, leksykalne, gramatyczne, interpunkcyjne i for-
malne. Przyglądamy się więc pod tym kątem konstrukcji zadań, szykowi wyrazów oraz 
zasobowi użytych słów, starając się przebudowywać zdania tam, gdzie to konieczne na 
bardziej zwięzłe.

Za przekonujący argument do zastanowienia się nad odpowiedzialnymi zadaniami 
korekt i adiustacji mają posłużyć spisy kwestii dotyczące tej problematyki. Oto jeden 
z autorów proponuje rozmyślania nad kwestiami następującymi:
1. Artykuł naukowy

Pierwsza próba. Jak zacząć?
Druga wersja, czyli jak stworzyć spójną całość
Trzecia wersja, czyli czytelność
Wersja ostateczna

2. Artykuł przeglądowy
3. Praca na seminarium lub konferencję

Słowo pisane i słowo mówione
Prezentacja ustna
Seminarium o seminariach

4. Rady dla studentów: sprawozdania i przeglądy
Raporty 
Przeglądy i eseje

5. Praca dyplomowa
Forma i układ pracy dyplomowej
Pisanie pracy dyplomowej – szkic roboczy199.

Inny specjalista doradza przemyślenie następujących składników/
aspektów opracowania tekstu: 

 – sprawozdanie i redagowanie, 
 – pomoc wykładowcy, 
 – co wolno, a czego nie wolno wykładowcy,
 – prezentacja i układ pracy,
 – używanie komputera,
 – pamiętaj o czytelniku,

199 D. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, przeł. K. Perz, Wrocław 1995, s. 13–128.
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 – zagadnienia etyczne (odniesienia do innych kultur, odniesienia do 
płci),

 – sprawdzanie odsyłaczy,
 – łączenie części pracy (nie dezorientuj czytelnika),
 – wydruk ostatecznej wersji,
 – oprawa i rozpowszechnienie200.

Natomiast jeszcze inny fachowiec proponuje rozważanie następujących 
zagadnień:

 – wersja pierwsza, druga i… następne:
 – charakterystyczne cechy prac akademickich,
 – pierwsza wersja,
 – problemy podczas pisania, 
 – redakcja pierwszej wersji,
 – Lista kontrolna pierwszej wersji pracy,
 – praktyczne rady – uwagi to dwie kwestie:

Pytanie 1. Czy treść jest intelektualnie przekonująca?
Pytanie 2. Czy praca brzmi przekonująco?

 – różnice między dyscyplinami naukowymi.
 – wprowadzenie poprawek:
 – lista kontrolna wprowadzania poprawek do prac pisemnych.

Praktyczne rady innego autorstwa na temat redakcji tekstu całościowo 
dotyczą kwestii następujących:

•  format pracy,
•  poprawność językowa,
•  cytaty,
•  przypisy,
•  bibliografia,
•  streszczenie,
•  wprowadzenie poprawek za pomocą komputera201.
Natomiast redagowanie tekstu dotyczy układu cząstek opracowania 

z uwzględnieniem zasad hierarchii i poprawności wykonania. Omówione 
dotychczas fazy/czynności można zatem określić jako etap przygotowawczy 

200 P. Oliver, Jak pisać…, dz. cyt., s. 163–181.
201 J. Clanchy, B. Ballard, Jak pisać…, dz. cyt., s. 58–83.
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do pisania pracy. Etap ten jest bardzo ważny, a prawidłowy przebieg prze-
widzianych w nim działań warunkuje w znacznej mierze pomyślny wynik 
całej pracy. Toteż zainwestowany w niego wysiłek jest ze wszech miar opła-
calny. Zarówno trafne sformułowanie tematu, jak i poprawne sporządzenie 
roboczej wersji planu, a także dobór i wykorzystanie literatury sprawiają, 
że kolejna faza czynności, tj. redagowanie tekstu, staje się znacznie mniej 
skomplikowana i kłopotliwa.

Tworzenie tekstu obejmuje pięć faz: prace przygotowawcze, prace z ma-
teriałem, zaplanowanie tekstu, obróbka materiałów, pisanie właściwe oraz 
korekta. Fazy ostatnie nie są wcale mniej ważne od pozostałych. Pierwszy 
zapis to bowiem jedynie wstępna, robocza wersja ostatecznej wypowiedzi. 
Wymaga on jeszcze przeczytania, poprawienia, przeredagowania. Na to 
oszlifowanie nie można żałować czasu, ponieważ właśnie dzięki niemu po-
wstają teksty rzeczywiście dobre202.

Układ treści z materiałów zależy od cech związków i zależności, jakie 
zachodzą między składnikami opisu. Możemy więc przyjąć występowanie 
następujących struktur tekstu:

1) struktura opisu rodzajowego i szeregującego,
2) struktura wyjaśniania,
3) struktura uzasadniania,
4) struktura sprawdzania203.
W pracach pisemnych z zakresu nauk o wychowaniu formułujemy zda-

nia wartościujące, które nie występują w wymienionych strukturach, np. 
U. Morszczyńska przyjęła, że można oceny pomieścić w strukturze wyjaś-
niającej204, ale są racje, które każą wyodrębnić jeszcze i dalszą w naszym 
katalogu – piątą strukturę, tj. wartościowania. 

Przychodzi pora na etap finalny. Trzeba wziąć pokreślone kartki (kartki 
muszą być pokreślone – jeżeli nie są, to znaczy, że nie zrobiono porządnej 
korekty!) i na ich podstawie napisać wersję ostateczną205. Czyli doradzamy 
prace raczej na wersji papierowej tekstu. Zadania końcowego etapu tworze-
nia pracy to na finiszu kontrola pełnej wersji tekstu.

202 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 185.
203 Por. U. Morszczyńska, Rola elementów metodologii nauk w treściach nauczania, Katowice 

1992, cyt. za: W. Zaczyński, Poradnik autora…, dz. cyt. s. 36.
204 Taż, tamże, s. 70–72. 
205 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, s. 186.
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Jak rozpocząć pisanie tekstu? Wielu autorów prac, np. dyplomowych, 
uważa, że należy pisać po kolei, tj. najpierw wstęp, potem rozwinięcie itd. 
Praktyka dowodzi, że nie jest to koncepcja najbardziej słuszna. Można 
wprawdzie napisać najpierw roboczy szkic wstępu, ale nie należy koncen-
trować na nim swej głównej uwagi. Tak czy inaczej, w większości przypad-
ków do wstępu wypadnie powrócić na końcu prac pisarskich. Może się 
przecież okazać, że do niektórych rozdziałów autor – mimo wysiłków – nie 
zdołał zdobyć dostatecznej ilości lub jakości materiałów. Bywa, że zakła-
dane tezy/hipotezy nie dadzą się należycie uzasadnić i/lub udowodnić, 
w związku z czym dociekania autora muszą pójść inną drogą.

Najlepiej jest więc najpierw przeanalizować całokształt materiału i usta-
lić w nim najważniejszy element, tj. ogniwo podstawowe. Najczęściej ta-
kim ogniwem jest jeden rozdział czy nawet jego fragment, zwykle związany 
z samodzielnymi studiami i/lub badaniami autora. Ten element pracy war-
to zredagować w postaci rozwiniętej możliwie wcześnie i przesłać promo-
torowi do przeczytania. Dobrze jest przygotować go na najbliższe semina-
rium i poddać pod dyskusję w zespole206.

Niezłe niekiedy wyniki daje także udostępnienie tego fragmentu do 
przeczytania komuś bliskiemu, nawet gdyby nie był on specjalistą w da-
nej dziedzinie. Taki bezstronny recenzent nie udzieli nam prawdopodob-
nie cennych wskazówek o charakterze merytorycznym (naukowym), może 
jednak zaopiniować tekst pod kątem jego komunikatywności.

W pracy dyplomowej zachodzi nieraz potrzeba przytoczenia cudzych twierdzeń, myśli 
lub wypowiedzi. Posługujemy się wówczas cytatem, czyli dosłownym przytoczeniem 
tekstu innego autora, umieszczając go w tekście głównym lub w przypisie, przez co 
tekst zasadniczy zyskuje na zwartości i przejrzystości. Wprowadzenie cytatów czyni 
wypowiedź wielowarstwową, wzbogacając tym samym znaczeniową zawartość pracy. 
Jest też przejawem stosunku autora dysertacji do dokonań wcześniejszych, sposobem 
usytuowania pracy w dotychczasowych badaniach.
Dosłownie przytaczanie cytatów jest uzasadnione tylko w niektórych sytuacjach, 
a mianowicie:
• w celach polemicznych z przedstawionymi w cytacie poglądami lub danymi; przyta-

czamy wówczas zdanie, z którym się nie zgadzamy, aby uniknąć zarzutu tendencyjne-
go odczytania tekstu;

206 W. Kobyliński, Organizacyjne i metodyczne problemy pisania pracy dyplomowej, Warszawa 
1980, s. 59.
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• gdy cytowane zdanie wypowiedział autorytet naukowy i w szczególny sposób podbu-
dowuje ono nasze stanowisko, tezy lub uzasadnia podjętą przez nas decyzję;

• gdy cytatem jest definicja, charakterystyczny zwrot lub wyjątek z aktu prawnego albo 
uogólnienie z literatury i wszystko to może służyć doprecyzowaniu ujęcia jakiejś kwe-
stii w pracy207.

Na etapie redagowania tekstu  – w zakresie wykorzystania uprzednio 
zgromadzonych notatek – większą przydatność dla piszącego pracę mieć 
będzie kartka z notatką dosłowną niż streszczenie cudzych myśli własnymi 
słowami. Tak jest istotnie. Wykorzystując cudzy tekst w formie streszczo-
nej, narażamy się na niebezpieczeństwo popełniania błędów przez dokona-
nia uproszczeń czy nawet zniekształceń cudzych myśli. Jest to niebezpiecz-
ne zwłaszcza wtedy, gdy prowadzimy z kimś polemikę. Cudze myśli trzeba 
przytaczać rzetelnie, podawać wiernie ich źródło. Gdy zachodzi potrzeba, 
lepiej jest streścić je dopiero w momencie redagowania pracy niż w fazie 
zbierania materiałów.

To samo dotyczy cytowania jakiejś myśli za kimś (z łac. citato – wezwa-
nie, odwołanie; citare – przywołać). Niedopuszczalne jest pozorowanie, że 
czytało się oryginał, jeśli dane dzieło znamy z cudzych opracowań. Jest to 
zabieg ryzykowny, bowiem w tekście, z którego korzystamy, mógł wkraść 
się błąd drukarski, np. w cytowaniu strony. Powtórzenie błędu stawia auto-
ra w dwuznacznym świetle i wzbudza nieufność do wartości całości dzieła.

Cytat jest to dosłowne odtworzenie w tekście lub przypisie wyrażeń, 
zdań fragmentów prac, które stanowią źródła bądź przyczynki do opraco-
wanego tekstu.

Cytaty spełnią konkretne funkcje w tekście, cytuje się, aby:
a) wyrazić ważną definicję czy opinię w sensie dosłownym;
b) uzasadnić własną opinię;
c) przeciwstawić się czyjemuś zdaniu – trzeba je wówczas zacytować;
d) przedstawić charakterystyczne wywody, poglądy danego autora;
e) zaprezentować zdania wymagające konkretnych komentarzy.
Należy bronić się przed dwiema skrajnościami: bądź kompletnym 

brakiem cytatów w pracy, bądź też nadmiernym ich mnożeniem w celu 
albo objętościowego rozszerzenia pracy, albo też nadmiernego ukazywa-
nia swojej erudycji. Ten ostatni przypadek nazywa się w nauce erudycyjną 

207 Z. Szkutnik, Metodyka…, dz. cyt., s. 145.
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ostentacją. Ale może też być dowodem dbałości o udokumentowanie po-
glądów cytowanych autorów. Może ponadto urozmaicać styl wypowiedzi 
odmiennym ujęciem przez innych fachowców.

W praktyce warto uwzględniać sugestie fachowca, czego nie cytować:
a) spraw oczywistych;
b) zdań, które mają charakter ogólnych wprowadzeń;
c) zdań ozdobników.
Należy cytować raczej ostatnie  – najnowsze  – wydanie danej książki. 

Można oczywiście cytować inne, ale po to, aby na przykład pokazać ewolu-
cję myśli danego autora208.

Warto zamyślić się nad uwagami na temat redagowania maszynopisu tekstu 
opracowania w wydawnictwie, aby na tym tle lepiej postrzegać własne zadania 
i odpowiedzialność autora. Redagowanie merytoryczne utworu w wydaw-
nictwie sprzyja jakości przygotowania go do publikacji. Sytuacje, w których 
wydawnictwo dysponuje lub może dysponować wytrawnym redaktorem, 
będącym równocześnie specjalistą w dziedzinie, której dotyczy dzieło, na-
leżą do rzadkości i autor liczyć na to w zasadzie nie może.

Sprawa wygląda inaczej wówczas, gdy wydawca przygotowuje do druku 
dzieła o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, pisane dla szerokiego kręgu 
odbiorców i wydawane w postaci podręczników szkolnych, literatury po-
pularnonaukowej lub zawodowej przeznaczonej dla osób ze średnim lub 
podstawowym przygotowaniem. Z opieki merytorycznej nad tego rodzaju 
publikacjami w wydawnictwie zrezygnować nie można. Jeśli książka jest 
przeznaczona dla osób mniej wprowadzonych w temat, im założony poziom 
wykształcenia kompetencji czytelników jest niższy, tym jej opracowanie re-
dakcyjne pod względem merytorycznym powinno być bardziej wnikliwe.

Nie ulega wątpliwości, że umiejętność merytorycznego opracowania 
tekstu przeznaczonego do druku należy do szczególnych kompetencji do-
brego redaktora. Wymagana przy tym cierpliwość i sumienność, biegła zna-
jomość wielu norm, a przede wszystkim umiejętność dosłownego czytania 
tego, co napisane (nie zaś interpretowanie tekstu zgodnie z jego zamierzoną 
treścią) – to cechy redaktora częściowo wrodzone, częściowo nabyte ciężką 
pracą. Nie każdy autor je ma, a do porządnego wydania każdej książki są 
one niezbędne. Na ogół musi je posiadać redaktor wydawniczy209.

208 H. Seweryniak, Metodyka…, dz. cyt., s. 73.
209 B. Osuchowska, Poradnik redaktora i autora: nauki ścisłe i technika, Warszawa 1988, s. 29.
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Jak zanalizować przebieg pracy nad kolejnymi wersjami tekstu, zastano-
wimy się nad typowymi problemami związanymi z pisaniem i sugerujemy 
kilka strategii pokonania ich. Najważniejsze kwestie:

1. Musisz przygotować dwie wersje każdej pracy.
2. Pierwszą wersję pierwszej dla siebie – chcesz dowiedzieć się, co naprawdę musisz. 
Kolejne wersje piszesz dla odbiorcy, musisz więc dostosować zawartość i styl do jego 
oczekiwań.
3. Twoja praca jest wypadkową celu pisania, zawartości, oczekiwań odbiorcy i konteks-
tu, w którym powstaje.
4. Musisz opracować własne sposoby opracowywania problemów, które napotkasz, pi-
sząc pierwszą wersję pracy; na przykład trudności z rozpoczęciem pisania lub zagubienie 
się we własnych rozważaniach.
5. Podczas pisania kolejnych wersji pracy powinieneś zadać sobie dwa pytania:

• Czy praca jest intelektualnie przekonująca?
• Czy brzmi przekonująco?

6. W swojej pracy powinieneś zastosować zasady logicznego i spójnego stylu, który 
omówiliśmy w poprzednim rozdziale, poświęconym czytaniu. Szczególną uwagę powi-
nieneś zwrócić na specyficzne funkcje pierwszego i ostatniego akapitu pracy.
7. Powinieneś znać charakterystyczne cechy stylu naukowego.
Powinieneś pamiętać, że między poszczególnymi dyscyplinami również istnieją różnice 
stylów210.

W kwestii jakości naszego opracowania zapytać należałoby szczegóło-
wiej, czy jego treści są intelektualnie przekonujące. Czy nasza wstępna wer-
sja nie jest zbyt długa lub za krótka?

Zwykle dopuszczalne są odchylenia w zakresie 10 procent poniżej lub powyżej wyzna-
czonej liczby słów. Określając limit wyrazów, wykładowca daje Ci wskazówkę dotyczącą 
stopnia szczegółowości pracy. Tak więc jeśli Twoja praca jest zdecydowanie zbyt długa, 
to może to oznaczać, że wkradło się w nią zbyt wiele informacji nieistotnych lub nie na 
temat albo twój styl jest zbyt rozwlekły. (Choć oczywiście może to również wynikać 
z tego, że przeczytałeś znacznie więcej pozycji niż twój wykładowca oczekiwał). Nato-
miast jeśli Twoja praca jest za krótka, to może być sygnał, że nie uwzględniłeś jakiś 
ważnych informacji, nie przeczytałeś wszystkich niezbędnych materiałów i nie odpowie-
działeś w pełni na postawione pytanie lub też twój styl jest zbyt skondensowany.
Tak więc jeśli chcesz wydłużyć swoją pracę:
• Sprawdź, czy nie zapomniałeś o jakimś ważnym zagadnieniu, lub czy nie ująłeś go 

zbyt ogólnikowo.

210 J. Clanchy, B. Ballard, Jak napisać..., dz. cyt., s. 75.
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• Upewnij się, czy ogólne uwagi nie wymagają dalszych dowodów lub przykładów.
• Sprawdź, czy nie należałoby wzbogacić pracy o większą ilość ogólnych informacji, 

które stanowią podstawę twoich analiz. Może błędnie zakładasz, że czytelnik świetnie 
orientuje się w temacie.

• Upewnij się, czy nie powinieneś ułatwić czytelnikowi zrozumienia toku twojego wybo-
ru przez podkreślenie związków pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami.

Jeśli chcesz skrócić pracę:
• Poszukaj informacji nieistotnych, nie na temat lub powtórzeń.
• Zastanów się, czy list z przykładami i dowodami nie mógłbyś zastąpić krótkim 

podsumowaniem.
Poszukaj wyjaśnień, założeń i informacji ogólnych, które można byłoby skrócić lub 
umieścić tylko w odpowiednich odnośnikach211.

Kwestie kolejne podczas autooceny naszego tekstu dotyczą pytania, czy 
w całej pracy widoczna jest główna linia twojej argumentacji? Czy poszcze-
gólne akapity i części pracy łączą się ze sobą logicznie? Czy praca obejmuje 
wszystkie strony zagadnienia i prezentuje wyważone opinie?

Przeczytaj wstępną wersję pracy i po każdym akapicie zadaj sobie py-
tanie: Jaka jest jego główna myśl? Następnie napisz jednozdaniowe stresz-
czenie każdego akapitu. To streszczenie jest bardzo cenne: informuje cię, co 
rzeczywiście powiedziałeś, a to może znacznie się różnić od tego, co zamie-
rzałeś powiedzieć. Dzięki streszczeniom przekonasz się wkrótce, czy:

•  twoja argumentacja jest spójna;
•  zachowałeś logiczny związek między kolejnymi punktami;
•  punkty ułożone są we właściwej kolejności;
•  twoje pomysły są zorganizowane w akapity;
•  któraś część nie jest zbyt długa (może wstęp?);
•  rozważania na temat teorii i koncepcji są odpowiednio zrównoważo-

ne przykładami;
•  zachowałeś równowagę między poszczególnymi punktami. (Jeśli jed-

nym zagadnieniem zajmujesz się bardziej szczegółowo niż innymi, to 
czy jest to usprawiedliwione?)212.

W niektórych pracach, tych logicznie zorganizowanych i klarownych,

(…) będziesz musiał wprowadzić tylko kosmetyczne poprawki. Inne prace czeka grun-
towna reorganizacja, ponieważ dopiero w trakcie pisania formowały się ich ostateczne 

211 Tamże, s. 64.
212 Tamże.
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kształty. Najczęściej okazuje się, że praca składa się zarówno z fragmentów, których 
wcale nie trzeba poprawiać, jak i tych, które wymagają napisania niemal od nowa.

Czasem możesz czuć się tak zagubiony, że jedynym rozwiązaniem jest poproszenie 
kogoś o pomoc. To dobre rozwiązanie. Nie wahaj się przed tym krokiem. Niektórzy stu-
denci są skrępowani, prosząc innych o przeczytanie wersji próbnej pracy – wstydzą się, 
nie chcą zajmować komuś czasu lub sądzą, że to nieuczciwe. Ale przecież nie prosisz 
nikogo o napisanie pracy za ciebie. Zależy ci tylko na konstruktywnej krytyce. To jeden 
z najlepszych sposobów sprawdzenia i poprawienia pracy213.

Wielokrotne redagowanie tekstu musi przynieść wymierne zyski. Trzy 
wersje uchodzą w praktyce za optimum. To i tak więcej niż zwykło się czy-
nić. W tej kwestii pozostają pytania:

Co się stało z pisaniem na brudno? Co się stało z pomysłem Josepha Conrada, aby 
odkładać manuskrypt na rok do szuflady i dopiero po takiej przerwie zabierać się do 
nanoszenia poprawek? Co się stało z ideami Jamesa Joyce’a, który twierdził, że po-
święcenie całego dnia na „dopieszczanie” jednego zdania nie jest zmarnowaniem cza-
su i wysiłku?

Dziś liczy się tempo i ilość. Im szybciej i więcej, tym lepiej. Pewna znana pisarka 
chwali się, że dziennie pisze co najmniej 1500 słów – tak, jakby była murarzem wykonu-
jącym dwieście procent normy. Na warsztatach pisarskich szkoli się ludzi do szybkiego 
pisania, tak jakby pisarze mieli kiedyś stanąć w szranki na olimpiadzie.

Tak, tak, wiem równie dobrze jak każdy niezależny pisarz, że trzeba szybko pisać, 
jeśli chce się zarobić na życie. Musisz być produktywny. Ale może należy wyróżnić kilka 
rodzajów produktywności?

Dziennikarza muszą szybko pisać. Ale powieści? Opowiadania? [rozprawy naukowe 
też? – dodajmy – przyp. KDN]. Jak opisałbyś styl tego fragmentu? Czy jest chłodny 
i pozbawiony emocji, czy też poufały i emocjonalny? Czy autor stara się zachować obiek-
tywizm, czy też pisze o subiektywnych odczuciach? Czy stara się poprzeć swoje sądy 
dowodami? Jakie podaje dowody? Jakie zadaje pytania? Czy używa specjalistycznego 
słownictwa? W jakim kontekście znajdujemy z reguły zdania i akapity tej długości? Czy 
są jeszcze inne różnica między stylem tego fragmentu a poprzedniego? Dzięki takiemu 
porównaniu możesz zrozumieć, na czym polega styl formalny. Podejście autora poważ-
nej pracy naukowej jest raczej: analityczne, obiektywne, intelektualne, racjonalne niż po-
wierzchowne, emocjonalne, subiektywne, polemiczne.

Styl autora pracy naukowej jest raczej: poważny, bezosobowy, formalny niż konwer-
sacyjny, osobisty, kolokwialny.
Autor pracy naukowej często:
• używa strony biernej,
• pisze w formie bezosobowej,

213 Tamże, s. 70.
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• konstruuje długie zdania,
• używa specjalistycznego słownictwa214.

Odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić organizację pisania, poszukują 
specjaliści; przysłuchajmy się zatem radom jednego z nich:

1. Silna pozycja. Angielski – polski też w pewnych przedziałach – jest językiem dość 
elastycznym. Większość zdań, w których wypowiadamy się o pewnej sekwencji faktów 
i idei, może być skonstruowana na wiele sposobów. Wybór najlepszego z nich powi-
nien być podyktowany decyzją, który z tych faktów odgrywa najistotniejszą rolę w tym, 
o czym piszemy.

Najważniejszy w każdym zdaniu jest jego początek. Miejsce to wymaga specjalnej 
uwagi, bo właśnie tutaj ma pojawić się zasadnicza kwestia. I tylko ona. Początek zdania 
przedstawia czytelnikowi najistotniejszy aspekt zagadnienia oraz pozwala mu łatwo i bez 
irytacji uchwycić mniej znaczące szczegóły w dalszym ciągu sentencji. Mając cały czas 
na względzie to, że chcemy, by czytelnik śledził bieg myśli, musimy przyznać, że ta 
prosta reguła jest jednym z najlepszych narzędzi, jakimi dysponujemy. Jak już zauważy-
liśmy, idea początku jako najsilniejszej pozycji w wypowiadaniu najważniejszych kwestii 
stosuje się zarówno do zdań, jak i do tytułów, rozmieszczania akapitów i całych i całych 
części artykułów naukowych.

2. Czasy. Reguły wyboru czasów są względnie proste. Prawie we wszystkich artyku-
łach naukowych używane są głównie dwa czasy: przeszły prosty i teraźniejszy. Wyjątki 
pojawiają się tam, gdzie istotne jest następstwo wydarzeń w czasie. Dopuszczalne jest 
użycie wtedy czasów przeszłych złożonych (...) czas zaprzeszły jest używany sporadycz-
nie jako chwyt literacki raczej i w artykułach naukowych wygląda archaicznie (...).

Konkluzje i uogólnienia natomiast powinny być wyróżnione w czasie teraźniejszym. 
Wszak w trakcie pisania jesteś ciągle przekonany o ich zasadności. Te same reguły sto-
sują się do opisu pracy innych autorów.

Każdy z czasowników użytych w czasie przeszłym opisuje szczególne zjawisko lub 
wynik, czasownik w czasie teraźniejszym natomiast jest elementem uogólnienia.

3. Jest oczywiste, że trzy kryteria dokładność, jasność i zwięzłość są wysoce pożąda-
ne w tworzeniu literatury naukowej. Co istotniejsze nawet, powinny być one brane pod 
uwagę w tym właśnie porządku. Kiedy rozważamy alternatywne sposoby powiedzenia 
czegoś, to reguła ta może okazać się wielce pomocna.

Zwięzłe wyrażanie się jest chwalebnym nawykiem. Jednakowoż nie mogąc jednocześ-
nie zadośćuczynić przejrzystości i zwięzłości, musimy poświęcić tę ostatnią kosztem 
jasnego wyłuszczenia sprawy. Podobnie precyzja i dokładność nie powinny nigdy być 
poświęcone na rzecz jasności i zwięzłości wypowiedzi215.

214 Tamże, s. 72, por. także: S. Gajda, Styl naukowy…, dz. cyt.
215 D. Lindsay, Dobre rady …, dz. cyt., s. 62–64.



Wprowadzanie poprawek i redagowanie tekstu 157

Jest mało prawdopodobne, pomimo wszelkich podjętych wysiłków, aby 
ocena własnej pracy była zupełnie obiektywna. Równie nieprawdopodobne 
jest, by wszystkie zdania i wyrażenia, które wydają się trafne i właściwe, były 
równie przejrzyste dla kogoś z zewnątrz. Nadszedł czas poszukania rady 
u kogoś, kogo darzysz zaufaniem. Jeszcze lepiej, jeśli jesteś w stanie znaleźć 
przynajmniej dwoje ludzi, którzy przeczytają twój manuskrypt i szczerze 
wypowiedzą się na jego temat, wykonując Test „na kolegę”. Dlatego:

Poproś ich o szybkie przeczytanie artykułu i zaznaczenie trudniejszych miejsc. Czytel-
nik, któremu dana dziedzina wiedzy nie jest obca, lub może nawet więcej – czytelnik, 
który miał jakiś mały udział i eksperymentach, powinien być w stanie konstruktywnie 
wypowiedzieć się na temat zawartości artykułu oraz poprawności przedstawionych 
argumentów.

Dobrze jest również znaleźć drugiego potencjalnego czytelnika, który jest obyty z lite-
raturą naukową, lecz niekoniecznie jest specjalistą z twojej dziedziny. Powinieneś wziąć 
sobie do serca jego komentarze dotyczące łatwości czytania artykułu, zrozumiałości, 
żargonu lub niezręcznych skrótów. Nie wystarczy tylko wykazać mu, że fałszywie coś 
zrozumiał lub nie pojął czegoś wystarczająco szybko. Nawet jeśli potem byłeś w stanie 
w prosty sposób wyjaśnić mu wątpliwości, to już sam fakt, iż w pierwszej próbie nie 
udało mu się uchwycić takiego sensu, jaki miałeś na myśli w trakcie pisania, oznacza, 
że cała rzecz została przypuszczalnie źle wyrażona. Toteż powinieneś spróbować po-
pracować więcej nad całym powodującym konfuzję fragmentem, by oszczędzić innym 
podobnych trudności216.

Każda praca musi czynić zadość powszechnie przyjętym lub wskaza-
nym przez promotora wymaganiom formalnym, przez które rozumie się 
określone zasady redagowania tekstów o charakterze naukowym. Forma 
redakcyjna „nie jest walorem drugorzędnym. Możliwie daleko posunięta 
dbałość w tym względzie jest nie tylko przejawem właściwej realizacji jed-
nego z warunków otrzymania dyplomu, ale także probierzem osobistego 
stosunku do jakości własnej pracy dyplomowej”217.

Co do ostatecznej wersji tekstu, zapoznajmy się z wymaganiami czaso-
pism, które skrótowo zobrazują te kwestie. Co prawda każde czasopismo 
ma swoje własne wymagania, swoją „kuchnię”, jednak wymogi te dotyczą 
ujednoliconej notacji powszechnie używanych jednostek, specyficznego 
rozkładu śródtytułów i podtytułów, cytowania odnośników literaturowych 

216 Tamże, s. 65.
217 J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995, s. 6. Por. A. Pułło, Prace…, dz. cyt., s. 87.
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podług przyjętego przez dane czasopismo klucza i tak dalej. Informacje 
tego typu są okresowo publikowane w czasopismach lub też w specjalnych, 
poświęconych wskazówkom numerach typu przewodników, instrukcji dla 
autorów. Niektóre porady wydają się banalne i trywialne, ale wydawcy dba-
ją o ujednolicenie obrazu czasopisma i muszą walczyć ze zbyt swobodną 
twórczością w tym względzie. Na tym etapie dobrze jest zrobić kseroko-
pię instrukcji dla autorów i trzymać ją ciągle pod ręką, żeby móc w każdej 
chwili sprawdzić, w jaki sposób należy dostosować się do wymagań czaso-
pisma, a nie polegać na stwierdzeniu „wydawało mi się”.

Kopia instrukcji dla autorów może okazać się pomocna również i jej, 
gdyż część z tych zaleceń dotyczy ostatecznego formatu przepisywanej pub-
likacji. Nie trzeba chyba dodawać, że wysiłek już włożony w artykuł wyma-
ga teraz oddania go w ręce kompetentnej sekretarki lub maszynistki, która 
go przepisze 218.

Pracą, którą następnie trzeba wykonać, jest dokładne sprawdzenie arty-
kułu i/lub książki. Naukowa wiarygodność zależy od wielu czynników, ale 
przede wszystkim opiera się na wspominanej tu już kilkukrotnie ścisłości 
i dokładności. W nauce istnieje wiele źródeł błędów. Są one związane ze 
zmiennością układów, zdarzeniami losowymi lub ograniczeniami technik, 
np. eksperymentalnych219. 

Równie ważne jest – zaznacza specjalistka220 – upewnienie się, że nu-
mery rysunków i tabel w tekście odwołującym się do nich są właściwe. 
Podkreślenie ważności tych weryfikacji może wydawać się zbyteczne. 
Jednak trudno jest przecenić ich znaczenie, zważywszy na możliwość nie-
przyjemnego zakłopotania, które stanie się naszym udziałem, gdy manu-
skrypt zostanie zwrócony z uwagami na temat rażącego poplątania nume-
rów rysunków lub pomieszania danych. Brak dbałości może mieć i dalsze 
konsekwencje. Recenzenci, którzy znaleźli oczywiste zaniedbania i błędy, 

218 J. Maćkiewicz, Jak pisać…, dz. cyt., s. 66.
219 Metody statystyczne istnieją m.in. po to, by uchronić przed tego typu wpływami, lecz jeśli 

sami wprowadzimy inny powód błędu – zwykłą niedbałość – nic nie pomoże. Od chwili, 
kiedy zaczęliśmy posługiwać się oryginalnymi danymi, upłynęło już sporo czasu. Prawdo-
podobieństwo pojawienia się błędu w trakcie opracowywania danych, kopiowania i przepi-
sywania, ciągle rosło. Dlatego powinniśmy sprawdzić nie tylko dane oryginalne, ale również 
wszelkie wielkości obliczane na ich podstawie. Należy również sprawdzić, czy cytowane 
liczby odpowiadają wartościom w tabelach i na wykresach.

220 Tamże, s. 67.
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mogą skłaniać się do poglądu, iż w pracy ukryta jest znaczna ilość bardziej 
subtelnych niedociągnięć, i ich opinia może okazać się nieprzychylna, jeśli 
nie wręcz negatywna. Tak więc sprawdzanie to nie jest praca na dziesięć 
minut w przerwie między innymi zajęciami. Czynność ta powinna być wy-
konana powoli, metodycznie, dokładnie, z ołówkiem w ręku i umysłem po-
stawionym w stan pogotowia. 

Przedstawiamy tutaj listę spraw, które należy sprawdzić z taką samą 
precyzją, z jaką przeprowadza się odliczanie przed startem rakiety. Przed 
wysłaniem artykułu do recenzji wydawniczej z myślą o jej wydrukowaniu 
należy – sugeruje wybrana autorka 221 – upewnić się:

Po pierwsze: Czy przygotowana do wysłania praca była przeczytana i krytycznie ocenio-
na przez:

a) kolegę znającego daną dziedzinę wiedzy?
b) kogoś, kto nie jest specjalistą w danej dziedzinie?

Po drugie: Czy zdecydowałeś się, do jakiego czasopisma przeznaczysz napisany artykuł 
i czy zrobiłeś kopię wskazówek dla autorów?
Po trzecie: Czy, posługując się tymi wskazówkami, sprawdziłeś:

a) układ części pt. Literatura?
b) sposób cytowania bibliografii w artykule?

Po czwarte: Czy poprawiłeś, biorąc pod uwagę dwa pierwsze punkty tej listy:
a) tytuł artykułu?
b) część Podsumowanie?
c) format podtytułów, śródtytułów, słów kluczowych, podpisów itd.?
d) wszystkie błędy po zapoznaniu się z uwagami krytycznymi, zawartymi w punkcie 

pierwszym tego spisu?
Po piąte: Czy ostatecznie sprawdziłeś:

a) poprawność cytowania odnośników, źródła oryginalne bądź to w bibliotece, bądź 
w twoim folderze skopiowanych publikacji?

b) zgodność numerów publikacji cytowanych w artykule z ich kolejnością w części 
Literatura?
Po szóste: Czy zrobiłeś gruntowną korektę ostatecznej wersji artykułu i sprawdziłeś, czy:

a) wszystko zostało przepisane z twojej wersji oryginalnej?
b) nie ma błędów literowych, gramatycznych, pomyłek w numerowaniu wzorów, tab-

lic i rysunków?

Ta sama pisarka naukowa, ale w nowszej książce, zaznacza, objaśnia-
jąc konkretne zadania, podkreślając, że: „Tworzenie tekstu  – jak o tym 

221 Tamże, s. 67–68. Por. także: A. Pułło, Prace…,dz. cyt., s. 88–89.
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pisałam – obejmuje trzy fazy: prace przygotowawcze, pisanie i poprawianie. 
Ta trzecia faza nie jest wcale mniej ważna od pozostałych. Pierwszy zapis to 
jedynie wstępna wersja ostatecznej wypowiedzi. Wymaga on jeszcze prze-
czytania, poprawienia, przeredagowania. Na to «oszlifowywanie», zwane 
«dopieszczaniem» nie można żałować czasu, bo właśnie dzięki niemu po-
wstają teksty rzeczywiście dobre”222. Lubię używać tych obrazowych nazw 
w dydaktyce.

Poprawność językowa – błędy ortografii, fleksji, składni i stylu mogą po-
ciągnąć za sobą wadliwą recepcję i nieporozumienia, wzbudzać negatywne 
reakcje wobec treści logicznej i spowodować błędy oceny merytorycznej.

Język naukowy powinien być na tyle zasobny, aby umożliwić nienagan-
ne przekazywanie myśli. Terminologia naukowa powinna być należycie 
przystosowana do realnego postępu danej wiedzy naukowej. Ważne, aby 
rozmyślania pojęciowo-terminologiczne i definicyjne dotyczyły tematycz-
nie kluczowych pojęć w każdej cząstce tekstu od śródtytułów po coraz wy-
żej zorganizowane jego partie. Nieporozumieniem zdaje się poświęcanie 
hurtem tym kwestiom osobnej części tekstu w oderwaniu od rozwiązywa-
nych konkretnych zagadnień.

Styl – inaczej dobór słów, zwrotów językowych i sposobów składania 
zdań – winien odpowiadać względom logicznym, gramatycznym i dydak-
tycznym łącznie. Styl stanowi o łatwości przyswajania tekstu naukowego 
przez naszych czytelników, wiąże się więc z jego percepcją i subiektywnymi 
reakcjami.

Kryteria kontroli pełnej wersji pracy i pytania pomocnicze obszernie 
podaje ceniona autorka, więc wyjątkowo obszernie zacytuję te już usyste-
matyzowane idee i odpowiadające im adnotacje praktyczne.

W tej fazie tworzenia pracy promocyjnej student ma już nie tylko doświadczenie wyni-
kające z kontaktów z promotorem, który na bieżąco kontroluje robocze wersje paragra-
fów (podrozdziałów) i rozdziałów, lecz także niezbędny dystans do powstałego tekstu. 
Od pierwszych prób pisarskich i badań upłynął już bowiem pewien czas, mogły się też 
pojawić nowe materiały źródłowe, a może także miała miejsce wzajemna kontrola teks-
tów prac wśród studentów i wymieniono uwagi i sugestie. Świadomość przygotowania 
pracy z brakiem z perspektywą jej poprawienia w końcowym etapie czy wzajemna kon-
trola tekstów wśród studentów nie powinny być przedmiotem niczyjej krytyki. Podobnie 
postępują bowiem doświadczeni badacze i naukowcy. Dlatego chcemy wręcz zalecać 

222 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 130.
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i zachęcać do wykorzystania wszelkich możliwości, które pozwalają udoskonalić rękopis, 
zanim oddamy go do przepisania. Nie ma nic bardziej błędnego niż pogląd, iż żaden 
kolega z grupy seminarium nie może nic nowego wnieść do twojej pracy. Skromność 
popłaca. Naucz się dobrze wsłuchiwać w opinie wypowiadane o twojej pracy, przedstaw 
zatem rękopis do koleżeńskiej oceny. Nikt też nie ustalił, iż temat konsultacji u asy-
stentów i adiutantów mają być wyłącznie wystąpieniem na ćwiczeniach i seminariach, 
zaliczenia, przygotowane referaty. Jeśli nie wykorzystałeś konsultacji w toku przygoto-
wywania pracy i prowadzenia badań, uczyń to teraz. Przejrzyj rękopis pracy i wynotuj 
pytania do asystentów lub do promotora.

Im mniej czasu poświęciliśmy na kontrolę kolejno przygotowanych części pracy, tym 
staranniejsza musi być ostateczna kontrola i ewentualne korekty. Ponieważ dotyczy ona 
całości dzieła i jest ostatnią szansą na wyeliminowanie braków, dla ułatwienia zgroma-
dziliśmy pytania pomocnicze, które obejmują wszystkie aspekty, według których praca 
powinna być skontrolowana.

Pierwsza grupa pytań nawiązuje do doświadczeń promotorskich w zakresie najczęś-
ciej występujących uchybień w rękopisach prac promocyjnych, druga stanowi jakby ma-
trycę, czyli wzorzec, do którego recenzent będzie przyrównywał ocenioną pracę.
Oto pierwsza z podanych grup pytań:

a) Czy konsekwentnie stosowaliśmy to samo rozumienie pojęć, zasad itd. (np. gdy 
mówiliśmy o wielkości przedsiębiorstwa, czy zawsze było wiadomo, jakie uwzględnili-
śmy kryterium: zatrudnienia, sieci, obrotów, czy też jeszcze inne)?

b) Czy metody dowodzenia zastosowaliśmy zgodnie z założeniami?
c) Czy nie ma rozdźwięku pomiędzy pytaniami postawionymi na wstępie a faktycznie 

rozwiniętymi w pracy (w przypadku odstępstw można rozważania poszerzyć, wypełnić 
luki w rozumowaniu)?

d) Czy istotnie każde zdanie było niezbędne, czy respektowaliśmy zasady pisarstwa 
naukowego i unikaliśmy rozwlekłości?

e) Czy nie ma luk dowodowych lub sprzecznych tez? Czy nie manipulowaliśmy cudzy-
mi wypowiedziami? Czy nie występuje niedokładność w systemie argumentacji? Czy nie 
wyciągnęliśmy prozaicznie prostych wniosków – na poziomie przeciętnego przechodnia 
z ulicy?

f) Czy nie nagraliśmy faktografii ponad potrzebę wynikającą z dowodzenia tez, zadań 
badawczych oraz czy nie nagromadziliśmy danych, z których nie był zrobiony użytek?

g) Czy nie ma przesadnej szczegółowości w statystycznym opracowaniu danych, 
która wykraczałaby ponad potrzeby pracy lub wręcz prowadziła do błędów z punktu 
widzenia matematycznego (np. błędne jest posługiwanie się we wnioskowaniu wskaź-
nikiem 33% udziału wyprowadzonego na podstawie jednostki ze zbioru liczącego trzy 
jednostki)?

h) Czy nie ma nieuświadomionych, nie zaznaczonych powtórzeń lub niepotrzebnych 
powtórzeń?

i) Czy nie ma błędów w cytowaniu i powoływaniu się na źródła?
j) Czy wykorzystano metody pozwalające uczynić tekst/treść bardziej percepcyjnym 

i obrazowym i zastosowanego graficzną prezentację danych?
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Czy nie ma elementarnych błędów stylu, gramatycznych i ortograficznych (nieporadno-
ści wynikających z lenistwa, braku troski)?223.

Praca magisterska czy doktorska będą oceniane – zarówno przez promo-
tora jak też recenzenta – według tych samych kryteriów, dla których wpro-
wadzono obowiązek jej przygotowania. Podstawowe wymogi merytoryczne 
i formalne podajemy z cytowanego poradnika224. Obecnie, aby ułatwić kon-
trolę pracy, ujęliśmy je w grupy i odpowiednio rozbudowaliśmy w formie 
drugiej grupy pytań, sygnalizuje profesorka, autorka dobranej publikacji:

Ad. Podsumowanie problemu pracy:
 ¾ Czy autor nie wykorzystał zasady ograniczania rozważań do niezbędnych dla celu 

pracy jako alibi, aby ominąć tematy trudne, złożone. Wymagające więcej czasu 
czy nie lubiane?

 ¾ Czy autor jasno sformułował rzecz do zbadania?
 ¾ Czy sformułowany(e) problem(y) mieści (mieszczą) się w temacie pracy (są ade-

kwatne do tematu)?
Ad. Sposób opracowania problemu(ów):

 ¾ Czy wywody są zdecydowanie ukierunkowane na opracowanie problemu, czy nie 
ma sztucznego „opakowania” tematu?

 ¾ Czy pytania są opracowane wystarczająco czy tylko częściowo?
 ¾ Czy nasycono rozważania wystarczającą materią dowodową? Czy występują tezy 

i opinie nie udowodnione, bezpodstawne przypuszczenia (ich przejawem mogą 
być w pracy wyrażenia typu: „nie wymaga dowodu, że…” lub „jak łatwo wy-
wnioskować, przewidzieć, stwierdzić…” lub „nie wydaje się konieczna bliższa 
analiza…” – można by postąpić w ten sposób jedynie przy powołaniu się na 
podstawowy dla danej dyscypliny naukowej zakres wiedzy, w szczególności na 
zakres wiedzy zdobytej w toku studiów)?

 ¾ Czy argumentacja i dowodzenie nie wykazują luk, sprzeczności, dostatecznie 
przekonują i nie są wątpliwe?

 ¾ Czy i w jakim zakresie występują w pracy „oczywistości” z danej dyscypliny, 
poglądy trywialne, wiedza niepogłębiona, ograniczająca się do elementarnej 
z okresu studiów?

 ¾ Czy występują nieusprawiedliwione powtórzenia (jest o nie łatwo, gdy autor za-
stosował niewłaściwą kolejność argumentów i dowodów lub niewłaściwy układ 
pracy jeszcze na etapie bazowym)?

Ad. Podział treści:

223 Por. E. Nęcka, R. Stocki, Jak pisać prace z psychologii…, dz. cyt.. G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak 
przygotowywać…, dz. cyt.

224 Por. Z. Szkutnik, Metodyka…, dz. cyt., s. 141–142.
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 ¾ Czy autor dokonał właściwego podziału merytorycznego zakresu pracy? Czy konse-
kwentnie klasyfikował zjawiska, dokonywał rozłącznych i selektywnie wyczerpują-
cych podziałów zbiorów zjawisk i celowej głębokości grupowania? Czy oddziela in-
formacje zawodowe, metodologiczne i krytykę literatury od informacji wynikowych? 
Czy podział treści wynikających z tematu był adekwatny również do celu pracy?

 ¾ Ad. Definicje, zasady, procedury dowodowe:
 ¾ Czy autor przyjmował w całej pracy jednolicie zakres użytych pojęć?
 ¾ Czy założenia były konsekwentnie stosowane lub czy odnotowano zmiany lub od-

mienne poglądy występujące w literaturze przedmiotu?
 ¾ Czy jasno w pełni określono założenia metodyczne i czy były one respektowane w ca-

łej pracy, a przy wykorzystaniu obcych badań empirycznych czy wskazano metodę 
przeprowadzenia badań?

 ¾ Czy stosowano właściwe metody porządkowania zgromadzonych materiałów, tj. kla-
syfikowania, typowania, opracowywania materiałów statystycznych i czy zabiegi te 
mają oparcie w celu pracy?

Ad. Wyniki:
 ¾ Czy wyniki są jednoznacznie określone?
 ¾ Czy wyniki korespondują z pytaniami? Czy każde postawione pytanie ma odpowiedź 

i czy nie „opakowano” prezentacji wyników odpowiedziami na nie zadane pytania 
(tzn. czy nie popełniono błędu „wszystkoizmu”)?

 ¾ Czy pomiędzy wynikami istnieje wewnętrzna harmonia i logika?
 ¾ W jaki stopniu wyniki są pochodną przeprowadzonego toku argumentacji i dowodze-

nia, a w jakim są tworem fantazji dyplomanta?
Ad. Styl i reguły pisarstwa naukowego:

 ¾ Czy język i sposób wyrażania myśli jest zrozumiały, celowy, trafny?
 ¾ Czy tok wywodów jest logiczny, ujawnia istnienie idei przewodniej i zbliżenie się au-

tora do udowodnienia tez, do odpowiedzi na pytanie oraz czy argumenty zostały 
uporządkowane w takiej kolejności, aby uniknąć lub ograniczyć powtórzenia?

 ¾ Czy wykorzystano literaturę bez zafałszowań i czy źródła były wiarygodne i aktualne?
 ¾ W jakim stopniu autor pracy dokonał krytycznej analizy i ewentualnie podął spór?
 ¾ Czy sposób i zakres cytowania można uznać za prawidłowe? Czy nie wystąpiła kom-

pilacja oraz zniekształcenie cudzych myśli?
 ¾ Czy stosowano prawidłowy opis tablic statystycznych i prawidłowe graficzne metody 

prezentacji danych oraz czy zawarte w nich dane są celowe, należycie zinterpretowa-
ne i służą realizacji celu pracy?

Ad. Stopień samodzielności pracy:
 ¾ Jaki jest zakres samodzielnego doboru dyplomata, własnych przemyśleń, własnych 

przemyśleń, własnych sposobów redakcyjnego ujęcia i w jakim stopniu były one 
uprawnione naukowo?

 ¾ Czy zaznaczono luki i braki źródłowe, w tym wątpliwe tezy i argumenty, które wystę-
pują w wykorzystanych źródłach?”225

225 K. Wójcik, Piszę akademicką pracę…, dz. cyt., s. 118–122.
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Kiedy skończymy pisać, nie zabierajmy się od razu do poprawiania. 
Musimy trochę odpocząć od własnego tekstu, odzwyczaić się od niego, 
nabrać do niego dystansu. Chodzi przecież o to, aby spojrzeć nań obiek-
tywnie, aby wyeliminować autorskie przywiązanie do każdego zapisanego 
słowa226.

A jak poprawiać? Przyglądając się krytycznie swej pracy, powinniśmy 
brać pod uwagę cztery różne aspekty:

 – po pierwsze – kompozycję całości,
 – po drugie – budowę poszczególnych akapitów,
 – po trzecie – budowę zdań,
 – po czwarte – poprawność wszystkich składników. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby więc czterokrotne przeczytanie 
tekstu i koncentrowanie się za każdym razem na kolejnym/innym akapicie 
(przy czym czytanie trzecie, z nastawieniem na budowę zdań, powinno być 
czytaniem głośnym, bo wtedy słyszy się rytm zdaniowy i wszystkie skła-
dniowe usterki). Często zalecam to np. magistrantom, mało kto czyni to 
samodzielnie, natomiast podczas seminariów studenci przekonują się do 
sensu głośnego czytania własnego tekstu.

Rozwiązaniem minimalistycznym jest przeczytanie dwukrotne. Raz 
prześledźmy tekst wzrokiem (tekst na papierze, a nie na ekranie kompute-
ra), zaznaczając to wszystko, co nam się nie podoba – od interpunkcji po-
cząwszy, a skończywszy na budowie zdań. Przesuwając wzorkiem po kartce, 
zauważymy również niewłaściwy podział akapitowy (akapity za długie lub 
za krótkie), nieproporcjonalną długość niektórych fragmentów. Za drugim 
razem przeczytajmy tekst głośno – wtedy usłyszymy niepotrzebne powtó-
rzenia, zagmatwane zdania, przy których czytaniu brakuje nam oddechu, 
monotonię składniową, brak składniowego rytmu227.

Sprawdzając kompozycję, spróbujmy – radzi uczona228 – przede wszystkim odtworzyć 
schemat konstrukcyjny wypowiedzi. Zobaczmy, czy jest on kompletny, czyli adekwatny 
do tezy, i logiczny. A może są w nim jakieś luki, które należałoby wypełnić? Przyjrzyjmy 
się części początkowej i końcowej – czy są one proporcjonalne w stosunku do reszty, 
czy wszystkie zasygnalizowane we wstępie treści zostały później wykorzystane. Zbadaj-

226 „Spiesz się powoli i bez zniechęcenia, po stokroć przekuwaj surowiec natchnienia” (Nicolas 
Boileau-Déspreaux), cyt. za: J. Maćkiewicz, Jak dobrze napisać…, dz. cyt.

227 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 185–186.
228 Tamże, s. 131.
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my, czy kompozycja jest zamknięta, to znaczy, czy tekst otwiera się i zamyka w wyrazisty 
sposób.

Przejdźmy następnie do podstawowego tekstowego komponentu – do akapitu. 
Sprawdźmy, czy został on odpowiednio (pod względem treściowym i formalnym) włą-
czony w całość tekstu, czy wiąże się z akapitem, który go poprzedza i z tym, który po nim 
następuje. Może warto dodać jakieś wyrazy i wyrażenia nawiązujące? Teraz wejdźmy 
w środek akapitu. Zobaczmy, czy ma (wyrażone eksplicytnie lub implikowane) wypowie-
dzenie tematowe i czy to wypowiedzenie tematowe jest sformułowane jasno i precyzyj-
nie. Oceńmy, czy akapit jest odpowiednio rozwinięty. A może składa się wyłącznie z wy-
powiedzenia tematowego? Na zakończenie sprawdźmy, czy jest on spójny wewnętrznie, 
czy budujące go zdania wiążą się ze sobą.

A teraz zdania. Skontrolujmy rytm zdaniowy. Czy układ zdań nie jest monotonny? Czy 
przeplatają się ze sobą wypowiedzenia dłuższe i krótsze, wypowiedzenia o różnych sche-
matach budowy? Czy ich budowa nie jest – niepotrzebnie – zbyt skomplikowana? Czy 
są kompletne i wewnętrznie zharmonizowane? Czy są jednoznaczne? Przyjrzyjmy się 
szykowi zdań, sprawdźmy, czy określenia sąsiadują z wyrazami określanymi. Konieczna 
jest także kontrola poszczególnych zdań ze względu na zrozumiałość, prostotę i pre-
cyzję, czyli ze względu na jakościowy dobór słów. A na koniec – oceńmy je pod kątem 
zwięzłości. W obu przypadkach trzeba podejrzliwie przyglądać się każdemu współtwo-
rzącemu zdanie słowu. 

Nadchodzi pora, aby zająć się nieco bliżej poprawnością wypowiedzi 
pisemnej. Chodzi tu przede wszystkim o zgodność z normami gramatycz-
nymi, a także – o właściwą ortografię i interpunkcję. Dopiero teraz można 
przygotować ostateczną wersję tekstu, odpowiednio zapisaną, obudowaną 
przypisami i – czasem – wykazem literatury/ bibliografią. I dopiero teraz 
praca jest naprawdę zakończona i możemy rozstać się z tekstem. Nie dopro-
wadzamy kwestii korekty do końca, jak radzi cytowana autorka:

Skupiamy się tylko na wybranych sprawach dotyczących budowy akapitu, składni 
i słownictwa. Sądzę bowiem, że każdy uważny czytelnik mojego skryptu potrafi tę ko-
rektę uzupełnić i przebudować omawiany fragment w taki sposób, aby był on w pełni 
zadowalający.

„Napisanie książki to takie samo rzemiosło jak zrobienie zegarka, autorowi nie wy-
starcza tu sama inteligencja i rozsądek” – twierdził Jean de La Bruyére. Napisanie książki 
(czy jakiegokolwiek innego, dłuższego czy krótszego tekstu) wymaga również sumien-
ności i cierpliwości. Wymaga starannego przygotowania i równie starannego poprawia-
nia gotowej pracy. Nagrodą za tę sumienność i cierpliwość jest zadowolenie tych, którzy 
będą czytać dobry tekst229.

229 Tamże.
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W kwestii formalnej poprawności pracy tym razem mam na myśli 3 jej 
aspekty:

1) poprawność językowo-stylistyczną,
2) gramatyczno-ortograficzną,
3) interpunkcyjną.

Rysunek 4. Klasyfikacje błędów językowych

Źródło: Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, wyd. 2, Warszawa 2003, 
s. 19.

Błędy językowe można sklasyfikować ponadto w różny sposób. Do naj-
częściej spotykanych błędów można zaliczyć (te rozróżnienia są jeszcze 
precyzyjniejsze) następujące usterki:

 – ortograficzne;
 – maszynowe omyłki;
 – fleksyjne;
 – składniowe (do tej grupy należą zdania, które mają kilka podmiotów 

i wiele orzeczeń, oraz zdania niemające logicznego powiązania ze zda-
niami poprzednimi)230;

 – „oddechowe” (zdania o nadmiernej długości, do czytania „na bezde-
chu”, znaki przestankowe rozmieszczone rzadko i w sposób przypad-
kowy, długie zdania w nawiasach, niekiedy brak zamknięcia nawiasu);

230 Por. P. Pioterek, B. Zieleniecka, Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997.
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 – estetyczne (używanie terminologii niezrozumiałej, napuszonej i na 
granicy dopuszczalnego słownictwa, stosowanie odmiennych form gra-
matycznych w zdaniach tworzących logiczna całość, np. w jednym zda-
niu „autor stwierdził…”, a zaraz potem rozważamy teraz…”, w kolejnym 
zdaniu fatalne „ja zauważyłem…”, a w jeszcze innym „zauważyliśmy…”);

 – stylistyczne (pisanie nienaturalnym językiem urzędowym, pseudo-
urzędowym, zbyt potocznym (żargonem) itp., komponowanie pracy 
licencjackiej lub magisterskiej niemal z samych cytatów, co świadczy 
o tym, że autor boi się powiedzieć coś ważnego na własną odpowie-
dzialność);

 – enigmistyczne (enigmistyka to sztuka układania zagadek, więc błędy 
enigmistyczne to pisanie zdaniami, których zrozumienie wymaga pew-
nego wysiłku, np. szukania w słownikach, encyklopediach i poradni-
kach);

 – dyplomatyczne  – pisanie tonem kategorycznym o tematach będą-
cych jeszcze przedmiotem badań. Nie należy ponadto wydawać zde-
cydowanie krytycznych (zwłaszcza uproszczonych) ocen dotyczących 
prac członków komisji egzaminacyjnych231.
Warto zatrzymać uwagę na sugestiach innego jeszcze autora:

Pracę dyplomową pisze się najpierw na brudno. To, co wyłoni się wraz z napisaniem 
ostatniego słowa zakończenia, stanowi jedynie wstępną wersję pracy. Wymaga ona 
jeszcze kilkakrotnego czytania, poprawiania, wprowadzenia różnych uzupełnień i zmian 
redakcyjnych. W którymś momencie to, co student przygotował, powinien przedstawić 
promotorowi. Robi to wówczas, gdy tekst jest uporządkowany, zawiera jednolitą nu-
merację stron i pełną bibliografię. Potem prawdopodobnie jeszcze raz trzeba będzie go 
przejrzeć, pewne fragmenty mniej lub bardziej pozmieniać, przepisać.
W jaki sposób pracę poprawiać, na co zwracać uwagę, od czego rozpocząć jej udo-
skonalanie? Wydaje się, że dobrą radą będzie sugestia, aby po ukończeniu pierwszej 
redakcji pracy poczekać kilka dni i zdystansować się wobec niej232. Autor nabierze wtedy 
obiektywizmu wobec własnego dzieła, co umożliwi z pewnością dostrzeżenia różnych 
mankamentów rozprawy (…).

231 J. Jura, J. Roszczypała, Metodyka przygotowania prac licencjackich i magisterskich, Warszawa 
2003, s. 53–54.

232 Dodajmy, że w literaturze można spotkać wręcz odwrotne rady. Na przykład S. Urban 
i W. Ładoński (Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997, s. 195) stwierdzają: „Po 
napisaniu pierwszej wersji pracy dyplomowej bądź magisterskiej najlepiej jest natychmiast 
»na gorąco« przeczytać ją w całości w celu dokonania kontroli i korekty”. Czyli mamy do 
osobistego wyboru optymalny termin podjęcia się korekty.
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Oczywiście student, czytając tekst tylko raz, nie wychwyci wszystkich jego niedociąg-
nięć, nawet jeśli wcześniej poprawiał każdy rozdział bezpośrednio przed przystąpieniem 
do pisania następnego. Niektórzy radzą, aby każdy dzień pisania pracy zaczynać od prze-
czytania i korekty tego, co zostało napisane poprzednio. To znakomicie wprowadza w tok 
wywodów, a w przyszłości uprości poprawianie pracy. Łatwiej będzie się można skupić 
na kwestiach najważniejszych.233

Niektórzy poloniści-metodycy nawet przypominają np., iż:

Jeżeli dyplomant wyraża się nawet poprawnie, ale nie miał w szkole średniej dobrych 
not z języka polskiego, to przy pisaniu pracy dyplomowej potrzebuje pomocy polonisty. 
W przeciwnym wypadku promotor będzie musiał być nie tylko specjalistą z zakresu da-
nego tematu (przedmiotu), ale także nauczycielem języka polskiego. Warto pamiętać, że 
w poprawnie napisanej pracy należy zadbać o to, aby:

 � zdania były krótkie i jasne;
 � nie było zbytecznych akapitów (układów typu „kropka i od nowego wiersza”), szcze-

gólnie w wywodach o logicznej ciągłości;
 � nie było za długich zdań w nawiasach i nawiasów podwójnych (nawiasów w nawia-

sach);
 � nie było zbędnych słów i zdań (troska o zwięzłość wywodów).

Najważniejszym obowiązkiem dyplomanta jest dołożenie starań, aby praca miała właś-
ciwą treść. Natomiast obowiązkiem jest, aby miała ona odpowiednią formę językową, 
z czym łączy się także unikanie powtarzania tych samych słów. W tym celu należy sięgnąć 
po słownik synonimów (wyrazów bliskoznacznych) lub rozważyć wykreślenie jakiegoś 
zdania. Kontrolę w tym zakresie powinien sprawować dyplomant, a nie konsultant języ-
kowy, ponieważ niektóre powtórzenia mogą wynikać z celowego powtarzania myśli234.

Dlatego 

Próbując zbadać typ relacji spójności, którą zostały ze sobą połączone kolejne aktualne 
wypowiedzi w tekstach uczniowskich, (…) proponuje się następującą klasyfikację ro-
dzajów spójności semantycznej:
– spójność leksykalną, bazującą na takich relacjach leksykalnych, jak: homoleksja, czyli 
zgodność leksykalna, synonimia, kohiponimia i antonimia;
– spójność semiczną, czyli semantyczną, najczęściej wyrażaną odpowiednimi spójni-
kami, które są jednocześnie nośnikami semów uogólniających różne konkretne związki 
i własności (np. czasowe, przestrzenne, przyczynowe itp.) oraz wykładnikami odpowied-
nich relacji syntaktycznych;

233 B. Wojciechowicz, Pisarstwo naukowe. Ocena prac naukowych, Warszawa 1997, s. 73.
234 Tamże, s. 54.
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– spójność signifikacyjną, uzyskiwaną dzięki zastosowaniu zaimków;
– spójność konkluzyjną, osiąganą na podstawie wniosków wyciąganych zarówno dzięki 
znajomości systemu językowego, jak i pozajęzykowej wiedzy o świecie.
Wszystkie te typy spójności przenikają się w tekście. Dwa sąsiadujące ze sobą zda-
nia mogą być powiązane w relacji spójności na wiele występujących jednocześnie 
sposobów235.

Znajomość poprawnej polszczyzny, wyczucie stylistyczne i tzw. lekkie 
pióro to wielkie atuty w ręku każdego autora, zwłaszcza autora prac więk-
szego formatu, przeznaczonych do druku. Mniej doświadczeni twórcy po-
winni często sięgać do podręcznego, najlepiej własnego księgozbioru słow-
nikowo-encyklopedycznego oraz poradnikowego i od razu rozstrzygać swe 
wątpliwości językowe. Tym autorom na pewno przydadzą się praktyczne 
wskazówki językowo-stylistyczne. Ale i ci bardziej doświadczeni też mogą 
skorzystać, rewidując utrwalone nawyki pisarskie. Podstawowe zalecenie 
brzmi następująco: za wszelką cenę należy unikać zarówno stylu potoczne-
go, jak i jego przeciwieństwa – stylu kancelaryjno-urzędowego, posługiwać 
się zaś umiejętnie stylem naukowym, który cechują: logiczność wywodu, 
zwięzłość wypowiedzi, fachowość terminologii i precyzyjność określeń, 
a jednocześnie potoczystość językowa i swoboda narracji. Pisząc teksty na-
ukowe, na ogół lepiej formułować zdania krótkie niż długie.

Prawidła gramatyki i ortografii języka polskiego są liczne i dość skom-
plikowane. Bardziej dociekliwych autorów musimy więc odesłać do wspo-
mnianych już źródeł specjalistycznych, poprzestając na przykładowych 
wskazówkach praktycznych poprawności częściej używanych słów i związ-
ków frazeologicznych236.

Przypomnienie podstawowych zasad interpunkcji może być pożytecz-
ne zwłaszcza dla autorów stawiających pierwsze kroki i dopiero budujących 
własny warsztat badawczy. Bardzo często zdziwienie budzi już samo to, że 
mają do wyboru aż 10 znaków przestankowych: kropkę, przecinek, śred-
nik, dwukropek, myślnik, nawias, cudzysłów, wielokropek, pytajnik i wy-
krzyknik. Posługiwanie się najczęściej tylko kropką i przecinkiem zdradza 
swoiste ubóstwo piszącego teksty naukowe. Niedoceniany jest zwłaszcza 
średnik, bardzo przydatny w dwu podstawowych przypadkach: w tych 
miejscach, w których kropka oddzielałaby równorzędne człony zdaniowe 

235 A. Rypel, Nauczanie…, dz. cyt., s. 156.
236 E. Niedzielska, Mały poradnik…, dz. cyt., s. 52–53.
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za silnie, a przecinek za słabo, oraz przy tzw. wyliczankach, które mają po-
stać dłuższych określeń.

Jeśli chodzi o kropkę, to warto pamiętać, że przydaje się ona nie tylko na 
końcu zdania, lecz również po datach pisanych cyframi arabskimi oraz po 
liczbach oznaczających liczebniki porządkowe, także pisane cyframi arab-
skimi, gdzie kropka zastępuje końcówkę deklinacyjną. Kropek nie stawia-
my natomiast po tytułach prac (a także rozdziałów, podrozdziałów itp.), po 
niektórych skrótach (np. mgr, dr, nr, wg, dag) i po skrótowcach (np. PKO); 
wyjątek stanowią skrótowce odnoszące się do nazw pospolitych: itp., itd., 
tj., tzn., lp., np., m.in. (między innymi).

Przecinek jest znakiem przestankowym wyjątkowo przekornym, ponie-
waż nie wolno go stawiać na wyczucie, np. w celu zaznaczenia króciutkich 
intonacyjnych pauz (na wzór tych, które wprowadzamy, oddychając, przy 
czytaniu tekstu na głos). Warto jednak pamiętać, że w zasadzie przecinek 
służy do oddzielania zdań podrzędnych od nadrzędnych. Przy wstawkach 
dłuższych, wielowyrazowych, powinniśmy się posłużyć raczej dwoma 
myślnikami. Odróżniajmy jednak łącznik od myślnika. Przecinek stawia 
się też przed niektórymi spójnikami, takimi jak: lecz, więc, czyli, a, ale, 
choć, jednak, zatem, oraz przed dopowiedzeniami: mianowicie, np., tzn., tj. 
Przecinka nie umieszcza się natomiast przed spójnikami łącznymi i, oraz, 
tudzież; rozłącznymi bądź, lub, albo, czy; wyłączającymi: ani, ni. Tak zwane 
podwójne spójniki: czy…, czy; i… i; ani… ani; bądź…, bądź wymagają prze-
cinka przed drugim członem.

Ostatnia wskazówka interpunkcyjna dotyczy cudzysłowu, stosowanego 
najczęściej przy rozmaitych cytowaniach oraz przy wyrażeniach wtrąco-
nych, o znaczeniu przenośnym, metaforycznym. Jeśli chodzi o cytaty, to 
warto wiedzieć, że w druku, a więc także wtedy, gdy używa się kompute-
rowych środków edycji tekstu, znak cudzysłowu może zostać zastąpiony 
użyciem w tekście cudzym innego kroju czcionek niż w tekście głównym. 
Przestrzegamy przez używaniem cudzysłowu, jeżeli nie służy on bezpo-
średnio cytowaniu, lecz ma sztucznie ubarwiać tekst żargonem, metaforą 
czy też wyrażeniami zapożyczonymi z innych dyscyplin.

W rozdziale książki, zatytułowanym „Koszmar kropki i przecinka  – 
czyli o stronie formalnej tekstu”, pedagodzy zwracają uwagę na następujące 
błędy:
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Najczęściej przez oceniających podkreślane prace błędy formalne wynikają z nieuwagi 
lub niechlujstwa piszących. Ich niechlubna lista przedstawia się następująco:
• brak kropek i przecinków (niektórym piszącym najwyraźniej wystarcza wielka litera na 

początku zdania – choć bywa, że i z tym miewają problemy);
• podwójne lub wielokrotne odstępy między wyrazami i na początku akapitów (jeśli trzę-

są ci się ręce i nie jesteś w stanie wcisnąć tylko raz klawisza spacji, to odpowiednio 
skonfiguruj opcje systemu dla niepełnosprawnych – nikt o tym nie musi wiedzieć);

• tzw. literówki, czyli np. niepoprawny szyk liter w wyrazie (wystarczy dokładnie prze-
czytać tekst z wydruku, by je wyłapać);

• brak tzw. ogonków (tzn. znaków diakrytycznych) i kresek w literach „ą”, „ę”, „ź”, „ś” 
itp. (minęły już czasu, gdy korzystano z przemyconych z Zachodu maszyn do pisania 
i ogonki dopisywano ołówkiem!);

• stosowanie różnych formatów tekstu i znaków graficznych – zwłaszcza w trakcie wyli-
czania (zdecyduj się na jeden format lub znak i udowodnij, ze stać Cię na stanowczość);

• brak lub niekompletne przypisy i niespójność z zawartością bibliografii (robiąc korektę 
pracy, wykreślaj z przypisów źródła znajdujące się na liście bibliografii, a znajdziesz te, 
które „zaginęły w akcji”);

• przenoszenie tabel na drugą stronę bez powtórzenia nagłówków (każdego denerwuje, 
gdy chcąc się dowiedzieć czego dotyczy kolumna w tabeli, musi przewracać stronę 
wstecz);

• brak formatu nagłówków tabel, wykresów, rysunków (korzystaj z opcji wyrównywania 
do prawej i lewej lub do środka – w całej pracy tak samo);

• błędna pisownia nazwisk, nazw własnych – zwłaszcza obcojęzycznych (najwyższy 
czas nauczyć się korzystać z encyklopedii i słowników!);

• nadużywanie ozdobników, różnych formatów czcionek, wykrzykników, cudzysłowów 
czy emotikonów (na pewno czas rysowania szlaczków w zeszycie masz dawno za 
sobą – nie powracaj więc do niego w pracy naukowej, chyba że uczynisz je przedmio-
tem badań)237.

Graficzne ilustrowanie doniesienia z badań

Oprócz werbalnej prezentacji cenne jest graficzne przedstawienie wyni-
ków w tabelach. Tabela jest najlepszą formą prezentacji bardziej złożonych, 
nieprostych wyników. Dobrze pomyślana tabela może zastąpić wiele stron 
tekstu. Ale czasem bywa odwrotnie: kilka stron tekstu może zastąpić ob-
szerną tabelę specjalistyczną238.

237 P. Grzybowski, K. Sawicki, Pisanie…, dz. cyt., s. 84.
238 Omawiamy tu i dalej te kwestie za: K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe..., 

dz. cyt., s. 222 i n.
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Decydując się na tabelę, powinniśmy unikać całostronicowych zestawień, ponieważ nikt 
(łącznie z autorem) nie zdoła ich przestudiować. Zadaniem tabeli nie jest udokumento-
wanie tylko pracowitości badacza, lecz dostarczenie czytelnikowi przesłanek do wnio-
skowania na temat hipotezy czy pytania badawczego. Oto kilka wskazówek, jak można 
nadać zestawieniom tabelarycznym większą przejrzystość:

• Podziel jedną dużą tabelę na kilka mniejszych, tak by każda dostarczała po jednej 
przesłance do końcowego wnioskowania.

• Zamieszczaj w tabeli dane o możliwie największym stopniu przetworzenia. Zamiast 
rozkładów procentowej zmiennej zależnej w poszczególnych grupach porównawczych 
w większości przypadków wystarczy podać miary tendencji centralnej (np. średnie 
arytmetyczne) i miary zróżnicowania (np. odchylenia standardowe).

• Unikaj zamieszczania w tabeli tych samych danych w różnych postaciach. Podawane 
liczebności w nagłówku nie tylko ułatwia studiowanie tabeli, ale jest niezbędne, ilekroć 
zmniejszają się one wskutek luk w surowych danych.

• Nadaj każdej tabeli numer i tytuł. Jak wszędzie, tak i tu tytuł powinien pomagać czy-
telnikowi w zrozumieniu tekstu (…). Tytuł powinien też informować, jakiego rodzaju 
dane znajdują się w tabeli: liczebność, procenty, średnie, współczynniki korelacji itp., 
tak by czytelnik nie musiał się tego domyślać.

• Umieść pod tabelą słowny komentarz, który wyjaśniłby, jeśli trzeba, sens liczb lub in-
nych symboli w tabeli i zwrócił uwagę na najważniejsze wyniki, w tym na anomalie239.

Graficzna prezentacja wyników to również wykresy i inne formy ilu-
stracji danymi ze studiów i badań. Różnego typu ilustracje i wykresy znacz-
nie ożywiają każdą pracę. Rzecz zrozumiała, iż umieszczać je można w pra-
cy naukowej jedynie wtedy, gdy podbudowują i wzbogacają dany tekst, gdy 
się z nimi logicznie wiążą. W przeciwnym przypadku mogą wyglądać ba-
nalnie i nawet pomniejszać merytoryczne i formalne walory pracy. Godne 
zalecenia są zwłaszcza schematy organizacyjne, wykresy, fotokopie/odbitki 
dokumentów itp., pomagają bowiem w dowodzeniu słuszności tez i oszczę-
dzają wielu zbędnych słów. Przy każdej ilustracji musi być zamieszczony 
krótki jej opis czy objaśnienie, bądź też odnośnik/numer odwołujący się do 
komentarza w jakimś innym fragmencie pracy. Jest to niezbędne zwłaszcza 
wtedy, gdy ilustracje, rysunki, wykresy, tabele itp. zamieszczamy na końcu 
pracy jako aneksy, zwane załącznikami.

Wykresy, jako obrazowanie uporządkowanych danych, mogą wystę-
pować w trzech rodzajach: punktowym, liniowym i słupkowym. Wykres 

239 Tamże, s. 223.
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punktowy najbardziej przypomina znany z matematyki układ współrzęd-
nych. Obie osie: pozioma (odciętych) i pionowa (rzędnych) są osiami 
liczbowymi, tzn. każdemu ich punktowi odpowiada jedna jedyna liczba 
rzeczywista.

Z punku widzenia form graficznych wykresy można podzielić na 5 
odmian:

1) liniowe – diagramy,
2) powierzchniowe – słupkowe, kołowe i pasowe,
3) obrazkowe – piktogramy,
4) punktowe,
5) mapowe – kartogramy.
Trzy pierwsze zobrazujemy przykładami.
Taki wykres przedstawia zbiór obiektów, z których każdy jest scharak-

teryzowany przez wartości dwóch zmiennych. Jeśli na przykład w oddziale 
klasowym obliczyliśmy dla każdego ucznia średnią stopni ze wszystkich 
przedmiotów i zmierzyliśmy jego status socjometryczny, to wyniki badania 
możemy przedstawić właśnie na wykresie punktowym240.

Wykres nie zastępuje tabeli i statystycznej analizy istotności związku. 
Na wykresie nie widać dokładnych wartości zmiennych, a co ważniejsze – 
nie ma informacji o zróżnicowaniu wyników. Niejeden związek wyraźnie 
widoczny na wykresie rozwiewa się, gdyż różnice między grupami okazują 
się mniejsze niż różnice między osobami, które tworzę te grupy.

Rysunek 5. Trzy rodzaje wykresów

Źródło: K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe..., dz. cyt., s. 222.

240 Tamże.
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Grupowanie materiałów stwarza okazję do podejrzanych manipulacji w danych (…). 

Dlatego nie wystarczy napisać, że utworzono trzy przedziały. Chcąc oddalić wszystkie 
podejrzenia, trzeba podać zasadę, według której je utworzono oraz liczebność grup (...)

Na wykresie słupkowym oś odciętych nie jest w ogóle osią liczbową, lecz jedynie 
graficzną podstawą słupków reprezentujących poszczególne grupy. Położenie słupków 
względem siebie jest najzupełniej dowolne (…), a przestrzeń między nimi nic nie zna-
czy. Wysokość słupka jest proporcjonalna do średniej, którą przyjmuje zmienna zależna 
w danej grupie. Gdy na wykresie przedstawia się udział kilku grup w pewnej całości (…), 
zamiast wysokości lepiej użyć wycinków koła.
Podczas przygotowywania wykresów warto pamiętać, że:
• Wykresy zajmują dużo miejsca i podwyższają koszt publikacji, toteż nie należy ich 

nadużywać. Nie należy sięgać do wykresu przy prezentacji danych pomocniczych (np. 
struktury próbki). Zwykle zbędne jest ilustrowanie wykresem wyników jednego po-
miaru w dwóch grupach porównawczych: czytelnik może beż trudu uchwycić stosunki 
między kilkoma liczbami i bez takiej pomocy.

• Forma graficzna wykresu nie powinna być bardziej złożona niż jego treści. Dzięki gra-
ficznym programom komputerowym można dziś bez trudu tworzyć wykresy trójwy-
miarowe, kolorowe, ze specjalnymi symbolami (np. sylwetkami dzieci) zamiast kon-
wencjonalnych słupków itp. Nadużywanie tych możliwości w doniesieniu naukowym 
(np. przedstawienie wykresu liniowego w postaci trójwymiarowej wstęgi lub warstwy) 
jest jednak dowodem złego smaku.

• Rodzaj wykresu nie jest obojętny wobec jego treści. Najczęstszym błędem jest uży-
wanie wykresu liniowego zamiast słupkowego. Gdybyśmy zilustrowali wykresem li-
niowym różnice między grupami dziewczynek i chłopców, to punkty leżące między 
skrajami odcinka nie odpowiadałyby żadnym zbiorowościom. Wykresu liniowego nie 
należy też używać, gdy porównujemy ze sobą jedynie grupy skrajne: bezpodstawnie 
sugeruje on bowiem, że w grupie środkowej zmienna zależna przyjmuje pośrednią 
wartość.

• Osie wykresu nie muszą zaczynać się od zera. Jeśli zakres zmiennej zależnej wynosi na 
przykład 0,5–0,9, to rozpoczęcie osi y od zera sprawi, że na wykresie będzie mnóstwo 
pustego miejsca, a różnice miedzy grupami staną się mniej wyraźne.

• Wykres powinien dać się zrozumieć niezależnie od tekstu. Pomagają w tym: przemy-
ślany podpis (odpowiednik tytułu tabeli), opisy obu osi i legenda241.

Po zaprezentowaniu/przedstawieniu pozyskanych danych może i po-
winna nastąpić interpretacja pozyskanych materiałów. Zdobyte materiały – 
uporządkowane i pogrupowane oraz zobrazowane werbalnie lub/i także 
graficznie – wymagają bowiem odautorskich wyjaśnień/objaśnień, komen-
tarzy, interpretacji.

241 Tamże.
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Prezentacja wyników badania („co wyszło”) i interpretacja tych wyników („o czym to 
świadczy?”) to dwie odmienne czynności. W doniesieniach z badań jakościowych ta 
odmienność jest zaznaczona stylistycznie, a czasem i graficznie.

Materiałem ilustracyjnym w pracach akademickich są przede wszystkim tabele i ry-
sunki. Tabele należą do najczęściej stosowanych form prezentowania materiału, gdy 
zawiera on wyniki badań doświadczalnych bądź też dane źródłowe stanowiące podstawę 
wieloprzekrojowych analiz. Tabela jest zestawieniem słowno-cyfrowym, w którym od-
powiednie wielkości liczbowe są ułożone w ściśle określonym porządku, dzięki czemu 
stanowi ona przejrzystą formę przedstawienia zbioru informacji o danym zagadnieniu; 
warunkiem tego jest przestrzeganie podstawowych zasad kompozycyjnych dotyczących 
układu wewnętrznego oraz złożoności strukturalnej.

Drugą formą prezentacji wielkości liczbowych są rozmaite postacie rysunków (wykre-
sy, diagramy, schematy), objaśniających w sposób poglądowy bądź też poszerzających 
treści zawarte w przekazie słownym. Koncepcja graficznego ilustrowania omawianych 
problemów zależy i od dziedziny wiedzy, i od gatunku pracy, ale chyba najbardziej od 
wyobraźni plastycznej autora doceniającego zalety wizualizacji danych. Należy zazna-
czyć, że zarówno tabele, jak i rysunki bywają często wygodną, bo skróconą formą pre-
zentacji zjawisk, procesów i zależności wyróżnianych słowami. Typowym przykładem 
ujęcia tabelarycznego są porównawcze zestawienia zjawisk opisywanych jednocześnie 
za pomocą wielu charakterystycznych rodzajowych; przykładem rysunku zaś – dowolne 
schematy strukturalne. W porównaniu z tabelą rysunek jest na ogół bardziej komunika-
tywnym sposobem przekazu informacji, pod warunkiem jednak zachowania czytelności 
samego pomysłu i estetyki wykonania.

Ujęcie tabelaryczne, podobnie jak obraz graficzny materiału liczbowego, podnosi 
zdecydowanie wartość merytoryczną dzieła i przydaje mu wyrazistych walorów meto-
dycznych, a ponadto uatrakcyjnia samą jego lekturę. Ilustracyjna strona pracy powinna 
się komponować z tekstem w sposób harmonijny. Harmonię tę osiąga się przez mak-
symalnie możliwe ujednolicenie rozmiaru, układu, liczby składników, sposobu opisu 
i tym podobnych elementów ilustracji tabelarycznych i graficznych w całej pracy. Aby 
to zapewnić, należy zdecydowanie przedkładać – zwłaszcza w pracach promocyjnych – 
własne pomysły nad rozwiązania wzorowane na pozycjach literaturowych i nader rzadko 
decydować się na ilustracje dosłownie z nich przenoszone, bo takie bardzo trudno się 
nawzajem komponują. Dbałość o prawidłową kompozycję pracy rodzi czasem potrzebę 
umieszczenia niektórych materiałów ilustracyjnych (obliczeń pomocniczych, tabel więk-
szego rozmiaru, wzorów druku, schematów jednorodnych konstrukcyjnie i zbliżonych 
treściowo itp.) poza główną częścią pracy – w roli załączników. Wybór ostatecznej for-
my przedstawienia danego rodzaju materiału ilustracyjnego jest dokonywany zazwyczaj 
metodą kolejnych prób i przebiega jednocześnie w procesem tworzenia tekstu pracy.

Materiał ilustracyjny umieszczony w pracy, powinien przekazywać dodatkowe infor-
macje, a zasadność jego umieszczania musi wynikać z treści pracy. Rysunki, wykresy 
itp. powinny się ściśle łączyć z odpowiednią partią tekstu. Można to zasygnalizować, pi-
sząc np. przebieg współzależności pokazano na rys. 13. lub wyniki pomiarów przedsta-
wiono w tabl. 2. Wówczas gdy na rysunku występuje symbol lub oznaczenia, o których 
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nie mówi się w tekście, trzeba je koniecznie wyjaśnić. Czyni się to po głównym podpisie 
pod rysunkiem, stawiając po nim średnik i dalej wyjaśniając poszczególne symbole. 
Na rysunku nie może być oznaczeń, których nie wyjaśnia się w tekście lub w podpisie 
rysunku, gdyż wtedy rysunek staje się niezrozumiały.

Wszystkie rysunki, tabele, fotografie itd. muszą być ponumerowane, a ich spis trzeba 
umieścić na początku lub na końcu pracy. Numeracja powinna być ciągła w całej pracy 
lub, jeśli rysunków jest dużo, można je ponumerować w obrębie rozdziałów. Rysunki 
należy oznaczać cyframi arabskimi. Trzeba pamiętać o tym, że staranność wykonania 
rysunków wpływa w dużym stopniu na ocenę całej pracy.

Powszechnie pod rysunkiem, wykresem czy nawet zdjęciem używa się skrótu Rys. 
Lepiej odczytuje się tekst, gdy rysunek jest nie tylko ponumerowany, ale także zaopa-
trzony w odpowiedni podpis/tytuł.

Najważniejszą częścią pracy jest przedstawienie wyników. Czyni się to nie tylko w po-
staci samego tekstu, ale także tablic, wykresów, rysunków, fotografii itd. Warto podkre-
ślić, że te wszystkie dodatkowe elementy, będące immanentną częścią tekstu, muszą 
być omówione, nie mogą być jedynie ilustracją części pisemnej. W wypadku, kiedy ten 
zbiór jest znaczny, można umieścić część z jego składników w załączniku, dołączonym 
do właściwego opracowania. Wyniki powinny być dokładnie scharakteryzowane i tak 
zanalizowane, by na ich podstawie można było wysunąć logiczne i precyzyjne wnioski.

Ważne są propozycje tych poszczególnych składników opracowania, a także ustalenie 
relacji między tekstem a materiałem ilustracyjnym. Najwięcej miejsca w pracy magister-
skiej powinien zajmować tekst pisany. Natomiast wszelkiego rodzaju ilustracje powinny 
być tak dobrane i umieszczone w takim miejscu, by stanowiły wraz z tekstem pisanym 
nierozerwalną całość, wzbogacały słowa i uzupełniały je oraz pozwalały lepiej zrozumieć 
tok wywodów242.

Przegląd dobrych rad – na skróty – o warsztacie pisarskim w kwestii 
ilustracji tekstu ujmują pedagodzy, jak następuje:

• Każda ilustracja powinna pełnić w tekście określoną funkcję.
• Dane w tabelach i na wykresach muszą się zgadzać z danymi zamieszczonymi 

w tekście.
• Ilustracje mają ściśle odpowiadać treści pracy.
• Ilustracje wstawiaj jak najbliżej tekstu, którego dotyczą.
• Gdy jest wiele ilustracji, należy je ponumerować, a w aneksie zamieścić ich listę.
• Przestrzegaj prawa autorskiego i staraj się o pozwolenie autorów na wykorzystanie ich 

zdjęć w pracy, która ma być upubliczniona.
• Nie wolno zamieszczać zdjęć wykonywanych wbrew woli fotografowanych osób.
• Bez pozwolenia nie wolno zamieszczać zdjęć dzieci, osób chorych, niepełnospraw-

nych itp.

242 Tamże.
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• Usuwaj ze zdjęć automatycznie wstawione daty.
• Uważaj na kryptoreklamę znaków towarowych243.

Opracowanie wstępu i zakończenia rozprawy

Wstęp, jako integralna cząstka głównego tekstu opracowania, jest – obok 
zakończenia – najbardziej osobistą częścią, więc i tu i tam szczególnie za-
sadny jest subiektywny język pierwszej osoby czasowników. Eksperci wstęp 
poczytują za doniesienie (meldunek/raport) dla czytelnika celem wzbudza-
nia zainteresowania książką. Wstęp pełni też, oprócz tej głównej funkcji in-
formacyjnej, funkcje dydaktyczne, pouczając o punktach widzenia autora. 
Ponadto funkcja komunikacyjna wstępu – bardzo też istotna – polega na 
uprzedzeniu ewentualnej krytyki, która mogłaby być spowodowana niepo-
rozumieniami z czytelnikiem z powodu np. niedosytu informacji lub ich 
nieczytelnego wyrażenia.

Dobre, tzw. pierwsze wrażenie, jakie może sprawiać poprawnie napisa-
ny wstęp, jego znaczenia: rzeczowe, metodologiczne i proceduralne, winny 
powodować szczególną dbałość autora o jego najstaranniejsze dopraco-
wanie. Ujawniając stopień i zakres opanowania warsztatu pracy studyjnej, 
badawczej i pisarskiej, wstęp należy do wysoko notowanych przez czytelni-
ków i recenzentów cząstek tekstu244.

Przypomnijmy, iż te dwie części tekstu rozprawy – wstęp i zakończe-
nie  – skutecznie piszemy dopiero po ukończeniu głównej części, zwanej 
rozwinięciem, złożonej zwykle z trzech rozdziałów. Wówczas dopiero autor 
i jego tekst dojrzewają do napisania adekwatnego wstępu i zakończenia.

Dalej przedstawimy, eksponując tyleż ważność, co i rozumiejąc wyższy 
stopień trudności, celowo aż pięć wariantów pomysłów – pod dyskusję i do 
osobistego wyboru – na opracowanie wstępu do rozprawy awansowej.

I tak w omawianym jako pierwszy wariant pomyśle na wstęp czytamy, 
że kwestia początku tekstu jest również bardzo ważna ze względu na sam 
tekst. Otwiera bowiem wypowiedź, stanowiąc zarazem jej integralny skład-
nik. I dlatego musi być ściśle – treściowo i formalnie – powiązana z dalszym 
ciągiem. Dobry wstęp nie powinien dać się odłączyć od reszty tekstu. 

243 P. Grzybowski, K. Sawicki, Pisanie…, dz. cyt., s. 99.
244 Z. Szkutnik, Metodyka…, dz. cyt., s. 113–114.
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Można mówić o przynajmniej dwu typach początku: o początku stano-
wiącym tło dla tekstu, o początku będącym prezentacją tekstu. Tylko ten 
pierwszy pokrywa się z tradycyjnym, szkolnym rozumieniem wstępu.

Początek traktowany jako tło pozwala na usytuowanie problematyki tekstu kontekście – 
przestrzennym, czasowym (chronologicznym) czy problemowym. Lecz ten kontekst nie 
może być za szeroki. Podstawowym błędem popełnianym przy posługiwaniu się tym ty-
pem początku jest zarysowywanie zbyt rozległego tła, na którym szczegółowy temat tekstu 
wygląda jak niewielka plamka na ogromnej płaszczyźnie. (Czasem bywa jeszcze gorzej – ta 
plamka w ogóle nie pasuje do tła, pochodzi z innego obrazu. Ciągnąc dalej tę malarską 
metaforę należałoby stwierdzić, że optymalnym tłem dla części środkowej jest tło trak-
towane tak, jak w klasycznym portrecie – niezbyt duża płaszczyzna usiana przedmiotami 
związanymi z portretową osobą). Inaczej mówiąc, we wstępie powinny pojawiać się jedy-
nie takie zagadnienia, które zostaną wykorzystane w dalszej części pracy. Jeżeli jest to tło 
chronologiczne, niech nie przybiera postaci skróconej historii, ale skoncentruje się w mo-
mentach ważnych dla zjawiska stanowiącego temat pracy. Jeżeli jest to tło problemowe, 
niech pokaże tylko te problemy główne/nadrzędne, czyli ogólniejsze, których szczególnymi 
przejawami są problemy w pracy uwzględnione. Planując taki początek musimy wyobra-
zić sobie zasób wiedzy potencjalnego czytelnika (nie warto umieszczać w tle elementów 
doskonale mu znanych). Powinniśmy również pamiętać o długości całego tekstu (wstęp 
nie powinien przekraczać 15-20% całości). I przede wszystkim miejmy na uwadze jedno: 
naprawdę niewiele jest prac, które mogą zaczynać się od przysłowiowych już starożytnych 
Greków i Rzymian, czy – jak mówili ci starożytni Rzymianie – ab ovo.

W pracach naukowych wykorzystywany bywa często drugi rodzaj początku – począ-
tek jako prezentacja tekstu. Jest to początek szczególnie wyraźnie nakierowany na po-
trzeby czytelnika, a ściślej – czytelnika określonego typu. Czytelnika, który od razu chce 
wiedzieć, o czym będzie artykuł czy książka. W dłuższych formach, takich jak rozprawa 
czy monografia, informuje o tym zazwyczaj przedmowa. W formach krótszych – począt-
kowy akapit lub jego fragment. Jakie informacje o tekście można umieścić na początku? 
Po pierwsze, informacje o temacie, o problematyce. Po drugie, informacje o stosunku 
piszącego do tematu, o aspektach problemu, jakimi będzie się zajmował. Czasem, po 
trzecie, też wyjaśnienie, dlaczego piszący zajął się właśnie tym niektórych czytelników, 
ale przez innych będzie odbierane jako niewłaściwe i kłócące się z zawartością pracy. 
Taki początek jest natomiast możliwy w tekstach popularnonaukowych. Niemal wszyst-
kie wymienione środki: dane statystyczne, dane faktograficzne, przykłady, cytaty nie tyl-
ko pobudzają uwagę odbiorcy, ale i wprowadzają go w problematykę tekstu. Wtedy od 
ilustrującego szczegółu (takiego jak rozmaite dane czy przykłady) przechodzi się – mniej 
lub bardziej stopniowo – do stwierdzeń bardziej ogólnych, a cytat, po zinterpretowaniu, 
czyni się punktem wyjścia do dalszych rozważań.

Niezależnie od tego, czy zaczynamy od ogółu czy od szczegółu, powinniśmy unikać 
jednego – pokusy wielosłowia. Niech dążenie do błyskotliwości i ozdobności inicjalnych 
zdań nie przesłania głównego celu, jakim jest najszybsze wprowadzenie w temat. I niech 
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te inicjalne zdania na pewno będą związane z tematem. Jeśli zaś piszemy tekst krótki, po-
święcony jednemu zjawisku, jednemu obiektowi, nie obawiajmy się wyjścia in medias res.

Wstępne akapity tekstu – chociaż tak ważne – prawie nie różnią się kształtem od 
akapitów pozostałych. Na początku można umieścić każdy typ akapitu. Jedyna różnica 
dotyczy spójności i jej wykładników. Pierwsze zdanie pierwszego akapitu do niczego nie 
nawiązuje, wobec tego mogą się tu znaleźć konektywy, elipsy, inwersje. Jest poprze-
dzone jedynie przez tytuł (czasem jeszcze przez motto), do którego można się odwołać 
treściowo, lecz nie – formalnie.

Budując początkową część tekstu, niezależnie od tego, czy będzie to początek-tło, po-
czątek-prezentacja czy początek-rozpoczęcie, powinniśmy pamiętać o trzech zasadach:

Po pierwsze, część wstępna nie może być zbyt długa (czyli: zbyt rozbudowana) w sto-
sunku do reszty tekstu.

Po drugie, część wstępna nie może oddzielać się od reszty tekstu.
Po trzecie, część wstępna powinna w pewien sposób wiązać się z częścią końcową245.

Posłuchajmy opinii jeszcze innych fachowców, którzy sugerują szukać 
odpowiedzi na pytania: 

Czy twoja praca ma dobry wstęp i zakończenie? Dlaczego tylu autorów uważa, że naj-
trudniej jest zacząć i zakończyć? „Gdybym tylko przebrnął jakoś przez wstęp, to dalej 
poszłoby mi już łatwiej”. „Moje wnioski są tylko powtórzeniem wstępu”. „Co powinno 
znaleźć się w zakończeniu?”. „Co to znaczy, że moje wypracowanie powinno być od-
powiednio zakończone?”. „Jak mogę napisać oryginalny i zachęcający do przeczytania 
całości wstęp?”. Wstęp i zakończenie są istotnymi częściami twojej pracy, może właśnie 
dlatego podchodzimy do nich z takimi wątpliwościami. Pierwsze i ostatnie wrażenia są 
najistotniejsze. Więc co powinno znaleźć się w otwierającym i zamykającym akapicie?246.

Dlatego celem utrwalenia poprzednio już zaznaczonych cech wstępu, 
przypomnieć warto w innym kontekście, że wstęp do pracy uznaliśmy za 
bardzo istotną cząstkę opracowania, zaznaczmy, iż wyjaśnienia wstępne 
odnoszą się do samej pracy, a nie do przedmiotu badań, wówczas bowiem 
powstaje już raczej wprowadzenie, nie wstęp. Ułatwiają zrozumienie sensu 
pracy. Autor informuje o motywach podjęcia pracy i przebiegu badań. Dla-
tego we wstępie do pracy należy wyjaśnić następujące elementy: przedmiot, 
cel i zakres pracy.

245 Tamże, s. 101–103.
246 J. Clanchy, B. Ballard, Jak pisać…, dz. cyt., s. 65.
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Autor winien wyjaśnić tytuł pracy, analizując każdy termin, czyli słowa 
kluczowe, które często stanowią nawet aż główne podproblemy tekstu. Nie 
trzeba szczegółowo wyjaśniać tematu, jeżeli jest on problemowo ułożony.

Tekst opracowania ze względu na ważność dzielimy na duże części, do 
których należy – mimo proporcjonalnie niedużej objętości – wstęp. Naj-
lepszym sposobem podziału części głównej pracy jest podział na rozdziały, 
do których należą wstęp i zakończenie, choć ich nie numerujemy. Mają one 
obrazować podział pracy i przez to uporządkować jej zawartość. Podział 
ten powinien być logiczny, przejrzysty, unikający jakichkolwiek powtórzeń. 
Tytuły rozdziałów powinny być hasłowe i jasno wyodrębniać szczegółowe 
zagadnienia. Podział pracy na rozdziały jest zabiegiem trudnym. Często 
w czasie pisania pracy trzeba zmienić nie tylko liczbę rozdziałów, ale prze-
de wszystkim ich kolejność, tytuły i wewnętrzną zawartość.

W pracach naukowych ich konstrukcja powinna więc uwzględniać 
wstęp, złożoną z rozdziałów osnowę, zakończenie oraz elementy uzu-
pełniające, do których zalicza się bibliografię, przypisy, spis treści, aneks, 
streszczenie pracy i materiały ilustracyjne w postaci tabel, map, planów, 
zdjęć, wykresów, rysunków itp. Właściwe ułożenie tego wszystkiego wcale 
nie jest rzeczą łatwą, szczególnie dla osób stawiających pierwsze kroki za-
wodowe, a tym bardziej – naukowe. Struktura pracy już przy pierwszym 
z nią zetknięciu musi sprawiać wrażenie klarownej, czytelnej i świadczyć 
o naukowym zamyśle autora. Konstruując pracę naukową, trzeba mieć na 
uwadze jej kompletność, a zatem uwzględnić możliwie wszystkie zagadnie-
nia sugerowane w temacie. Tytuły rozdziałów, podrozdziałów, paragrafów 
muszą być precyzyjne i odpowiednio, tzn. według jednego schematu w ca-
łej pracy zaznaczone językowo i graficznie.

Dlaczego tylu autorów uważa, że najtrudniej jest zacząć i zakończyć? 
„Gdybym tylko przebrnął jakoś przez ten wstęp, to dalej poszłoby mi już 
łatwiej”; „Moje wnioski są tylko powtórzeniem wstępu”; „Co powinno zna-
leźć się w zakończeniu?”; „Co to znaczy, że moje opracowanie powinno być 
»odpowiednio zakończone«?”; „Jak mogę napisać oryginalny i zachęcający 
do przeczytania całości wstęp?”.

Ponieważ wstęp i zakończenie są tak istotnymi częściami pracy, może właś-
nie dlatego podchodzimy do nich z takimi wątpliwościami i odpowiedzial-
nością. Pierwsze i ostatnie wrażenia wywoływane przez tekst są najsilniejsze.

Aby dać podstawy do omówienia swoistości wstępu do tekstu np. roz-
prawy, trzeba naszkicować nieco bliżej osnowę, zasadniczą cześć pracy, 
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czyli jej rozwinięcie. Dopiero później – przez porównanie – lepiej zauważy-
my różnice i konieczne związki ze wstępem.

Wokół osnowy pracy powstają nieraz nieporozumienia. Studenci słusz-
nie pytają najpierw o wymaganą objętość rozprawki, zaś zaraz potem, z ilu 
rozdziałów ma się składać ich praca dyplomowa. Otrzymują odpowiedź, 
że z trzech głównych. Z punktu widzenia naukowego bowiem najlepszym 
rozwiązaniem jest posługiwanie się klasyczną troistą konstrukcją rozprawy, 
tj. zawarcie wykładu w trzech rozdziałach (częściach).

Jeśli pierwszym „właściwym” rozdziałem jest ten, w którym dokonuje 
się przeglądu literatury, można zacząć pisanie od tego właśnie rozdziału, 
gdyż pozwala to uporządkować materiały i ustalić właściwą dla pracy ska-
lę ważności poszczególnych elementów. Poprzez odpowiednią krytykę li-
teratury, zwrócenie szczególnej uwagi na niektóre pozycje piśmiennictwa, 
przedstawienie poglądów autorów i ich wątpliwości, lub podkreślenie zna-
czenia pewnych opracowań, kierujemy uwagę czytelnika na swoją własną 
pracę, podkreślając jej nowatorski charakter i twórcze osiągnięcia. Łącząc 
treściowo swoją pracę z innymi opracowaniami, wskazujemy jej miejsce 
w określonej dziedzinie nauki, poprzez podkreślenie roli własnego opra-
cowania w uzupełnianiu jeszcze istniejących luk wiedzy, zwrócić uwagę na 
potrzeby dalszej pracy nad konkretnym zagadnieniem.

Ważnym więc punktem jest dokonanie krytyki literatury przedmiotu 
(przypomnę – krytyka to docenienie zalet i zarazem wytknięcie niedostat-
ków), czyli przedstawienie poglądów innych autorów i ustosunkowanie się 
do nich. Jeśli ten fragment pracy miałby być potraktowany szeroko, gdy 
literatura jest bogata, a opinie dyplomanta przemyślane i krytyczne, moż-
na umieścić go w osobnym rozdziale lub raczej podrozdziale/paragrafie. 
Wtedy należałoby dokładnie przedstawić stan badań nad konkretnym za-
gadnieniem oraz pokrewnymi problemami. Dokonując krytyki literatury 
przedmiotu, nie można się ograniczać do wymieniania i przedstawiania 
ogólnie kolejnych pozycji literaturowych. Lepiej jest omówić je tematycznie, 
wskazując podobieństwa i różnice w podejściu do omawianego zagadnienia, 
a także – jeśli piszący ma już odpowiednią wiedzę w określonej dziedzinie – 
wykazać niedostatki poznanej literatury. Taki krytyczny i twórczy stosunek 
do przeczytanych publikacji może w przyszłości zaowocować kontynuowa-
niem badań i wypełnieniem zauważonej wcześniej luki. W tej części pracy 
można także omówić spis treści (w sposób opisowy, rzecz jasna), jednak nie 
przytaczając po prostu pełnych tytułów rozdziałów przez ich powtarzanie.
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Sformułowanie problemu i określenie przesłanek, tła i fundamentów, 
czyli tez i/lub hipotez do udowodnienia, to najważniejsza sprawa tej części 
pracy. Często, ze względu na swoją wagę i bogatą zawartość treściową, sta-
nowi osobny rozdział czy raczej podrozdział/paragraf, który trzeba opraco-
wać szczególnie starannie.

Jeśli – podczas pisania tekstu – pojawiły się jakieś trudności pojęciowo-
-terminologiczne i definicyjne, związane z rozwiązywaniem problematyki 
w dziedzinie, w której używane terminy są mało precyzyjne lub przeno-
szone wprost z języka potocznego lub języka obcego, dobrze jest najpierw 
wytłumaczyć, objaśnić ich znaczenie jako słowa kluczowe. Ale czynić to 
należy  – pozwolę sobie celowo powtórnie wyeksponować  – sukcesywnie 
w kolejnych cząstkach tekstu, z których każda ma przecież swoje odrębne 
słowa kluczowe. Niejednoznaczność sformułowań, chaos w tzw. siatce po-
jęć i ich nazewnictwie oraz stosowanie specyficznego slangu zmuszają do 
szczególnej dbałości o jednoznaczność, zrozumiałość i jasność wywodów, 
gdyż w przeciwnym razie można się narazić na zarzut pewnej niechlujności 
językowej. Dlatego celowe jest niekiedy nawet stworzenie słownika termi-
nów używanych przez autora, traktując ten zbiór jako odrębny rozdział lub 
podrozdział (w obszernych tekstach), lub najlepiej jako krótszy załącznik.

Wstęp jest to początkowa cząstka pracy, wprowadzająca w jej tematy-
kę i rezultaty. Powinien mieć charakter informacyjny. Należy w nim omó-
wić genezę pracy, czyli uzasadnić wybór tematu i metodę badań. Trzeba 
krótko opisać cel pracy oraz zamiary autora dotyczące realizacji problemu. 
„Wstęp”, „słowo wstępne”, to zespół treści, przez które autor wyjaśnia zało-
żenia, główny problem i cel pracy, a także sposób w jaki zostanie napisana.

Można mówić nie tylko o dwóch, ale aż o czterech podstawowych ty-
pach początku: o początku tworzącym tło dla tekstu, o początku będącym 
prezentacją tekstu, o początku argumentacyjnym i o początku przyciągają-
cym. Przedstawimy rozumienie każdego z tych rodzajów wstępu, ale obec-
nie według innej ekspertki:

I tak początek traktowany jako tło pozwala na usytuowanie problematyki tekstu w kon-
tekście – przestrzennym, czasowym (chronologicznym) czy problemowym. Kontekst prze-
strzenny to na przykład opis miejsca, w którym dzieją się wydarzenia. Kontekst czasowy 
to albo usytuowanie zdarzenia w czasie (krótki fragment narracyjny jako odpowiedź na 
nurtujące czytelnika pytanie: Co było wcześniej?), albo usytuowanie problemu w per-
spektywie historycznej (krótki rys historyczny pokazujący czytelnikowi, od kiedy zajmo-
wano się danym zagadnieniem, kto i kiedy się nim zajmował). Kontekst problemowy to 
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z kolei uświadomienie odbiorcy, z jakimi innymi kwestiami wiąże się ta będąca głównym 
tematem tekstu, jakiego szerszego zagadnienia część stanowi, jakie pojęcia są niezbędne 
dla jej zrozumienia. Budując kontekst problemowy, można wykorzystać tytuł – sparafra-
zować go lub przeanalizować, zdefiniować pojawiające się w nim główne pojęcia, podać 
etymologię kluczowych wyrazów.

Jednakże ten stanowiący tło kontekst nie może być za szeroki. Podstawowym błędem 
popełnianym przy posługiwaniu się tym typem początku jest zarysowanie zbyt rozległe-
go tła, na którym szczegółowy temat tekstu wygląda jak niewielka plamka na ogrom-
nej płaszczyźnie (tę metaforę nieco tylko zmieniwszy, przywiedli również poprzednio 
cytowani polscy autorzy – Grzybowski i Sawicki [przyp. KDN]). Czasem bywa jeszcze 
gorzej – ta plamka w ogóle nie pasuje do tła, pochodzi z innego obrazu. Ciągnąc dalej tę 
malarską metaforę, należałoby stwierdzić, że optymalnym kontekstem dla tekstowego 
rozwinięcia jest tło traktowane tak jak w klasycznym portrecie: niezbyt duża płaszczy-
zna wypełniona przedmiotami związanymi z portretowaną osobą. Inaczej mówiąc, we 
wstępie powinny pojawiać się takie i tylko takie zagadnienia, które zostaną wykorzystane 
w dalszej części.

Drugi rodzaj początku, czyli początek jako prezentacja tekstu, szczególnie wyraźnie 
nakierowany jest na potrzeby czytelnika, a ściślej – czytelnika określonego typu. Czytel-
nika, który od razu chce wiedzieć, o czym będzie artykuł czy książka247.

Trzeci rodzaj początku rozprawy, zwany argumentacyjnym, zasadza 
się na opisie przesłanek i ich uzasadnień do kwestii zawartych we wstępie. 
Można tu myśleć o pewnej dominancie stylu, powiedzielibyśmy, uzasad-
niającego, nawet perswazyjnego, wyjaśniającego, komentującego i interpre-
tacyjnego. Sama zaś spróbowałam w tym rodzaju i stylu opracować/utrzy-
mać zakończenie do niniejszej książki.

Czwarty rodzaj początku, zwany przyciągającym, uchodzi za taki wstęp, 
w którym akcent kładziemy na wzbudzeniu i podtrzymaniu motywacji do 
zainteresowania treściami i formami danego opracowania248.

Osobiście preferuję formy mieszane opracowań wstępów z akcentami 
rozłożonymi na ich cztery typy, ale dostosowane adekwatnie do zróżnico-
wanych potrzeb danej rozprawy, studium, eseju czy dysertacji.

Dlaczego do pisania wstępu i zakończenia warto – powtórzę – brać się 
dopiero wtedy, gdy główna część pracy jest już gotowa? Ponieważ sposób 
ten jest celowy zwłaszcza w odniesieniu do opracowań zwartych, zespoło-
wych, większego formatu. Mniej doświadczeni autorzy, np. piszący prace 

247 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 33.
248 Tamże.
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magisterskie i dyplomowe, mogą to uczynić odpowiednio wcześniej, przy-
gotowując kilka kolejnych wersji roboczych. Merytoryczne różnice między 
wstępem a zakończeniem są w istocie niewielkie i w dużej mierze zależne 
od gatunku opracowania.

Wstęp do pracy promocyjnej zawiera zazwyczaj: sformułowanie celu, 
przedmiotu i zakresu (merytorycznego, przestrzennego, czasowego) pracy; 
określenie zastosowanej metody badawczej; krótkie omówienie konstrukcji 
wewnętrznej dzieła i struktury układu jako treści. Ogólnie mówiąc, wstęp 
zapowiada zamiary autora wobec tematu badań – co chce wykazać, udo-
wodnić, przeanalizować, ocenić, wymodelować itp., i w którym to uczy-
nić rozdziale. Rolę wstępu mogą również odgrywać „Uwagi wstępne” (np. 
w komunikacie lub w artykule); czasem tę funkcję przyjmuje kilkuzdanio-
we zagajenie zatytułowane przekornie i przewrotnie „Zamiast wstępu”.

Wstęp jest niezmiernie istotnym elementem pracy. Bardzo często jest 
więc fragmentem czytanym ze szczególną uwagą. Stanowi swojego rodzaju 
wizytówkę pracy. Jego zadaniem jest poinformowanie czytelnika o tym, co 
praca zawiera, czego można się spodziewać, podejmując jej lekturę. Podob-
nie jak cała praca, która składa się z określonych elementów, również wstęp 
posiadać powinien konkretną strukturę/konstrukcję, która powinna być 
przejrzysta. Wstęp nie może być nazbyt długi, nie powinien też zawierać 
nadmiaru niepotrzebnych informacji. Ale też nie może być za krótki, po-
bieżny, gdyż stawia to całą pracę w bardzo niekorzystnym świetle. Trudno 
jednoznacznie określić, ile stron powinien liczyć wstęp do pracy dyplomo-
wej. Można jednak – jak się wydaje – przyjąć, że nie mniej niż 2 i nie więcej 
niż 5 stron. 

Objaśnienia wstępne mogą zawierać składniki następujące:
 – geneza pracy w sensie badawczym i pisarskim
 – motywy autora,
 – podnieta do pracy np. ze strony profesora,
 – wkładzie do pracy wysiłku osób postronnych,
 – celach pracy, 
 – faktycznych warunkach jej wykonania249.

Układ wstępu, zdaniem innego metodologa, winien posiadać niektóre 
podobne powyższym składniki następujące:

249 Por. J. Pieter, Praca naukowa…, dz. cyt.
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a) wstęp – parę zdań wprowadzających o ogólniejszym charakterze, tło 
problematyki,

b) materiał – dotyczy dotychczasowych rozwiązań nauki i praktyki,
c) przyjęte w pracy definicje i punkt widzenia,
d) rozwiązanie – omówienie i sprecyzowanie tematu,
e) zakończenie – dotyczące uzasadnienia naukowego czy utylitarnego 

celu pracy, zasięg (zakres)250. 
Wstęp – jak spostrzegamy w licznych publikacjach i za czym najbar-

dziej obstając, postuluję – może zawierać kilka komponentów:
1) uzasadnienie tematu, cele pracy, zadania, hipotezy robocze,
2) analiza krytyczna literatury przedmiotu i podmiotu badań,
3) przedstawienie (omówienie) zadań, miejsca, czasu i przebiegu ba-

dań, terenu.
4) metody badań (zbierania materiałów i ich opracowania).
W jeszcze innych publikacjach możemy spotkać strukturę wstępu zło-

żoną z opisu kilku inaczej zaprojektowanych informacji:
1. Cel i treści,
2. Sposób ich ujęcia/prezentacji, 
3. Filozofia utworu (co osobiście – jestem przekonana – zasadniej na-

zywać przedzałożeniami utworu w znaczeniu podejść/paradygmatów my-
ślenia),

4. Sytuacja powstania.
Projekt też godny uwagi początkującego autora, ale jednak raczej jako 

niewyczerpujący potrzeb i możliwości, więc do wykorzystania przez skrzy-
żowanie z innymi rodzajami wstępów.

Wstęp powinien zawierać precyzyjne sformułowanie celu badań (zwłasz-
cza jeżeli nie udało się go zmieścić w tytule) oraz uzasadnienie podjęcia tego 
właśnie tematu. Wprawni czytelnicy szukają rzekomo celu pracy w dwóch 
ostatnich zdaniach wstępu. Moim zdaniem o celu antycypowanym, czyli 
o efekcie, można pisać w tej części tekstu, zaś o celu jako zamyśle – raczej na 
początku wstępu. Wcześniej należy naszkicować tło teoretyczne i powołać 
się na ostatnie publikacje w danej dziedzinie po to, by wskazać, na jakie 
nasuwające się pytania brak było odpowiedzi i dlaczego uzyskanie takich 
odpowiedzi jest ważne. Nie należy jednak wdawać się w zbyt obszerne dy-
wagacje historyczne. (Dywagacje, a więc – uwaga – odstępstwa od wątku 

250 W. Pytkowski, Organizacja…, dz. cyt., s. 82.
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głównego, raczej dygresje niż pisanie na temat.) Argument w rodzaju: „Do-
tychczas brak było danych o …” nie jest wystarczający. Jeżeli autor nie po-
trafi bardziej przekonywująco uzasadnić, dlaczego podjął dany temat, to 
znaczy, że powinien zająć się czymś innym. Zawsze pożądane (chociaż nie 
zawsze możliwe) jest sformułowanie we wstępie, gdy konkluzja pracy za-
wiera odpowiedź „tak” lub „nie” na postawione we wstępie pytanie, a wów-
czas reszta pracy stanowi dokumentację tej konkluzji.

Składają się na tę strukturę wstępu  – posłuchajmy szczegółowszego 
wywodu tym razem autorki o wykształceniu prawniczym  – następujące 
kwestie251:

• uzasadnienia wyboru tematu. Przy czym nie chodzi tu wyłącznie o wskazanie na emo-
cjonalny związek z wybranym tematem – osobiste zainteresowania (choć bez wątpie-
nia te elementy również mają znaczenie). We wstępie do pracy naukowej, jaką jest 
w pewnym sensie praca licencjacka lub magisterska, należy wyeksponować przede 
wszystkim naukowe elementy uzasadniające dokonany wybór – np. podkreślając ak-
tualność problematyki, potrzebę wypełnienia luki występującej na tle literatury przed-
miotu, możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce;

• określenie celu pracy. W tej części należy sformułować zadanie badawcze wyznaczone 
do osiągnięcia, na przykład przeprowadzenie analizy porównawczej, wykazanie ewolucji. 
W tym miejscu można też poinformować czytelnika o problemach, które w pracy nie 
zostały poruszone. W ten sposób autor sygnalizuje także swoją wiedzę o innych zagad-
nieniach, stawia pytania niejako na przyszłość, stwierdzając, że sam ich nie podjął, gdyż 
przekraczałoby to ramy pracy dyplomowej, bądź też ze względu na szczupłość źródeł lub 
trudności w dostępie do niech rozwiązanie tych kwestii okazało się niemożliwe;

• przedstawienie stanu badań nad problemem badawczym stanowiącym temat pracy 
dyplomowej. Ten fragment jest potrzebny po to, aby czytelnik pracy – niekoniecznie 
dobrze zorientowany – mógł wyrobić sobie pogląd na to, jaki jest dotychczasowy 
postęp w badaniach nad daną problematyką. Zadaniem autora pracy jest zatem pre-
zentacja literatury przedmiotu, na przykład przez zwrócenie uwagi no to, czy badana 
problematyka stanowi aktualny przedmiot zainteresowań naukowych (czy w ostatnich 
latach ukazały się jakieś ważne publikacje z tej dziedziny) lub przez wskazanie, że, 
jakkolwiek dana problematyka była już przedmiotem pogłębionych badań, jednak w in-
nym ujęciu, przy uwzględnieniu odmiennych aspektów;

• omówienie wykorzystanej literatury i źródeł. Jest to bardzo ważny i niezbędny element 
każdego wstępu. Autor pracy powinien zawrzeć w nim wyczerpującą i w miarę obszer-
ną informację o zebranym przez siebie materiale badawczym, wskazać na źródła oraz je 
scharakteryzować. Można też w tym miejscu podkreślić trudności badawcze, z jakimi mu-
sieliśmy się borykać (np. szczupłość bazy źródłowej) lub pochwalić się osiągnięciami – na 

251 B. Stoczewska, Jak pisać…, dz. cyt., s. 29–30.
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przykład podkreślić, że w pracy wykorzystaliśmy nigdzie dotychczas niepublikowane ma-
teriały czy relacje, lub przeprowadziliśmy wywiady. Pamiętajmy, że praca jest tym bardziej 
wartościowa i zasługuje na wyższą ocenę, im bardziej była samodzielna, to znaczy, że jej 
autor nie tylko zebrał informacje dotychczas rozproszone, ale wykonał namiastkę pracy 
naukowej przez analizę tekstów źródłowych, przeprowadzenie badań oraz wyprowadzenie 
na tej podstawie odpowiednich wniosków. W tym miejscu wstępu warto podkreślić wyko-
rzystanie źródeł pierwotnych lub też, jeśli tego nie uczyniliśmy – napisać dlaczego;

• charakterystyka konstrukcji pracy. W tej części pracy autor powinien zaprezentować 
jej koncepcję. Wskazać, jaką metodę badawczą zastosował, oraz krótko opisać po-
szczególne rozdziały przez zwięzłe uzasadnienie ich zasadniczych tez.

Pisząc wstęp,

(…) niekoniecznie musimy zachowywać przedstawioną wyżej kolejność jego poszcze-
gólnych elementów – należy jednak pamiętać, że wszystkie one są niezbędne. Ponadto 
warto uwzględnić, iż chociaż wstęp zamieszcza się na początku pracy, zaraz po spisie 
treści, pisze się go zwykle – powtórzmy – dopiero po zakończeniu pracy nad tekstem 
głównym. Wtedy bowiem mamy już całkowicie wyklarowaną koncepcję oraz jasność, co 
do pytań i problemów badawczych, z jakimi udało nam się (bądź nie) uporać, szukając 
rozwiązań.

We wstępie można też zamieścić podziękowania za pomoc w przygotowaniu pracy. 
Kieruje się je najczęściej pod adresem promotora, chodzi jednak o to, aby nie były one 
ani zdawkowe ani banalne. Niekiedy jednak warto podziękować także innym osobom za 
pomoc w zbieraniu materiałów, udostępnienie własnych zbiorów, udzielenie wywiadu 
itp. Na poziomie pracy dyplomowej nie stosuje się raczej podziękowań raczej dla człon-
ków najbliższej rodziny, choć bez wątpienia pomoc najbliższych jest niezmiernie ważna – 
należy ją wyrazić w innej formie, miejscu i czasie. Takie dedykacje są zarezerwowane 
raczej dla dużych obszerniejszych dzieł252.

Początek i koniec tekstu omawia erudycyjnie i znacząco dla naszego 
opracowania celowo dobrana uczona, której opracowanie na temat począt-
ku tekstu o różnych możliwościach jego zaczynania tu zacytujemy:

Wstęp jest początkiem mowy, odpowiada prologowi w poemacie, a preludium w muzyce 
fletowej (Arystoteles, Ars rhetorica).

Ze wszystkich akapitów w tekście, akapit inicjalny jest chyba najistotniejszy. Wiedzą 
o tym doskonale dziennikarze, którzy tak budują początek artykułu, aby zwabić czytel-
nika, przyciągnąć jego uwagę, zmusić go do przeczytania całości. Ale powinni o tym 
pamiętać i autorzy tekstów nie publicystycznych, naukowych. W tekście naukowym 

252 Tamże, s. 30.
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przyciągnięcie uwagi czytelnika także powinno być jedną z funkcji początku. Jedną, lecz 
nie jedyną. Początek ma poza tym przygotować czytelnika od odbioru trudnych i skom-
plikowanych treści, ma wprowadzać go – stopniowo – w tok autorskich rozważań. Część 
wstępna jest zatem bardzo ważna ze względu na odbiorcę. Jeśli odetniemy lub skreślimy 
początek, to praca na tym nie straci253.

W dalszej kolejności należy we wstępie omówić zakresy opracowania:
1) Zakres terytorialny pracy, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

granic administracyjnych. Jest to ważne w sytuacji, w której dane liczbo-
we (grupowane według jednostek podziału administracyjnego) z różnych 
okresów należy ze sobą porównywać,

2) Zakres chronologiczny pracy, który powinien być uzasadniony waż-
nymi bądź przełomowymi wydarzeniami,

3) Zakres rzeczowy pracy. Chodzi tu o możliwie tyleż zwięzłe i dokład-
ne omówienie problematyki pracy, która będzie przedmiotem rozważań 
w zasadniczej części pracy. Należy uzasadnić przyczyny zamysłu podjęcia 
tematu. Np. jego aktualnością, potrzebą podsumowania wyników badań, 
innymi walorami poznawczymi lub też praktycznymi. Przy czym bardzo 
istotna sugestia zawiera się w radzie, aby temat pracy nie pokrywał się z ty-
tułem tylko jednego rozdziału opracowania.

Dla lepszego porozumienia się można podpatrzeć strukturę roboczego 
planu wstępu:

1. Ukazanie tematu,
2. Stan badań,
3. Problem główny i problemy szczegółowe,
4. Metoda badań.
Spróbujmy zatem podać najważniejsze sugestie potrzebne przy pisaniu 

wstępu:
 – nie może on być powtórzeniem żadnej części pracy, np. podsumo-

wania;
 – nie powinien on być „przegadany”, to znaczy sztucznie wydłużony;
 – raczej nie należy używać odsyłaczy i przypisów; jeśli staje się to ko-

nieczne, to tylko w odniesieniu do pozycji bardzo ważnych i wówczas te 
pozycje nawet mogą być zacytowane.

253 J. Maćkiewicz, Jak pisać…, dz. cyt., s. 97.
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Studenci są wciąż zainteresowani tym, co uwzględnić we wstępie i sa-
mym tekście rozprawy, aby celowo pisać dla określonego adresata. Zaś kon-
kretny odbiorca to mniejsza lub większa grupa adresatów wyrażająca się 
określonymi cechami. Konkretny adresat to przy tym niekoniecznie od-
biorca znany, to najczęściej odbiorca dopiero wyobrażony.

Co więc trzeba sobie wyobrazić? Po pierwsze, wiedzę naszych potencjalnych czytelni-
ków. Wiedzę ogólną, a zwłaszcza wiedzę o przedmiocie, jakiemu poświęcany jest tekst, 
i o temacie, jaki porusza. Im większy jest bowiem obszar wiedzy wspólnej nadawcy 
i adresata, tym więcej można pominąć, opuścić, pozostawić w sferze niewypowiedzia-
nego (jest to zgodne z jedną z zasad konwersacyjnych Paula Grice’a, która brzmi: „niech 
twój wkład w konwersację zawiera tyle informacji, ile jej potrzeba (dla aktualnych celów 
wymiany)” i „Niech twój wykład nie zawiera więcej informacji niż trzeba” (Grice 1977)254.

Ponadto zaś

Po drugie, wyobrazić sobie należy zakres kompetencji językowej odbiorcy, a zwłaszcza 
to, co mieści się w obrębie jego biernego słownika (czyli: jakie słowa zna i rozumie). 
Zdanie Na semantykę leksemu składają się cechy desygnacyjne i konotacyjne nie jest 
zdaniem niezrozumiałym w ogóle, jest zdaniem niezrozumiałym dla niejęzykoznawców, 
w których słowniku brakuje takich jednostek (terminów specjalistycznych), jak seman-
tyka. Leksem, desygnacja, konotacja.

Po trzecie, trzeba sobie wyobrazić zainteresowania czytelników i ich poglądy. Do tych 
zainteresowań i poglądów można bowiem się odwołać, tworząc nadawczo-odbiorczą 
płaszczyznę porozumienia.

Trzeba sobie również wyobrazić stosunek odbiorców do omawianego tematu. Czy są 
nim zainteresowani, czy też trzeba przyciągnąć ich uwagę? Czy są nastawieni przychyl-
nie, obojętnie czy wrogo? Jakie mogą być ich oczekiwania względem tematu, pytania, 
jakie mogliby zadać, wątpliwości, jakie mogliby mieć? Odpowiedzi na te pytania są istot-
ne, ponieważ inaczej (i trudniej) pisze się do czytelników, dla których poruszane przez 
autora kwestie nie istnieją, a jeszcze inaczej (i jeszcze trudniej) do tych, którzy mają 
wobec tych kwestii odmienne zdanie niż autor.

Wyobrażanie obie czytelników nie oznacza jednak pełnego utożsamienie się z nimi. 
Nie oznacza, że mamy im dać to i tylko to, czego oczekują. Oznacza raczej, że powinni-
śmy – na ile to możliwe – uwzględnić te oczekiwania, a zwłaszcza ewentualną różnicę 
między ich oczekiwaniami, a tym, co zamierzamy im, jako piszący, zaoferować. Inaczej 
mówiąc, chodzi o to, aby dać czytelnikom to, co zamierzaliśmy im dać, lecz we właściwy 
dla nich sposób255.

254 J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać…, dz. cyt., s. 17.
255 Tamże.
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Od tak rozumianego wstępu należy wyraźnie odróżnić przedmowę; 
podzielam takie stanowisko. Przedmowa bowiem – wróćmy jeszcze do tej 
kwestii – zawiera treści (i to jest dyskusyjne) nie tylko merytoryczne, lecz 
przede wszystkim osobiste ( np. pod innymi jeszcze tytułami: „Od autora”, 
„Przedsłowie”). Autor ujawnia w niej na przykład osobiste powody zetknię-
cia się z podejmowaną w pracy problematyką, zamieszcza podziękowania 
należne osobom trzecim i ewentualne uwagi na temat prezentowanego wy-
dania książki. Przedmowa nie jest elementem obowiązkowym i w pracy 
dyplomowej oraz magisterskiej należy jej raczej unikać. Natomiast wstęp 
stanowi integralną i konieczną część pracy.

Przed wstępem i wprowadzeniem można zatem zamieścić jeszcze 
i przedmowę, którą trzeba traktować osobno i zdecydowanie inaczej. Może 
ona zawierać opis sylwetki autora, jego twórczość. Przedmowa może in-
formować o przyczynach powstania książki, o okolicznościach towarzyszą-
cych pisaniu. Może ona być najbardziej osobistą, odautorską częścią, ale 
może być też zobiektywizowana przedmową honorową, co zwiększa jej 
rangę, podkreśla znaczenie książki, przedstawia zasługi/osiągnięcia autora, 
gdy napisze ją np. promotor, recenzent, mistrz w zakresie tematyki i/lub 
warsztatu poznania naukowego.

Od wstępu należy więc odróżnić też wspomniane wprowadzenie do 
utworu. Wyłaniają się wtedy kolejne trudności, które pomaga pokonać 
wskazówka: „Niektórzy nie rozróżniają «wstępu» od «wprowadzenia». Ce-
lem «wprowadzenia» jest udzielenie dodatkowych informacji odnośnie do 
okoliczności dotyczących pracy, natomiast «wstęp» dotyczy ściśle treści 
pracy i jest jej częścią organiczną”256. 

Przez tzw. czyste wprowadzenie do utworu rozumie się jednak integral-
ną część już głównego tekstu, bowiem wprowadzenie, będąc jego składni-
kiem, traktuje na temat treści opracowania, właśnie wprowadza do tematy-
ki, której dotyczy bezpośrednio, wyprzedzając tekst właściwy książki.

Przedmowa do książki, podręcznika, skryptu jest więc szczególnym 
rodzajem wstępu; adresuje się ją bezpośrednio do przyszłego czytelnika. 
Informuje go o ogólnych intencjach autora, zasadniczej treści pracy, narzu-
conych ograniczeniach, przyjętych założeniach itp. Czasem zawiera rów-
nież podziękowania składane osobom, które w jakimś stopniu pomogły 
(np. swoimi sugestiami, radami) w przygotowaniu opracowania. Wzorów 

256 W. Pytkowski, Organizacja badań…, dz. cyt., s. 243.
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przedmowy, zwłaszcza zaś ostatniej klauzuli, nie należy przenosić na prace 
promocyjne.

O ile we wstępie można było przedstawić tło badań, a w przypadku pra-
cy wykonywanej w konkretnych warunkach jeszcze i krótko je w szkicu 
scharakteryzować. Tutaj można też umieścić – jeśli jest to konieczne – po-
dziękowanie osobom, które wywarły wpływ na pracę i pomogły w jej re-
alizacji. Raczej nie należy umieszczać podziękowania – szczególnie ogól-
nikowego, schematycznego i zdawkowego  – skierowanego pod adresem 
promotora, gdyż merytoryczna pomoc i czuwanie nad całością pracy to 
jego obowiązek.

Natomiast tym częściom pracy, tj. przedmowie i wprowadzeniu, powin-
no się również poświęcić wiele uwagi, gdyż ujawnia ona stopień naukowe-
go wyrobienia autora i rzuca światło na jego umiejętności poruszania się 
w określonej tematyce. Rzadko jednak zaczyna się pisanie pracy od „wpro-
wadzenia” czy „wstępu”, gdyż w tej części pracy zamieszcza się już konkret-
ne uwagi dotyczące realizacji tematu i metodyki, którymi się posługiwano, 
często więc opracowuje się ten fragment pracy na końcu, dysponując już 
pewnym doświadczeniem i wiedzą257.

Rozważmy następnie  – po dotychczasowym opisaniu I wariantu 
(nieco obszerniejszy od poprzedniego)  – II wariant projektu wstępu do 
opracowania.

Wstęp wymaga społeczno-pedagogicznego i osobistego uzasadnienia 
podjęcia tematu pracy. Przedstawiając znaczenie podjętego tematu (proble-
mu badawczego), należy starać się w kilku hasłowych zdaniach pozytywnie 
usposobić czytelników do całości rozprawy.

Omawiając stan badań, konieczne staje się podanie najważniejszych tez 
z literatury przedmiotu. Trzeba to jednak robić umiejętnie, aby ten frag-
ment wstępu nie stał się streszczeniem poszczególnych pozycji wykorzy-
stywanej literatury. Warto po prostu powiedzieć, kto do tej pory najgłębiej 
zajmował się tą problematyką, jak ją traktował i czy wykorzystał optymal-
nie źródła, jakie uzyskał metody i rozwiązania.

Omawiając konstrukcję we wstępie pracy, nie należy tytułować poszcze-
gólnych części, czy też rozdziałów pracy, bowiem, to powtórzę, po sąsiedzku 
w tekście zawiera już spis treści. Taka formuła byłaby jawnym powtórzeniem. 
We wstępie natomiast można podać wyjaśnienia o istotnych elementach 

257 A. Mysiński, Proces badania zjawisk społecznych w pracy magisterskiej, Kraków 2006, s. 12–15.
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wzbogacających pracę, a mianowicie indeksach, wykazach i innych załącz-
nikach, jeśli uznamy ich szczególnie znaczące funkcje dla percepcji treści 
rozprawy.

Wstęp powinien być pozbawiony pompatycznych i wzniosłych dekla-
racji. Nawet jeśli praca wypełnia ważne zadanie, niech doceni to recenzent 
i inny czytelnik, gdy np. zostanie opublikowana. Dodałabym więc, iż należy 
unikać samoocen, zwłaszcza wprost ujętych i przesadnie samochwalczych. 
Pisząc wstęp, trzeba pamiętać, że jest on też swego rodzaju autorecenzją. 
Należy zatem nie tyle kwalifikować, co rzeczowo uwypuklić obiektywnie 
cenne rezultaty i subtelnie wskazać na zalety pracy. Umiejętnie można, 
a nawet należałoby wskazać także na trudności i przeszkody, jakie napotkał 
autor w czasie pisania pracy. Trzeba zatem wskazać konkretnie, na czym te 
trudności polegały. Po napisaniu pracy autor dostrzeże pewne błędy i nie-
doskonałości swojego dzieła. Ich zauważenie pozytywnie świadczy o wzro-
ście kompetencji autora. Na ich podkreślenie jest jednak znacznie lepsze 
miejsce raczej w zakończeniu/podsumowaniu, a nie we wstępie do utworu.

Dobrym i często stosowanym zwyczajem jest umieszczenie we wstę-
pie  – po zastosowaniu tzw. przerywnika, np. gwiazdki lub trzech gwiaz-
dek – podziękowań. Można tu wyrazić wdzięczność i słowa uznania oso-
bom i instytucjom, które miały znaczny wkład w powstanie pracy. Zwyczaj 
ten można uznać za pożądany. Niekiedy dziękuje się promotorowi pracy 
„za cenne uwagi, których nie szczędził w trakcie ich pisania”. Takie schema-
tyczne podziękowanie jest nie tylko niewskazane, ale i niestosowne, ponie-
waż kierowanie i pomoc w przygotowaniu pracy wynika z przyjętych przez 
promotora obowiązków w ramach stosunku pracy. Decyzję  – rozważną 
i taktowną  – o podziękowaniach promotorowi, czy nawet recenzentowi, 
pozostawić trzeba samemu autorowi, jak uczynić to najstosowniej, np. wpi-
sem dedykacji w tylko jemu składanym egzemplarzu rozprawy.

Poza sprawą podziękowań, wstęp do pracy jest w pewnym stopniu za-
powiedzią jej części metodycznej, zatem, doradzamy – nie tylko ja jedna tak 
czynię – od serca, powinien być napisany kompetentnie, bez pośpiechu, któ-
ry niestety często towarzyszy przy jego powstawaniu. Pamiętać należy, że jest 
dokładnie studiowany przez czytelnika, a na etapie prac na tytuł zawodowy 
czy stopień naukowy bacznie czytany przez recenzenta (recenzentów)258.

258 Jest to odautorskie przeze mnie wycyzelowanie tekstu ze źródła: M. Krajewski, Praca dyplo-
mowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998, s. 74–76.
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Prześledźmy projekt (jeszcze nieco obszerniejszego) III wariantu za-
mysłu wstępu do pracy, np. awansowej. Jeżeli chodzi o przygotowanie 
wstępu, niektórzy zasadnie piszą go już po opracowaniu planu pracy. Zwy-
kle powstrzymujemy takie zbyt wczesne próby sporządzenia w każdym 
razie przynajmniej ostatecznej wersji wstępu. Przygotowanie ostatecznej 
wersji wstępu dopiero w ostatnim końcowym etapie tworzenia pracy ma 
swe uzasadnienie z uwagi na to, iż treść informacji, których oczekuje się 
we wstępie, nie może być ostatecznie ukształtowana bez zakończenia ba-
dań i napisania całości pracy. Dopiero wówczas np. dyplomant może właś-
ciwie opisać warunki tworzenia pracy, ostatecznie wykorzystane metody 
badań, stan źródeł, podać ostateczne brzmienie pytań badawczych, na 
które udziela odpowiedzi, ostateczne brzmienie tytułów poszczególnych 
części pracy itd.

Zatem czego oczekuje się we wstępie do pracy magisterskiej i doktor-
skiej? Wstęp do pracy można w pewnych granicach ukształtować dowol-
nie, lecz raczej nie można z niego zrezygnować. Pełni on ważne funkcje 
informacyjne, staje się w pewnym sensie – podobnie jak zakończenie – wi-
zytówką autora pracy dyplomowej.

Istnieją co najmniej dwie podstawowe konwencje budowy wstępu, 
a mianowicie konwencja wstępu o minimalnym wymaganym zakresie in-
formacji oraz konwencja wstępu poszerzonego w stosunku do zakresu mi-
nimalnego, zawierającego dodatkowe elementy.

Wstęp o minimalnie wymaganym zakresie informacji ogranicza się 
do umiejscowienia problemu badawczego w szerszym kontekście. Wska-
zuje, do jakiego szerszego pojęcia należy temat pracy, dlaczego ważne jest 
jego podjęcie, a więc akceptuje cechy nowości merytorycznej, metodycznej 
i specyfiki prezentacji wyników. Ponieważ podanie tych informacji nie by-
łoby możliwe bez ogólnego zarysu obszaru merytorycznego, autor wskazu-
je jednocześnie na grupy problemowe zwrotnie wynikające ze spisu treści, 
tłumaczy też, dlaczego pewne problemy pozostawia otwarte, tzn. czemu 
nie podejmuje ich w pracy, mimo że można je zaliczyć do grupy zagadnień 
podrzędnych wobec danego tematu pracy. W dysertacji doktorskiej tak mi-
nimalistycznie zakreślony wstęp byłby niewystarczający.

Konwencja wstępu do pracy magisterskiej różni się od doktorskiej naj-
częściej tym, iż oprócz podanej problematyki wprowadza się informacje na 
temat warunków opracowywania tematyki. Chodzi, oczywiście, o warunki 
zewnętrzne, niezależne od studenta-doktoranta.
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Zakres poszerzonego wstępu obejmowałby zatem następujące elementy:
1) wytłumaczenie/ukazanie celowości podjęcia tematu;
2) opis zadań badawczych i uzasadnienie, dlaczego je podjęto (wytłumaczenie, dlaczego 
postawione pytania badawcze/cel pracy/problem naukowy są ważne); w pracy doktor-
skiej przyjmie to formę uzasadnienia problemu i postawienia hipotez;
3) zaprezentowanie i logiczne uzasadnienie zakresu przedmiotowego pracy;
4) wskazanie na to, że autor wie, co jeszcze mogłoby być zawarte w pracy (w związku 
z jej tematem) i wytłumaczenie, dlaczego nie podjął tego w danej pracy (czy mógł nie 
podjąć ze względów merytorycznych czy logicznych);
5) metodę (metody) badań i to, jak dokonano ich wyboru; w jakim stopniu stan źródeł 
wpłynął na tok badań i proces przygotowania pracy, a w jakim możliwości techniczno-
-organizacyjne sprawiły, że zrezygnował z pewnych metod;
6) wytłumaczenie znaczenia niekonwencjonalnych pojęć, które zostały użyte w pracy itp.

W charakterystyce, o czym konkretnie będzie autor mówił w pracy, chodzi o przedstawie-
nie problemów i ich wzajemnych powiązań, nie zaś o powtórzenie spisu treści, czyli wierne 
powtórzenie tytułów poszczególnych części pracy; tu więc podkreśla i wyjaśnia się tę sprawę.

Autor wstępu do swej pracy naukowej musi rozstrzygnąć jeszcze jedną kwestię, a mia-
nowicie podziękowań za pomoc w przygotowaniu pracy. W wielu krajach stosuje się to po-
wszechnie, a miejscem na podziękowania jest właśnie końcowa część wstępu, co było już 
sygnalizowane w projekcie poprzedniego wariantu. Zatem stawiamy pytanie, czy dziękować 
nie tyle komukolwiek, co bardzo licznemu gronu w pracy promocyjnej, jak to spotyka się 
w książkach, szczególnie zagranicznych? Albowiem w Polsce jeszcze słabo upowszechnił się 
zwyczaj wyrażania podziękowań na łamach opracowań, i to bezpodstawnie szczególnie na-
ukowych, choć właściwie nie ma przecież żadnych racji, które przemawiałyby za zasadnością 
utrzymywania takiego stanu rzeczy i promotorzy mogliby sugerować autorom, że istnieje 
taka możliwość, a może nawet uczciwa powinność moralna czyli deontologiczna.

Przy tym należałoby jednak pamiętać, iż:
 ¾ dziękujemy tylko tym, którzy nie byli zobowiązani do pomocy przy pisaniu pracy (a więc 
pomijamy promotora); inaczej w stosunku do promotora moglibyśmy postąpić tylko 
wówczas, gdyby na tle danego środowiska akademickiego (promotorów danej uczel-
ni) reprezentował wyjątkowo pozytywne zjawisko (oczywiście nie chodzi tu o napisa-
nie pracy za dyplomanta);

 ¾ słowa podziękowania muszą być autentyczne, o konkretnych przyczynach i powodach, 
dlatego nie mogą być podyktowane względami oportunistycznymi (przy czym nie chodzi 
tu o oportunizm w stosunku np. do współmałżonka, który w okresie przygotowania pracy 
przejął trud prowadzenia np. gospodarstwa domowego, ale o oportunizm w stosunku do 
spodziewanego recenzenta pracy; podziękowanie promotorowi i recenzentowi za konsul-
tacje może budzić podejrzenie, że chodzi o „kupienie”/pozyskanie ich przychylności)259.

259 K. Wojcik, Piszę pracę akademicką…, dz. cyt., s. 112–115. Być może warto jednak uświado-
mić, że oportunizm (z łac. opportunus, tzn. wygodny, korzystny) rozumiemy jako rezygnację 
z zasad, gotowość do przystosowania się do okoliczności/środowiska (jak kameleon) w celu 
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Pouczający jest i IV (najobszerniej opisany) przykład projektu opraco-
wania wstępu do rozprawy.

Praktyka dydaktyczna pozwala stwierdzić, że dla części studentów 
uczestniczących w seminariach licencjackich i magisterskich napisanie 
wstępu swoich prac dyplomowych jest ważnym i dużym wyzwaniem. 
Trzeba też zauważyć, na przykładzie recenzowanych prac, głównie licen-
cjackich, że niektóre wstępy tam zamieszczone nie spełniały wymogów im 
stawianych, robiły niekiedy wrażenie przypadkowego zestawienia zdań, 
a więc – w zasadzie – nie były wstępami. 

W pracach naukowych, a więc również w rozprawach doktorskich, 
wstęp musi odnosić się do kilku podstawowych kwestii. Znajomość tych 
żelaznych reguł (a jednak) sprawia, że znika niechęć i rzekomy trud oka-
zuje się prostym zabiegiem. Wstęp więc musi też mieć swoją wewnętrz-
ną strukturę i być zbudowany z następujących po sobie elementów, które 
w konsekwencji utworzą logiczną całość.

Wstęp zatem (w 1. części) dobrze jest zacząć od krótkiego nakreślenia 
szerszego obrazu, zarysowania pewnego tła, pola, obszaru, w ramach któ-
rego stosuje się podjęty temat. To syntetyczne ujęcie, zawarte w kilku zda-
niach, ma też pokazać ogólniejszą znajomość procesu (np. dziejowego).

W kolejnej części (2.) wstępu trzeba określić przedmiot i cele podjętych 
badań. Przedmiot badań został zarysowany w temacie pracy, wymaga jed-
nak teraz rozwinięcia zarówno w odniesieniu do zakresu merytorycznego, 
jak i chronologicznego oraz terytorialnego. Trzeba więc podać i naświetlić 
zbiorowości, instytucje, obiekty, procesy czy zjawiska, których będą doty-
czyły badania; w odniesieniu do jakiego okresu będą prowadzone i na ja-
kim terytorium, obszarze. Wyjaśniając przedmiot badań, trzeba podać też 
motywy ich podjęcia:

a) może to być np. chęć prezentacji kwestii niepodjętej jeszcze przez ba-
daczy. W takim przypadku wartość poprawnie napisanej pracy wzra-
sta, jej autor staje się bowiem pierwszym, który podjął się zadania;

b) motywem może też być pewien niedosyt i związana z tym chęć po-
szerzenia wiedzy o badanym obiekcie, czy wręcz przedstawienie no-
wej interpretacji. Z wyjaśnieniem motywów podjęcia tematu łączy 
się jasne sformułowanie celu badań;

łatwiej dających się pozyskać korzyści; bierna ugodowość w opozycji do aktywnego szuka-
nia kompromisu. 
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c) może nim być analiza działań jakiejś organizacji, która posłuży do 
określenia roli, jaką odgrywała ona w ogólniejszym procesie. 

Celem pracy może być zebranie danych i podsumowanie toczącego 
się sporu wokół jakiegoś obiektu czy zjawiska. Cel pracy może dotyczyć 
kierunków zmian, modernizacji, także prezentacji nowych zasad i reguł. 
Trzeba jednak tutaj pamiętać, że od studenta nie oczekuje się odkryć na-
ukowych, choć nie można mu tego zabronić, wymaga się natomiast opano-
wania źródeł (i ich opracowania), opracowań z zakresu dyscypliny będącej 
przedmiotem jego studiów i posługiwania się właściwymi dla niej meto-
dami badawczymi. Przygotowania do pisania rozprawy naukowej wywo-
łują sytuację problemową, która łączy się ze świadomością niewiedzy oraz 
potrzebą jej wypełnienia i poprzedza ujawnienie/wyodrębnienie problemu 
badawczego. Każdy problem badawczy składa się z kilku pytań, na które 
będzie się szukać odpowiedzi podczas badań naukowych. Te pytania ba-
dawcze (od 3 do 5) należy zadać w tym miejscu wstępu. Następnie trzeba 
przystąpić do sformułowania hipotezy (lub hipotez), czyli przypuszczenia, 
niezupełnie pewnego orzeczenia, domysłu intelektualnego wymagającego 
sprawdzenia. Wyznacznikami budowania hipotez są zarówno istniejące 
teorie, jak też różnego rodzaju wskaźniki i dane o obiekcie czy zjawisku, 
obserwacja rzeczywistości, a u badaczy od lat zajmujących się pracą nauko-
wą – doświadczenie i wyczucie. Hipotezę potwierdzą, bądź jej nie potwier-
dzą przeprowadzone badania i sformułowane na ich podstawie wyniki. 
W obu przypadkach można mówić o sukcesie badawczym, wnioski oraz 
końcowe ustalenia i stwierdzenia zostały bowiem udokumentowane.

Kolejną część (3.) wstępu powinno zająć omówienie aktualnego stanu 
badań, a więc krótkie rozpoznanie opracowań, jakich doczekał się podjęty 
przez studenta temat. Najkorzystniej skoncentrować się tu na najistotniej-
szych i najnowszych publikacjach, zachowując jednocześnie krytycyzm 
wobec nich. Trzeba więc wskazać ich wartość naukową, jak też obszary, 
które nie były przedmiotem badań i zagadnienia, które nie zostały jeszcze 
dostatecznie wyjaśnione. Wykaże się w ten sposób, na ile podjęty problem 
jest już zbadany i na jakie pytania brak w literaturze odpowiedzi.

Po zaprezentowaniu aktualnego stanu badań trzeba przystąpić do omó-
wienia następnego elementu (4.) wstępu, tzn. materiału źródłowego, który 
był przydatny przy pisaniu pracy, odnosząc się jednocześnie do jego stanu 
i wartości poznawczych. Wskazać tutaj trzeba te rodzaje źródeł, które zostały 
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wykorzystane przy rozwiązaniu poszczególnych problemów. Zatem ta część 
wstępu może mieć różny charakter. Najcenniejsze są źródła archiwalne, 
będące śladami działalności ludzkiej. Jeśli student z nich korzystał, winien 
podać miejsce ich przechowywania (nazwy archiwum, muzeum, instytucji 
itp.), rodzaj (np. protokoły, stenogramy, stanowiska), pochodzenie (miejsce 
i czas powstania oraz autorstwo) oraz ocenić je pod względem kompletno-
ści, autentyczności i wiarygodności. Krytyka źródeł jest konieczna, by móc 
określić ich przydatność w rozpoznawaniu problemów badawczych. Mate-
riałem źródłowym mogą też być źródła drukowane, a więc zebrane i wydane 
w formie książki dokumenty. Jeśli będzie się z nich korzystać, w tym miejscu 
należy je wymienić i krótko scharakteryzować, podając, kto zebrał i przygo-
tował dokumenty do druku, kto tłumaczył, gdzie zostały wydane. 

Często wykorzystuje się też źródła wywołane, czyli np. wytworzone 
celowo na zamówienie, a więc różnego rodzaju wywiady, relacje, ankiety, 
sondaże, testy itp. Również trzeba to odnotować i jednocześnie pamiętać 
o bardzo krytycznym do nich podejściu. Określenie ich wiarygodności 
i przydatności naukowej wymaga nierzadko porównania z innymi źródła-
mi. Nie można bowiem wykluczyć tendencji do mitologizowania zachowań 
czy postaw. Podobną czujność trzeba zachować w odniesieniu do autobio-
grafii, pamiętników, dzienników i listów. 

Materiałem źródłowym znacznej liczby prac licencjackich i magister-
skich jest prasa. W takim przypadku podać trzeba we wstępie tytuły wy-
korzystanych pism oraz najistotniejsze informacje o nich. Powinny one 
dotyczyć cech najbardziej charakterystycznych, np. okresu i częstotliwości 
wydania, orientacji politycznej czy preferowanej problematyki. Wzmianki 
wymaga też fakt korzystania ze stron internetowych.

Aby wstęp spełniał wymogi naukowe, musi też zawierać część (5.), 
w której informuje się o układzie materiału (chronologiczny, merytorycz-
ny, chronologiczno-merytoryczny) oraz krótko omawia konstrukcję całej 
pracy. Podać więc trzeba, w szczególności, jakich kwestii dotyczą rozdziały, 
co w nich zaprezentowano.

Ostatnim (6.) elementem wstępu, a w zasadzie zadaniem, jest wymóg 
poinformowania o stosowanych w trakcie poznania naukowego metodach 
badawczych (koniec projektu cytowanego autora)260.

260 W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane, Ol-
sztyn 2008, s. 8–10.
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Przyjrzyjmy się jeszcze i V wariantowi pomysłu opracowania wstępu 
i jego (ujętym lapidarnie, ale treściwie) elementom formalnym261:

1. Nakreślenie tła tematu (historycznego, pojęciowego, społecznego, fi-
lozoficznego itp.).

2. Pokazanie aktualności i wagi tematu. Chodzi w tym miejscu o uza-
sadnienie tematu, przedłożenie głównych racji pisania pracy. Czasem łączy 
się to z ujawnieniem potrzeby czy nawet pożytku opracowywania takiej 
akurat tematyki, czyli ze wskazaniem racji praktycznych.

3. Ukazanie związku z dyscypliną. Piszący powinien wykazać się świa-
domością metodologiczną i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jego opra-
cowanie jest opracowaniem z zakresu pedagogiki czy psychologii, a nie 
historii. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, gdy podejmuje się jeden aspekt 
(psychologiczny czy socjologiczny) rozległego tematu, na przykład subkul-
tur młodzieżowych czy sekt.

4. Postawienie problemu. Problemy pracy najlepiej jest postawić w for-
mie zasadniczego pytania, na jakie ma ona dać odpowiedź, ponieważ właś-
nie pytanie pozwala najdokładniej wyrazić i określić problem. Przy tej spo-
sobności, za zgodą i przy pomocy promotora, można też postawić główną 
tezę pracy, zakreślić cel i podać problematykę badawczą (pytania szczegó-
łowe, które łączą się z podjętym tematem).

5. Wyjaśnienie treści i zakresu pojęć kluczowych występujących w tytule.
6. Ewentualny szkic życiorysu autora, o którym student pisze, którego 

poglądy omawia itp. Taki życiorys może się znaleźć: a) we wstępie właś-
ciwym; b) w jednym z przypisów do wstępu; c) w pierwszym rozdziale; 
d) w całej pracy.

7. Prezentacja stanu badań. Należy pokazać, co już zrobiono w zakresie 
wybranego tematu, podejmowanego problemu czy zagadnienia. Z tego bo-
wiem wynika jego aktualność i zasadność zajmowania się nim.

8. Ogólne omówienie źródeł, które posłuży do przygotowania pracy. 
Oczywiście nie chodzi o podawanie bibliografii załącznikowej, ale o synte-
tyczne przedstawienie spożytkowanej literatury. W pracach historycznych 
należy w tym miejscu dokonać krytyki źródeł (charakter źródła, bezstron-
ność świadków itp.). Ujawnia się też trudności, które zachodziły przy opra-
cowaniu literatury, szczególnie zaś te, które wpłynęły na taką właśnie po-
stać pracy. Mogą one też dotyczyć szczupłości źródeł, bariery językowej itp. 

261 H. Seweryniak, Metodyka…, dz. cyt., s. 82–83.
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Nie powinny jednak być tego rodzaju, żeby praca miała ucierpieć w sposób 
istotny. Zresztą to promotor winien decydować, czy dostępna literatura 
wystarczy do podjęcia pracy. Dodam jeszcze, że jeżeli praca jest pisana na 
podstawie badań ankietowych, wówczas we wstępie sygnalizuje się je tyl-
ko ogólnie, ponieważ w takim przypadku wymaga się zwykle odrębnego 
rozdziału nt. metodyki i narzędzi pozyskiwania danych oraz zamieszczenia 
kwestionariusza w załączniku do pracy.

9. Opis metod, którymi autor pracy posłużył się przy jej przygotowaniu. 
Realizując ten punkt, daje on dowód świadomości metodologicznej. Nale-
ży tu unikać zarówno nagminnych błędów (W pracy posłużono się metodą 
analityczno-syntetyczną), jak i schematyzmu. Funkcję opisu metody może 
pewnych przypadkach spełnić dobrze sporządzony opis poszczególnych 
działań badawczych. Zazwyczaj jednak recenzenci prac dyplomowych 
i magisterskich domagają się jednoznacznego zdania sprawy z zastosowa-
nych metod.

10. Krótki opis struktury pracy. Polega on przede wszystkim na ujaw-
nieniu zasad konstrukcji planu, jego uzasadnieniu oraz wskazaniu, co będą 
zawierać poszczególne części: rozdziały (paragrafy). Należy pamiętać, że 
ten punkt wstępu ma pokazać sposób konstruowania planu, a nie efekt 
tej czynności. Sporządzając zapis, dobrze jest stosować zamiennie stronę 
czynną i bierną: „W rozdziale pierwszym przedstawimy (…) Rozdział dru-
gi zostanie poświęcony (…)”. Błędne jest natomiast sformułowanie typu: 
„Rozdział pierwszy mówi o (…)”. Rozdział sam nic nie mówi. To autor 
„twierdzi”, „zapowiada”, „podsumowuje” itp.

Cenne praktycznie są też wskazówki na temat procesu redakcji wstępu:

1. Wielu doświadczonych promotorów zaleca pisanie wstępu dopiero po napisaniu 
głównego korpusu pracy. Jest to rozwiązanie słuszne, nie należy go jednak uważać za 
idealne. Sądzę, że każdy zabierający się do pisania pracy powinien przedstawić na po-
czątku szkic poprawnych w tym poradniku 10 [wymienionych powyżej – przyp. KDN] 
„elementów formalnych”, po napisaniu pierwszego rozdziału znacznie ów szkic rozwi-
nąć, a na końcu „wyszlifować”.
2.  Uważa się, że wstęp powinien stanowić 1/10 – nawet 1/8 nieobszernej pracy (czego 
osobiście raczej w takim nadmiarze odradzałabym). Także w tej sprawie należy unikać 
schematyzmu. W każdym razie wstęp zbyt krótki, na przykład jednostronicowy, może 
świadczyć o tym, że piszący nie widzi jasno tła, aktualności i celu podejmowanej pracy. 
[Jednak taką objętość wstępu do rozprawki 50–80-stronicowej można byłoby przyjąć – 
przyp. KDN.]
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3. Wstęp nie wymaga zasadniczo dokumentacji w przypisach. Zazwyczaj jednak pojawia-
ją się one również w tej części pracy. Nie powinno ich być jednak zbyt dużo.
4. Zazwyczaj wstęp stanowi odrębną część pracy, poprzedzając jej pierwszy rozdział. 
Bywa jednak nawet tak, że praca rozpoczyna się bezpośrednio od pierwszego rozdziału, 
który wtedy wyraźnie określa się jako „rozdział wstępny”. Jego zadaniem jest naszkico-
wanie kontekstu, tła (historycznego, literackiego, socjologicznego, filozoficznego) po-
dejmowanego problemu. Ale oczywiście także w tego typu rozdziale muszą się znaleźć 
wszystkie omówione „elementy formalne” wstępu. W pracach dyplomowych i magister-
skich należy unikać raczej takich rozwiązań262.

W tym miejscu nie ma potrzeby kusić się o podsumowanie różnych 
autorów pięciu pomysłów zamieszczonych tu wariantów projektów wstępu 
jako początku pracy, albowiem przecież podkreślamy raczej, iż tych możli-
wości rozstrzygnięć osobistych jest kilka. Zatem można je łącznie lub lepiej 
przez kontaminację, czyli skrzyżowanie, dostosować, zaadaptować do na-
szych konkretnych potrzeb. Dlatego dla ostatniej już, VI ilustracji projektu 
wstępu, odwołam się do jego konstrukcji autorskiej w niniejszej książce.

prace nad zakończeniem tekstu

Zajmując się tekstem i jego budową, podkreślaliśmy, iż tekst rozprawy 
wyróżnia się głównymi/strategicznymi częściami dużymi. Do takich należy 
też jego zakończenie. Opracowanie zakończenia rozprawy optymalnie jest 
pożądane do napisania równoległego, niemal jednoczesnego ze wstępem, 
dlatego, spinając je jak klamrą, zajmiemy się teraz tą finalną cząstką rozprawy. 

Najpierw tytułem pewnego wprowadzenia w tę problematykę pisarstwa 
zamieścimy tu ogólniejsze przedzałożenia myślenia o pisarzach i pisarstwie 
w dobie kryzysu wartości, także wartości pisania.

Tradycyjny świat polskiej inteligencji – sięgnijmy krótko do rodowodu – rozsypał się już 
w XIX wieku. Inteligent jako przedstawiciel tej swoistej warstwy społecznej wówczas 
wiedział, że istnieje po to, by pomagać w duchowym uszlachetnieniu prostych ludzi, 
ludu. Miejscem korpusu inteligencji społeczeństwa kapitalistycznego była „wyspa” uni-
wersyteckiego kampusu. Tu jeszcze gromadziło się i nadal się pielęgnuje/przechowuje 
głębsze treści kultury niczym w średniowiecznych klasztorach.

262 Tamże, s. 84.
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W Polsce bowiem, gdy ktoś wychodzi poza kanon i/lub „uśrednioną normę”, często 
traktowany jest jako uzurpator, nawet bluźnierca a nie samodzielny twórca. Oponenci 
zajmują się bowiem głównie przetrwaniem i zyskami wymiernymi – „mieć czy być”, to 
nie ich wątpliwości.

Pisarz to obecnie raczej technik literacki lub naukowy. Pracuje taki technik w sferze/
sektorze relaksu, odprężenia. Literatura jako medium refleksji nad człowiekiem, społe-
czeństwem i światem ma coraz mniej czytelników. Zanika czytelnik rozumiejący np. for-
mę eseju. Inteligent humanistyczny wykonuje jakąś robotę niby-humanistyczną (niem. 
erzatz, namiastkę, pozór…)263.

Weźmy na przykład ilustrację, że pedagogiczny przewrót przez scalanie 
i nowszą periodyzację osiągnięć pedagogiki, to poszukiwanie etapów prze-
mian przez historyka myśli pedagogicznej, który rozgląda się za graniczny-
mi słupami tej periodyzacji i szuka przesłanek jako podstaw rozgraniczeń. 
Dotąd bowiem trudno uporządkować po nowemu pedagogiczny kanon264. 

Rewindykacje, przywracanie do społeczności pedagogicznej świado-
mości twórców trwa, ale czy dokonała się już nowa forma usystematyzowa-
nej całości w świadomości czytelników? 

263 J. Jajszczak, Humanistyka i nauki społeczne, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 38, s. 7. Por. tegoż, 
Dziesięć mitów na temat działalności MCN, „Forum Akademickie” 2014, nr 1, s. 10. Czy 
tak jest istotnie? Także agendy rządu – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Narodowe Centrum Nauki – ustami np. dyrektora tej ostatniej agendy (niech jeszcze trwa, 
trzyma się mocno, póki młoda) z nieskrywaną krytyką zdecydowanie negatywnie wyraża się 
o humanistyce i jej współtwórcach, informując, iż zespół ekspertów w konkursie MAESTRO 
zdecydował w 2013 r., żeby nie finansować żadnego z projektów w naszych naukach hu-
manistycznych i społecznych (hurtem?). Uznano, że nikt, literalnie nikt nie proponował 
wymaganych w konkursie pionierskich badań naukowych ważnych dla rozwoju nauki 
i wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Może dziwić taka decyzja i opinia, kto 
bowiem spośród rzeczonych ekspertów ma aż tak brawurową śmiałość i odwagę oraz brak 
wyobraźni, że ignoruje fakt, iż pionierskimi wszelkie prace mogą się okazać nie już w fa-
zie projektu, nie w stadium koncepcji we wniosku o grant, lecz dopiero po ich wykonaniu 
i przedyskutowaniu już opublikowanego raportu w stosownym środowisku na tle kompa-
ratystycznym wedle zasady „po wynikach ich poznacie”. Humanistyka rozwija się ewolucyj-
nie i kumulatywnie, na zmiany rewolucyjne, np. wielkich paradygmatów, trzeba pracować 
tysiącami lat, wiekami, lub co najmniej dziesięcioleciami. Przecież ta kumulacja wiedzy dla 
postępu ma znaczenie. Ale jeśli decydenci dyskredytują znów (jak np. w latach 50. XX w.) 
nauki humanistyczne, unicestwiwszy wtedy socjologię i psychologię jako kierunki studiów 
uniwersyteckich, że o postponowanej in corpore pedagogice i pedagogach nie zapomnimy, 
to taka powtórka z ideologizacji (?) czy pauperyzacji (?) tych dyscyplin nie przysłuży się 
społeczeństwu. 

264 Kiedyś do tego zagadnienia może uda mi się wrócić w obszerniejszej formie.
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Nie doszło jeszcze do scalenia różnych, odrębnych kiedyś obiegów tekstów 
i wartości, wielkości i chwały dzisiejszego piśmiennictwa pedagogicznego265.

Cele nauki – poznania i badań empirycznych – winny być uporządko-
wane wg wzrastającego stopnia trudności:

•  wiedza,
•  rozumienie,
•  zastosowanie,
•  analiza,
•  interpretacja,
•  ocena,
•  synteza, tj. uogólnienie, wnioskowanie, postulowanie.
Prace studyjne i badawcze są odkrywaniem, pobudzeniem i wzmacnia-

niem potencjału twórczego, czyli ujawnianiem ukrytego skarbu jednostki 
(spełnienie się/samorealizacja), wedle zasady „uczyć się, aby być”.

Na patologię w pisarstwie naukowym i publicystycznym (nie tylko pe-
dagogów) zwraca uwagę doświadczony profesor:

W ostatnim okresie w humanistyce akademickiej pojawił się i szybko się rozprzestrzenia 
szczególny rodzaj uprawiania pisarstwa naukowego, w którym atrakcyjność formy i tre-
ści ma przyciągać czytelników i czynić z książki czy artykułu towar kupowany masowo 
na rynku księgarskim. Niepokojące jest przy tym to, że rozpowszechnienie się takiej 
formy zdobywania klienteli powoduje zacieranie granic między nauką, publicystyką, po-
pularyzacją a zabawą i sprzyja umasowieniu takiej produkcji. Istotne właściwości tego 
nowego gatunku akademickiego, uprawianego i wspieranego przez część profesury, 
a skutecznie służącego awansom jego przedstawicieli, ukażę tu poprzez próbę krytycznej 
analizy naukowej książki socjologicznej. Wybieram tu pozycję uznaną za wybitną pod-
stawę habilitacji, autora określonego przez recenzentów jako jednego z najzdolniejszych 
polskich socjologów młodego pokolenia (…).

Mamy tu, jak się wydaje, do czynienia z podwójnym zaburzeniem nauki. Z jednej stro-
ny – jest to zastępowanie socjologii przez jej zniekształcone medialnie i rynkowo udawanie, 
służące przy tym awansowi akademickiemu autora. Z drugiej strony – jest to świadectwo 
psucia się procesów recenzowania wydawniczego i awansowego w nauce. Tej książki ża-
den z jej recenzentów wydawniczych, członków rady redakcyjnej serii FNP, opiniodawców 
w przewodzie habilitacyjnym i członków komisji w tym przewodzie prawdopodobnie po 
prostu nie przeczytał. Są to zbyt wytrawni badacze i zbyt krytyczni uczeni, aby nie zauważyli 

265 Utrzymuje się taki stan od wielu dziesięcioleci, co znajduje wyraz w publikacjach takich 
ekspertów jak: F. Bereźnicki, K. Denek, R. Kolman, D. Kubinowski, S. Kunowski, S. Palka, 
J. Pieter, A. Smołalski, K. Sośnicki, S. Wołoszyn, B. Wojciechowicz, W. Zaczyński  – por. 
Literaturę do niniejszej książki.
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tylu jej tak poważnych błędów. Zawierzyli błyskotliwym tytułom i śródtytułom, wielkości 
dorobku (cztery, ale tego samego rodzaju książki), renomie kolorowych czasopism popu-
larnych, w których pisuje autor. Nie mieli czasu, dali się uwieść266.

Po tych rozważaniach, tylko z pozoru odległych od tematu refleksji 
wprowadzających do zagadnienia niniejszego śródtytułu, wróćmy do za-
kończenia np. książki czy rozprawy awansowej.

O różnych możliwościach jego zakończenia, czyli zwieńczenia tekstu, 
cenne wskazania znajdujemy w książce wybranej specjalistki, która podaje, 
iż:

Zakończenie tekstu to miejsce, w którym rozstajemy się z czytelnikiem. I ostatnia szan-
sa, żeby wyjaśnić mu problem, któremu poświęcony był tekst go prezentujący, lub żeby 
przekonać go do twierdzenia, uzasadnionego w tekście argumentacyjnym. Niczego wię-
cej się już od nas nie dowie (przynajmniej do czasu napisania następnego artykułu lub 
książki). A to, co zaprezentujemy mu w ostatnim akapicie, w ostatnich zdaniach, w ostat-
nich słowach, zapamięta najlepiej. Dlatego koniec tekstu jest częścią tak samo ważną jak 
jego początek. Jest częścią ważną, a my po napisaniu kilkunastu akapitów czy kilkunastu 
stron nie mamy już pomysłu na to, jak efektywnie (i efektownie) zakończyć267.

Zakończenie winno występować w każdej pracy dyplomowej jako ko-
nieczne, przydatne i pożyteczne. Czytelnik bowiem odczuwa potrzebę 
podsumowania lektury przez rekapitulację najistotniejszych elementów, 
wniosków, jakie udało się wyprowadzić.

Zakończenie, podobnie jak wstęp (ale i całość tekstu właściwego roz-
prawy), powinno być klarowne i przejrzyste. Należy unikać częstego błę-
du podawania informacji o zawartości pracy. To bowiem uczyniliśmy we 
wstępie i spisie treści. W tym miejscu czytelnik wcale nie oczekuje na jakieś 
sprawozdanie jako relację (jak np. po zebraniu). Zakończenie ma być zara-
zem syntezą, wnioskami i postulatami. Ma umożliwić czytelnikowi ocenę, 
czy autorowi pracy udało się zrealizować zadania i dopiąć celów pracy.

Istotne jest, aby praca awansowa miała w całości charakter proble-
mowy. Powinna więc też posiadać zakończenie, w którym  – mówiąc 

266 Pisze: Z. Kwieciński, Popsocjologia młodzieży. Studium przypadku, [w:] D. Kubinowski, 
M. Nowak (red.), Metodologia…, dz. cyt., s. 226–227. Mowa o dziele: T. Szlendak, Supermar-
ketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2004.

267 „W końcu przypomnij to, co poprzednio powiedziałeś” (Arystoteles, Ars rethorica), cyt. za: 
J. Maćkiewicz, Jak pisać…, dz. cyt., s. 104–109.
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najogólniej – powinny znaleźć się pewne ustalenia, nawiązujące do prob-
lemów przedstawionych we wstępie. W zależności np. od koncepcji, bywa 
ono nazywane także w różny sposób. Są autorzy, którzy dostrzegają różnice 
między uwagami końcowymi, wnioskami, podsumowaniem a zakończe-
niem268. Przyłączam się do takiego porządkowania. W praktyce, częściej 
rozprawek zawodowych, na ogół nie przywiązuje się większej wagi nie 
tylko do terminologicznych niuansów. Najważniejsze jest bowiem to, aby 
treść zakończenia korespondowała ze wstępem i uwzględniała najważniej-
sze ustalenia poczynione we wszystkich rozdziałach. 

Inaczej ma się sprawa na wyższym poziomie oczekiwań w rozprawach 
nie tylko zawodowych, ale już naukowych. Przystępując do pisania zakoń-
czenia, powinniśmy położyć przed sobą szkic wstępu oraz zebrane z po-
szczególnych rozdziałów wnioski269. W tym momencie bowiem najlepiej 
jest też równolegle powracać do uwag wstępnych i nadać im ostateczny 
kształt. Wiemy już, co udało się w pracy stwierdzić i które z problemów 
znalazły się poza granicami jej rozważań. Poznaliśmy już całą dobraną li-
teraturę, a jej wykaz zostanie tylko poddany ostatecznej selekcji i redak-
cyjnym poprawkom. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby teraz, wprawionym 
już w pisaniu piórem, przygotować interesujące rozważania wstępne, które 
stanowić będą najważniejszą wizytówkę każdej pracy awansowej270.

Pamiętając o tym, co napisaliśmy we wstępie, przystępujemy do przy-
gotowania zakończenia, którego konstrukcja nie jest łatwa do określe-
nia. Prace dyplomowe mają bowiem różny charakter, w związku z czym 
w jednych ważniejsze będą wnioski wyniesione z obserwacji/ praktyki, 
w innych – uwagi teoretyczne. Raz zakończenie będzie uporządkowanym 
przeglądem problematyki omówionej w poszczególnych rozdziałach, kiedy 
indziej stanowić będzie zbiór ostatecznych ustaleń. Może się też zdarzyć, że 
już ostatni z rozdziałów zamyka wywód składający się na pracę i wówczas 
wyodrębnionego formalnie zakończenia w ogóle może nie być271.

268 Por. J. Orczyk, Zarys metodyki pracy umysłowej, Warszawa 1984, s. 73–74.
269 K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik prak-

tyczny, Warszawa–Łódź 1998, s. 110.
270 A. Pułło, Prace…, dz. cyt., s. 78.
271 R. Skeczkowski, Jak napisać pracę magisterską z zakresu nauk społecznych: poradnik dla stu-

diów zaocznych, Koszalin 1987, s. 34–35. 
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Z powyższego wynika, że łatwiej jest stwierdzić, czego zakończenie 
nie powinno zawierać. Na pewno nie może być streszczeniem pracy, czy 
choćby syntetycznym zestawieniem tego, o czym była mowa w poszczegól-
nych rozdziałach. Nie powinno też być szczegółowym spisem wszystkich 
wniosków zebranych z całej pracy. Z drugiej strony zakończenie nie może 
upodabniać się do zwykłych rozdziałów pracy, ze źródłowymi cytatami, 
przypisami, omówieniami własnych badań. Nie powinno się w nim po raz 
pierwszy podejmować krytyki czy polemiki z cudzymi poglądami, tak jak 
nie powinno być w nim powtórzeń wcześniejszych fragmentów tekstu.

Zakończenie musi być tak zwięzłe, aby czytający mógł je zachować 
w pamięci; jego forma zależy od tematu i osobistego smaku autora, a ob-
jętość „nie powinna przekraczać trzech stron”272. Z tych trzech uwag na-
leży z dystansem podejść zwłaszcza do ostatniej, sformułowanej nazbyt 
stanowczo273. 

W zakończeniu, poza odniesieniem się do problemów postawionych 
wcześniej w pracy, mogą znaleźć się też uwagi o kwestiach nie rozstrzyg-
niętych w pracy, a nawet w niej nie podjętych. Chodzi o problemy, które 
pozostały otwarte, a które wiążą się ściśle z problematyką pracy, o czym 
napisano, że: „Często w zakończeniu wskazuje się na plany możliwych ob-
szarów przyszłych badań, które są rzeczową konsekwencją prób opisanych 
w danej pracy. Formułowanie w pracy nowych przypuszczeń, które wyni-
kają z już przeprowadzonych badań jest godne poleceń, bo może być uzna-
ne za autentycznie twórczą postawę autora danej pracy”274.

Zastanawiając się nad wyborem formuły końcowej, trzeba – tak jak przy 
wyborze formuły początkowej – pamiętać i o odbiorze przez czytelników, 
i o samym tekście. Trzeba również uwzględnić formę tekstu początkowego. 
Chodzi bowiem o uspójnienie tych cząstek tekstu, o ich skorelowanie, czyli 
wzajemne spięcie, połączenie tak merytoryczne, jak i formalne. 

Jeżeli kończymy tekst argumentacyjny, którego początek stanowiła poda-
na teza, to najbardziej oczekiwanym zakończeniem będzie ta sama teza, ale 
przeformułowana, doprecyzowana, wzmocniona, czasem – zmodyfikowana. 

272 H. Sobis, Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie, Wrocław 
1983, s. 9.

273 A. Pułło, Prace…, dz. cyt., s. 79–81.
274 W.P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warsza-

wa 1995, s. 52.
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Jeśli na wstępie umieściliśmy tezę strony przeciwnej (antytezę), to na koń-
cu może pojawić się teza autorska. Jeżeli wyszliśmy od pytania, czytelnik 
będzie oczekiwał odpowiedzi, jeżeli od alternatywy rozwiązań  – jej roz-
strzygnięcia. Zakończeniem może być również logiczna konkluzja wyciąg-
nięta na sposób indukcyjny czy dedukcyjny z przedstawionych dowodów – 
wszak słowa uczą, ale dopiero ich egzemplifikacja pociąga. 

Załączane teksty materiałowe, faktograficzne powinny się kończyć 
wnioskiem (przynajmniej wnioskiem częściowym). Funkcję uogólnienia 
albo wniosku może spełniać jako konkluzja podsumowanie (np. liczbowe, 
klasyfikacja materiału, jego interpretacja, także – propozycja dalszego wy-
korzystania zebranych faktów).

W wypowiedziach dłuższych i bardziej skomplikowanych efektywnym 
finałem w opracowaniu, jesteśmy raczej jednomyślni, bywa streszczenie 
w funkcji syntezy głównych myśli, głównych elementów wywodu. Takie 
streszczenie – jak każde streszczenie – powinno być odpowiednio zwięzłe 
i adekwatne. Nie powinno się w nim rozwijać czy modyfikować informa-
cji zawartych w tekście, lecz jedynie te informacje w zwięzły sposób i na 
wyższym poziomie uogólnień przypominać. Czy finalne streszczenie może 
przybrać postać punktów? Znajdujemy uzasadnienia, że 

Może (…), ale nie należy tej techniki stosować zbyt często. Lepiej wykomponować 
punkty w dobrze zbudowany i spójny akapit (czasem warto zastosować kilka krótkich 
akapitów). Wyliczenie – choć wygodne dla czytelnika, ponieważ ułatwia mu uchwycenie 
i zapamiętanie tego, co najważniejsze – nie jest dobre z punktu widzenia tekstu, gdyż 
narusza jego strukturę, przerywa jego płynność.

Koniec-teza, koniec-konkluzja i koniec-streszczenie, to różne przejawy tej samej 
strategii, a mianowicie zakończenia w postaci podsumowania. We wszystkich formach 
podsumowywania obowiązuje jedna zasada: podsumowuje się to, co zostało wcześniej 
powiedziane. A zatem nie jest właściwe wprowadzenie w części końcowej nowego ma-
teriału, nowych myśli, nowych aspektów zagadnienia. Pozostawiłoby to bowiem czytel-
nika z poczuciem niezaspokojenia, z poczuciem, że wypowiedź tak naprawdę nie została 
zakończona, a tylko przerwana. Byłoby to sugerowanie odbiorcy, że ciąg dalszy nastąpi, 
bez gwarancji, że tak istotnie się stanie. A poza tym – kompozycja otwarta nie jest odpo-
wiednia do dzieł naukowych.

Nie tylko podsumowanie może zakończyć tekst. Dobrym pomysłem na zakończenie 
jest odpowiednio dobrany cytat. Mniej czy bardziej znany cytat z literatury i filozofii albo 
cytat z zakresu tej teoretycznej dziedziny, której poświęcona jest praca. W ten sposób 
problematyka tekstu umieszczona zostaje w szerszym, ontologicznym, kontekście. Takie 
ostatnie zdanie rozdziału w sposób znaczący rozszerza tekstowe pole widzenia, pozwala 
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czytelnikowi zobaczyć zagadnienia, o których przeczytał, w innej perspektywie. A przy 
tym – ciekawie, niebanalnie zamyka autorski wywód (...).

Cytat z utworu literackiego może też służyć w teoretycznym tekście jedynie jako punkt 
wyjścia do podsumowujących autorskich rozważań. Czasami znany cytat to tylko ozdoba 
końcowego fragmentu (…).

I wreszcie – sytuacja najczęstsza w tekstach naukowych, czyli przytoczenie wypo-
wiedzi specjalisty w danej dziedzinie. Wypowiedź ta, zazwyczaj zinterpretowana lub 
skomentowana, stanowi ostateczny argument potwierdzający tezę autora lub ilustrujący 
końcowe wnioski pracy (…).

Poświęcamy tyle uwagi cytatom, aby pokazać, że jest to ciekawy i dający wiele moż-
liwości sposób kończenia wypowiedzi. Ale tekst może kończyć się także przykładem, 
ilustracją, metaforą, pytaniem retorycznym. Prawie wszystkie sposoby wykorzystywane 
przy rozpoczynaniu mogą być wykorzystane przy kończeniu. Mogą się tu także pojawić 
wszelkie typy akapitów.

Jednego tylko nie powinno się robić w ostatnim tekstowym słowie. Nie należy prze-
praszać za jakość tekstu, nie należy tłumaczyć się z jego zbyt wąskiego zakresu czy 
ze sposobu ujęcia tematu. Podobne zachowanie – które zdaniem niektórych piszących 
świadczy o skromności autora, o jego uczciwości w stosunku do czytelnika – jest nie-
odpowiednie i z punktu widzenia samego tekstu, gdyż osłabia jego wymowę, i – para-
doksalnie – z punktu widzenia tegoż czytelnika, bo może go zostawić w przekonaniu, że 
niepotrzebnie zadał sobie trud przeczytania artykułu czy książki.

Koniec tekstu (…) jest tak samo ważny jak początek. Oznacza to, że: po pierwsze, 
części tej nie można pominąć, po drugie, powinna być to integralna część całości, po 
trzecie, sposób zamknięcia całości powinien być starannie dobrany. Praca naukowa nie 
może gwałtownie się urywać lub kończyć rzeczywistym czy sugerowanym wielokrop-
kiem. Powinna stopniowo i łagodnie zmierzać do finału tak, aby czytelnik był pewny, 
iż strona, którą przeczytał, jest naprawdę ostatnią stroną, a po finalnym akapicie nie 
nastąpi już żaden inny. Finis coronat opus („koniec wieńczy dzieło”) – mówili starożytni. 
Mieli rację, od udanego zakończenia zależy w dużej mierze kompozycyjna jakość tekstu 
i jego skuteczność informacyjna lub perwersyjna275.

Warto celem lepszego opracowania treści zestawić fizycznie strony 
i mentalnie poruszone kwestie początku z końcem tekstu, bowiem – przy-
słuchajmy się argumentacji:

Dobry tekst naukowy stanowi kompozycję zamkniętą. Aby to uzyskać, należy przede 
wszystkim początek tekstu powiązać z jego końcem. Powiązanie to może mieć charakter 
wyłącznie treściowy, gdy w zakończeniu nawiązuje się do myśli zawartych we wstępie. 
Może mieć także charakter treściowo-formalny, gdy w zakończeniu powracają cytaty, 
metafory, kluczowe wyrazy i wyrażenia czy pewne sformułowania pojawiające się po 

275 Tamże.



208 4. Redagowanie i korekta dysertacji

raz pierwszy na początku. Taki cykliczny powrót myśli, obrazów i słów wzmacnia spój-
ność i zwartość tekstu. Dla podkreślenia spójności i zwartości czasami bywa konieczne 
(w dłuższej pracy) kilkakrotne powtórzenie tych myśli, obrazów czy słów i w środkowych 
partiach tekstu.

Formalno-treściowe nawiązania wewnątrztekstowe mogą dotyczyć także i innych ele-
mentów czy miejsc tekstu. Przedmiotem różnorakich odwołań bywa tytuł – parafrazo-
wany lub objaśniony. Czasem wykorzystuje się motto – przekształcając je, interpretując 
bądź powtarzając dosłownie. Wszystkie te zabiegi – stosowane świadomie, z wyczuciem 
i umiarem – są korzystne dla kompozycji wypowiedzi.

Na zakończenie można sformułować kilka reguł kompozycyjnych:
1. Dobry tekst ma budowę trójczłonową, składa się z początku, środka i końca. Każda 
z tych części jest integralnym składnikiem tekstu, to znaczy, że jest ściśle (treściwo 
i formalnie) zespolona z pozostałymi częściami.
2. Początek i koniec mogą przybierać różne formy w zależności od charakteru tekstu 
i jego przeznaczenia.
3. Kompozycja dobrego tekstu jest kompozycją zamkniętą, opartą na powiązaniu między 
początkiem a końcem i na nawiązaniach wewnątrztekstowych276.

Inny specjalista ponadto podpowiada, jak napisać dobrą konkluzję:

W zakończeniu pracy podsumowuje się najważniejsze rezultaty i zamieszcza krótkie 
omówienie osiągnięć projektu badawczego. Zaleca się zwięzłe sformułowanie konklu-
zji. W takim podsumowaniu można poruszyć jeszcze jeden aspekt badań, a mianowicie 
zasugerować, w jakim kierunku mogłyby pójść dalsze badania. Żaden projekt badawczy 
nigdy nie dostarcza ostatecznych odpowiedzi rozwiązujących dany problem, toteż za-
wsze można prowadzić badania dalej. Zatem w konkluzji można wskazać:
1. Możliwe strategie potwierdzające wyniki przedstawionych badań.
2. Możliwe problemy dla dalszych badań w zbliżonych tematycznie zagadnieniach.
3. Projekt zmian progresywnych problemu277.

Świadomość takich możliwości świadczy o tym, że badacz ogarnia my-
ślą szersze horyzonty niż jedynie problemy związane z tematem jego badań, 
postrzega je na tle innych.

Przejdźmy jeszcze bliżej i inaczej do kwestii, jak napisać, jak opracować 
zakończenie tekstu rozprawy. Zakończenie rekapituluje wyniki zamierzeń, 
ujmując je syntetycznie i w kolejności wyznaczonej wyłącznie przez me-
rytoryczną ważność omówionych problemów, ujmowanych przez autora 

276 J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty…, dz. cyt., s. 109–110.
277 P. Oliver, Jak pisać prace…, dz. cyt., s. 123.
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z punktu widzenia celów, które zamierzał osiągnąć, tzn. już bez umiejsca-
wiania tych problemów w strukturze pracy. Podobnie jest z klasycznym za-
kończeniem, które może być zastąpione „uwagami końcowymi”, „konklu-
zją” bądź też luźną wypowiedzią określoną mianem „zamiast zakończenia”. 
Głównym polem zastosowań tych określeń są raczej małe formy wydawni-
cze. Większe zasługują na pełne w konstrukcji zakończenie.

Generalizacja (od łac. generalissimus – stopień najwyższy od generalis 
‘powszechny, ogólny, pospolity’)  – to uogólnienie i rozszerzenie zakresu 
pewnego twierdzenia, prawa, zasady itp. na większy zakres zjawisk. 

Zakończenie pracy ma być szczególnym podsumowaniem wyników za-
planowanego badania. Nie może być zatem miejscem, w którym student 
wprowadza kolejne lub nowe dowody prezentowanych tez czy wyników; 
tym bardziej nie można w nim podejmować po raz pierwszy krytyki czy 
polemiki z tezami zawartymi w literaturze przedmiotu. Zewnętrznym 
przejawem tego typu błędów są np. nowe odsyłacze, które komunikują 
umieszczenie w zakończeniu nowego materiału dowodowego, w tym po-
chodzącego z niedawno opublikowanych materiałów i innych źródeł. Nowe 
wyniki cudzych badań może student uwzględnić w części właściwej, gdy 
dokonuje odpowiednich korekt już przygotowanego tekstu, co w badaniach 
naukowych jest normalną praktyką. 

Jak dowodzi praktyka promotorska, podsumowanie/zakończenie pracy 
ujawnia w sposób najbardziej jaskrawy niekonsekwencje metody nauko-
wej dyplomantów, najczęściej braku relacji wzajemnych z treściami wstępu, 
a polegają one głównie na zapomnieniu o celach i zadaniach postawionych 
przed pracą, wynikających z ustawienia tematu pracy.

Najczęstszy błąd w budowie zakończenia  – przestrzeżmy w kontek-
ście innej argumentacji – to proste, nie zawsze syntetyczne sprawozdanie 
z tego, o czym była mowa w pracy, gdy tymczasem trzeba odpowiedzieć 
na pytanie, czy i jak został rozwiązany problem naukowy, w jakim stopniu 
osiągnięto cele pracy, a w pracy doktorskiej – czy sprawdziły się naukowe 
przypuszczenia i hipotezy oraz procedury ich naukowej weryfikacji.

Układ i następstwo treści podsumowania ma umożliwić czytelnikowi 
ocenę, czy na wszystkie – i w jaki stopniu – pytania badawcze autor udzielił 
odpowiedzi. Uzyskanie odpowiedzi innej niż ta, jaką założyliśmy, przystę-
pując do projektowania prac, nie ma przecież ujemnego wpływu na war-
tość naukową pracy. Stwierdzamy bowiem stan faktyczny, nie potwierdza-
my stanu założonego. Zebrane dane, fakty świadczą, jak jest w rzeczy samej. 
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Będzie to można jednak stwierdzić dopiero wówczas, gdy piszący istotnie 
skoncentruje się w zakończeniu na swym problemie naukowym, a nie – jak 
to się często zdarza  – na udzieleniu odpowiedzi na pytania, których nie 
postawił, gdy tworzył koncepcję pracy i ustanawiał jej zadania. Oznacza to, 
iż może być ocenione jako niewłaściwe nawet takie pozorne zakończenie, 
które zwyczajnie tylko zestawia cząstkowe podsumowania rozdziałów bądź 
paragrafów278.

Zakończenie pracy może nosić także inne nazwy, jak np.: wnioski, 
podsumowanie, uwagi końcowe, podsumowanie i wnioski, wnioski koń-
cowe itp. W zależności od rodzaju pracy (licencjacka, magisterska, doktor-
ska) posiadać będzie różną objętość. Stawia się mu zasadniczo jeden cel: 
zwieńczenie zapowiadanego we wstępie rozwiązania problemu/problemów 
bądź zadań badawczych. Punktem wyjścia do jego napisania powinny być 
określone we wstępie zadania i cele pracy, odpowiedź na pytanie, w jakim 
stopniu zostały one zrealizowane i osiągnięte, czy postawione hipotezy 
w badaniach zostały sprawdzone i udowodnione. W tej części pracy moż-
na ujawnić refleksyjny stosunek studenta (doktoranta) do problemu będą-
cego przedmiotem rozprawy. Treści tutaj zawarte, nie za wiele powtarzać, 
że winny korespondować ze wstępem, być skorelowane przez sprzężenie 
zwrotne.

Sama nazwa tej cząstki pracy niedwuznacznie wskazuje, że musi ona 
być lakoniczna, zwięzła i precyzyjna, pozbawiona zbytniego gadulstwa. Na-
leży tu zawrzeć istotnie tylko własne syntezy, wnioski i to tylko te, które zo-
stały w pracy uzasadnione i/lub udowodnione. Zdarza się bowiem często, 
że autorzy prac dyplomowych umieszczają w zakończeniu wnioski znane 
już wcześniej w literaturze przedmiotu, o czym stosunkowo łatwo prze-
konuje się recenzent pracy. Jeśli już chcemy najistotniejsze wnioski znane 
z literatury wyartykułować, powinniśmy użyć następujących sformułowań: 
„W pracy zostało potwierdzone…”, względnie: „Wyniki przeprowadzonych 
badań własnych potwierdzają…”279.

Zakończenie, podobnie jak wstęp, stanowi niezwykle ważny element, 
tzw. merytoryczną oprawę (obudowę) pracy. Często czytelnicy, a tym bar-
dziej doświadczeni recenzenci potrafią po przeczytaniu spisu treści i wstę-
pu, szybko sięgając i do zakończenia, już na tej podstawie wyrobić sobie 

278 K. Wojcik, Piszę akademicką pracę…, dz. cyt., s. 111–112.
279 M. Krajewski, Praca dyplomowa…, dz. cyt., s. 79.
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ocenę recenzowanej pracy. Dlatego pamiętać o tym muszą przede wszyst-
kim dyplomanci starający się o tytuły licencjata lub magistra280.

Zakończenie nie może być żadną miarą zwykłym streszczeniem pracy, to 
byłoby źródłem nieporozumień, dopiero wtedy napisana ta część pracy 
daje szansę na wysoką notę piszącemu. Świadczy o jego umiejętności od-
różniania analizy od syntez podjętych w pracy problemów. Zakończenie 
jest dobrym miejscem na, powtórzę w nowym kontekście, najogólniejszą 
syntezę i ocenę tego, co zostało przedstawione w pracy. Dojrzały autor pra-
cy dyplomowej nie powinien unikać sądów wartościujących, jeśli odpowia-
dają one przyjętej metodzie badawczej i materiałom.

W zakończeniu jest również miejsce na wskazanie zagadnień, które po-
zostają nadal otwarte, nierozwiązane. Pamiętać jednak trzeba, że ewentual-
na wzmianka o jeszcze nierozwiązanych problemach może zrodzić zarzut, 
że praca jest niekompletna. Jeśli zatem decydujemy się na ujawnienie kwe-
stii nierozstrzygniętych, to trzeba to dokładniej, np. uzasadnić i być przygo-
towanym na ewentualne pytania recenzenta w czasie egzaminu dyplomo-
wego, czyli tzw. obrony pracy.

Osobiście doradzam studentom troistą konstrukcję zakończenia roz-
prawy. Wskazuję na potrzebę ujęcia w tym zakończeniu najpierw uogól-
nień/podsumowań, a jeszcze lepiej syntez całości dysertacji, ściśle opartych 
na podsumowaniach jej części składowych, tj. rozdziałów. Dopiero dalej 
sugeruję umieścić wnioski opracowane na podstawie całościowych uogól-
nień prac, zaś na końcu podsumowania/zakończenia zachęcam do za-
mieszczenia opracowanych postulatów zmian progresywnych w obszarze 
poznanej problematyki. Ważna jest – ze względu na stopniowe wynikanie 
treści – kolejność tych trzech składników podsumowania.

Dodać trzeba, iż np. w naukach pedagogicznych oczekujemy, iż te trzy 
komponenty zakończenia będą dotyczyć trzech aspektów: 1) teoretycz-
nych, 2) metodologiczno-warsztatowych i praktyki/pedagogii281.

Podsumowanie rozważań nt. sprawdzania i redagowania opracowań 
można ująć na pożytek studentów następująco:

280 Tamże, s. 81.
281 Przekonali nas o tym filozofowie i prakseolodzy – Por. kwintesencja poglądów na ten temat: 

E. Leniewicz, Dyrektywy praktyczne: konstrukcja i uzasadnienie, Warszawa 1971.



212 4. Redagowanie i korekta dysertacji

• Pamiętaj, że wykładowca może udzielić wskazówek tylko w ograniczonym zakresie.
• Przed rozpoczęciem redagowania pracy przeczytaj ponownie instrukcje dotyczące 

przedkładania prac.
• Zachowaj komputerową kopię pracy albo na twardym dysku, albo na dyskietce.
• Stosuj nagłówki i stopki do skorelowania wydruku z wersją na dysku.
• Podziel długą pracę na oddzielne dokumenty na dysku.
• Przemyśl dokładnie odniesienia do płci lub do innych kultur.
• Staraj się unikać stereotypów, etnocentryzmu oraz terminów wartościujących282.

Tak całości tekstu rozprawy, jak i jej zakończenia dotyczą cechy/właści-
wości pisarskie, których zastosowanie sprzyja jakości tekstu: dokładność/ade-
kwatność, staranność, jednolitość i konsekwencja. Godzi się więc je – jak prze-
słanie – powtórzyć również w odniesieniu do tej znaczącej części dysertacji.

Nie nawiasem mówiąc, zbieranie materiałów na temat, jak opracować 
zakończenie rozprawy, pozwoliło zgromadzić (mimo wielu lat poszukiwań) 
wątłe znaleziska. Dowodzi to, jak nielicznie i jak skromnie udzielano uwagi 
tej ważnej kwestii. Z jednej strony rozgrzesza to kandydatów do awansów, 
z drugiej – nas i naszych uczniów mobilizuje do zwiększenia uwagi, nawet 
czujności, by tę zdolność podsumowywania opracowań kształtować, pod-
patrując przykłady jako – jeśli nie wzorce, to ilustracje – własnych prac283.

Metodolog interesująco zwraca uwagę na specyfikę wnioskowania 
w profesjonalnych opracowaniach pedagogicznych. W ich podsumowaniu 
badacz drogą rozumowania powinien wypracować sądy i oceny. Sąd jest 
aktem poznawczym i orzeka o istnieniu i cechach interesującego nas zjawi-
ska. Ocena – to osąd wartościujący, wyrażający przez porównanie stosunek 
osoby oceniającej do podmiotu oceny284.

Zasady logicznego myślenia to pierwsza z wymienionych kwestia, która 
wiąże się przede wszystkim z problemem poprawnego myślenia, respektu-
jącego właśnie takie zasady logiki dwuwartościowej jak:

•  Prawo tożsamości, dowodzące, że dane zadanie jest tożsame ze sobą. 
•  Prawo niesprzeczności (inna nazwa: zasada sprzeczności), zgodnie z któ-

rym, jeśli mamy dwa zdania sprzeczne, to jedno z nich musi być fałszywe.

282 P. Oliver, Jak pisać…, dz. cyt., s. 163 i 181.
283 Autorski projekt zrealizowanego do niniejszej książki swoistego zakończenia/podsumowa-

nia/syntezy tekstu jej całości też może czytelnikom posłużyć za ilustrację sposobu zamyka-
nia rozpraw.

284 W. Pytkowski, Organizacja badań…, dz. cyt., s. 143.



Prace nad zakończeniem tekstu 213

•  Prawo wyłączonego środka, głoszące, że z dwóch zdań sprzecznych 
jedno musi być prawdziwe.

•  Prawo przechodzenia od ogółu do szczegółu, wskazujące, że stwier-
dzenie o charakterze ogólnym uzasadnia logicznie stwierdzenia 
szczegółowe, wchodzące w zakres tego stwierdzenia ogólnego.

•  Prawo racji dostatecznej, zgodnie z którym to, co przyjmujemy 
i uznajemy, powinno zostać odpowiednio dowiedzione, uzasadnione.

Trzy pierwsze prawa dotyczą problemów związanych z klasyczną koncep-
cją prawdy i pozwalają na weryfikację spójności (i tym samym wewnętrznej 
prawdziwości) wypowiedzi, która nie powinna być sprzeczna. Ich respekto-
wanie stanowi podstawę tworzenia wywodu, który ma precyzyjnie zmierzać 
do swojego celu. W pracy z tekstem konieczne jest zatem gruntowne przemy-
ślenie zebranych argumentów oraz sposobów ich połączenia, by wykluczyć 
ewentualne pojawienie się sprzeczności czy też brak precyzji w użytkowaniu 
pojęć i konstruowaniu dowodu (mówiąc inaczej, używane pojęcie powinno 
znaczyć to samo na przestrzeni całego naszego dowodu). Dwa dalsze prawa 
wiążą się natomiast z argumentacją w porządku dedukcyjnym i indukcyjnym.

Natomiast druga kwestia dotyczy konstruowania tekstu, zawartego 
w nim myślenia i przekazu treści według wspomnianej zasady indukcji lub 
dedukcji. Kwestia ta jest szczególnie istotna w związku z tekstami o cha-
rakterze argumentacyjnym, które nie tylko przedstawiają określoną wiedzę, 
ale i mają za zadanie przekonać do niej odbiorcę, przedstawić uzasadnienie 
takiego a nie innego wywodu (o mechanizmach perswazji trzeba by pisać 
jeszcze w związku z retoryką); ich autor posługuje się wnioskiem.

Dedukcja natomiast podąża w odwrotnym kierunku – od uogólnienia 
ku szczegółom, od prawidłowości do jej jednostkowej realizacji. W deduk-
cji mamy do czynienia z tzw. sylogizmem, czyli specyficznym sposobem 
wnioskowania, polegającym na zestawieniu dwóch przesłanek (większej, 
związanej ze wspomnianą prawidłowością ogólną, i mniejszej, zawierają-
cej prawidłowość szczegółową), z których wynika konkluzja. Oto przykład 
prostej dedukcji: przesłanka 1. (większa): cukier jest słodki, przesłanka 2. 
(mniejsza): lizak jest z cukru, wniosek: lizak jest słodki.

W myśleniu posługujemy się zazwyczaj dwiema strategiami, dopełnia-
jącymi się w poszukiwaniu rozwiązania postawionego problemu i trudno 
dokonać w praktyce bezwzględnych rozgraniczeń pomiędzy nimi (tokowi 
indukcyjnemu towarzyszy zazwyczaj jakaś hipoteza, dedukcja wspiera się do-
wodami gromadzonymi indukcyjnie – w ten sposób zostają zweryfikowane 
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jej założenia). Niewątpliwie jednak wskazana jest konsekwencja w wykorzy-
staniu i świadomość odmienności wymienionych sposobów myślenia.

Tabela 3. Klasyfikowanie wypowiedzi według kategorii operacji myślowych

Kategorie 
operacji 

myślowych
Ogólny opis Przykłady aktywności słownej

Poznawcze
(cognition)

Procesy zachodzące 
przy nabywaniu 
wiadomości, odkrywaniu 
i rozpoznawaniu. 
Obejmuje niektóre 
rozumowania.

– czytanie tekstu ze zrozumieniem,
– rozumienie słów, wyjaśnienie,
– wykazywanie podobieństw między wyrazami, 

sytuacjami, zdaniami,
– dostrzeganie stosunków między wyrazami, 

zdaniami itp.

Pamięciowe
(memory)

Przechowywanie 
informacji, 
przypominanie tego, co 
poznane.

– przypominanie zapamiętanych wyrazów, zdań,
– odtwarzanie wyuczonych reguł,
– powtarzanie treści zdania, fragmentu tekstu,
– powtarzanie wypowiedzianych wcześniej zdań, 

zwrotów

Myślenie 
konwergencyjne 
– zbieżność 
(convergent 
production)

Wytwarzanie nowych 
informacji z już znanych 
i zapamiętanych 
w celu uzyskania 
jednego poprawnego 
lub zwyczajowo 
zaakceptowanego 
rozwiązania.

– porządkowanie szyku wyrazów w zdaniu wg 
odpowiedniej zasady gramatycznej,

– porządkowanie zdań w tekście w logiczny 
układ,

– tworzenie wyrazów przeciwstawnych, 
homonimów,

– nazywanie pojęciem nadrzędnym kilku nazw 
konkretnych 

Myślenie 
dywergencyjne, 
rozbieżne 
(divergent 
production)

Tworzenie nowych 
informacji na podstawie 
informacji znanych 
i zapamiętanych. 
Tworzenie licznych, 
rozbieżnych, niezwykłych 
i niekonwencjonalnych 
rozwiązań.

– wyrażanie jednej myśli w różny sposób,
– tworzenie synonimów,
– nadawanie oryginalnych tytułów tekstom
– tworzenie oryginalnych przenośni i porównań,
– tworzenie nowych związków frazeologicznych
– nazywanie danych sytuacji, stanów różnymi 

określeniami,
– płynne i barwne referowanie

Oceny
(evaluation)

Decydowanie 
o adekwatności, 
poprawności lub 
wartości tego, co 
zapamiętane, lub 
produkowanie przez 
myślenie.

– interpretowanie tekstu,
– dostrzeganie błędów logicznych, stylistycznych, 

gramatycznych, ortograficznych w tekście,
– wybór najodpowiedniejszego wyrazu, zdania, 

zwrotu w danym kontekście,
– ocenianie wypowiedzi pod względem wartości 

literackich i estetycznych,
– odczuwanie wartości i wydawanie sądów 

wartościujących, dotyczących składni, zasobu 
słownikowego, zgodności tekstu z opisywanymi 
realiami.

Źródło: W. Frankiewicz, Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia 
twórczego, Warszawa 1983, s. 138-139.
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Można jeszcze dodać, że prawdziwość wyciąganych wniosków w pro-
cesie indukcji bądź dedukcji zależy od prawdziwości posiadanych przesła-
nek oraz właściwego przeprowadzenia odpowiedniego procesu myślowe-
go. W przypadku indukcji trzeba zwrócić uwagę również na to, by zebrane 
przesłanki były reprezentatywne oraz by nie tworzyć nazbyt pochopnych 
i szerokich uogólnień, skonstruowanych bez posiadania odpowiednich 
przesłanek (przesłanki muszą być, jak wspomniano, reprezentatywne, 
a więc nieprzypadkowe, i musi być ich dostateczna ilość). Wnioski takiej – 
niepełnej  – indukcji warto traktować jako hipotezy, a więc jako coś, co 
wymaga dowiedzenia, jest prawdopodobne (hipoteza, którą posługujemy 
się w trakcie konstruowania wywodu, stanowi logicznie uzasadnione przy-
puszczenie wynikające z naszej dotychczasowej wiedzy – jest ona formułą, 
którą traktujemy jako wątpliwą i dlatego sprawdzamy w trakcie wywodu). 
Dla przykładu – trudno wyciągnąć wnioski odnośnie do całej epoki lite-
rackiej po analizie i interpretacji kilku tekstów pochodzących z danego 
okresu.

Przez podobieństwo pomaga w zrozumieniu tu poruszanej kwestii ro-
zumowanie autorki badań na podstawie koncepcji C. Freineta. 

Podstawą do analizy i oceny aktywności uczniów na lekcjach była teo-
ria Guilforda, prace polskich psychologów: J. Kozieleckiego, Z. Pietrasiń-
skiego, A. Strzałeckiego i inne285. Opierając się na wymienionej literaturze, 
przyjęto kryteria klasyfikowania wypowiedzi do odpowiedniej kategorii 
operacji myślenia (tabela 10).

Zastanówmy się nad zakończeniem do książki o kształtowaniu myśle-
nia twórczego, gdzie podkreślone jest, iż:

Zadanie, jakie postawiłam sobie w tej pracy polegało na uzasadnieniu teoretycznym oraz 
sprawdzeniu empirycznym wartości jednej z podstawowych metod pedagogicznych Ce-
lestyna Freineta – techniki swobodnych tekstów.

Bardzo trudno jest ocenić wpływ jakiejś metody na całość rozwoju osobowości, cho-
ciaż ten rozwój jest właśnie rezultatem, o który naprawdę chodzi. Dlatego też w bada-
niach eksperymentalnych zakłada się, że wpływ danej metody (zmiennej niezależnej) 
weryfikowany będzie w wybranych tylko zakresach (zmiennych zależnych) sprecyzowa-
nych w hipotezach roboczych. W niniejszej pracy przyjęłam, że technika swobodnych 

285 Cyt. za: W. Frankiewicz, Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia 
twórczego, Warszawa 1983, s. 138–139.
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tekstów odznacza się dużymi wartościami kształtującymi i wychowawczymi jako kom-
pleksowa metoda stymulacji rozwoju możliwości twórczych dzieci.

Wyniki uzyskane w toku badań pozwalają stwierdzić, że zastosowanie techniki swo-
bodnych tekstów w nauczaniu języka ojczystego przyczyniły się do znacznego rozwoju 
zdolności twórczego myślenia i języka dzieci. Jednocześnie uzyskane wyniki potwierdzi-
ły możliwość efektywnego wpływania i kierowania procesem rozwoju zdolności twór-
czych dzieci.

Jest to wynik optymistyczny, a zarazem wielce pouczający. Warto bowiem w toku 
dyskusji nad kształtem polskiej szkoły sięgnąć do dorobku klasyków pedagogiki i nie 
rezygnować z poszukiwań nowych rozwiązań; uczyć się także od nich.

Spojrzenie na technikę swobodnych tekstów Freineta nie jak na wąską technikę na-
uczania, lecz jak na wielowarstwową, kompleksową metodę pobudzania aktywności 
twórczej dzieci, pozwala w niej dostrzec duże wartości pedagogiczne dla osób w każdym 
wieku.

Polegają one zwłaszcza na:
 – tworzeniu w procesie wychowania swobodnej, nasyconej życzliwością i szacunkiem 
dla dziecka atmosfery, która pobudzając emocje dodatnie staje się ważnym czynni-
kiem stymulującym twórcze zachowanie,

 – umożliwianiu i pobudzaniu uczniów do ekspresji słownej (i literackiej), co oznacza 
wzbogacanie środków wyrażania ich własnej osobowości w procesie społecznego 
komunikowania,

 – kształcącej język i myślenie w toku dialogu-dyskusji jako formie współpracy intelektu-
alnej uczniów w rozwiązywaniu problemów,

 – umożliwianiu każdemu dziecku przeżycia sukcesu i satysfakcji z własnej pracy. 
 – Wartość techniki swobodnych tekstów jako metody stymulacji twórczego myślenia 
polega na integrowaniu w procesie wychowania różnych stron osobowości dziecka, 
w szczególności zaś na harmonijnym pobudzaniu procesów emocjonalno-motywacyj-
nych i intelektualnych.
Podsumowując całość przedstawionych rozważań, warto zastanowić się nad przy-

datnością dla praktyki pedagogicznej omówionych w tej książce problemów, badań i ich 
wyników286. 

Sądy i oceny formułowane w zakończeniu rozprawy powinny dowodzić, 
że badany problem zastał całkowicie wyjaśniony. Zależy to m.in. od zdolno-
ści badacza do rozumowania, umiejętności przechodzenia od jednego sądu 
do kolejnego, sprawności operowania symbolami jako skutku kondensacji 
myślowej, a także – od zastosowania właściwych metod opracowywania ma-
teriałów badawczych. Sądy i oceny powinny ponadto zmierzać do określenia 
przydatności tak teoretycznej, jak i praktycznej uzyskanych wyników badań.

286 Tamże (koniec danej ilustracji zakończenia).
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Wnioskowanie w toku opisów i w zakończeniu 
rozprawy

Wróćmy do zakończenia, które jest syntetycznym ujęciem opracowy-
wanego problemu, zawierającym ocenę wyników badań i ich ewentualnej 
przydatności teoretycznej, warsztatowej/badawczej i praktycznej. Część pt. 
„Wnioski” powinna obejmować zagadnienia objęte tytułem pracy. Mają 
one najczęściej charakter dyrektywnych wskazówek, zaleceń, wytycznych. 
Zaś osobiście sądzę, iż to postulaty dopiero mają takie zadania.

Przy formułowaniu wniosków należałoby wystrzegać się błędu przed-
wczesnego uogólniania, polegającego na zbyt pochopnym rozszerzaniu 
cząstkowej oceny na wszystkich przedstawicieli zbioru. Wnioski powinny 
być oparte na przesłankach, wynikać z materiałów badawczych tak pod 
względem treści, jak i zasięgu. Ma to szczególne odniesienie i znaczenie 
dla prac awansowych realizowanych często na nie zawsze reprezentatyw-
nej próbie287. Wnioski jedynie prawdopodobne są jednak dopuszczalne, ale 
pod pewnymi warunkami: gdy w danej sytuacji nie można sformułować 
twierdzenia dokładniejszego i lepiej uzasadnionego, oraz gdy poinformo-
wano czytelnika o zakresie możliwego błędu wnioskowania288. Niektórzy 
metodolodzy uważają, że praca nie zawsze musi kończyć się wnioskami, 
szczególnie jeśli z opracowania ten element się nie wyłania (dotyczy to 
przeważnie prac opisowych)289. Zatem mamy uzasadnioną możliwości de-
cyzji i wyboru.

Wnioskowanie dedukcyjne – przypomnijmy – charakteryzuje się tym, 
że zdanie poprzednie implikuje następne. Wnioskowanie indukcyjne cha-
rakteryzuje się tym, że na podstawie wielu jednostkowych przesłanek wy-
pracowany jest wniosek ogólny.

Rezultatem wnioskowania jest wniosek. Wniosek zatem to twierdzenie 
wyprowadzone ze zdań/przesłanek uznanych za prawdziwe. Wnioskowanie 
w toku rozumowania szczegółowego i także w zakończeniu uogólniającym 
jest to rozumowanie polegające na wyprowadzeniu ze zdań uznanych za 

287 F. Bereźnicki, Prace magisterskie…, dz. cyt., s. 71–72. P. Oliver, Jak pisać…, dz. cyt., s. 180–181.
288 T. Mendel, J. Majchrzak, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995, 

s. 36–37.
289 Tamże, s. 246.
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prawdziwe jako przesłanek do nowych twierdzeń/wniosków. Istnieje wiele 
podziałów wnioskowania, spośród których można wymienić:

a) bezpośrednie, czyli oparte na jednej przesłance lub
b) pośrednie, a więc oparte na dwu lub więcej przesłankach.
Ze względu na moc dzielimy wnioskowania na:
a) niezawodne (dedukcyjne) albo
b) zawodne (redukcyjne, indukcyjne, przez analogię).
Przyjrzyjmy się nieco bliżej wnioskowaniu dedukcyjnemu, które cha-

rakteryzuje się tym, że z przesłanki wynika wniosek dający się wyprowa-
dzić wedle określonego schematu logicznego. Istota wnioskowania polega 
na przechodzeniu od racji do następstw, a z następstw przechodzimy do 
racji, czyli ze skutków przenosimy się na przyczyny, a z przyczyn na skutki.

Wnioskowanie to proces myślowy polegający na tym, że przyjmuje się 
za podstawę rozumowania pewne zdanie jako prawdziwe, dochodząc do 
przeświadczenia o prawidłowości innego zdania. Zdania wyjściowe nazy-
wamy przesłankami i od nich zaczyna się proces wnioskowania. Natomiast 
zdanie, które w końcowym procesie wnioskowania uznajemy za prawdzi-
we, nazywamy wnioskiem.

Wniosek jest zasadny dopiero wtenczas, gdy wynika z obserwacji, pro-
cesu interpretacji i jej rezultatów. Mamy możliwość wnioskowania deduk-
cyjnego lub indukcyjnego.

Wnioskowanie dedukcyjne to takie, gdy z poprzedniego zdania wynika 
następne. Czyli wnioskowanie dedukcyjne charakteryzuje się tym, że zda-
nie poprzednie implikuje następne. Zatem niewłaściwy dobór przesłanek 
jest błędem formalnym, powodującym fałszywość wniosku. Termin de-
dukcja pochodzi od łacińskiego deductio, co oznacza wywód. Tradycyjnie 
rozumiejąc pojęcie, oznacza przejście z toku myślowego od ogólności do 
pojęć szczegółowych, elementarnych. Nowoczesne rozumienie dedukcji 
znacznie odbiega od tradycyjnego i używane jest w kilku, zwróćmy uwagę, 
następujących znaczeniach:

 – dedukcyjne wnioskowanie, tj. typ wnioskowania, w którym wnioski 
logicznie wypływają z przyjętych założeń;

 – dedukcyjne rozumienie;
 – metoda dedukcyjna, tj. metoda wykorzystywania przy budowaniu 

systemów dedukcyjnych.
Mówiąc o rozumowaniu dedukcyjnym, mamy na myśli przechodze-

nie od przyczyn do skutków. Dedukcja stanowi proces przechodzenia od 
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stwierdzeń ogólnych do faktów jednostkowych. W dedukcji w zasadzie 
ujawnia się jedynie fakty, które zawierają twierdzenia ogólne. Z istnienia 
rzekomo nowych faktów nie zdawaliśmy sobie sprawy, a one wcześniej 
mieściły się w twierdzeniach ogólnych. Wyróżniane są cztery rodzaje wy-
jaśnień naukowych:

1. Dedukcyjny model wyjaśniania stosuje się głownie w naukach przy-
rodniczych, rzadziej w naukach społecznych. Oparty jest on na prawach 
ogólnych, stanowiących aksjomaty bądź empirycznie uzasadnione prawa 
pozwalające na wyjaśnienie zjawisk jednostkowych;

2. Wyjaśnienia probabilistyczne wiążą się z interpretowaniem zjawisk ze 
względu na zespół cech. Zakłada się, że dane zjawisko jest prawdopodob-
nie następstwem innego zjawiska. W naukach społecznych wyjaśnienia te 
muszą być objaśniane z ostrożnością ze względu na różny poziom prawdo-
podobieństwa i ponadto winny być weryfikowane;

3. Wyjaśnienie teleologiczne (gr. telos – granica, cel) polega na wskaza-
niu zdarzeń lub zjawisk mających wnieść określone stany cech;

4. Wyjaśnienie genetyczne, które opiera się na przeświadczeniu o ładzie 
opartym na powszechnej zasadzie przyczynowości i więzi, przyczynowego 
uwarunkowania zjawisk.

Badacz zmierza przez wyjaśnienie do odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
jest tak, jak wskazują na to wyniki badań290.

Niezawodność wniosków dedukcyjnych gwarantują klasyczne zdania 
kategoryczne oraz sylogizmy. Te pierwsze mają zastosowanie we wniosko-
waniu bezpośrednim. Przypomnijmy, że klasyczne 4 zdania kategoryczne, 
to:

a) Zdanie ogólnotwierdzące: SaP „Każde S jest P” (np. Każdy ptak jest 
ciepłokrwisty.),

b) Zdanie ogólnoprzeczące: SeP „Każde S nie jest P”(np. Żaden ssak 
nie jest płazem.),

c) Zdanie szczegółowo twierdzące: SiP „Niektóre S są P” (np. Niektóre 
ptaki są gniazdownikami.),

d) Zdanie szczegółowo przeczące: SoP „Niektóre S nie są P” (np. Nie-
którzy członkowie nie są członkami ZNP)291.

290 W. Dutkiewicz, Praca magisterska z pedagogiki…, dz. cyt., s. 126–128.
291 W.J. Swincow, Zasady logiki w redagowaniu, Warszawa 1978, s. 9–40.
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Natomiast w związku z wykorzystywaniem metod wnioskowania, po-
myślmy, iż kompozycja pracy o charakterze porównawczym może być uwa-
runkowana także przez cel porównywania. Taka możliwość pojawi się wte-
dy, gdy w taki sam sposób ważne są dla nas oba porównywane fakty. Jeżeli 
jednak jeden z nich stanowi jedynie kontekst dla drugiego, przywołujemy 
go wtedy, gdy jest to potrzebne (nie mamy wtedy do czynienia z pracą stricte 
porównawczą).

Na etapie porównywania pozyskiwanych danych bardzo wskazane jest 
zastosowanie metody porównawczej. Jej specyfika polega na odwoływaniu 
się do cudzych doświadczeń – poszukiwaniu analogii, czyli podobieństw 
przy prezentacji własnych wniosków. Analogia (wnioskowanie przez ana-
logię) – już wspomniałam o tym (por. s. 141), ale w innych słowach i celach 
oraz kontekście – polega na przenoszeniu spostrzeżeń z jednego przedmio-
tu na drugi i z tego powodu można ją traktować jako metodę pośrednią 
między indukcją a dedukcją. Pod względem dowodowym nie stanowi istot-
nej wartości, ale jest bardzo pomocna w porządkowaniu i szeregowaniu, 
wyjaśnianiu i interpretacji podobieństw, ale i różnic, w systematyzowaniu 
i uogólnianiu.

Z kolei porównywanie będące cechą myślenia wiąże się z ważną strate-
gią poznawczą, jaką jest analogia – wnioskowanie przez analogię. Jej isto-
ta polega na zestawieniu przynajmniej dwóch faktów, z których jeden jest 
dobrze znany, drugi natomiast nie. Twierdzenia dotyczące faktu znanego 
zostają przeniesione na fakt nieznany, a podstawą takiego przeniesienia jest 
podobieństwo faktów. W ten sposób możemy wyjaśnić pierwszy z nich za 
pomocą drugiego, analogia staje się dzięki temu figurą heurystyczną – nie 
tylko ułatwiającą intelektualne wyjaśnienie danego faktu, ale i oddziałującą 
na wyobraźnię (ma ona zresztą głównie wartość perswazyjną  – obrazuje 
coś, ale nie jest dowodem). Wyróżniamy analogie całkowite (jeśli dane fak-
ty są porównywalne) i analogie niepełne.

Niewątpliwie takie zastosowanie analogii musi spełnić odpowiednie 
kryteria, analogia nie może być na przykład wyłącznie ornamentem np. 
w wywiadzie, oczywiście nie może również wprowadzać w błąd; powinna 
być trafna i precyzyjna.

Z logiki trzeba w tym miejscu przypomnieć nie tylko klasyczne zda-
nia kategoryczne, lecz także sylogizmy. Sylogizmami nazywa się schematy 
wnioskowania pośredniego, które złożone są z dwu lub więcej przesłanek, 
i wynikającego z nich wniosku (konkluzji). W schematach tych zarówno 
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przesłanki, jak i wnioski są klasycznymi zdaniami kategorycznymi. Oprócz 
podstawowej klasyfikacji istnieją jeszcze dwa inne rodzaje wnioskowania – 
dwa rodzaje sylogizmu:

1) sylogizm rozbudowany (epicheremat) – gdy do jednej z przesłanek 
zostaje dodane uzasadnienie;

2) sylogizm skrócony (entymemat)  – gdy jedna z przesłanek zostaje 
przemilczana z powodu swojej oczywistości.

Można wyróżnić tzw. łańcusznik, który polega na sylogizmie składają-
cym się z większej ilości przesłanek, które tworzą swego rodzaju łańcuch 
zakończony wnioskiem. Regułą łączenia elementów takiego łańcucha jest 
to, że orzecznik jednego zdania staje się podmiotem następnego, natomiast 
w zdaniu ostatnim następuje połączenie podmiotu zdania pierwszego 
z orzecznikiem zdania przedostatniego. Ważne jest tu, by w każdym zdaniu 
została zachowana ta sama istotna część przesłanki, w przeciwnym przy-
padku otrzymamy fałszywy wniosek.

Jeszcze inny rodzaj wnioskowania to tzw. dylemat. Mamy z nim do czy-
nienia, gdy wraz z dwoma zdaniami pojawia się – jako trzecia przesłan-
ka – jeszcze zdanie alternatywne. Dylemat skonstruowany poprawnie pod 
względem logicznym powinien być nieodwracalny, tzn. nie można go ob-
rócić przeciw posługującemu się nim.

Trybów sylogistycznych jest bardzo dużo. Bliższe informacje na ich te-
mat znajdzie Czytelnik w odpowiednich podręcznikach do przedmiotu Lo-
gika z pierwszych lat studiów, więc je tu możemy pominąć292.

Celem wnioskowania jest uogólnianie. Jest ono procesem indukcji (jed-
nak nie można zapominać, że to dedukcja stanowi dowód prawdziwości 
wniosku indukcyjnego). Drogę do indukcyjnego ujmowania teorii przy-
czynowości stworzył J.S. Mill (indukcja przez eliminację), formułując ka-
nony tej indukcji. Indukcja polega nie tylko na uogólnianiu zdarzeń, ale 
i ich objaśnianiu. Powinna też wnosić element nowości wobec spostrzeżo-
nych faktów.

Przypomnienia wymaga więc jeszcze istota wnioskowania indukcyjne-
go. Polega ono na wyprowadzeniu twierdzeń ogólnych ze szczegółowych 
przesłanek. Wyróżnia się indukcję niezupełną oraz indukcję zupełną. In-
dukcja niezupełna bywa określana jak prymitywna postać wnioskowa-
nia, o małej wartości uzasadniającej, bowiem sprowadza się do prostego 

292 W.J. Sincow, Zasady logiki w redagowaniu, dz. cyt., s. 219.
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wyliczenia przesłanek szczegółowych, na podstawie których wyprowadza 
się twierdzenie ogólne. Natomiast indukcja zupełna wyprowadza twierdze-
nia ogólne ze szczegółowych przesłanek oraz z przesłanki, że są to wszyst-
kie szczegółowe przypadki tego twierdzenia. Jej wnioski są niezawodne. 
Indukcją eliminacyjną zaś nazywa się schematy wnioskowania opracowane 
przez tegoż autora teorii przyczynowości angielskiego logika Johna Stuarta 
Milla (w drugiej połowie XIX w.). Kanony Milla są to metody wykrywania 
związków przyczynowo-skutkowych, o których przypominają w większo-
ści elementarne podręczniki metodologii badań, więc tu na ich wymienia-
niu można poprzestać. Dopiero od interpretowania danych można przejść 
do wnioskowania. 

Wnioskowanie indukcyjne to takie, w którym na podstawie wielu 
przesłanek jednostkowych dochodzimy do wniosku ogólnego, że każdy 
przedmiot ma cechę tego rodzaju co przedmioty jednostkowe. Jeśli mamy 
pewność, że nie ma innych przedmiotów danego rodzaju, to jest to wnio-
skowanie przez indukcję zupełną. Jeśli takiej pewności nie mamy, to jest to 
wnioskowanie przez indukcję niezupełną. Biorąc pod uwagę związki mię-
dzy zdaniami, można wyróżnić:

1) wnioskowanie dedukcyjne – gdy z przesłanek wynika logiczny wniosek;
2) wnioskowanie redukcyjne – gdy z wniosku wynika przesłanka;
3) wnioskowanie przez analogię – gdy dobieramy tezę nową, mówiącą, 

że wszystkie inne tezy są następstwem jakiegoś twierdzenia przez podo-
bieństwo, zgodność, równoległość.

Wnioskowanie polega więc na wysunięciu nowej informacji/prawdy 
z wielu poznanych informacji/prawd.

Z wnioskowaniem często łączy się weryfikacja/sprawdzanie, rozumiane 
jako czynność myślowa, w której, mając wątpliwości co do pewnego zdania, 
szukamy następstw, by pośrednio na podstawie ich prawdziwości albo fał-
szywości wnosić o prawdopodobieństwie swego wątpliwego zdania. Czyli, 
scalając tropy naszych poszukiwań, tym najważniejszym dwu procesom sy-
stematyzowania wyników prac naukowych – interpretacjom i wnioskowa-
niu – towarzyszą abstrahowanie, indukcja i dedukcja oraz myślenie przez 
analogię.

Zatem są dwie podstawowe zasady wnioskowania, które pomagają 
w rozstrzyganiu problemu: omówiona krótko dedukcja i indukcja. Wnio-
skowanie indukcyjne charakteryzuje się tym, że na podstawie wielu prze-
słanek jednostkowych wypracowany jest wniosek ogólny. 
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Indukcja (łac. inductio – naprowadzenie) jest takim procesem wniosko-
wania, w którym wychodząc od obserwacji jednostkowych faktów, docho-
dzimy do stwierdzeń ogólnych. Indukcja prowadzi od faktów znanych do 
nieznanych. Dzięki indukcji powstaje wiedza, która poprzednio nie była 
nam dana. Indukcja ma bardzo duże znaczenie w powstaniu teorii; jest ona 
pierwszym krokiem w tworzeniu i sprawdzaniu teorii. Przypisując dużą 
rolę indukcji w tworzeniu teorii pedagogicznej, musimy stwierdzić, że sama 
indukcja nie wystarcza w tworzenia jej i sprawdzaniu. Jest to termin wielo-
znaczny, może być pojmowany: jako typ schematu wnioskowania, jako me-
toda badań rzeczywistości lub jako postępowanie przy konstrukcji hipotez. 
W tradycyjnym ujęciu indukcja jest metodą wskazującą, w jaki sposób na 
podstawie znajomości elementarnych i szczegółowych zjawisk przechodzi 
się do coraz ogólniejszych, poznając również zależność pomiędzy nimi.

Indukcja jest bardziej skuteczna niż dedukcja w tworzeniu teorii nauko-
wych, ale nie można całkowicie pominąć roli tej drugiej formy rozumowa-
nia. Dedukcji bardzo często zawdzięczamy nowy punkt widzenia, którego 
nie byłoby w przypadku tylko wyszczególnienia faktów.

Wnioski autora winny być adekwatne do przesłanek, na których zostały 
oparte. Dotyczy to zarówno zasięgu danego zjawiska czy problemu, jak i jego 
treści. Ze sposobu sformułowania wniosku powinien także wynikać stopień 
jego pewności. Jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy wniosek jest słusz-
ny, należy o tym wspomnieć. Autor musi zdecydować się, czy na pewno jest 
tak, jak pisze, czy też jedynie prawdopodobnie. Oczywiście stwierdzenie, że 
tak jest prawdopodobnie czy też niewątpliwie, jest niedopuszczalne jedynie 
wtedy, gdy do sformułowania wniosku w większym stopniu pewności nie ma 
dostatecznych danych w świetle aktualnego stanu badań nad problemem.

Niektórzy autorzy np. prac dyplomowych wyznają zasadę, że jeśli nie 
ma dostatecznie dużych podstaw do sformułowania wniosku, iż tak jest na 
pewno, to lepiej go w ogóle nie stawiać, lub też dane dzieło czy autora po-
minąć zupełnie. W nauce nie jest to podejście godne akceptacji, hamowa-
łoby przecież rozwój wiedzy. Co innego oznacza pominięcie jakiejś myśli, 
a co innego – przytoczenie jej ze wskazaniem, że nie wiemy, czy na pewno 
jest prawdziwa. Przemilczenie czegoś może dowodzić braku wiedzy u auto-
ra w danej dziedzinie, bądź wskazywać, że świadomie pomniejsza on wagę 
problemu, czy też czyjś dorobek naukowy.

Na swoistą rolę wnioskowania w procesie rozumienia tekstu w związku 
z tematyką niniejszej książki zwracają uwagę psychologowie, np. I. Kurcz 
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oraz S. Dobrowolski. Międzypokoleniowa transmisja wiedzy i kultury reali-
zowana jest w szerokim zakresie za pośrednictwem różnych tekstów. Teksty 
stanowią też jeden z podstawowych instrumentów przekazywania wiedzy 
w nauczaniu szkolnym. Jednakże te i inne ważne funkcje, jakie mogą speł-
niać teksty, realizowane są jedynie pod warunkiem adekwatnego zrozu-
mienia przez czytającego zawartych w nich treści. Badania dotyczące istoty 
rozumienia tekstu oraz czynników determinujących przebieg tego procesu 
prowadzone przez psycholingwistów, poczynając od lat sześćdziesiątych 
XX wieku, ukazują coraz to wyraźniej złożony i wielokomponentowy jego 
charakter. Na gruncie psycholingwistyki powstało wiele teoretycznych 
modeli zmierzających do wyjaśnienia sposobu, w jaki informacje zawarte 
w kolejnych zdaniach tekstu integrowane są w całościową, umysłową repre-
zentację zawartych w nim treści293.

W latach siedemdziesiątych XX stulecia pojawiły się prace wskazujące 
na znaczenie wnioskowania w procesie rozumienia tekstu z naddatkiem294. 
Okazało się, że wnioskowanie wzbogaca recepcję tekstu o dodatkowe in-
formacje wydobyte z zasobów pamięci długotrwałej czytelnika. W efekcie 
prowadzi ono do tego, że w pamięci odbiorcy tekstu przechowywane są in-
formacje wydobyte z tekstu oraz wywnioskowane na podstawie informacji 
zawartych w tekście i w zasobach wiedzy już posiadanej przez czytelnika. 
Okazuje się, że nie jest łatwo określić rodzaj wnioskowania, jakie podejmu-
jemy w czasie recepcji tekstu. W latach sześćdziesiątych powszechnie są-
dzono, że efekt końcowy procesu rozumienia tekstu jest tylko natury języ-
kowej i że może mieć wyłącznie taką formę, która nie obejmuje informacji 
pozajęzykowych. Możliwość włączenia procesów wnioskowania w zakres 
procesu rozumienia tekstu wydawała się bardzo mało prawdopodobna. Są-
dzono że procesy wnioskowania nie stanowią komponentu procesu rozu-
mienia tekstu, lecz są częścią oddzielnego procesu. Jednakże z początkiem 
lat siedemdziesiątych pojawiło się przekonanie, że pełne rozumienie tekstu 
wkracza poza reprezentację czysto lingwistyczną w kierunku reprezentacji 
o charakterze pojęciowym, w której oryginalne informacje lingwistyczne 
nie są już dostępne. Ten pomysł był rozwijany dalej w pracach dotyczą-
cych modeli czynności umysłowych. Wraz z odróżnieniem reprezentacji 
umysłowej znaczeń językowych, budowanej przez umysł ludzki w formie 

293 Por. J. Kurcz, Język a psychologia, Warszawa 1992.
294 Por. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, przeł. J. Graf, K. Rosner, Warszawa 1989.
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sądów, od umysłowego modelu sytuacji opisanej w zdaniach, stało się do-
piero możliwe dostrzeżenie tego, w jaki sposób procesy wnioskowania włą-
czane są w proces rozumienia danego tekstu295. 

Wnioskowanie łączące wydaje się niezbędne w procesie rozumienia teks-
tu. Wnioski wysnute w efekcie tego typu wnioskowania pozwalają na zinte-
growanie informacji zawartych w różnych zdaniach tekstu w ich jedną scaloną 
reprezentację. Zatem zdaje się, że w czasie czytania tekstu zawsze występuje 
tego typu wnioskowanie. Czytelnik potrzebuje więcej czasu do odczytania 
zdania, którego zrozumienie wymaga przeprowadzenia wnioskowania łączą-
cego, niż do odczytania zdania, którego zrozumienie nie wymaga tego typu 
wnioskowania. Wydłużenie się czasu czytania tekstu może być spowodowane 
raczej mniejszym stopniem jego zrozumiałości niż procesem konstruowa-
nia wniosków natury łączącej treści. Ogólnie jednak rzecz ujmując, należy 
stwierdzić, że przekonanie o występowaniu wnioskowania natury łączącej 
w przebiegu procesu rozumienia tekstów jest bardzo rozpowszechnione.

Natomiast nie udało się jednoznacznie ustalić, czy musi zaistnieć w pro-
cesie rozumienia tekstu wnioskowanie typu opracowywania informacji. 
Trudno było ustalić, czy jeśli zaznaczyło ono swój udział w procesie rozu-
mienia, to dokonywało się w czasie przyswajania tekstu, czy też w czasie 
odtwarzania go z pamięci. Wnioskowanie typu opracowywania informacji 
przeprowadzane bywa w procesie rozumienia tekstu, lecz rozwija się powo-
li i nie jest reprezentowane w pełnym zakresie umysłowego modelu czyta-
nia tekstu296.

W procesie rozumienia tekstu w umyśle jego odbiorcy konstruowane 
są różne rodzaje reprezentacji: reprezentacja powierzchniowa, reprezen-
tacja zbudowana z sądów (twierdzeń prawdziwych) oraz model umysło-
wy sytuacji. Reprezentacja powierzchniowa zawiera informacje dosłowne, 
zaczerpnięte z tekstu. W reprezentacji typu sądy kodowane jest znaczenie 
tekstu, a w reprezentacji typu model umysłowy sytuacji zakodowana jest 
sytuacja opisana w tekście297.

Wyniki różnych badań wykazały, że wymienione teoretycznie postulowane formy re-
prezentacji tekstu są faktycznie konstruowane w umysłach czytelników, a łatwość ich 

295 Por. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.
296 J. Kurcz, Język…, dz. cyt.
297 Por. A. Starzec, Współczesna polszczyzna popularnonaukowa, Opole 1999.
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tworzenia zależy od rodzaju tekstu, celu przyjętego przez czytelnika oraz zasobów już 
posiadanej przez niego wiedzy [co zdaje się dotyczyć także studentów – przyp. KDN].

Z powyższego stwierdzenia wynika implikacja ważna dla dydaktyki szkolnej: w przy-
padku napotykanych przez uczniów trudności w poprawnym rozumieniu prezentowane-
go im tekstu należy w pierwszej kolejności ustalić, konstruowanie jakiego rodzaju umy-
słowej reprezentacji (powierzchniowej, zbudowanej z sądów, mającej charakter umysło-
wego modelu sytuacji) sprawia uczniom szczególny kłopot, a następnie podjąć działania 
ułatwiające im zbudowanie adekwatnej reprezentacji określonego rodzaju. Szczególnie 
istotne wydaje się rozwijanie zdolności do poprawnego identyfikowania rodzajów pre-
zentowanych uczniom/studentom tekstów, jak też wyuczenie ich strategii świadomego 
formułowania celów rozumienia tych tekstów oraz sprawnego korzystania z zasobów już 
posiadanej wiedzy.

Umysłowy model tekstu stanowi jego zintegrowaną reprezentację. Do nadania tej 
reprezentacji postaci zintegrowanej konieczne są procesy wnioskowania łączącego. 
Natomiast wnioskowanie typu opracowywanie informacji, może mieć miejsce w cza-
sie zapoznawania się z tekstem, lecz nie zawsze jego pojawienie się jest niezbędne dla 
poprawnego zrozumienia. Wnioski wysnute na podstawie wnioskowania tego typu są 
raczej słabo kodowane w pamięci wnioskującego i być może dzieje się tak dlatego, że 
są one raczej kumulowane w zasobach pamięci długotrwałej czytelnika, jako takie, które 
mogą pojawić się w powiązaniu z tekstem, niż przechowywane w oddzielnych zasobach 
pamięci epizodycznej.

Odróżnienie umysłowej reprezentacji na poziomie sądów od reprezentacji typu mode-
le umysłowe wskazuje rolę, jaką spełniają procesy wnioskowania w rozumieniu tekstów. 
Wydaje się, że są one wykorzystywane w procesie konstruowania reprezentacji typu 
modele umysłowe, która powstaje na podstawie skonstruowanej wcześniej reprezentacji 
typu sądy.

Rozumowanie przez wnioskowanie wiążemy tutaj z etapem podsumowania wyników 
badań. W tej kwestii należy zaznaczyć, że dla uzyskania większej precyzji w ustalaniu 
stopnia prawdopodobieństwa wniosków (indukcyjnych) coraz częściej traktuje się wnio-
skowanie indukcyjne (częściej niezupełne niż zupełne) „jako wnioskowanie statystyczne 
oparte na teorii prawdopodobieństwa. (...) Nie wolno jednak zapominać o swoistości 
pedagogiki jako przedmiotu badań. Interesuje się ona przecież zjawiskami, z których 
wiele, przynajmniej w tej chwili, nie jest przetłumaczalnych na język cyfr298.

Uogólnianie nie jest proste, zdaje się nawet sztuką, a posługuje się 
indukcją eliminacyjną. Najczęstszym błędem popełnianym na tym eta-
pie jest przedwczesne uogólnianie, „czyli rozciąganie jakiejś własności 
stwierdzonej u niektórych jednostek na wszystkie jednostki (indukcja 
niewyczerpująca)”299.

298 W. Zaczyński, Poradnik autora…, dz. cyt., s. 42.
299 Tamże, s. 44.
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Aby temu zapobiec, tzw. wnioskowanie uogólniające należy wyprowa-
dzać „z dużej liczby obserwacji przedmiotów względem siebie zróżnico-
wanych, przez dobór do badania egzemplarzy typowych, poprzez wybór 
wielu zróżnicowanych sytuacji, w których występują badane egzemplarze 
(indukcja wyczerpująca)”300.

W niniejszym opracowaniu zależy nam na rozróżnianiu podsumowania 
od wnioskowania, dlatego staramy się precyzyjniej postrzegać uogólnie-
nie i syntezę. Umiejętność syntezowania jest niezwykle ważna i konieczna 
każdemu człowiekowi. Posiąść ją jednak jest dosyć trudno i dlatego cenne 
są wszelkie ćwiczenia, które prowadzą do jej osiągnięcia na poziomie nie 
tylko myślenia potocznego, ale przede wszystkim naukowego. Spróbujmy 
najpierw uświadomić sobie, czym jest synteza.

Sam termin jest nieprecyzyjny i wieloznaczny. Może oznaczać: a) po-
tocznie – tworzenie całości z danych elementów; b) w filozofii dialektycz-
nej – trzecie ogniwo cyklu dialektycznego (teza, antyteza, synteza); c) w te-
orii literatury  – przeciwieństwo analizy; d) w historii literatury  – pewne 
ujęcie jakiegoś zjawiska, zwykle dużej całości procesu historycznolitera-
ckiego: prądu, okresu literackiego, rozwoju określonej literatury narodo-
wej301. Każde z tych odcieni znaczeniowych przybliża nas do sensu tego 
terminu na potrzeby poznawcze naukowo. 

Syntezowanie to składanie w ustrukturowaną całość pewnych elemen-
tów i wypowiadanie o tej całości uogólniających sądów302. Znacznie szersza 
i mniej ogólna, bo wyraźniej odnosząca się do literatury, jest definicja: 

Termin synteza oznacza metodę postępowania naukowego polegającego na łączeniu 
większej liczby pierwiastków w jedną całość, na przechodzeniu od zjawisk prostych do 
złożonych, od zasad do konsekwencji, od przyczyn do skutków. Pod terminem „two-
rzenie syntezy” rozumiemy pewien określony proces myślowy, polegający głównie na 
uogólnianiu, inaczej – stosowanie metody rozumowego dochodzenia od zjawisk poje-
dynczych do zjawisk i pojęć złożonych. Rezultatem takiego procesu jest utwór wyrażony 
ustnie lub pisemnie zwany syntezą 303.

300 Tamże.
301 B. Kryda, W kwestii syntez – dyskusyjnie, „Polonistyka” 1989, s. 512.
302 J. Cofalik, Syntezy na lekcjach języka polskiego. Dydaktyka literatury, t. III, Zielona Góra 

1979, s. 41–42.
303 K. Lausz, Synteza literacka w nauczaniu szkolnym, „Polonistyka” 1960, nr 3, s. 19.
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Podkreślenia wymaga też fakt, że ważny jest także cel, dla którego two-
rzona jest synteza, „ponieważ determinuje on nie tylko dobór informacji 
polegający na ich selekcjonowaniu, lecz także sposób ich uporządkowania, 
hierarchicznego ułożenia i wzajemnego powiązania”304.

Już ten krótki przegląd stanowisk, dotyczący treści pojęcia kryjącego się 
za terminem synteza (utwór, działanie, metoda postępowania naukowego), 
pokazuje nam skalę trudności nazywanych nim zadań myślenia, także więc 
myślenia naukowego. Czynniki poznawcze, występujące przy budowaniu 
syntezy (wyłożone przez filologa, polonistę, metodyka) są więc nam przy-
datne także w innych dyscyplinach:

1. Wyznaczenie pola planowej obserwacji,
2. Klasyfikacja zjawisk w kategoriach znanych, np. według rodzajów ga-

tunków, konwencji itp.
3. Wykonywanie stosownych operacji syntetyzujących:
a) Obserwacje zmierzające do wykrycia podobieństw i różnic,
b) Formułowanie pojedynczych sądów uogólniających,
c) Dostrzeganie zjawisk równoległych (np. poezja a malarstwo),
d) Tworzenie szeregów ukazujących zmienność (przybywanie, ubywa-

nie elementów),
e) Wyjaśnianie (tłumaczenie),
f) Czynności wartościujące,
g) Zintegrowanie i zhierarchizowanie poszczególnych sądów syntetyzu-

jących w logiczną, spoistą całość305.
Szereg ćwiczeń wyrabiających sprawność syntetyzowania zapropono-

wała inna polonistka, podając, że:

Najciekawsze z nich to: uogólnienia interpretacyjne, metoda syntetyzującego kojarzenia, 
dialog problemów i porządkowanie hierarchizujące. Pierwsze z nich, nazwane uogól-
nieniem interpretacyjnym, polega na konfrontacji własnych sądów wyłonionych drogą 
dyskusji z sądami nauczyciela, podręczników i opracowań, przy czym nie należy dążyć 
do osiągnięcia pełnej jednoznaczności takiego uogólnienia306.

Metoda syntetyzującego kojarzenia polega – co ważne dla humanistów 
w ogólności – na ukształtowaniu umiejętności postrzegania przez ucznia/

304 Tamże, s. 66.
305 J. Cofalik, Syntezy…, dz. cyt., s. 43.
306 B. Kryda, W kwestii…, dz. cyt., s. 512.
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studenta w każdym momencie, etapie i na każdym szczeblu procesu dydak-
tycznego, związków i zależności (języka, form gatunkowych, konwencji, 
prądów i różnych tendencji) w obrębie epok. Dialog problemów natomiast 
to nic innego jak śledzenie w kulturze wątków, motywów, idei, sposób wi-
dzenia świata. Porządkowanie hierarchizujące zaś ma polegać na ukazywa-
niu zasad, rządzących światem kultury i przemianą gustów estetycznych. 
Jakkolwiek by nazwać te ćwiczenia, wszystkie one mają na celu wyrabianie 
uogólniające sprawności myślenia, bez którego w ogóle nie ma poznania. 
Opiera się ono bowiem na wzajemnym przenikaniu się indukcji i dedukcji.

W nauczaniu szkolnym dydaktycy wyróżniają następujące typy syn-
tez: dzieła, twórczości, pisarza, epoki historycznoliterackiej, zwane inaczej 
końcowymi. Stwierdzają oni, że w poszczególnych rodzajach syntez lite-
rackich da się wyróżnić pewien zakres treści, a nawet właściwe im układy 
kompozycyjne307. W rozumieniu syntezy pomaga dokonane zestawienie 
dostarczające nauczycielowi/pedagogowi refleksji przez już tu dwakroć 
eksponowaną analogię do zagadnień występujących na typowych lekcjach 
poświęconych syntezie308. 

I tak synteza dzieła – co ma dla nas (przez podobieństwo) niemałe zna-
czenie w niniejszej książce – odbywać się może w następujących etapach/
zadaniach:

1. Geneza dzieła.
2. Temat – sposób jego opracowania.
3. Tło, bohaterowie, sposób widzenia świata przez autora.
4. Problematyka, idea przewodnia, kierunek jej rozwoju.
5. Rodzaj literacki, gatunek (czym różni się od form istniejących po-

przednio, w jakim stopniu stanowi o jego rozwoju).
6. Artyzm – kompozycja, styl, język (czerpanie z istniejących środków, 

stopień ich wydoskonalenia, nowe środki artystyczne).
7. Stosunek utworu do innych dzieł tegoż autora poznanych przez ucz-

niów i do innych poznanych z literatury naszej i obcej.
8. Znaczenie utworu dla współczesności, jego wpływ i znaczenie w póź-

niejszych okresach.

307 Wokół szkoły i nauczyciela, red. H. Wiśniewska, J. Plisiecki, Lublin 1995, s. 175.
308 L. Słowiński, W sprawie syntez na lekcjach literatury w szkole średniej, „Polonistyka” 1974, nr 3, 

s. 15.
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9. Pozycja utworu w twórczości pisarza, w rozwoju kierunku, który pi-
sarz reprezentuje, w dziejach naszej literatury.

10. Natomiast synteza twórczości pisarza, literata i naukowca (jak są-
dzimy przez analogię), także więc pedagoga polega na następujących 
czynnościach/problemach:

 – okres, w jakim pisarz tworzy (czynniki warunkujące jego twórczość, 
pojmowanie roli sztuki);

 – tematyka (jej źródła, rozwój, stopień jej nowatorstwa);
 – problematyka twórczości, jej bogactwo;
 – wartości poznawcze twórczości pisarza (co nowego wniósł w sferę 

poznawczą literatury);
 – uczucia i nastroje, ich skala i charakter, siła i sugestywność wzruszeń;
 – rodzaje i gatunki, w jakich tworzy pisarz, w jakich osiąga szczególne 

powodzenie i dzięki czemu? Zasługi w rozwoju gatunków literackich;
 – mistrzostwo formy, jej zakres, doskonalenie istniejących środków 

stylistycznych, tworzenie nowych;
 – tradycjonalność i nowatorstwo pisarza, w czym był kontynuatorem 

poprzedników, co wniósł nowego do literatury;
 – ogólny charakter jego twórczości, wpływ na rozwijające się kierunki;
 – wpływ (zamierzony, niezamierzony) na współczesne społeczeństwo, 

także na późniejsze okresy;
 – zestawienie z innymi pisarzami tego samego kierunku, epoki, z nie-

którymi pisarzami innych epok;
 – pozycja pisarza w naszej i światowej literaturze.

Zapewne dostrzeżemy w tych cechach takie, które przydają się także 
w ogólności w humanistyce i naukach społecznych.

Zaś synteza na temat okresu/periodu w stylu myślenia polega na swoi-
stych zadaniach ułożonych jak niżej:

A. Nazwa okresu, jej uzasadnienie, periodyzacja okresu;
B. Początek przełomu w literaturze: czynniki dynamizujące postęp, 

nowe tendencje w sztuce kształtujące świadomość twórców;
C. Utwory zapoczątkowujące przełom w literaturze (w naszej i obcej). 

Kształtowanie się nowego kierunku i metody twórczej. Główne założenia 
ideologiczne i artystyczne, przedstawiciele;

D. Najbardziej reprezentatywne utwory okresu. Jakie rozwijają się ro-
dzaje i gatunki? Przyczyny ich rozwoju, osiągnięcia w tej dziedzinie;



Wnioskowanie w toku opisów i w zakończeniu rozprawy 231

E. Tematyka i problematyka najczęściej podejmowana w tym okresie, 
jej nowatorstwo, stosunek do aktualnych problemów epoki. Bohater jako 
wyraz ideowego i artystycznego przełomu w sztuce. Odmienne od poprzed-
nich sposoby kształtowania artystycznego bohatera. Bohater jako wyrazi-
ciel nowych ideałów, dążeń, myśli, sposobów odczuwania i przeżywania;

F. Doskonalenie środków artystycznych, nowatorstwo w tej dziedzinie;
G. Ogólna ocena zmian i ich stopnia w stosunku do zmian, które za-

chodziły w innych okresach;
H. Znaczenie literatury tego okresu (czym była dla współczesnych, 

a czym dla późniejszych pokoleń);
I. Wpływ okresu na rozwój naszej literatury, stopień trwałości jej dzieł, 

wpływ na późniejszą twórczość pisarską i na obce literatury;
J. Ogólne określenie miejsca i roli epoki w łańcuchu rozwojowym na-

szej literatury309.
Jeśli w przytoczonych przykładach obserwujemy wyrażenia nieco od-

mienne od współcześnie używanych, jeszcze chyba niearchaiczne, to sama 
istota zagadnienia i słuszność wypowiedzianych sądów nie ulegają zmia-
nie. Problem syntez bowiem podjęty na nowo w takiej sytuacji szkolnej, 
w której nie proces historycznoliteracki jest na planie pierwszym, ale dzieło 
literackie, nie wniósł do tego zagadnienia nowych treści310.

Zmierzając do zwieńczenia naszych refleksji na temat wnioskowania 
w toku i zakończeniu pisemnej rozprawy (np. awansowej), odwołamy się 
do uogólnień naukoznawczych.

Oto podstawą każdej nauki i działalności naukowej, godzi się zaznaczyć, 
są nie tylko spostrzeżenia, ale i twierdzenia o faktach, o prawach, o teoriach 
naukowych. Jednak „Podstawą każdej nauki są twierdzenia o faktach”311. 
Przy czym fakty naukowe to takie elementy rzeczywistości jak przedmioty, 
zdarzenia, procesy i zależności zachodzące między nimi. Fakty stają się na-
ukowymi dopiero wtedy, jeżeli zostaną naukowo uporządkowane, poklasy-
fikowane według ustalonych i uzasadnionych kryteriów.

Na razie wiedliśmy myśli głównie w cyklu od spostrzeżeń faktów do 
twierdzeń naukowych. Ale nauka wieść nas może do coraz wyżej zor-
ganizowanych naukowo ujęć wiedzy  – przez sformułowane najpierw 

309 Por. S. Kamiński, Nauka i metodyka: pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.
310 L. Słowiński, W sprawie…, dz. cyt., tamże.
311 T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1963, s. 30–49.
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prawidłowości. Prawa naukowe zaś to już rodzaj twierdzeń o bezwyjątko-
wej zależności pewnych faktów naukowo udowodnionych, występujących 
w określonych warunkach. Prawa naukowe mogą mieć różny stopień ogól-
ności, zależnie od zakresu zjawisk, których dotyczą i ilości warunków, które 
je ograniczają.

Natomiast najwyższej rangi efekty, to teorie naukowe. To rodzaj twier-
dzeń rozumianych jako system praw wyjaśniających jakąś klasę procesów 
i zjawisk, pozwalających przewidywać zmiany, jakim procesy i zjawiska 
mogą podlegać w różnych warunkach, pod wpływem różnych czynników.

Zważmy, iż w działalności naukowej uczonych wyróżnia się w toku do-
chodzenia do nazwanych pięciu form rezultatów następujące rodzaje czyn-
ności jako zadania naukowego poznawania rzeczywistości:

 – obserwację rzeczywistości,
 – opis rzeczywistości,
 – uogólnianie i syntetyzowanie wiedzy o rzeczywistości,
 – wyjaśnianie rzeczywistości,
 – wnioskowanie o rzeczywistości,
 – budowanie postulatów, czyli projektów progresywnych zmian w rze-

czywistości.
I tak obserwacja rzeczywistości występuje w każdym badaniu. Jest ona 

metodą wszechobecną i uniwersalną. Jako metoda naukowego poznawa-
nia rzeczywistości winna być: celowa, świadoma, planowa, systematyczna, 
obiektywna i protokołowana. Opis rzeczywistości zaś oparty na danych z jej 
obserwacji jest pierwszą, ważną i niezbędną fazą badania naukowego. Zda-
niem fachowca „Sam opis jest tylko częściowym osiągnięciem naukowym 
i stanowi tylko pierwszą fazę badań. Faza ta jest niezbędna i ma znaczenie 
podstawowe, ale o prawdziwym postępie nauki możemy mówić dopiero 
wtedy, gdy fakty zostaną ujęte w system przez teorie wyjaśniające”312.

Uogólnianie przez podsumowywanie oraz systematyzowanie pozyska-
nej wiedzy i – na wyższym jeszcze poziomie – syntezowanie tej pozyskanej 
wiedzy polega, powtórzmy w nowym kontekście, na takim ujęciu uzyska-
nych wyników poznania, które na podstawie zebranego materiału i anali-
tyczne oraz skomentowane jego opisanie pozwala dane ująć wcześniej tak-
że interpretatywnie w sposób scalony.

312 T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1963, s. 37.
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Wyjaśnienie rzeczywistości odbywa się za pomocą teorii wyjaśnia-
jących, które stanowią o prawdziwym postępie nauki. Istnieją dwie pod-
stawowe odmiany wyjaśniania: wyjaśnianie praw oraz wyjaśnianie faktów 
szczegółowych. W nauce zachodzi również potrzeba wyjaśniania związków 
i zależności pomiędzy zjawiskiem i procesami. Stanowi ono istotny skład-
nik i nie mniej istotny czynnik postępu w badaniach naukowych oraz upo-
wszechnianiu wiedzy naukowej, jej międzynarodowej wymianie i postępie 
nauki313.

Scharakteryzowane czynności wnioskowania winny dać możliwość 
opracowania postulatów takich zmian postępowych w badanej rzeczywi-
stości, które mogłyby doprowadzić do poprawy, progresu i/lub uspraw-
nień w zmianach zjawisk, stanów i procesów zachodzących w tej rzeczy-
wistości. Czyli budowanie postulatów to perspektywiczne wizje progresu 
w przyszłości.

Streszczenie (abstrakt) jako wyciąg z treści tekstu

Tak często przychodzi mi czytać pod tym tytułem zamiast prawdziwych 
abstraktów zamieszczone sprawozdania, że tu odreaguję pewien metodycz-
ny dyskomfort. Bowiem już ogólnojęzykowe definicje dwóch pojęć tu klu-
czowych, podają, iż „Streszczenie, -ać, -ić – zwięźle formułować treści cze-
goś; zawierać w zwartej postaci; wypowiadać się krótko, zwięźle, w zwartej 
formie; mieścić się z krótkiej, zwięzłej postaci”314. Zaś streszczać to „1. po-
dać w krótkiej formie, w niewielu słowach, 2. zawierać tylko w skondenso-
wanej postaci, prezentować coś”315. Więc nie znaczy sprawozdawać o pro-
cesie, czyli czynnościach prac naukowych. Niuans? Wątpię.

Istotna jest budowa komunikatu jako doniesienia naukowego. Komu-
nikowanie wyników badania innym członkom wspólnoty naukowej jest 
integralną częścią postępowania poznawczego i badawczego. Tekst takiego 
komunikatu nazywamy doniesieniem naukowym. Może ono przyjmować 
postać różnych gatunków piśmiennictwa. Jest nim referat, plakat (poster), 

313 Tamże, s. 37. Por. też: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 315.
314 Słownik Poprawnej Polszczyzny, red. S. Skorupka, Warszawa 1990, s. 731.
315 Mały Słownik Języka Polskiego, red. S. Skorupka i in., Warszawa 1968, s. 781.
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prezentacja, rozprawa dyplomowa (np. doktorska), czy artykuł w czaso-
piśmie naukowym. Doniesienie winno mieć swoistą kompozycję i język. 
Wypracowano szczegółowe standardy kompozycji doniesień naukowych. 
W Polsce panuje pod tym względem większa dowolność, choć wiele re-
nomowanych wydawnictw i czasopism naukowych wprowadza własne 
standardy, których powinien się trzymać każdy, kto chce tam ogłosić swoje 
doniesienie. Badacz, zwłaszcza początkujący, postąpi rozsądnie, komponu-
jąc doniesienie w konwencjonalny sposób, ponieważ nadaje on publikacji 
zwięzłość i przejrzystość, a zarazem chroni przed pominięciem ważnych 
wątków.

Na typowe doniesienie standardowe składają się: tytuł, streszczenie, 
wprowadzenie, opis metody i wyników, interpretacja, przypisy, bibliografia 
i aneks316.

Pisanie w ramach struktury oznacza, podaje inny fachowiec, że struk-
turę sprawozdania naukowego można oprzeć na planie badawczym, przy 
czym nagłówki wskazują tylko ogólny kierunek. Należy podkreślić, że 
nawet jeśli nie ma typowych nagłówków czy podtytułów dla poszczegól-
nych działów sprawozdania naukowego, istnieje ogólnie przyjęta kolejność 
przedstawiania zawartości sprawozdania naukowego lub sprawozdania 
z projektu badawczego317.

Abstrakt to krótki tekst naukowy, streszczający wyniki badań opisanych 
szczegółowo w innej publikacji – artykule, książce, rozprawie itp. Występu-
je w formie tekstu redagowanego na podstawie innej, większej publikacji 
omawiającej dane badania (abstrakt dołącza się wówczas po takim tekście, 
rzadziej przed nim) lub w formie zapowiedzi przyszłego tekstu, referatu 
czy wystąpienia konferencyjnego. Abstrakty mają ograniczoną maksymal-
ną objętość (najczęściej określoną liczbą wersów lub słów) i często są pub-
likowane w tzw. książkach streszczeń lub gromadzone w bazach informacji 
naukowej.

Jego konstrukcję stanowią następujące dane: imię i nazwisko autora, 
nazwa uczelni, nagłówek z tytułem tekstu bazowego, przedstawienie ogól-
ne celu streszczonej pracy, przedstawienie metodologii i najważniejszych 

316 K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe …, dz. cyt., s. 213.
317 P. Oliver, Jak pisać…, dz. cyt., s. 63.
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założeń, w miarę szczegółowe streszczenie problemu badawczego, przed-
stawienie wyników, konkluzje318.

Najpierw zatem najzwięźlej odpowiedzmy na pytanie, czym jest stresz-
czenie sprawozdania naukowego:

•  Streszczenie to operacja przekształcania tekstu zwanego oryginalnym 
w tekst nowy, zwany streszczeniem, znacznie krótszy od oryginału;

•  Umiejętność streszczania jest niezbędna w codziennym życiu, w szko-
le i na studiach, a jej rozwijanie wspomaga rozwój różnych kompe-
tencji poznawczych i językowych człowieka;

•  Sposób streszczania i kształt streszczenia zależą w duże mierze od 
tego, jaki gatunek wypowiedzi realizuje tekst streszczany oraz jakie 
intencje przyświecają autorowi streszczenia;

•  Koniecznymi składnikami streszczenia są odpowiedzi na pytania, co 
było tematem oryginału i co na ten temat autor powiedział; dodat-
kowo w streszczeniu mogą zostać zawarte również różne informacje 
fakultatywne.

Sprawozdanie naukowe będzie oceniane przez pryzmat autorskiego 
streszczenia, bowiem po tytule zamieszcza się zwykle abstrakt projektu czy 
sprawozdania. Abstrakt artykułu to jeden akapit składający się z około 200 
słów, streszczający główne cechy badania. Powinien opisywać krótko za-
mierzenia badania, zastosowaną metodologię, oraz najważniejsze wyniki. 
Stąd wniosek, że powinno się go napisać po zakończeniu badań, najlepiej 
po ukończeniu sprawozdania naukowego, a następnie umieścić na począt-
ku tekstu.

Nieco inaczej na ten temat pisze polski autor-pedagog:

W większości doniesień wymagane jest streszczenie (abstract), które zamieszcza się na 
początku, a nie na końcu tekstu. Ograniczone najwyżej do 300 słów, streszczenie jest 
wyzwaniem i dla autora, i dla tekstu. Dla autora, ponieważ trzeba wielkiej dyscypliny, by 
wybrać z doniesienia to, co najważniejsze. Dla tekstu, bo nawet najzręczniejszy autor nie 
zdoła streścić wielowątkowych, niespójnych i zdroworozsądkowych rozważań. 

To streszczenie krótko, ale wyczerpująco informuje o próbie, metodach i wynikach 
badania, a w ostatnim zdaniu także o głównym wniosku teoretycznym. Zainteresowany 
czytelnik został doskonale przygotowany do studiowania szczegółów doniesienia319.

318 A. Majewska-Tworek i in., Sztuka pisania…, dz. cyt., s. 90–91.
319 K. Borowkin, Sztuka…, dz. cyt., s. 72.
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Zwykle też wyróżnia się streszczenie/abstrakt graficznie od reszty teks-
tu, np. dzięki użyciu innej czcionki. Można go też napisać na oddzielnym 
arkuszu papieru i umieścić tuż po stronie tytułowej. Do napisania stresz-
czenia pomocne są jeszcze inne wskazówki:

1. Abstrakt nie jest gatunkiem tożsamym ze streszczeniem tekstu na-
ukowego, mimo że tak się zazwyczaj przyjmuje. Między streszczeniem 
a abstraktem istnieją przynajmniej dwie wyraźne różnice:

a) abstrakt może być (i bardzo często jest) pisany przed powstaniem 
tekstu bazowego (np. abstrakt tekstu, który dopiero ma być wygło-
szony na konferencji), streszczenie zawsze odnosi się do tekstu na-
pisanego wcześniej;

b) streszczenie powinno oddawać styl i strukturę tekstu bazowego, 
abstrakt zaś ma być skrótową relacją z przeprowadzonych badań. 
Te cele określają strukturę typowego abstraktu, na którą składają się 
kolejno: problem badawczy – metodologia, którą wykorzystano do 
jego rozwiązania – opis badań – wyniki badań – wnioski.

2. W abstrakcie należy unikać bezpośredniego przywołania tekstu ba-
zowego (np. w tekście opisano, w niniejszej pracy poddano analizie itp.) i na-
wiązań do jego kompozycji, ponieważ są to cechy typowe dla streszczenia.

3. Warto pamiętać, by cały tekst w ten sam sposób przedstawiał autora. 
W abstraktach zazwyczaj unika się zwrotów odautorskich i stosuje formy 
bezosobowe i bierne (np. w badaniach podjęto próbę, została podjęta pró-
ba, analizie poddany został materiał z lat…), dopuszczalne jest jednak po-
sługiwanie się formą Autor (pisaną dużą literą, np. Autor przeanalizował 
coś zamiast analiza dotyczyła czegoś, analizie poddano coś), a w wypadku 
abstraktów przedkonferencyjnych aprobowane jest posługiwanie się formami 
pierwszej osoby liczby pojedynczej (np. W referacie postaram się wyka-
zać…) 320.

Wybrany autor w kwestii streszczenia zaproponował też przemyślenia 
i porady praktyczne.

Pisząc abstrakt, traktuj go jako zwięzłe streszczenie całego sprawozdania naukowego. 
Oto przykład takiego tekstu dotyczącego pracy badawczej z dziedziny edukacji:

„Jest to praca etnograficzna poświęcona dużej szkole średniej w środowisku miej-
skim. Celem pracy jest opis cech społecznego i szkolnego życia uczniów oraz zbadanie 

320 Tamże.
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kontaktów nauczycieli z uczniami w pokoju nauczycielskim i na terenie szkoły. Praca 
stosuje techniki obserwacji poprzez uczestnictwo. Zespół badawczy składał się ze stu-
dentów pod kierunkiem pracownika uniwersyteckiego. Jednym z najważniejszych wyni-
ków jest stwierdzenie, że kontakty nauczycieli z uczniami podczas przerw mają znaczny 
wpływ na stosunek uczniów do szkoły”.

Po abstrakcie następuje pierwsza część sprawozdania o cechach wstępu. Można ją 
potraktować rozmaicie, lecz jej podstawową funkcją jest nakreślenie celu badania oraz 
opis kontekstu, w którym badanie przeprowadzono. Może ona dotyczyć również procesu 
precyzowania tematu oraz narodzenia się pomysłu badawczego i przyczyn zainteresowa-
nia omawianym zagadnieniem321.

Można – za cytowanym specjalistą – pokusić się o podsumowanie nt. 
sprawozdania naukowego lub sprawozdania z projektu badawczego:

•  przemyśl dokładnie kwestię rozpowszechnienia sprawozdania,
•  pamiętaj o zasadzie informacji i zgody respondentów,
•  rozważ zagadnienia poufności i anonimowości badań,
•  precyzyjnie sformułuj temat,
•  zwróć uwagę na kolejność działów sprawozdania,
•  pisząc, używaj czasu przeszłego,
•  pamiętaj, że prawidłowo przeprowadzone badanie naukowe powinno 

dać się powtórzyć,
•  staraj się unikać wyrażeń subiektywnych322. 
Dzięki streszczeniom opracowania sami przekonamy się wkrótce, czy:
•  twoja argumentacja jest spójna;
•  zachowałeś logiczny związek między kolejnymi punktami;
•  punkty ułożone są we właściwej kolejności;
•  twoje pomysły są zorganizowane w akapity;
•  któraś część nie jest zbyt długa (może wstęp?);
•  rozważania na temat teorii i koncepcji są odpowiednio zrównoważo-

ne przykładami;
•  zachowałeś równowagę między poszczególnymi punktami. (Jeśli jed-

nym zagadnieniem zajmujesz się bardziej szczegółowo, niż innymi, to 
czy jest to usprawiedliwione?).

321 P. Oliver, Jak napisać..., dz. cyt., s. 116.
322 Tamże, s. 122.
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W niektórych procesach, tych logicznie zorganizowanych i klarownych, będziesz musiał 
wprowadzić tylko kosmetyczne poprawki. Inne prace czeka gruntowna reorganizacja, 
ponieważ dopiero w trakcie pisania formowały się ich ostateczne kształty. Najczęściej 
okazuje się, że praca składa się zarówno z fragmentów, których wcale nie trzeba popra-
wiać, jak i takich, które wymagają napisania niemal od nowa.

Czasem możesz czuć się tak zagubiony, że jedynym rozwiązaniem jest poproszenie 
kogoś o pomoc. To dobre rozwiązanie. Nie wahaj się przed tym krokiem. Niektórzy stu-
denci są skrępowani, prosząc innych o przeczytanie próbnej wersji pracy – wstydzą się, 
nie chcą zajmować komuś czasu lub sądzą, że to nieuczciwe. Ale przecież nie prosisz 
nikogo o napisanie pracy za ciebie. Zależy ci tylko na konstruktywnej krytyce. To jeden 
z najlepszych sposobów sprawdzenia i poprawienia pracy323.

Streszczenie jest krótkim opisem zawartości opracowania, wymaganym 
w niektórych kategoriach prac akademickich przeznaczonych do druku. 
Należą do nich przede wszystkim: artykuły, referaty oraz rozprawy awan-
sowe, np. habilitacyjne, które czasem należy także streszczać w ustalonym 
z góry bądź dowolnie wybranym przez autora języku obcym. Streszczenie 
ma informować czytelnika, co jest głównym przedmiotem dociekań autora, 
w czym tkwi oryginalność jego metody badawczej, jakie są uzyskane przez 
niego podstawowe wyniki naukowe. Najważniejszą cechą streszczenia jest 
maksymalna zwięzłość i klarowność wypowiedzi, uwypuklająca istotę au-
torskiego osiągnięcia naukowego. Dlatego nie wolno komponować stresz-
czenia metodą dosłownego przepisywania odpowiednich fragmentów 
z tekstu podstawowego.

Niektórzy promotorzy – należę do nich – bądź uczelnie wymagają, aby 
dyplomanci swoje opracowania wzbogacili o ich streszczenie. Jeśli zakłada 
się, że tytuł pracy przeczytają wszyscy, streszczenie przeczyta szeroki krąg 
osób, a całą pracę tylko nieliczni i to z konieczności, wówczas streszczenie 
pracy ma istotny sens. Powstaje tylko pytanie, czy po to piszemy pracę, aby 
przeczytana została tylko przez kilka osób? Jeśli istotnie miałoby się tak 
zdarzyć, trzeba sugerować uzupełnienie prac ich streszczeniem.

Streszczenie np. rozprawy doktorskiej swoją formą winno odpowiadać 
wyraźnie znaczeniu tego słowa. A zatem na 2–3 stronach maszynopisu na-
leży odpowiedzieć na 3 podstawowe pytania: jaki jest cel pracy i dlaczego 
wybrano taką formę konstrukcyjną, oraz co nowego wnosi praca w stosun-
ku do dotychczasowego stanu wiedzy w podjętym temacie?

323 J. Clanchy, B. Ballard, Jak napisać…, dz. cyt., s. 65.
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Streszczenie powinno być wolne od ogólników i tzw. pustosłowia. Jego 
treść ma zdecydowanie ograniczyć się do przedstawienia konkretnych za-
gadnień. W streszczeniu nie ma miejsca na ujawnianie swoich wątpliwości, 
czy też kwestii dyskusyjnych.

Streszczenie – w większości już jesteśmy o tym przekonani – należy napi-
sać już po zakończeniu pisania pierwszej wersji swojej pracy. Przez to dyplo-
mant bardziej oswaja się z tematyką, jest do niej przekonany, dostrzega potrze-
bę ewentualnych zmian i uzupełnień. W którym miejscu pracy najkorzystniej 
umieścić streszczenie? Pod względem technicznym dobrym miejscem jest 
początek pracy, choć zakłóca to tradycyjną konstrukcję. Lepiej jest więc za-
mieścić je pod koniec pracy, np. po zakończeniu/podsumowaniu. Kto chce 
z niego skorzystać, powinien je znaleźć bez trudu, pod warunkiem, że zostanie 
ono wyraźnie wskazane w spisie treści zamieszczonym na początku pracy324.

Jeszcze raz pytamy, czy praca koniecznie powinna być wzbogacona 
o streszczenie? Poza formalnym wymogiem promotora lub uczelni, na 
pewno jest ono konieczne w rozprawie doktorskiej i habilitacyjnej, gdy pra-
cę chcemy wzbogacić ponadto także o obcojęzyczny przekład pierwotnego 
streszczenia w języku polskim. Mamy przekonanie, iż recepcji tekstu właś-
ciwego sprzyja jego abstrakt, wyraźnie służy komunikacji z czytelnikami.

Codzienna praktyka zawodowa utwierdza mnie w przekonaniu, iż na-
wet pozornie proste zadanie streszczenia tekstu okazuje się niełatwą sztuką. 
Uczyńmy zatem nieco dłuższą dygresję na temat swoistości i poprawności 
streszczania tekstu. Tym bardziej, iż streszczenie to nie tylko jedno z ćwi-
czeń w pisaniu, które znamy ze szkoły, ale także gatunek tekstu, którego 
używamy i z którym spotykamy się na co dzień, częściej niż sobie z tego 
zdajemy sprawę. Po pierwsze, streszczenia pojawiają się w programie tele-
wizyjnym, programie teatralnym, informacjach o repertuarze kin, na skrzy-
dełkach książek czy w przeglądzie prasy. Po drugie, streszczenia przewijają 
się przez nasze codzienne rozmowy, gdy przywołujemy opowieści innych, 
rozmowy z ludźmi, obejrzane filmy i przeczytane książki. Streszczenie jest 
także nieodłącznym elementem uczenia się, czytania ze zrozumieniem. 
Czytając dłuższy tekst, bierzmy do ręki ołówek, żeby na marginesie zapisać, 
o czym traktują poszczególne akapity. Czasem też zakreślaczem na ksero-
kopii zaznaczamy ważniejsze słowa lub fragmenty. Dlatego więc nierzadko 
stosuję ze studentami ćwiczenia w streszczaniu celem podwyższenia ich 

324 M. Krajewski, Praca dyplomowa…, dz. cyt., s. 80–81.
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umiejętności recepcji dzieła i jego streszczenia z myślą przewodnią o przy-
datności praktycznej przez zastosowanie we własnym opracowaniu.

O tym, co jest najważniejsze w streszczeniu, wie także każdy, kto chociaż raz powiedział: 
Streszczaj się, bo nie ma czasu. Streszczać się przecież znaczy ‘wypowiadać się krótko’ 
(Mów, ale streszczaj się) lub ‘zawierać się w krótkiej, zwięzłej formie’ (Żądania streszcza-
ły się w kilku punktach). Najważniejsze w streszczaniu jest więc skracanie.
Streszczenie jest zdecydowanie krótsze od tekstu oryginalnego. Zazwyczaj obejmuje 
[zwróćmy uwagę na inne sugestie–- przyp. KDN] tylko 5–10% tekstu oryginalnego. Im 
tekst jest krótszy, tym, oczywiście, mniejsze są możliwości jego skondensowania325.

Przypatrzmy się streszczeniu jako tekstowi. Celem streszczenia jest uzy-
skanie małego tekstu, który jest krótki, zwięzły, ale odwzorowuje strukturę 
oryginału oraz jego główną myśl. Streszczenie musi więc być zrozumiałe 
jako tekst samodzielny, gdyż zazwyczaj funkcjonuje niezależnie od pier-
wowzoru i wtedy musi go skutecznie zastępować. Więc to ścisły związek 
między tekstem pierwotnym a streszczeniem powoduje, że poszczególne 
streszczenia różnią się od siebie. Ta odmienność uwarunkowana jest prze-
de wszystkim gatunkiem tekstu oryginalnego: jego stylem i strukturą. Sama 
lubię czytać streszczenia w punktach zhierarchizowanych, ale one bardziej 
nadają się do opisu zamysłu opracowania niż relacji ze sporządzonego ko-
munikatu/doniesienia, sądzi co najmniej druga połowa czytelników.

Ponadto najczęściej przed przystąpieniem do redagowania streszczenia 
rozpoznajemy dokładnie – uwaga – styl oryginału, aby w nowej wersji teks-
tu kontynuować wybór stylistyczny autora. Czasami jednak decydujemy się 
na własny styl pisania, czego konsekwencją jest często przechodzenie od re-
lacjonowania treści do jego interpretacji. Sprawia to, że nasz tekst wykracza 
poza wskazania normatywne gatunku i staje się raczej komentarzem niż 
streszczeniem; takie mieszanie gatunków wypowiedzi w tym przypadku 
raczej nie jest zalecane.

Zależność między streszczeniem a gatunkiem pierwotnego tekstu wiąże 
się także z koniecznością odtwarzania ponadto struktury tekstu. Najczęś-
ciej streszczone opowiadania wymagają odtworzenia np. najważniejszych 
czynności i/lub zdarzeń i odzwierciedlenia ich kolejności.

Dlatego też korzystamy przy tym ze słownictwa oddającego następ-
stwo czasu, np. najpierw, potem, później, następnie, w końcu. W abstrakcie 

325 A. Majewska–Tworek i in., Sztuka pisania..., dz. cyt., s. 66–67.
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natomiast, który jest streszczeniem tekstu naukowego, musimy umieścić 
informacje o autorze, temacie, metodzie pracy, materiale i idei tekstu. 

Nie mylmy podstaw streszczania i ich funkcji; bowiem tylko w stresz-
czeniach tekstów z dialogami musimy wykorzystać mowę zależną (np. 
autor stwierdził, że), która pozwoli wyeliminować dosłowne wypowiedzi, 
a w to miejsce wskazać relację z ich przebiegu326.

Zatem przypomnijmy, iż mowa niezależna to dosłowne przytoczenie 
czyjejś wypowiedzi. Natomiast mowa zależna to relacja czyjejś wypowie-
dzi wprowadzona w formie zdania podrzędnego. Mowa zależna służy tylko 
do relacjonowania wypowiedzi, a nie do ich dokładnego przytoczenia. Ta 
ostatnia forma jako sprawozdanie jest wykluczona na potrzeby streszczania 
tekstów naukowych. 

Przyjrzyjmy się zatem – sugeruję – dwu rodzajom streszczenia: 1) stresz-
czeniu-ekstraktowi i 2) streszczeniu-parafrazie. Streszczenie nazywane wy-
ciągiem lub ekstraktem zawiera ważne fragmenty streszczonej wypowie-
dzi. Nie ma w nim głosu osoby streszczającej, bo wszystkie zdania i wyrazy 
pochodzą od autora pierwowzoru. W tego typie streszczeniu najważniej-
szy jest oryginał i zbędne są wszelkie własne komentarze. Etapy tworzenia 
streszczenia-ekstraktu, mimo czaso- i pracochłonności godne podjęcia, 
mogą być następujące:

•  dokładnie czytamy oryginał,
•  ustalamy temat tekstu,
•  selekcjonujemy informacje.
Aby powstał ekstrakt, trzeba przede wszystkim wyeliminować z pierwo-

wzoru informacje drugorzędne dla całego tekstu, m.in.: powtórzenia, dygresje, 
przykłady, ale także fragmenty w nawiasach, które można w czytaniu pominąć. 
Jeżeli w streszczonej wypowiedzi znajdujemy dane liczbowe, to uznajemy, że 
ich obecność jest ważna dla czytelnika (tak czynimy np. w autoreferatach, które 
są swoistymi streszczeniami). Jeżeli jednak cały tekst poświęcony jest np. omó-
wieniu danych statystycznych, to aby dobrze zilustrować ważniejsze zjawiska, 
wystarczy pokazać najbardziej reprezentatywne wartości liczbowe.

Nieco inaczej postępujemy, decydując się na trudniejszą formę stresz-
czenia tekstu, jaką jest jego parafraza, czyli omówienie. Początek procedu-
ry streszczenia jest taki sam jak wyżej, ale później trzeba jednak wykonać 
więcej operacji. Trzeba mianowicie podzielić oryginał na części tworzące 

326 Tamże.
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osobne całości myślowe. Następnie nadać im tytuły, które są zasugerowane 
w pierwowzorze. Znajdziemy je we wstępie tekstu, gdzie zarysowany jest 
plan wypowiedzi, lub na początku akapitów. Na podstawie odtworzonego 
planu możemy zbudować nowy, krótszy tekst. Osobiście preferuję tę od-
mianę streszczenia, trudniejszą, ale komunikatywnie pożyteczniejszą.

Etapy tworzenia streszczenia-parafrazy to sekwencja następujących 
czynności:

•  dokładnie czytamy oryginał,
•  ustalamy temat tekstu,
•  dzielimy tekst na części,
•  tytułujemy wyróżnione fragmenty,
•  sporządzamy plan wypowiedzi,
•  na jego podstawie tworzymy krótki tekst.
Na pytanie, jak streszczać, znajdujemy odpowiedzi (które odbieramy 

jako pouczające i sugestywne), że:

Procedura streszczania obejmuje kilka etapów, ale pierwszym i najważniejszym jest staranne 
zapoznanie się z tekstem. Aby dobrze streścić oryginał, trzeba najpierw dobrze zrozumieć 
jego treść. Ważna jest także świadomość, czy streszczenie ma być tekstem samodzielnym, 
czy też będzie towarzyszyło oryginałowi. Ponadto należy podjąć decyzję, czy streszczenie ma 
być tylko skróceniem tekstu podstawowego (czyli będzie się składało ze zdań pochodzących 
z oryginału) czy jego parafrazą. We wszystkich streszczeniach musi znaleźć się odpowiedź na 
pytania: O czym jest tekst? Jaki jest jego temat? Co się o tym temacie mówi?

Wskazanie tematu nie jest trudnym zadaniem, ale wymaga dokładnego wczytania się 
w tekst. Czasami mamy na to za mało czasu albo z jakiegoś powodu nie możemy się skon-
centrować i wtedy można sobie pomóc w inny sposób. Wystarczy obejrzeć wszystkie 
wyrażenia w tekście: tytuły, nagłówki, wytłuszczenia i kursywy. Na te fragmenty przecież 
zwraca naszą uwagę sam autor tekstu.

Innym wskaźnikiem będzie dla nas częstość użycia wyrazów. W analizie możemy uwzględ-
niać rzeczowniki konkretne, inne wyrazy z wyodrębnionej rodziny i ewentualnie synonimy. 
To, o czym najczęściej mówi się w tekście, jest elementem tematycznym wypowiedzi327.

Jeżeli przyjmuje się, iż streszczenie to krótkie przedstawienie treści arty-
kułu, książki lub filmu, wówczas należy uwzględnić zalecane komponenty:

•  nagłówek,
•  przedmiot streszczenia (autor, tytuł, czasem dokładne dane biblio-

graficzne i gatunek tekstu),

327 Tamże, s. 68–69.
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•  określenie tematu tekstu oryginalnego,
•  co napisano na dany temat (informacje i stosunek autora do nich),
•  najważniejsze wnioski tekstu oryginalnego, myśl przewodnia,
•  podpis autora streszczenia (pełny bądź inicjałowy)328.
Specjaliści opracowali godne uwagi – choć dwuznaczne, więc dyskusyjne – 

pomocne wskazówki o opracowaniu streszczenia:
1. Nagłówek nie jest obowiązkowy.
2. Streszczenie polega na znacznym skróceniu tekstu oryginalnego (np. 

o dwie trzecie). Krótszy tekst może powstać dzięki wyborowi najważniej-
szych zdań tekstu oryginalnego (streszczenie-ekstrakt), ale także dzięki 
jego przekształceniom: uogólnianiu, usuwaniu zapisu dialogowego, skraca-
niu zdań złożonych (streszczenie-parafraza).

3. Etapy streszczania są następujące: dokładnie czytamy tekst; dzielimy 
go na części; podkreślamy najważniejsze wyrazy i zdania (zwracamy uwagę 
na częstotliwość występowania wyrazów, podkreślenia i wyróżnienia au-
torskie); tytułujemy wydzielone fragmenty, tak by powstał plan; na tej pod-
stawie piszemy krótki tekst.

4. Cechą streszczenia jest obiektywizm – nie należy oceniać wydarzeń, 
postępowania bohaterów, jakości tekstu. Wyjątkiem są tzw. streszczenia 
w metajęzyku, w których oprócz informacji o treści pojawiają się komenta-
rze na temat kompozycji czy właściwości językowo-stylistycznych orygina-
łu oraz wskazówki autora streszczenia o sposobie selekcji informacji.

5. Streszczenie może być tekstem samodzielnym lub współtworzyć z innym 
tekstem samodzielną całość, np. recenzję, artykuł naukowy, program teatralny.

6. Odmiany stylistyczne streszczeń funkcjonują często pod różnymi na-
zwami, np. nawet bryk, lid (z ang. Lead, czyli nagłówek).

7. Na końcu artykułu lub książki czasem zamieszcza się streszczenie obco-
języczne z nagłówkiem: Summary (ang.), Résumé (fr.), czy Zusammenfas-
sung (niem.)329.

Mam nadzieję, iż zapowiedziana dwuznaczność powyższych właściwo-
ści przez zachętę do większego krytycyzmy odbioru i zastosowań, pogłębi 
rozważne i zasadne ich stosowanie.

Osobiście z zainteresowaniem poznałam i z przekonaniem polecałabym 
ponadto użycie celowo przygotowanego tzw. handoutu. Bliskie one zdają 

328 Tamże, s. 276–277.
329 Tamże.
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się merytorycznie, zaś odrębne w funkcjach wobec streszczenia/abstrak-
tu. Jego istota i przydatność zostały fachowo sprecyzowane w kilkunastu 
punktach (aż żal, iż tak sporadycznie są one uwzględniane):

1. Handout jest tekstem uzupełniającym wystąpienie, a zatem powinien 
być syntetyczny, zwięzły i przejrzysty;

2. Najlepszą formą prezentacji treści handoutu są punkty. W czasie wy-
stąpienia należy do nich odsyłać słuchaczy;

3. Handout nie powinien być stosowany równocześnie z prezentacją multi- 
medialną lub rzutnikiem foliogramów, ponieważ pełni podobną funkcję;

4. Handout może streszczać najważniejsze idee wystąpienia, ale dobrze 
jest, gdy je rozwija, egzemplifikuje (np. przekazuje to, co się w wystąpieniu 
nie zmieści);

5. Handout powinien być praktyczny i estetyczny;
6. W handoucie należy unikać dokładnego przytaczania wypowiedzi 

z wystąpienia;
7. Wykresy, tabele schematy i rysunki są przystępniejsze niż obszerne 

fragmenty tekstu;
8. Warto unikać stosowania wielu typów czcionek, kolorów i wyrażeń;
9. Handout należy rozdawać przed wystąpieniem, a nie w jego trakcie;
10. Dane o autorze, adres e-mailowy i bibliografia są integralną częścią 

handoutu (e-mail umożliwia nawiązanie dyskusji korespondencyjnej);
11. Udany handout sprawia, że odbiorcy przestają robić własne notat-

ki, zaczynają słuchać referenta i nawet po kilku latach mogą sobie przypo-
mnieć treść wystąpienia330.

Pod powyższą nazwą materiałów do prelekcji od dawna stosujemy ją 
jako środek porozumiewania się ze słuchaczami, ale w dobie mody na an-
gielszczyznę używamy tej obcej nazwy.

Kwestie opracowania streszczeń zamykają rozdział przeznaczony tym 
zasadniczym dla książki problemom poszukiwania odpowiedzi na pyta-
nie, jak opracować, zredagować i poddać poprawkom tekst rozprawy. Dalej 
przystąpimy do oglądu spraw formalnych tekstu dysertacji.

330 Tamże, s. 126–127.
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Aparat przypisów do odsyłaczy 

Niebawem przybliżę kwestię ze śródtytułu tej cząstki tekstu książki, ale 
najpierw poproszę jednak o odróżnianie tego, co w tekście jest znakiem 
odesłania do przypisu, czyli np. numerem odsyłacza, a co  – przypisem 
właściwym. Szersze objaśnienia nastąpią.

Każde opracowanie naukowe (i inne, np. zawodowe, publicystyczne 
itp.) nawiązuje do innych wcześniejszych opracowań, czyli opiera się na 
rozmaitych źródłach piśmienniczych i innych formach wypowiedzi pisem-
nych (albo i ustnych, np. nagranych bądź sfilmowanych). Bowiem, inaczej 
mówiąc, dokumentują one nasze informacje merytoryczne, twierdzenia, 
uzasadnienia lub wyjaśnienia zawarte w głównym zrębie pracy. Dokumen-
tacja ta pomaga w uszanowaniu tradycji dorobku minionych lat i chroni 
nas od zarzutu plagiatu, a także pozwala każdemu na sprawdzenie intere-
sujących danych według zamieszczonych przypisów.

Ważnych wskazówek udzielają specjaliści na temat przypisów do od-
syłaczy w tekście referatu i/lub książki331. I tak – szkicując tło i kontekst tej 
kwestii – na przykład znajdziemy podpowiedzi na tematy:

•  wybór odpowiedniego cytatu, wprowadzenie cytatu;
•  układ strony; 
•  system harwardzki (1. Książki. 2. Rozdziały w pracy zbiorowej. 3. Ar-

tykuł w czasopiśmie. 4. Inne rodzaje odsyłaczy);
•  jak uniknąć plagiatu?;

331 Tu – dla rzetelności – przywołam rzeczowe i formalne opisy dawniejsze mojego autor-
stwa w kilku tekstach (albowiem ta kwestia, szczególnie na początku współpracy z dyplo-
mantami, okazuje się piętą Achillesową) – np. K. Duraj-Nowakowa, Pisarstwo…, dz. cyt., 
s. 268–285. 
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•  sporządzanie indeksu, odsyłaczy;
•  gromadzenie bibliografii332.

„Tradycyjny” sposób sporządzania najczęstszej formy przypisów tzw. 
źródłowych, czyli literaturowych, obliguje, aby przypomnieć o stosowa-
nych w Polsce zasadach opracowania opisu bibliograficznego. Dlatego 
przeczytajmy, jak je poprawnie przygotować:

•  opis bibliograficzny książki;
•  opis rozdziału w pracy zbiorowej;
•  opis artykułu w czasopiśmie333.
Odsyłacze do przypisów i bibliografia to obudowa tekstu334, tzw. po-

mocniczy aparat naukowy służący dokumentacji danych z piśmiennictwa.
Przypisy stanowią więc bardzo istotny element tego aparatu naukowe-

go w pracy pisemnej. Są swego rodzaju dokumentacją/potwierdzeniem 
rzetelności badacza, wskazówką, skąd zaczerpnął informacje wykorzysta-
ne w pracy. Przypisy rzeczywiście – choć w pewnym stopniu – przeciw-
działają zjawisku plagiatu. Ich zadaniem jest też odzwierciedlenie eru-
dycji badacza oraz wskazanie na jego umiejętności w zakresie warsztatu 
naukowego. Przypisy są ponadto postawą sprawdzenia i oceniania przez 
recenzentów przygotowania adepta pracy naukowej do podjęcia samo-
dzielnych dociekań poznawczych. Zamieszczanie przypisów jest obo-
wiązkiem piszącego wszelkiego rodzaju prace zawodowe, w tym również 
licencjackie lub magisterskie i naukowe. Z tego względu przypisy muszą 
być opracowane ze szczególną dbałością o ich rzetelność i wiarygodność 
oraz precyzję. Umieszcza się je najczęściej i najwygodniej na dole strony, 
choć mogą znajdować się także na końcu każdego rozdziału, punktu lub 
całego tekstu. Jednak umieszczenie przypisów na dole strony znacznie 
ułatwia lekturę, pozwala czytelnikowi na szybszą orientację, skąd pocho-
dzi konkretna informacja podana w tekście. Przypis powinien być pisa-
ny czcionką o dwa stopnie mniejszą niż „12”, którą stosuje się w tekście 
głównym, czyli „10”.

332 P. Oliver, Odsyłacze i bibliografia, [w:] tegoż, Jak pisać…, dz. cyt., s. 125–134.
333 J.S. Gruchała, Sztuka sporządzania przypisów (z polskiej perspektywy), [w:] P. Oliver, Jak 

pisać…, dz. cyt., s. 140–152.
334 J. Maćkiewicz, Jak pisać…, dz. cyt., s. 138–145.
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Przypisy spełniają jeszcze kilka innych funkcji – ich zadaniem może być 
uwiarygodnienie danych, cytatów, ponadto mogą uzupełniać i poszerzać 
wiedzę. Wyróżnia się 6 rodzajów przypisów:

1) Bibliograficzne – to one mają charakter erudycyjny, odsyłają czytelnika 
do szerszej literatury. Przypis bibliograficzny, czyli dokumentacyjny, najczęś-
ciej stosowany, wskazuje pochodzenie (źródło lub opracowanie) wprowa-
dzonej do pracy informacji. Dokumentować należy jedynie informacje nie-
należące do powszechnie znanych, pomijając dokumentowanie informacji 
zawartych w podręcznikach szkolnych i akademickich oraz wydawnictwach 
ogólnych (encyklopedie, słowniki), jeśli nie są one przedmiotem krytycznych 
rozważań autora. Przypisy bibliograficzne rzutują w dużym stopniu na war-
tość naukową pracy, np. wtedy, gdy nie mamy miejsca na bardziej pogłębioną 
analizę danego problemu lub jego szersze przedstawienie, wówczas możemy 
wskazać literaturę prezentującą dane zagadnienie w sposób inny, węższy lub 
pełniejszy. W ich zapisie stosuje się dwojakie formy: a) formę zob. (zobacz). 
Jeżeli zaś – uwaga – wskazujemy na podobne lub odmienne od naszych po-
glądy czy podejście do opisywanego problemu, w takiej sytuacji stosujemy 
b) formę por. (porównaj). Nie jest to jednak stosowane rozłącznie; osobiście 
nie oceniam, nie kwalifikuję literatury źródłowej w przypisach i jednolicie 
używam także w tej książce skrótu por. w obu przypadkach.

2) Źródłowe – polegają na podaniu podstawy/źródła zaczerpniętej in-
formacji – zawsze ze wskazaniem na numer stron lub strony tekstu.

3) Dokumentacyjne rozszerzone, zawierają cytaty w cudzysłowie albo 
omówienie poglądów autora wraz ze wskazaniem źródła tej informacji. 
Stosujemy je jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy jest to konieczne. 
Cytaty dokumentujące, przywołujące dokładne fragmenty wypowiedzi róż-
nych autorów – należy bardzo dokładnie podać, skąd zostały zaczerpnięte.

4) Polemiczne  – prezentujące odmienne stanowiska, poglądy innych 
autorów na daną kwestię; umożliwiają przeprowadzenie dyskusji/polemiki 
z poglądami autora przytoczonej pracy.

5) Dygresyjne – zawierają własne uwagi i opinie autora pracy na temat oma-
wianej problematyki, informacje niezwiązane z głównym tokiem wywodów.

6) Odsyłające – gdy autor chce odesłać czytelnika do innego fragmentu 
pracy, ponieważ omówienie danego problemu w tym miejscu jest np. nie-
korzystne z punktu widzenia konstrukcji, logiki wywodu itp.335.

335 Tamże, s. 47.
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W konstrukcji przypisu niezmiernie ważna jest ich strona techniczna. 
W tym względzie obowiązują określone zasady, których należy przestrze-
gać. Istnieją różne formy i możliwości dokonywania zapisów w przypisach, 
jednak niezmiernie ważne jest, aby raz przyjętą konwencję stosować kon-
sekwentnie od początku do końca. Niedopuszczalne jest mieszanie form 
zapisu. I tak, można używać zwrotów łacińskich lub odpowiadających im 
zwrotów polskich:

•  ibidem – ibid. – ib. (z łac. – w tym samym miejscu), lub tamże, czyli 
w tym samym dziele, w tym samym miejscu lub nawet na tej samej 
stronie. Odesłanie do przypisu poprzedniego, znajdującego się po-
wyżej;

•  opus citatum, opere citato – op. cit. lub dz. cyt., gdy odsyłamy do dzieła 
już wcześniej przywoływanego/cytowanego336.

Sporządzając przypisy, należy przestrzegać zasad w kilku następujących 
sytuacjach:

1) gdy w tekście pracy po raz pierwszy wskazujemy na dane opracowa-
nie, wówczas podajemy jego pełny opis bibliograficzny;

2) gdy odwołujemy się do tego opracowania po raz kolejny, możemy 
zastosować formy skrócone, np. tylko inicjał imienia i nazwisko autora oraz 
początek tytułu, op. cit. i numer strony;

3) gdy przypisy następujące po sobie dotyczą tego samego dokumentu, 
to rezygnujemy z pełnego opisu i stosujemy oznaczenia: op. cit., ibidem lub 
tamże i podajemy numer strony. Na przykład: ibidem, s. 45; eadem lub: taż, 
tenże, to samo;

4) gdy następujące po sobie przypisy dotyczą nie tylko tego samego do-
kumentu, ale też tego samego fragmentu, można zastosować oznaczenie 
loc. cit. (w tym samym miejscu) bądź tamże, bez podawania przez zbędne 
już powtórzenie numeru strony;

5) niekiedy może się zdarzyć, że w opracowaniu lub innym źródle, do 
którego się odwołujemy, brak jest informacji o miejscu lub roku wydania. 
Wówczas zobowiązani jesteśmy poinformować o tym czytelnika przez za-
mieszczenie następujących oznaczeń: (b. m.) – brak miejsca wydania, lub 
(b. r.) – brak roku wydania337.

336 Tamże.
337 Tamże, s. 47–48.
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Stosujemy jeszcze i określenie passim (z łac.  – „rozsiane”), które jest 
używane, jeśli odniesienia do danego zagadnienia znajdują się w kilku 
miejscach cytowanego źródła.

Bywają potrzebne także odniesienia złożone. Jeśli cytujemy fragment, 
który już był cytatem, w swoim przypisie trzeba umieścić informacje doty-
czące zarówno pierwotnego źródła cytatu (które znajdzie w przypisie), jak 
i źródła, z którego je zaczerpnęliśmy.

Przypisy umieszczane bezpośrednio w nawiasach okrągłych w tekście, 
nazywane skróconymi, spotyka się często. Są nie tylko zwięzłe, ale i bardzo 
wygodne (nazwisko autora, data wydania, numer strony), natomiast pełne 
informacje znajdują się w bibliografii. Czasem do informacji w tekście do-
daje się również numer strony w postaci „s.”, inni wstawiają jeszcze przeci-
nek między rokiem wydania a numerem strony338.

Przypisy do wydawnictw elektronicznych wymagają osobnej staran-
ności i uwagi. Sporządzanie poprawnych przypisów do wydawnictw elek-
tronicznych lub stron internetowych jest równie ważne, jak przestrzeganie 
tych zasad wobec tradycyjnych źródeł – opracowań artykułów prasowych 
i innych. Korzystając ze źródeł internetowych, zobowiązani jesteśmy podać 
tak precyzyjny adres internetowy, aby czytelnik pracy, chcący skorzystać 
z podanego źródła, z łatwością mógł do niego dotrzeć przez wpisanie go 
w oknie adresowym.

Przypisy do wydawnictw elektronicznych opierają się na danych w do-
kumencie elektronicznym i zawierają takie same elementy, jak w przypad-
ku elementów drukowanych, czyli: data dostępu lub aktualizacji, określenie 
nośnika oraz adres internetowy.

Należy pamiętać o konieczności dokładnego wpisywania adresu inter-
netowego. Gdy adres jest bardzo długi (co często się zdarza) – nie należy 
go ani skracać, ani nawet dzielić. Jeśli zachodzi taką konieczność, można to 
zrobić, przełamując adres na jakimś charakterystycznym dla adresów inter-
netowych znaku, na przykład: /, ?, =, +.

W piśmiennictwie naukowym, wróćmy jeszcze do przypisu źródłowe-
go, utrwaliła się dobra tradycja odwoływania się do dzieł lub badań innych 
uczonych. Taka praktyka wskazuje, że autor zna inne dokonania nauko-
we w danej dziedzinie oraz przyznaje, że w niektórych przypadkach ktoś 
inny już zajmował się podobnym problemem i daje szansę na ocenienie, jak 

338 J. Clanchy, B. Ballard, Jak pisać…, dz. cyt., s. 126.
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rozlegle i jak głęboko, pozwala również czytelnikowi na porównanie tego, 
co mówi autor, z opiniami innych339.

Wymieniona funkcja jest ważna, gdyż upewnia czytelnika, że dana pra-
ca naukowa nie powstała w izolacji od współczesnej myśli naukowej. Nie 
oznacza to jednak, że wszystko musi się zgadzać z tym, co napisano wcześ-
niej, i że nie ma miejsca na nowe pomysły. Nawet idee awangardowe czy ra-
dykalnie nowatorskie można przecież odnieść do dawniejszych rozwiązań 
i wykazać, w jaki sposób nowe osiągnięcie wyrosło ze starego, z dorobku 
tradycji.

Odniesienia do innych prac dostarczają również materiału przykłado-
wego, który urozmaica lub wzbogaca tekst. Taką funkcję spełnia celny i bły-
skotliwy cytat wypowiedzi znanej osoby. Niekoniecznie musi on w istotny 
sposób wspierać argumentację, może natomiast wprowadzić nieco humoru 
lub wykazać, że omawiana idea jest powszechnie znana. 

Inne odsyłacze mogą dosłownie zilustrować nasz tekst. Jeśli esej czy 
sprawozdanie naukowe opisuje specyficzne zagadnienia, można odwołać 
się do dawniej pisanych prac na podobne tematy. Odpowiedni odsyłacz 
może posłużyć jako poparcie argumentu przedstawianego przez autora.

poprawność formalna opracowań

Dążenie do symetrycznej konstrukcji przez nieparzystą liczbę śródtytu-
łów w rozdziale to ze względów także rzeczowych wskazane proporcje. Jeśli 
nie uda się tak zbudować tekstu, ponieważ tematyka wymaga dysproporcji 
w tej konstrukcji, to jeszcze wyraźniej uwidacznia się to w szczegółowszym 
spisie rzeczy. Wówczas bowiem postrzegamy całość i na jej tle zarazem 
mniejsze cząstki składowe rozprawy. Uprawniać możemy wówczas budowę 
tekstu drogą od redakcji przez korektę do cech formalnych, np. konstrukcji 
rozprawy.

W końcowym, czwartym etapie tworzenia pracy magisterskiej, przed 
weryfikowaniem i korektą należy wykonać dwa zadania, mianowicie:

1) uzupełnić strukturę pracy o elementy dotychczas nieopracowane lub 
opracowane, ale w wersji roboczej, nieostatecznej;

339 P. Oliver, Jak pisać…, dz. cyt., s. 125.
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2) skontrolować pełną wersję rękopisu, lub zapisu komputerowego, 
a następnie sprawdzić maszynopis (wydruk z komputera). 

Jeśli stosowaliśmy się do poleceń zawartych w kolejnych rozdziałach 
tego poradnika, to obecnie do pierwszej grupy zadań będą należeć:

 ¾ opracowanie zakończenia pracy,
 ¾ przygotowanie ostatecznej wersji wstępu do pracy,
 ¾ ustalenie układu stronicy tytułowej (każda uczelnia ma własne wzory),
 ¾ przygotowanie uporządkowanego spisu wykorzystanych źródeł w przy-

pisach.
Po wykonaniu wyżej wymienionych zadań dyplomant dokonuje pierw-

szej rewizji pełnej wersji swojego dzieła, nanosi ewentualne korekty w war-
stwie merytorycznej, językowej, formalnej rękopisu, następnie przepisuje 
pracę i dokonuje korekty maszynopisu. Przed oddaniem pracy promoto-
rowi i recenzentowi dobrze jest też sprawdzić, czy po tych wszystkich za-
biegach (a należały do nich także prace introligatorskie) estetyka pracy nie 
uwłacza godności profesorów i magistra czy doktora in spe340.

Realizacja formalnych wymogów względem pracy jest potrzebna na fi-
niszu. Pytamy wówczas:

 ¾Czy praca zawiera spis tablic, załączników i oczywiście treści?
 ¾Czy praca ma spis wykorzystanej bibliografii i czy prawidłowo uporządkowano 
pozycje?
 ¾Czy praca ma wykaz niekonwencjonalnych skrótów, jeśli takie występują w pracy?
 ¾Czy praca ma numerację stronic, tablic rozdziałów i paragrafów lub ewentualnie in-
nych wyróżnionych części?
 ¾Czy dokonano korekty maszynopisu, m.in. na okoliczność błędów ortograficznych?
Pragniemy zwrócić uwagę na to, co przede wszystkim powinno być przedmiotem 

szczególnej uwagi przy korekcie maszynopisu. Wyboru spraw wymagających szczegól-
nej kontroli dokonaliśmy, kierując się doświadczeniem promotorskim i recenzenckim, 
które podpowiada, jaki typ błędów formalnych występuje najczęściej.

Zanim więc przekażemy maszynopis pracy promotorowi i recenzentom skontrolujmy:
a) kolejność numeracji stronic.
b) kolejność numeracji przypisów i czy konsekwentnie realizowana była zasada nume-
racji (odrębna na każdej stronicy lub w paragrafie, lub rozdziale, lub części albo ciągła 
w całej pracy),

340 K. Wójcik, Piszę akademicką pracę …, dz. cyt., s. 111.
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c) sposób wyróżniania w tekście pracy tytułów poszczególnych części (te same odstępy, 
wielkości liter, sposób ewentualnych podkreśleń lub innych wyróżnień w tekście dla 
części tej samej rangi),
d) sposób oznaczania kolejności poszczególnych części pracy (czy jednolity sposób dla 
wszystkich części tej samej rangi, np. cyfry rzymskie dla części wyższej rangi, takiej jak 
rozdziały, a cyfry arabskie dla części niższej rangi, takiej jak paragrafy itd.),
e) czy dokładnie powoływaliśmy się na własne myśli, dowody, stwierdzenia (tj. czy od-
syłając czytelnika do innej części naszej pracy podaliśmy właściwe stronice, właściwą 
numerację lub właściwe tytuły części pracy),
f) czy konsekwentnie realizowaliśmy przyjętą zasadę budowy spisu wykorzystanych ma-
teriałów źródłowych – literatury przedmiotu i innych źródeł,
g) zgodność brzmienia tytułów części pracy w spisie treści i brzmieniem w tekście pracy,
h) czy nie występują błędy gramatyczne i ortograficzne po przepisaniu pracy przez 
maszynistkę, często bowiem po takiej „korekcie” maszynistki np. z „cezury czasowej” 
powstaje „cenzura”, często maszynistka zwalnia kogoś „z obowiązku” zamiast „od obo-
wiązku”, nie żałuje kropek pomiędzy skrótami nazw instytucji i pisze np. S.G.H., co nie 
jest zgodne z przyjętymi w Polsce zasadami ortograficznymi (forma ta byłaby poprawna 
w niektórych innych krajach), słowo „numer” obdarza bez przyczyny specjalnymi wzglę-
dami i pisze dużą literą, szczególnie gdy wystąpi w formie skróconej (jeśli miałoby to 
być zapożyczenie z języka niemieckiego, to konsekwentnie powinno wystąpić z kropką 
na końcu, a więc „Nr.”) zamiast „numer” lub „nr” (po polsku bez kropki).

Nadszedł wreszcie radosny moment, gdy możemy oddać pracę introligatorowi do 
oprawienia, a następnie profesorowi, aby opatrzył pracę oświadczeniem, że przyjmuje ją 
jako awansową, np. magisterską, licencjacką czy też doktorską. Zarówno promotor jak 
i recenzent pracy magisterskiej postawią noty: promotor z oświadczeniem o przyjęciu 
pracy na tytułowej wewnętrznej stronicy, recenzent – na druku recenzji. Promotor pra-
cy doktorskiej przyjmie pracę specjalnym pismem opinii z oświadczeniem jej przyjęcia 
i zgłosi władzom uczelni do uruchomienia dalszego ciągu przewodu doktorskiego (ciągu 
dalszego, ponieważ jeszcze przed ukończeniem pracy przewód doktorski mógł być już 
otworzony). Nie przekazujemy więc do zaopiniowania egzemplarzy zdradzających nie-
chlujstwo, uwłacza to bowiem godności wszystkich czytelników i nie pomogą wówczas 
ani złote liternictwo, ani inne złote ozdoby na okładce. Żartobliwie rzecz ujmując, można 
powiedzieć, iż właśnie te złote ozdoby mogą skłonić recenzenta do kierowania się w oce-
nie pracy specjalnymi wymaganiami, na skalę dzieła epokowego, nie zaś wymaganiami 
właściwymi ocenie pracy adekwatnie do stopnia akademickiej promocji341.

Zwróćmy najpierw uwagę na skrócony opis wymagań opracowania/
przygotowania tekstu, np. artykułu, najpierw do recenzji wydawniczej, 
a później – do druku. Potem będzie on dopełniany, dopisywany, wzbogacany 

341 Tamże, s. 122–123.
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i konkretyzowany jeszcze inaczej. Początkujący autorzy mogliby je ignoro-
wać z niewiedzy o tych etapach przygotowań.

Wymagania formalne w czasopismach fachowych, np. w „Psycholo-
gii Wychowawczej”, przewidują, co tu zacytujemy, że objętość artykułów 
teoretycznych, przeglądowych oraz sprawozdań z własnych badań empi-
rycznych nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego, tj. 22 stron 
maszynopisu (łącznie z bibliografią, streszczeniem, tabelami i rysunkami). 
W przypadku recenzji oraz sprawozdań z konferencji, zjazdów i sympo-
zjów maksymalna objętość wynosi 12 stron.

Maszynopis powinien być sporządzony jednostronnie, w dwóch eg-
zemplarzach, bez poprawek, z podwójną interlinią (31 wierszy na stronie), 
z zachowaniem marginesu z lewej strony 3,5–4 cm i około 1 cm z prawej. 
Pierwszy wiersz nowego paragrafu, przypisu, podpisu pod rysunkiem, 
podpisu do tabeli należy wcinać. Następujące części maszynopisu powinny 
zaczynać się od nowej strony: tekst, streszczenie, bibliografia, tabele, ry-
sunki, podpisy pod rysunkami, przypisy. W maszynopisie nie należy robić 
podkreśleń maszynowych, długopisem czy atramentem. Do podkreśleń 
należy używać ołówka.

Dane o autorze należy podać na pierwszej stronie tekstu, w lewym gór-
nym rogu. Powinny zawierać imię i nazwisko, pełną nazwę miejsca pracy 
i miejscowości. Na osobnej kartce przeznaczonej dla redakcji należy podać 
adres do korespondencji i numer telefonu.

Tytuł powinien być sformułowany zwięźle, ale bez stosowania skrótów. 
Śródtytułów nie należy numerować, a jedynie na marginesie zaznaczyć ich 
hierarchię.

Streszczenie może mieć objętość – postulują niektóre poradniki – od 
10 do 16 wierszy maszynopisu. Jego treść powinna być zrozumiała bez 
odwoływania się do tekstu. W streszczeniu artykułu empirycznego należy 
umieścić informacje o problemie, metodzie, wynikach i wnioskach. Stresz-
czenie artykułu teoretycznego lub przeglądowego powinno odnosić się do 
głównych problemów z podaniem źródeł (badania, literatura, itp.) i wnio-
sków. Aby ułatwić pracę tłumaczom i uniknąć nieścisłości, należy formu-
łować zdania jasne, o prostej konstrukcji. Pożądane jest, by najważniejsze 
terminy, a zwłaszcza specjalistyczne, były podawane wraz z odpowiednika-
mi w języku angielskim.

Bibliografia powinna być ułożona w porządku alfabetycznym, bez 
numeracji, z zachowaniem następującej kolejności podawania danych: 



254 5. Cechy formalne tekstu rozprawy

nazwisko autora, inicjały imion, rok wydania pracy (w nawiasie), tytuł pra-
cy, miejsce wydania, wydawnictwo. Dla czasopism: autor, rok, tytuł publi-
kacji, tytuł czasopisma, tom, numer, strony. Powołując się na bibliografię, 
należy podawać w tekście nazwisko autora i rok wydania pracy. W przy-
padku dosłownego cytatu należy podać także stronę.

Rysunki i tabele należy dołączać do prac oddzielnie, zaznaczając jedynie 
w tekście miejsca, gdzie mają być umieszczone. Rysunki i wykresy powinny 
być wykonane czarnym tuszem na kalce technicznej. Podpisy pod rysunka-
mi należy podać na oddzielnej kartce z zachowaniem odpowiedniej nume-
racji (Ryc. 1, Ryc. 2 itd.). Każda tabela powinna być opatrzona numerem, 
tytułem i ewentualnie objaśnieniami. Tabela powinna być czytelna bez od-
woływania się do tekstu. Wielkość tabeli należy dostosować do szerokości 
i długości strony. Poziomy istotności oznaczamy w tabelach gwiazdkami: 
im więcej gwiazdek, tym wyższy poziom istotności.

Ponadto w podsumowaniu porad znajdziemy podane wskazówki:
•  możesz odwoływać się do innych autorów poprzez bezpośredni cy-

tat i/lub z zaznaczeniem nazwiska autora lub ponadto podając do-
datkową listę przeczytanych pozycji z zaznaczeniem (porównaj) por. 
streszczenie;

•  nie dopuść do tego, by cytaty zakłócały płynny tok twojego tekstu, 
umiejętnie wprowadzaj cytaty;

•  używaj określonego systemu rodzajów przypisów do odsyłaczy;
•  bądź konsekwentny;
•  podaj całą niezbędną informację bibliograficzną, tzw. skrócony opis 

pozycji;
•  przy dosłownym cytacie zawsze stosuj odsyłacz;
•  pomyśl o stworzeniu własnej bibliografii z adnotacjami o danym 

dziele – książce i/lub artykule.
Prace awansowe – zawodowe i naukowe, tworzy się na podstawie ma-

teriałów źródłowych. Przypisy są znakiem, że autor odwołuje się do tych 
materiałów – dokumentują to, pozwalając uniknąć pomówienia o plagiat, 
i pokazują, że student opanował materię i technikę pracy naukowej. Obec-
ność przypisów jest uważana za nieodzowny warunek poprawności pracy 
naukowej.

Ogólnie rzecz biorąc, przypisy pełnią w pracy rolę:
 – udokumentowania,
 – uzasadnienia,
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 – wyjaśnienia treści zawartych w tekście właściwym.
Są odpowiednim miejscem na:

 – dane bibliograficzne,
 – uzasadnione polemiki,
 – dygresje,
 – treści mogące uzupełnić i wyjaśnić tekst.

Podstawowe reguły dotyczące przypisów to:
1. „Reguła Salomonowa”: w przypisach nie powinno znaleźć się nic, co 

należy do tekstu właściwego, i nic, co nie dotyczy pracy.
2. Umieszczamy je na dole stronicy (czasem, za zgodą promotora, na 

końcu pracy lub w oddzielnym tomie).
3. Przypisom odpowiadają ściśle numery odsyłaczy.
4. Odsyłacze od 1 do nn dotyczą jednego rozdziału pracy. Jeżeli przypisy 

znajdują się we wstępie lub zakończeniu (wyjątkowo), również tam prowa-
dzi się je od 1 do nn.

5. Nie odsyła się w zasadzie do tekstu tworzonej przez siebie pracy dy-
plomowej lub magisterium342.

Poza wymienionymi wyżej przypisami bibliograficznymi stosuje się nie-
raz także przypisy rzeczowe (objaśniające i komentujące fragmenty tekstu 
głównego) i słownikowe (podające znaczenie terminów obcojęzycznych 
czy dziś już niezrozumiałych, np. staropolskich).

Przypis do wydawnictwa zwartego w przypadku szczególnych opraco-
wań, np. historyczno-wychowawczych, winien obejmować co najmniej: 
nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł, nazwisko edytora naukowego 
(w opisie drukowanych źródeł historycznych lub literackich), nazwisko re-
daktora naukowego (w przypadku zbioru dzieł wielu autorów), oznaczenie 
wydania, numer tomu, ewentualnie nazwa jego autora i tytuł (w opisie po-
jedynczego tomu wydawnictwa wielkoformatowego), miejsce i rok wyda-
nia oraz numer(y) stronic(y)343.

Zatrzymajmy uwagę na poradach polskiego autora o zróżnicowaniu 
formalnym odsyłaczy344, które polega na tym, że:

342 H. Seweryniak, Metodyka…, dz. cyt., s. 75.
343 S.I. Możdżeń, Praca naukowa…, dz. cyt., s. 197.
344 Czytelnika prosimy w tym miejscu ponownie o krytyczny odbiór mylonych znaczeń pojęć 

„odsyłacz” i „przypis”, to bowiem nie to samo. Odsyłacz to inaczej „odnośnik, znak graficz-
ny – najczęściej cyfrowy, liczbowy lub * – odsyłający do przypisu opatrzonego takim samym 
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a) informacja o autorze i źródle jest w różnych książkach formułowana w różny spo-
sób. Wolno zatem domyślać się istnienia dowolności w notach bibliograficznych; jest 
jednak jedna reguła – otóż należy konsekwentnie stosować w całej pracy przyjęty 
sposób sporządzania notki bibliograficznej. Najprostsza i zarazem ogólna wskazów-
ka po prostu brzmi: kształt odsyłacza i jednocześnie noty bibliograficznej winien być 
odbiciem kształtu strony tytułowej, poznanej z autopsji książki, do której odsyłamy 
czytelnika. Na przykład są wydawnictwa, które przyjęły za normę następujący zapis: 
inicjał(-y) imienia, nazwisko autora, tytuł pracy. Po tytule opracowania pojawia się 
kropka. Miejsce wydania, wydawca, rok wydania, co podamy w różnych miejscach 
opracowania:
 – odsyłacz [raczej przypis w naszym ich rozróżnianiu – przyp. KDN] jest umiejscawiany 
na stronie pod kreską;

 – odsyłacz jest umiejscawiany na końcu rozdziału;
 – odsyłacz jest umiejscawiany na końcu książki (pracy) z oznaczeniem rozdziału, w któ-
rym cytowano zeń zdanie;

 – czytelnik jest odsyłany do listy bibliograficznej, która jest umieszczona na końcu 
książki345.

Odsyłacz skrócony jest sporządzany w następujący sposób: cytat w cu-
dzysłowie i w nawiasie nazwisko autora, rok i strona. Na przykład: (Mur-
ray, 1938, s. 123–124). Przy nazwisku jest podana data, dlatego że w spisie 
literatury może być jeszcze jedna książka innego autora o tym samym na-
zwisku, która ukazała się w 1965 roku346. Datę wydania podaje się zawsze 
wtedy, kiedy na liście literatury występuje więcej pozycji jednego autora 
lub rożnych autorów noszących to samo nazwisko. Data jest wskaźnikiem/
wyróżnikiem pozycji z listy bibliograficznej.

Niewątpliwie odsyłanie czytelnika do noty zamieszczonej na tej samej 
stronie pod kreską jest dlań rozwiązaniem najwygodniejszym – eliminu-
je uciążliwą konieczność przewracania kart książki w poszukiwaniu już to 
końca rozdziału, już to spisu literatury na końcu książki.

Na naszą uwagę zasługuje, zdaniem pierwszych czytelników rękopi-
su niniejszej książki  – celem skrupulatności opracowania  – powtarzanie 
danych w przypisach. Częstym źródłem kłopotów bywa konieczność wie-
lokrotnego przywoływania tej samej książki w odsyłaczach na jednej lub 

znakiem, także przypis” – Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, Warszawa 
1990, s. 466.

345 W.P. Zaczyński, Poradnik autora…, dz. cyt., s. 37–38.
346 Przykład wzięty z książki: K.B. Madsen, Współczesne teorie motywacji, Warszawa 1980.
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stronach z sobą sąsiadujących. Przestrzeganie poniższych reguł jest rozwią-
zaniem takich trudności:

a) pierwszy odsyłacz do określonej pozycji (książki, artykułu) jest kom-
pletną notą bibliograficzną ze wskazaniem strony, z której zostało wzięte 
przytaczane przez nas zdanie;

b) przy dalszych powtórzeniach mamy prawo do skrócenia zapisu, 
w którym po inicjałach imion (imienia) i nazwiska podaje się pierwsze sło-
wa tytułu z wykropkowaniem pozostałej jego części i po przecinku wska-
zuje się na to, że książka była w naszym tekście cytowana przez następu-
jący zapis: „dzieło cytowane”, s.n. Taki skrócony odsyłacz ma następujący 
kształt:

1) M.A. Krąpiec, Język…, dz. cyt., s. n.
2) tamże, s.n.
3) T. Kotarbiński, Czyn…, dz. cyt., s. n.;
c) w przykładzie mamy odsyłacz „2)”, którego zapis „tamże” wskazu-

je na to, że cytat pochodzi z książki wskazanej w poprzednim odsyłaczu, 
w naszym przykładzie w odsyłaczu „1)”;

d) nader często cytujemy myśl cudzą za pośrednictwem innego autora, 
który tę ważną myśl sam przytacza ze wskazaniem źródła jej pochodzenia. 
Odsyłacz przybiera wtedy następującą postać:

1) E. Gilson, Lingwistyka a filozofia. Warszawa 1957, s. 96. Cyt. za: 
M.A. Krąpiec, Język i świat realny, Lublin 1985, s. 40.

Jeszcze jedna drobna informacja dotycząca przyjętego skrótowego zapi-
su strony. Obecnie piszemy s. w miejsce dawnego str. I w tym zakresie, jak 
w sporządzaniu not bibliograficznych, obowiązuje jednolitość przyjętego 
zapisu w całym opracowaniu.

Bezustannie operujemy sądami pochodzącymi z nieznanego źródła. 
O  istotnych uzupełnieniach w kwestii przypisów dowiemy się jeszcze od 
innego autora:

W życiu naukowym (…) jest inaczej: każdy sąd nosi swoją metrykę, dzięki czemu zawsze 
wiemy, skąd to wiemy. Dlatego w doniesieniu naukowym obowiązuje zasada podawania 
źródła przytaczanych sądów. (…) Zasada podawania źródła wymaga, by poinformował 
on czytelnika, skąd pochodzi ten sąd:
• Jeśli jest to powszechnie uznany fakt lub wniosek autora z własnych, przypadkowych 

obserwacji, wystarczy poprzedzić do odpowiednią frazą: „Powszechnie wiadomo, 
że…” lub: „Jak wynika z moich obserwacji…”.
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• Jeśli sąd jest wnioskiem z badania zreferowanego w doniesieniu, z którym autor za-
poznał się osobiście, trzeba podać podstawowe informacje o tym doniesieniu, tak by 
czytelnik mógł je odszukać. Są to przynajmniej: inicjały imienia i nazwisko autora, 
tytuł, nazwa wydawnictwa i data wydania.

• Jeśli sąd jest wnioskiem z badania znanego autorowi z drugiej ręki (z monografii lub 
podręcznika), trzeba podać nazwisko autora oryginalnego doniesienia i źródło, z któ-
rego korzystał autor. Zazwyczaj odsyłania w takich razach do oryginalnego źródła jest 
godny potępienia z dwóch powodów. Po pierwsze, stwarza fałszywe wrażenie erudycji 
autora, zwłaszcza gdy źródła są trudno dostępne lub obcojęzyczne. Strojenie się w nie 
swoje piórka, często kończy się kompromitacją. Pewien autor powołując się ze swadą 
na poglądy D. Hume’a, odesłał czytelnika do źródła „Soczinienia w dwóch tomach. 
Moskwa 1965”, czym zdradził, że jego kontakt z wielkim filozofem angielskim ogra-
niczył się do kilku wzmianek w popularnej książce Odkrycie „ja” I. Kona. Podobnie 
kompromituje się autor, gdy w tytułach jego obcojęzycznych źródeł roi się od błędów 
ortograficznych. Drugi powód podawania tylko tych źródeł, które się miało w ręku, to 
ten, że jeśli źródło mylnie lub stronniczo informuje o oryginalnym doniesieniu, błędy 
nie idą na karb autora347.

Pełne podawanie źródła w tekście byłoby bardzo niewygodne, toteż wy-
myślono skrócone przypisy. W literaturze naukowej stosuje się dwa stan-
dardy przypisów: europejski, zwany też niemieckim lub amerykański, zwa-
ny harwardzkim.

Niestaranne operowanie skróconym przypisem prowadzi do błędnych 
odwołań. Warto więc rozważyć, iż w standardzie europejskim zazwyczaj 
rekompensuje się niezamieszczanie bibliografii, czyli alfabetycznego zesta-
wienia źródeł na końcu pracy, ponieważ powielałaby ona przypisy. Zmniej-
sza to koszty druku, ale bardzo utrudnia życie czytelnikowi, który chciałby 
sobie szybko wyrobić opinię o tym, czy doniesienie uwzględnia klasyczną 
i najnowszą literaturę przedmiotu.

W standardzie amerykańskim w miejscu tekstu, gdzie powinna się 
znaleźć informacja o źródle, umieszcza się odsyłacz mający szczególną po-
stać skróconą. Składa się on tylko z nazwiska autora (bez inicjału imienia) 
i roku wydania tekstu wziętych w nawias, np. (Kowalski, 1993). Jeśli nazwi-
sko autora pojawia się w tekście, w nawias bierze się tylko rok wydania, np. 
„Podobne wyniki uzyskał Kowalski (1993)”. Jeśli źródło ma wielu autorów, 
w odsyłaczu podaje się nazwisko pierwszego i skrót „i in.”, np. (Kowalski 
i in., 1993). Jeśli dwaj cytowani autorzy mają to samo nazwisko, w odsyłaczu 

347 K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe…, dz. cyt., s. 229–230.
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dodaje się inicjał imienia. Jeśli wykorzystuje się kilka tekstów tego samego 
autora wydanych w tym samym roku, to do roku wydania dodaje się literę 
(np. Kowalski, 1993a). 

Odsyłacz kieruje do alfabetycznego zestawienia źródeł, czyli do biblio-
grafii. Bibliografii najczęściej, szczególnie w małych rozmiarami rozpraw-
kach, np. licencjackich, nie dzieli się na osobne części (książki i artykuły 
itp., chociaż zdecydowanie na końcu i osobno podajemy netografię). Od-
miennie ma się sprawa w tekstach, np. historycznowychowawczych, wtedy 
bowiem wyodrębnia się dokumenty, źródłową literaturę i opracowania.

Wróćmy do przypisów, w standardzie europejskim w miejscu tekstu, 
gdzie powinna się znaleźć informacja o źródle, umieszcza się tylko odsy-
łacz (najczęściej cyfrę, rzadziej, jak zaznaczyliśmy, gwiazdkę lub inny sym-
bol graficzny), pełną zaś informację – w przypisie, który znajduje się u dołu 
strony lub na końcu doniesienia. To drugie rozwiązanie jest znacznie mniej 
wygodne, więc raczej nie należy go stosować. Każdy przypis jest poprze-
dzony numerem lub symbolem graficznym odsyłacza, dzięki czemu nie ma 
obaw o pomyłkę.

W polskim piśmiennictwie naukowym, doradzamy, nie ma jednego 
standardu przypisu, toteż autor ma tu pewną swobodę wyboru. Powinien 
jednak przyjąć formę najbardziej przejrzystą i oszczędną, a co najważniej-
sze  – konsekwentnie trzymać się jej jednolicie w całym doniesieniu. Na 
przypis składają się: inicjał imienia – kropka – nazwisko – przecinek – tytuł 
wyróżniony pochyłym drukiem (kursywą)  – przecinek  – nazwa wydawcy 
(niekiedy nie wymagana) – miejsce wydania – rok wydania – kropka, albo 
przecinek – nr stron od… do lub strony. Głównie trzeba zwrócić uwagę, że 
tytuł (jak w tekście właściwym) nie jest wzięty w cudzysłów348.

Źródło z piśmiennictwa w bibliografii opisane jest inaczej niż w przypi-
sie. By ułatwić czytelnikowi szybsze odszukanie źródła na podstawie odsy-
łacza, opis zaczyna się od nazwiska autora, inicjału imienia i roku wydania. 
Pozostałe elementy opisu pozostają bez zmian. Przeszukiwanie bibliogra-
fii ułatwia wysunięcie pierwszego wiersza zamiast zwyczajowego wcięcia. 
Standard amerykański jest wygodny raczej tylko w krótkich doniesieniach 
odwołujących się do wielu artykułów i książek. Na jednej stronie można bez 
trudu zmieścić odsyłacze do kilkunastu źródeł. W standardzie europejskim 

348 Tamże, s. 230–231.
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przypisy zajęłyby większą część strony. Czytelnik dostaje też kompletne ze-
stawienie wykorzystanych w doniesieniu źródeł349.

Przypisy są konieczne w każdej pracy pisemnej, gdy nie tylko podsumo-
wujemy lub streszczamy fragment czyjejś pracy i przytaczamy słowa innego 
autora, lecz także – uwaga – gdy stosujemy pomysł lub materiał oparty na 
pracy innego autora, musimy zidentyfikować źródło, z którego korzystamy. 
W przeciwnym przypadku możemy zostać posądzeni o plagiat.

Była już mowa o tym, iż odnośniki mogą być umieszczane na dole 
strony, na końcu pracy i w jej tekście. Różne wydziały tego samego uni-
wersytetu mogą preferować różne style wstawiania cytatów, ważne więc, 
aby sprawdzić wymagania danego kursu. Na przykład w pracach z zakresu 
krytyki literackiej, w których temat zmusza do częstego odnoszenia się do tego 
samego tekstu, stosowany jest specyficzny styl przypisów podobny do re-
cenzji, w której – pisząc o jednym i tym samym wybranym dziele – wystar-
czy odwoływać się w okrągłych nawiasach tylko do numeru stron tej pub-
likacji. Ogólnie rzecz biorąc, musimy umieścić w odnośnikach wszystkie 
informacje, które umożliwiają czytelnikowi dotarcie do źródła, z którego 
korzystamy.

Zwróćmy uwagę na swoistość dwu odmian przypisów – przypisy u dołu 
strony i przypisy zebrane w całostkę jako wykaz końcowy, np. po rozdzia-
le. Te dwa rodzaje przypisów są bardzo podobne; w obu przypadkach na 
końcu cytowanego zdania lub po całym fragmencie wstawiamy numer 
(w nawiasach lub lepiej nieco powyżej wiersza). W przypadku przypisów 
umieszczanych u dołu strony numeracja może być ciągła w całej pracy 
lub – zdecydowanie dogodniej – zaczynać numerację na bieżąco od nowa 
na każdej stronie. W przypisach końcowych natomiast zawsze stosuje się 
numerację ciągłą. Różnica miedzy oboma typami przypisów polega na 
tym, że w przypadku przypisów u dołu strony informacje dotyczące źródła 
podawane są bezpośrednio pod tekstem, natomiast w przypisach końco-
wych te informacje znajdują się dopiero na końcu danej cząstki tekstu lub 
całej rozprawy. Osobiście preferuję przypisy numerowane od nowa osobno 
dla każdej strony tekstu, ale dla porządku przypominamy tutaj wszystkie 
możliwości do wyboru przez konkretnego autora. Wykorzystać warto po-
nadto informację z argumentacją następującą, iż:

349 Por. tamże, s. 232.
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Szczególnie przydatnym środkiem w tekście właściwym bywa nawias. Jest przydatny 
z punktu widzenia tekstu – nie rozbija bowiem ciągłości zdania, wprowadzając informacje 
z innego poziomu. Jest przydatny również z punktu widzenia relacji: nadawca – odbior-
ca, ponieważ uwzględnia różnice wiedzy u odbiorców – czytelnik bardziej wykształcony 
po prostu nie zajrzy do nawiasu. Podobne zalety ma przypis uzupełniający – wygod-
niejszy niż nawias w przypadku definicji bardziej rozwiniętych. Kiedy trzeba zdefiniować 
mniej istotny dla tekstu termin specjalistyczny, a definicja z jakichś względów musi być 
dłuższa, lepiej przenieść tę definicję do przypisu. Zyska na tym i tekst, i czytelnik350.

Bibliografia a literatura przedmiotu

Czym się różni literatura od bibliografii? Mówiąc najkrócej, bibliogra-
fię tematu traktujemy jako pełen, wyczerpujący wykaz dzieł sporządzony 
na użytek nauki lub praktyki. W przeciwieństwie do tego literatura jest 
wykazem niepełnym, ograniczonym do wybranych pozycji o charakterze 
podstawowym oraz uzupełniającym. Z tego względu w większości gatun-
ków opracowań mamy zwykle do czynienia z procesem polegającym na 
dobieraniu, studiowaniu i wykorzystaniu literatury. Pojęcie bibliografii jest 
w praktyce zarezerwowane dla dzieł jako utworów naukowych szczegól-
nego przeznaczenia (m.in. dla niektórych prac promocyjnych wyższego 
stopnia)351.

Jak prawidłowo dobierać literaturę przedmiotu? Przypomnijmy, iż po-
szukiwanie literatury polega na celowym (nie zaś przypadkowym i lepiej nie 
z tzw. drugiej ręki) przeglądaniu i stopniowym poznawaniu zawartości 
przeglądów bibliograficznych i dokumentacyjnych, biuletynów, katalogów 
i ewentualnie dopiero w drugiej kolejności (co jest nawet bardziej czaso-
chłonne i mniej racjonalne, bowiem obarczone pewną przypadkowością) 
ze zbiorów bibliotecznych różnego rodzaju: druków zwartych (monografii, 
książek, podręczników), czasopism specjalistycznych (naukowych, popu-
larnonaukowych), materiałów konferencyjnych, aktów prawnych i tym po-
dobnych dokumentów opublikowanych w języku polskim i w językach ob-
cych. Osobisty przegląd wykazów literatury nie tylko skuteczniej wyrabia 

350 J. Maćkiewicz, Jak pisać…, dz. cyt., s. 52.
351 E. Niedzielska, Mały poradnik…, dz. cyt., s. 41.
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ogólną orientację w przedmiocie badań, ale często także podpowiada właś-
ciwszy kierunek pogłębionych penetracji tematycznych. 

Poszukania literaturowe – to wielce znaczące – zaczynamy od publika-
cji najnowszych, ogólnych, monograficznych, po czym przechodzimy do 
wydawnictw wcześniejszych, do małych form literatury naukowej, ujmo-
wanych problemowo, a wszystko w przekroju: kraj i zagranica. Jeżeli dana 
pozycja ma kilka wydań, to racjonalniej będzie sięgać po najświeższe w do-
myśle: zaktualizowane, zmienione i/lub poszerzone. Jeżeli pozycja obco-
języczna ma polskie tłumaczenie, to właśnie ono (i tylko ono) powinno 
zostać podane w wykazie literatury.

W pracach np. magisterskich literatura może być profilowana stosun-
kowo wąsko, problemowo, i obejmować pozycje mniej więcej z okresu 
ostatnich 10 lat, a jeśli idzie o czasopisma, to nawet do 5 lat w tych dyscy-
plinach, które rozwijają się wyjątkowo dynamicznie. Zaś w pracach promo-
cyjnych wyższych stopni wymagania rosną: nie jedno, lecz przynajmniej 
trzy dziesięciolecia i – co jest dyskusyjne – w mniejszym stopniu książki, 
w większym (jak utrzymują tylko niektórzy autorzy) periodyki naukowe, 
z wyraźną przewagą pozycji zagranicznych, ale poznanych z pierwszej ręki. 
W sytuacji zaburzeń na rynku wydawniczym w dobie rozmaitych transfor-
macji należałoby wykazać rozsądny krytycyzm w doborze rodaju i gatunku 
piśmiennictwa. 

Ponadto w poszukiwaniach literaturowych warto pamiętać o praktycz-
nej zasadzie zapoznania się z wykazem literatury każdego dzieła, które 
przeglądamy, gdyż może to być bezpośrednią wskazówką co do dalszych 
penetracji352.

Warto przypomnieć tutaj tak kluczowe pytanie, co znaczy studiować 
literaturę? Otóż – choć sama na ten temat opublikowałam obszerną mono-
grafię już w trzech wydaniach (ostatnie zmienione i poszerzone) – przywo-
łam tutaj lapidarne ujęcie kwestii:

Studiowanie literatury to najpierw pobieżne wertowanie opracowań, potem uważne czy-
tanie, od razu z nastawieniem krytycznym, analizująco-oceniającym, i wreszcie twór-
cze przyswajanie treści tych fragmentów tekstu, które wiążą się z przedmiotem badań 
określonym w tytule danej pracy. Prawidłowe spożytkowanie różnych źródeł, przysto-
sowanie cudzych poglądów do własnych potrzeb wyznaczonych ideą przewodnią dzieła – 

352 Tamże.
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to bardzo cenne umiejętności, kto wie czy nie cenniejsze nawet niż sam dobór najod-
powiedniejszych tytułów. Uwaga ta jest aktualna również w odniesieniu do publikacji 
obcojęzycznych; korzystanie z nich w pracy oznacza potrzebę tłumaczenia – na ogół 
swobodnego – na język polski, czasem również z podaniem nazewnictwa w oryginalnym 
brzmieniu (z powodu trudności translacyjnych). Studiowanie literatury jest procesem 
ciągłym, który ustaje, praktycznie rzecz ujmując, dopiero po uznaniu przez autora danej 
wersji pracy za wersję ostateczną353.

Ważne, przypomnę, by rozróżnić, czym się różni cytowanie od wyko-
rzystania literatury.

Cytowanie literatury oznacza przytoczenie przez autora danej pracy jakiegoś fragmentu 
dzieła obcego w brzmieniu dosłownym; fakt ten odnotowany przez użycie cudzysłowu. 
Odpowiednie zaś zaadaptowanie treści dzieła obcego do własnych celów, twórcze jej 
przekształcenie, potraktowanie myśli innego autora jako źródła i podstawy własnych kon-
cepcji nazywamy wykorzystaniem literatury. W pracach akademickich obowiązuje niepi-
sana zasada: cytowanie dosłowne z innych źródeł powinny być zdecydowanie rzadsze niż 
odpowiednie obróbki, adaptacje czy transpozycje wybranych fragmentów dzieł obcych, 
a podstawową część tekstu należy przeznaczyć na przedstawienie wyników własnych, ory-
ginalnych dociekań i analiz badawczych. Zachowanie właściwych proporcji między tym, co 
własne, a co cudze w pracy, jest zawsze świadectwem dojrzałości pisarskiej jej autora354.

Każdy cytat i każde mniej lub bardziej dosłowne wykorzystanie obcego dzieła musi mieć, 
jak już zaznaczyliśmy, odsyłacz do załączonego wykazu literatury. Mogą tu być stosowa-
ne różne rozwiązania, oparte na wymaganiach wydawniczych bądź na unormowaniach 
zwyczajowych. Godne polecenia są sposoby najprostsze355.

Jak sporządzić wykaz literatury? Najprostszym sposobem jest ułożenie 
wszystkich pozycji polskich i obcojęzycznych w sposób ciągły, w porządku 
alfabetycznym. W pewnych okolicznościach, zwłaszcza gdy zróżnicowanie 
rodzajowe pozycji jest znaczne, a ich liczba w każdym gatunku dzieł dosyć ob-
fita, można zastosować np. następujący podział: 1) Książki, 2) Artykuły i refe-
raty, 3) Akty prawne (te wyjątkowo w kolejności chronologicznej), 4) Opra-
cowania branżowe. Sporządzanie wykazu literatury to, wbrew pozorom, 

353 Tamże, s. 42. Osobiście w tej sprawie odsyłam do własnego pióra książek w ich trzech wy-
daniach – I–II węższe i III znacznie rozszerzone – zob. K. Duraj-Nowakowa, Studiowanie 
literatury przedmiotu, Kraków 2000, toż, 2002 i toż , 2012.

354 Tamże.
355 Tamże, s. 43.
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niejednorazowy akt, lecz proces współtworzenia każdej pracy akademickiej. 
Jego przebieg oraz czas trwania zależą w praktyce od wielu czynników, prze-
de wszystkim od gatunku i wielkości opracowania. Na przykład w pracach 
promocyjnych wyższego stopnia przygotowanie ostatecznej wersji wykazu 
literatury trwa znacznie dłużej i obejmuje bez porównania więcej pozycji, niż 
to konieczne w odniesieniu do pracy magisterskiej czy dyplomowej356.

Przypatrzmy się jeszcze, ale jednak już nieco bliżej, kwestii opracowania 
wykazu literatury/piśmiennictwa. Podkreślaliśmy już, jak ważne są zagad-
nienia warsztatu pisarstwa naukowego w wyniku przeglądu literatury oraz 
zamieszczona bibliografia. Zaleca się wybór książek i artykułów na pozio-
mie odpowiadającym sprawozdaniu naukowemu. W przypadku projektu 
przygotowanego w szkole średniej można oczywiście dotrzeć do wysoce 
specjalistycznych artykułów naukowych, lecz nie będzie to właściwe dla 
pracy na tym poziomie. Ogólnie biorąc, prace wybrane do przeglądu litera-
tury i odsyłaczy powinny być:

•  związane z tematem projektu,
•  na odpowiednio zaawansowanym poziomie,
•  zaczerpnięte ze źródeł zwykle używanych na danym poziomie aka-

demickim357.
Bibliografia – to tematyczny zestaw literatury, obejmujący podstawowe 

dane o poszczególnych pozycjach, imiona i nazwiska ich autorów, tytuły, 
miejsca i lata wydania i inne szczegóły. Zasady dopracowania bibliografii 
i przypisów do tekstu naukowego najkrócej można przedstawić jak niżej. 
Należy pamiętać, że:

•  bibliografia nie może zawierać pozycji, z których autor nie korzystał;
•  obszerną bibliografię grupujemy alfabetycznie wg ustalonego kry-

terium. Jest nim najczęściej  – w zależności od dyscypliny i tematu 
pracy – podział na rodzaj źródeł: źródła pierwotne, opracowania, ar-
tykuły w czasopismach naukowych, akty prawne, prasa;

•  niedopuszczalne jest spisanie wszystkich wykorzystanych pozycji bi-
bliografii w jednym ciągu, bez podziału alfabetycznego wg nazwisk 
autorów lub – jak wyżej – na poszczególne rodzaje;

•  należy sporządzić prawidłowy opis bibliograficzny, jego składnikami 
są autor bądź autorzy publikacji, tytuł publikacji, nazwa czasopisma 

356 Tamże.
357 P. Oliver, Jak pisać…, dz. cyt., s. 114–115.
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lub gazety, nazwa wydawnictwa (nie zawsze wymagana), miejsce 
i rok wydania.

Bibliografia jest niezmiernie ważnym elementem pracy dyplomowej, 
ponieważ świadczy o rodzajach i jakości wykorzystanych źródeł, ich różno-
rodności i wiarygodności. Ponieważ zawiera uporządkowany wykaz wyko-
rzystanej literatury, warto przypomnieć, że istnieje pewna różnica między 
bibliografią do pracy licencjackiej a bibliografią do pracy magisterskiej. O ile 
w tej pierwszej, będącej głównie pracą odtwórczą, zamieszcza się jedynie spis 
pozycji, które zostały wykorzystane w tekście, o tyle w bibliografii do pracy 
magisterskiej i na wyższych poziomach do awansu zamieszczamy nie tylko 
takie pozycje, ale możemy też pomieścić wszystkie inne, z którymi zapoznali-
śmy się w trakcie przygotowania pracy, zbierania materiałów, które rozszerzy-
ły naszą wiedzę o problematyce badawczej, podsunęły pomysł, zainspirowały.

Oczywiście należy pamiętać, że w żadnym przypadku – twierdzi przed-
stawicielka opozycyjnej grupy promotorów – bibliografia nie może zawie-
rać pozycji, z których autor nie korzystał. Jego rzetelność naukowa powin-
na mu nakazać przynajmniej z grubsza zapoznać się z opracowaniem oraz 
(o czym była już mowa wcześniej) zweryfikować dane bibliograficzne za-
czerpnięte z innych książek. Na przykład nie przepisywać bezkrytycznie 
pozycji bibliograficznych, których tytuł lub rok wydania wskazują na ich 
unikatowy charakter i czytelnik lub recenzent może powziąć uzasadnio-
ne podejrzenia co do wiarygodności rzeczywistego wykorzystania takiego 
opracowania podanego w spisie358.

Bibliografia może mieć układ dowolny, zależny od specyfiki dyscypliny 
i tematu pracy lub preferencji autora, ale w przypadku dłuższych wyka-
zów – choć nie ustalono, jak długich:

(…) raczej niewskazane jest spisanie wszystkich wykorzystanych pozycji bibliograficz-
nych w jednym ciągu, bez podziału na poszczególne rodzaje. Konstruując spis literatury, 
warto zajrzeć do kilku znanych książek z danej dyscypliny i ewentualnie skorzystać z za-
stosowanej tam koncepcji układu części składowych bibliografii.

Kolejnym bardzo ważnym elementem technicznym sporządzanej bibliografii jest to, 
iż obowiązuje układ alfabetyczny. Numeracja nie jest obligatoryjna, choć przydatna. 
Pokazuje bowiem ilość wykorzystanej literatury. Im więcej zasadnie przywołanych po-
zycji, tym lepiej359.

358 B. Stoczewska, Jak pisać…, dz. cyt., s. 32.
359 Tamże, s. 32–33.
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W opisie pozycji zamieszczonych w bibliografii stosuje się następujące 
zasady:

•  Książki (opracowania)
Opis bibliograficzny podajemy w autopsji, czyli na podstawie karty ty-

tułowej, a w dalszej kolejności – karty przedtytułowej.

Jeśli zamieszczamy książkę jednego autora: autor (nazwisko, inicjał imienia), tytuł 
książki, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania książki. Podawanie nazw wydaw-
nictwa nie jest obligatoryjne. Decyzja należy do autora i promotora. Jeśli zdecydujemy 
na podawanie nazwy wydawnictwa, powinniśmy to stosować konsekwentnie i wówczas 
przyjmujemy formę zapisu podaną na stronie tytułowej, może to być skrót np. PWN lub 
pełna nazwa wydawnictwa. Nazwa wydawnictwa może być podana przed nazwą miejsca 
wydania książki lub po niej. 
Niekiedy w opisie bibliograficznym książki ważne jest zamieszczenie informacji o tym, 
z jakiej wersji tekstu korzystaliśmy. Ma to znaczenie o tyle, że kolejne wydania mogą się 
od siebie różnić, dlatego należy zaznaczać za oryginałem, czy wydanie jest zmienione – 
skrót: zm., czy poprawione – skrót: popr., czy rozszerzone – skrót: rozsz. Taką informa-
cję podaje się jednak tylko wobec kolejnych wydań a nie wydania pierwszego. Jeśli in-
formacja o drugim bądź kolejnym wydaniu zamieszczona jest na karcie tytułowej książki 
lub na odwrocie, należy taką informację podać w opisie książki (…). Jeśli zamieszczamy 
książki, których autorem są dwie lub więcej (do czterech) osób, to podajemy: autorzy 
(nazwiska, inicjały imion), tytuł książki, (ewentualnie) nazwa wydawnictwa, miejsce i rok 
wydania książki (…). Jeśli zamieszczamy pozycje, których autorami jest więcej osób, 
tzw. publikacje zbiorowe: tytuł książki, nazwisko jej redaktora (poprzedzone inicjałem), 
miejsce, (ewentualnie) nazwa wydawnictwa i rok wydania książki360.

W odniesieniu do artykułów zawartych w książkach podajemy: autor 
bądź autorzy (nazwisko lub nazwiska z inicjałami), tytuł artykułu, zapis: w; 
(w;) lub – jak najczęściej – [w:], autor bądź autorzy książki, jej tytuł, miej-
sce, (ewentualnie) nazwa wydawnictwa i rok wydania książki.

•  Źródła
Akty prawne:

 9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 
Dz. U. Nr 74, poz. 483.

 9 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
Dz. U. Nr 228, poz. 2555 (…)

360 Tamże, s. 34–35.
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•  Artykuł w czasopismach naukowych
Autor bądź autorzy (nazwisko bądź nazwiska z inicjałami), tytuł czaso-

pisma ujęty w cudzysłów, rok wydania, tom, część, zeszyt, numer361.
Na podkreślenie zasługuje, iż w rozprawach awansowych, oczekujemy 

reprezentatywnego doboru piśmiennictwa nie tylko ze względu na oba 
omówione już kryteria – problemowe i chronologiczne. Ważne jest także 
dobranie literatury według kryterium rodzimej i obcej, zaś w ramach tej 
pierwszej, ojczystej celowe było by zastosowanie dwóch kryteriów z zakre-
su – regionalna (np. małopolska, krakowska), lokalna, w tym uczelniana.

Uznając bibliografię za jeden z niezbędnych elementów każdej pracy 
naukowej – w tym także pracy promocyjnej – trzeba przyjąć, że ma ona 
swoistą strukturę, która w zależności od niezbędnych dla powstania pracy 
wykorzystanych rodzajów materiałów źródłowych i opracowań, może zo-
stać skonstruowana w następującej kolejności:

1. Materiały źródłowe
1.1. Materiały archiwalne
1.2. Źródła drukowane
1.3. Materiały wywołane

1.3.1. Wywiady
1.3.2. Dyskusje
1.3.3. Rozmowy
1.3.4. Wspomnienia
1.3.5. Pamiętniki
1.3.6. Ankiety

1.4. Czasopisma
2. Opracowania

2.1. Pozycje zwarte
2.1.1. Słowniki/leksykony, encyklopedie
2.1.2. Podręczniki akademickie
2.1.3. Monografie
2.1.4. Bibliografie
2.1.5. Informatory i repetytoria

2.2. Rozprawy i artykuły362.

361 Tamże, s. 36–37.
362 Prace promocyjne…, red. W. Ciczkowski, dz. cyt., s. 101–102. Osobiście nb. rozprawy a także 

studia umieściłabym raczej w punkcie 2.1.3. To jednak zależy od ich zawartości.
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Zaproponowana struktura nie oznacza, że każdy z wymienionych dzia-
łów bibliografii występować musi w pisanej przez nas pracy, według po-
trzeb danego opracowania. Pierwszą grupę prac, które powinniśmy oddać 
analizie, stanowią materiały źródłowe, często w skrócie określane po prostu 
jako źródła. Wyodrębniamy tego rodzaju prace ze względu na ich specy-
ficzny charakter, wywodzący się z metodologii historii, także więc stoso-
wany w historii, np. historii wychowania. W naukach historycznych uznaje 
się, że: „Źródła historyczne to utrwalone i zachowane ślady myśli, działań, 
życia człowieka oraz jego środowiska, które umożliwiają odtworzenie inte-
resujących przejawów życia społecznego w przeszłości”363.

Gdyby przyjąć, że przeszłością jest wszystko to, co już minęło; to, do 
czego powrócić się nie da, to mamy wówczas do czynienia z sytuacją, że ba-
dana przez nas np. rzeczywistość oświatowa także ma tego rodzaju charak-
ter. Istotną cechą odróżniającą materiały źródłowe od opracowań jest to, że 
stanowią one obraz stanu rzeczywistości (w tym także np. pedagogicznej, 
oświatowej) w danym wycinku czasowym.

Opracowanie załączników do tekstu właściwego 

Za bibliografią, wykazem piśmiennictwa pod nazwą literatury w tek-
ście rozprawy zamieszcza się załączniki. Załączniki, nazywane też inaczej 
aneksami, mogą być stosowane jako dodatek do prezentacji wyników ba-
dań. Mogą być nimi np. wypisy z oryginalnych dokumentów istotne dla 
prezentowanego problemu, statystyki, tabele, wykresy, wykazy przedsta-
wiające spisy osób, wzory zastosowanych kwestionariuszy, spisany wywiad 
przeprowadzony przez autora pracy z konkretną osobą – ważny i ciekawy 
z punktu widzenia koncepcji pracy. Zasadą jest umieszczanie w aneksach 
tych treści, które wykraczają poza właściwy tekst rozprawy.

Każdy załącznik powinien posiadać źródło, na podstawie którego został 
opracowany. W przypadku wywiadu należy podać datę jego przeprowadze-
nia oraz miejsce lokalizacji zapisu (np. w zbiorach własnych autora). Należy 
unikać zamieszczania w formie załącznika dokumentów ogólnie dostęp-
nych, np. tekstu Konstytucji RP.

363 T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991, s. 12.
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Ilustracje. Studenci chętnie zamieszczają ilustracje w pracach dyplo-
mowych, zwłaszcza że współczesne techniki komputerowe bardzo im takie 
działania upraszczają. Należy jednak pamiętać, że ilustracje są jedynie uzu-
pełnieniem tekstu, a nie jego głównym składnikiem, i nie mogą być stoso-
wane w nadmiarze (lecz świadomie i celowo). Zalecany jest daleko idący 
umiar i staranność w doborze ilustracji. Ilustracje powinny być podpisane 
i opatrzone informacją o autorze i pochodzeniu. Najczęściej wykaz anek-
sów umieszcza się na stronie spisu treści z podaniem – w ciągu dalszym – 
numeracji stron.

Indeksy. Publikacje naukowe (rzadziej prace dyplomowe) zwykle posia-
dają tzw. indeksy, zwane też skorowidzami. Są to alfabetyczne spisy nazw 
geograficznych, osób lub problemów, zawsze z podaniem strony, na której 
w tekście zostały zamieszczone, niekiedy też z krótkim objaśnieniem. Wy-
różniamy trzy rodzaje indeksów:

•  osobowe,
•  rzeczowe,
•  geograficzne.
Indeks osobowy zawiera wszystkie imiona (w pełnym brzmieniu) oraz 

nazwiska osób, które zostały wymienione w publikacji. Dotyczy to nie tyl-
ko nazwisk „bohaterów” opracowania, ale też autorów cytowanych prac, 
redaktorów i wydawców. Niekiedy nazwiska tych ostatnich dla odróżnienia 
podaje się kursywą. Indeks rzeczowy podaje w postaci haseł najistotniejsze 
kluczowe słowa/pojęcia, terminy zamieszczone w pracy.

Warto wskazać jeszcze na możliwość zamieszczania streszczeń i to tak 
mniejszych, jak i większych form pisarskich – rozpraw publikowanych jako 
tzw. druki samodzielne, zwarte, czyli woluminy książek. Wówczas celowe 
jest zamknięcie całości streszczeniami – jednojęzycznym (w ojczystej mo-
wie) i/lub wielojęzycznych, np. w czterech językach kongresowych.

Pożyteczną formą zastępującą streszczenia książki jest zamieszczanie 
spisu rzeczy w językach obcych. Jako bardzo przydatna postać może książkę 
zamykać uszczegółowiony (w stosunku do tego spisu treści, który zamiesz-
czamy po karcie tytułowej) do kolejnego stopnia spis rzeczy, jak w tym na-
szym opracowaniu. Wówczas zastępuje on indeks rzeczowy (który wtedy 
może być nawet jeszcze bardziej uszczegóławiany, znacznie bardziej nawet 
do pojęć/terminów i ich grup semantycznych wyrażeń i/lub zwrotów).

Nie mając konieczności tu podsumowywania ostatniego rozdziału, 
przejdę do zamykania książki ostatnią jej kompozycyjną cząstką. 
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Uogólnienia

Tytułem podsumowania trzeba stwierdzić, że to rozdziałowi czwartemu 
książki nadałam najobszerniejszą postać, ale też dotyczy on strategicznych 
kwestii, gdy pytamy, jak adepci zawodu i nauki mogą uprawiać pisarstwo 
między rzemiosłem/techniką a sztuką. Starałam się najszerzej pisać o isto-
cie i rodzajach, strukturze i znaczeniu sprawozdań/raportów z badań dla 
naszej dyscypliny poznania i działań zawodowych. Aplikację tych treści 
bowiem postrzegam jako niełatwą a nadzwyczaj ważną

Dopiero potem zebrałam i ułożyłam materiały przydatne do żmud-
nej i trudnej oraz odpowiedzialnej fazy poprawiania i – kolejny raz – re-
dagowania przez autora własnego tekstu. Co wymaga dużo cierpliwości 
i skrupulatności, podkreślę, albowiem ileż razy brakuje nam tych cech cha-
rakteru na finalnych etapach prac. Sama też – jak prawdopodobnie i inni 
autorzy – z całego łańcucha faz robót najbardziej lubię, fascynując się nawet 
nimi, zbieranie i układanie/grupowanie materiałów. Przy tym niestereoty-
powo, pisząc o dopracowywaniu treści i konstrukcji tekstu, zajmuję się jego 
tzw. głównymi/dużymi częściami – nie tylko rozdziałami tzw. rozwinięcia 
rozprawy, ale i do niej wstępem oraz zakończeniem. Przekonuję właśnie 
o także strategicznym ich charakterze, swoistości, pozycji na skali ocenia-
nia składników rozprawy i znaczeniu dla całości opracowania. Istotnych 
zarazem ze względów merytorycznych, jak i kompozycyjnych. Nota bene 
kompozycja, jak to pobrzmiewa znaczeniowo (analogicznie do twórczo-
ści muzycznej) z podtekstem – artystycznie. Ale przy tym warto też uczyć 
studiowania tych partii tekstu, które, jak opisy przyrody w dziełach bele-
trystycznych, mimo iż są immanentnymi składnikami, bywają ignorowane, 
przeskakiwane podczas kartkowania i czytania. Prawdziwe studiowanie nie 
dopuszcza takich uchybień. 
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Następuje powrót najpierw do rzemiosła, bowiem zauważam, iż i w tych 
cząstkach tekstu też można byłoby wykazać nawet mistrzostwo, gdy wyma-
gamy najpierw od siebie przede wszystkim poprawności (to pobrzmiewa 
wyraźnie technicznie) opracowania naukowego aparatu przypisów do od-
syłaczy, wykazu wykorzystanego piśmiennictwa i załączników do dysertacji. 

Dopinanie celów

Nie trzeba ponownie przekonywać, iż książkę opracowuję w celu lep-
szego usprawnienia profesjonalizacji studentów, zwiększenia kompetencji 
opracowywania rozprawy awansowej przez syntetyzujące (obok semina-
rium awansowego pozostałe przedmioty z planu studiów), swoiste przyspo-
sabianie zawodowe magistrantów, a naukowe przygotowania doktorantów. 

Zróżnicowane potrzeby i wymogi kształtowanych kompetencji odbior-
ców podręcznika uprawniają, czasem nawet zmuszają, do budowania jego 
zawartości z myślą o tych – znanych z praktyki – znacznych różnicach po-
między absolwentami szkół średnich, oczekując na odpowiednio wyeduko-
wanych byłych maturzystów, a już naszych studentów.

W toku podejmowania zadań pisarskich między rzemiosłem a sztuką 
z konieczności popadamy czasem w infantylność i banalność. Technik pi-
sarskich uczymy się na wcześniejszych szczeblach edukacji szkolnej aż do 
matury, a jednak nie wyklucza to ocierania się o niemoc, czasami o kicz, 
pozostając daleko od pożądanej charyzmy autora, od sztuki pisania.

Podczas realizacji sylabusów przyświeca nam idea unaukowienia spro-
filowanego tematycznie rozumowania i sprawniejszego zastosowania for-
my opracowania rozprawy, podniesienia na wyższy poziom opracowania 
rzeczowej i warsztatowej zawartości dysertacji. Dokuczają, doskwierają 
wymogi formy wypowiedzi pisemnych w rozprawach, forma jest też do-
brodziejstwem. Gdy nie wiadomo, co napisać, forma może nas wyręczyć, 
niejako pisze za nas. Najbardziej efektywne okazują się regularne próby pi-
sania, ćwiczenia, aby zyskać wprawę. Ważne, by w trakcie starań o umie-
jętności nie doszło do zohydzenia pisania. Z powodu niewłaściwego stylu 
życia, stresu spada sprawność działań. 

Egzekwując wymogi edukacyjno-naukowe, czasami czujemy się tak, jak-
byśmy to my łamali prawo o szkolnictwie wyższym, wykonawcze rozporzą-
dzenia, przyjęte normy pracy i etykę nauczycielską, gdy we współdziałaniu 
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oczekujemy merytorycznej, metodycznej i moralno-etycznej aktywności 
studenckiej podczas wykonywania powinności na drodze do dojrzewania 
naukowego na poziomie adekwatnym dla seminarzystów.

ponowocześni dyplomanci 

Kulturoznawcy, pedagodzy i socjologowie opisali obrazowo  – i prze-
widująco – postawy i style życia w naszych ponowoczesnych czasach. Na 
przykład, zdaniem socjologa, gdy obrazowo (w serii Wykłady Kopernikań-
skie w humanistyce) scharakteryzował w tej epoce postawy i style życia. 
W przeszłość odchodzi typ „pielgrzyma” dążącego w życiu do jasnego celu: 
osiągnięcia pełnej tożsamości i całkowitego – nie wybiórczego, podkreślę, 
nie cząstkowego – urzeczywistnienia swego potencjału364. Czym, nie nawia-
sem mówiąc, jako kompetencją społeczno-kulturową, wiadomo, szczegól-
nie przejmujemy się my – nauczyciele akademiccy. Typ pielgrzyma zastę-
puje raczej „luzak”, „spacerowicz”, dość powierzchownie oglądający świat, 
którym co prawda jest zainteresowany, ale go nie rozumie. Za nim podążają 
dwa inne typy: pierwszy, „włóczęga”, goniący za jakąś odmianą, bez jasnego 
wyobrażenia sobie jej istoty i sensu, oraz „turysta”, który kolekcjonuje wra-
żenia i ocenia świat po tym, na ile mu ich dostarcza; i typ kolejny – „gracz”, 
w którego mniemaniu świat jest miejscem twardych rozgrywek i nie ma tu 
miejsca na sympatie, pomoc wzajemną, solidarność, jest za to – na spryt, 
ryzyko i liczenie na łut szczęścia. 

repetycje i komentarze czytelników 

Tę następną cząstkę tekstu celowo konstruuję nieschematycznie, lecz 
swoiście – refleksyjnie, nie konstatuję, raczej rozpytuję, wprost kierując py-
tania do czytelników. Adresaci bez trudu zauważą, które spośród pytań i do 
kogo są kierowane. Które wyłącznie do studentów, które zarazem do studen-
tów i nauczycieli, a które wyłącznie do młodszych kolegów adiunktów. Dzięki 
temu mają szansę pojawić się pogłębione myślenie i lepsze porozumienie. 

364 Por.: Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995. 
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To czytelnicy rozstrzygną, analizując, interpretując i utrwalając poznawaną 
zawartość, jaki skutek przyniosły starania, aby przedstawić treści książki 
wedle sekwencji wynikania, czyli cyklicznie, łańcuchowo i zarazem, gdzie 
to służebne, spiralnie przez celowe – dla utrwalenia – powtórzenia.

Powstaje pytanie, w jakim stopniu temat całości podręcznika rozwijam 
w poszczególnych rozdziałach i z jaką siłą związku (oraz jakiego związku?) 
zadań w pracach nad rozprawą i tokiem zajęć akademickich? W jakim za-
kresie i czy docelowo wysoko lub niżej treści podręcznika uporządkowałam 
także wewnątrz tych dużych pięciu rozdziałów? W jakim stopniu i zasięgu? 
Czy według konstelacji i sekwencji potrzeb na poszczególnych etapach prac 
na seminariach? W jakim zakresie i stopniu oceniają czytelnicy przydat-
ność materiałów zaczerpniętych z listy wykorzystanych publikacji? W ja-
kich przedziałach na skali pomagają one?

Na ile udało się zadbać, by były one bliskie oczekiwaniom kandydatów 
do awansów, piszących rozprawy w odcinkach czasowych ich publikacji? 
Jak oceniają adresaci pochodzenie danych z literatury w różnych jej rodza-
jach: naukowej? publicystycznej? popularnonaukowej? beletrystycznej? 
innej? A jak ocenić można zaczerpnięte materiały z danych gatunków piś-
miennictwa: słowniki? encyklopedie? leksykony? podręczniki? monogra-
fie? Co może oznaczać dla Czytelnika brak danych z któregoś rodzaju lub 
gatunku publikacji?

Pewien celowy niemały naddatek wobec optimum doboru publikacji 
do listy bibliograficznej czytelnikom wadzi? wspiera? zachęca? do czego?

Jakie komentarze budzi sugerowana odautorska metodyka poznawania 
przedmiotu książki w świetle proponowanego piśmiennictwa i wyników 
własnych decyzji o ich doborze? Jakie refleksje wywołuje swoisty układ 
i następstwo treści w podziale na duże rozdziały? A jakie na paragrafy we-
wnątrz tych rozdziałów? Czy śródtytuły pomagają, czy zbytnio detalizu-
ją kwestie w recepcji treści? Co można by ulepszyć w kompozycji tekstu 
książki?

Jakie wydają się odautorskie komentarze, jakie zaś są „przewiązki sty-
listyczne” pomiędzy akapitami? A samych interpretacji nie odbierają czy-
telnicy jako nadmiernie oczywiste? Nie drażnią dydaktyzmem? Pomagają, 
w czym? Nie męczą w toku lektury? 

Jak się widzi Czytelnikom ten dodatkowy spis treści wespół ze śródty-
tułami z końca publikacji w kontekście jego skróconej wersji na początku 
publikacji? Woleliby jeszcze bardziej rozdrobniony indeks rzeczowy?
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Jak Czytelnicy postrzegają poprawność wyrażającą się w skłonności do 
całościowego omawiania zamysłu realizacji zadań pisarskich?

Jakie istotne kwestie, zdaniem studentów, ten tekst jeszcze pomija, mi-
nimalizuje ich znaczenie, albo nie dość objaśnia ich istotę, rodzaje i kom-
ponenty oraz funkcje pojmowane jako zadania obu grup – uwarunkowania 
i następstwa technik pisania w edukacji w szkole wyższej? 

Które zaś kwestie bardziej nadrzędnej wobec tematu skali  – funkcje 
społeczne i humanistyczne oraz dydaktyczno-wychowawcze seminariów 
i pisarstwa – nie zyskały jeszcze dość dobrych wyjaśnień i charakterystyk?

Niepokoi sporządzanie np. list lektur do przedmiotu studiów, wykorzy-
stywane raczej jako narzędzie inżynierii społecznej, zamiast zobiektywi-
zowanego i rozważnego doboru publikacji adresowanych do studentów? 
W Internecie znajdziemy wykazy nader obfite, pozycje literaturowe zbyt 
ambitne, „górnolotne” dzieła profesorskie, adresowane do profesorów, 
do kadry akademickiej, zamiast do dopiero adeptów profesji i nauki. Czy 
zamiast kultury działalności poznawczej ten dysonans czasami nie może 
uczyć bardziej ignorancji? powierzchowności? gry pozorów? 

Pomyślmy o dawnej daty tradycji akademickiej – uczyli ją pielęgnować 
wielkiej klasy uczeni (np. Tadeusz Kotarbiński, Wincenty Okoń, Maria i Sta-
nisław Ossowscy, Józef Pieter, Stefan Wołoszyn i in.). Tradycji zalecającej – 
w uzasadnionych merytorycznie okolicznościach – uszanowanie dorobku, 
a gdy są, i osiągnięć uczelnianych (danej alma mater), regionalnych (np. 
miejskiego ośrodka, jak w wielouniwersyteckim Krakowie) i ogólnopol-
skich (ojczystych – tak, nawet patriotycznie) i cudzoziemskich naukowców. 
Do zachowania proporcji obliguje przede wszystkim kultura ogólnoludzka 
i naukowa, pedagogiczna i dydaktyczna. Tak wyrażać się może szacunek 
głównie dla spraw, instytucji i osób. A to już są kwestie elementarnego wy-
chowania, kindersztuby.

przesłanie

Jeśli dopytuję o recepcję treści i form ich wyrażenia, to nie retorycz-
nie proszę o odpowiedzi, odzewy adresatów. Pozyskanie zwrotnych opinii 
mogłoby sprzyjać utwierdzeniu się w jakości odbioru nadanych informa-
cji. Mogłoby służyć postępowym zmianom w opracowaniach podstaw 
teoretycznych naszej problematyki w podręczniku. Mogłoby pomagać 
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i w samym przebiegu naszego nauczycielskiego współdziałania podczas se-
minariów awansowych. Proszę pozwolić mi pomarzyć, iż z bezpośrednimi 
seminarzystami i owymi „pośrednimi” w rozleglejszej przestrzeni innych 
uczelni, mając na uwadze nie tylko recepcję w danej instytucji i regionie, 
np. Małopolski, ale i w szerszych środowiskach. Z marzeń rodzą się plany, 
z projektów wyrastają skutki działaniowe, akty, czynności rozciągające się 
pomiędzy pisarskim rzemiosłem a sztuką pisania studentów, między indy-
widualnością osobowości mistrza a ucznia. Ucznia jako czeladnika termi-
nującego z myślą o awansach w toku dojrzewania do poziomu grona profe-
sjonalistów, do grona naukowców, albo nawet – do grona uczonych.
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