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Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niż 4 pozycje książkowe w roku szkolnym oraz 
wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości: 
Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród;  
Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;  
Carlo Collodi, Pinokio;  
Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady;  
Antonina Domańska, Historia żółtej ciżemki; 
Irena Jurgielewiczowi, Ten obcy;  
Stanisław Lem, Bajki robotów;  
Clive Staples Lewis Lew, Czarownica i stara szafa; 
Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce;  
Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy; 
Aleksander Minkowski, Dolina Światła;  
Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni; 
Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza;  
Edmund Niziurski – wybrana powieść (np. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Sposób na 
Alcybiadesa); 
Joanna Olech, Dynastia Miziołków;  
Joanna Onichimowska – wybrana powieść (np. Duch starej kamienicy, Daleki rejs);  
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań z dowolnego tomu);  
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;  
Alfred Szklarski – wybrana powieść (np. Tomek w krainie kangurów);  
Dorota Terakowska, Władca Lewawu;  
Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera;  
John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;  
Juliusz Verne, W 80 dni dookoła świata;  
Moony Wicher, Dziewczynka z szóstego księżyca;  
 
wybór mitów greckich, baśni i legend; wybór kolęd; wybór pieśni patriotycznych; wybór poezji, w tym 
utwory dla dzieci i młodzieży; film i widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego; wybrane programy 
telewizyjne. 
 
 



KOMENTARZE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI 
Koncepcja podstawy programowej z języka polskiego (fragment) 
Sławomir Jacek Żurek 
 
Kanon czy kanony? 
Pragmatyka była […] tylko jednym z aspektów tworzenia szkolnego spisu lektur. Drugi aspekt miał 
charakter kulturowy. Otóż spis ten bywa przez opinię publiczną postrzegany jako kanon, co nadaje 
mu charakter ideologiczny i polityczny oraz wzbudza niepotrzebne emocje. Wielu przypuszcza, że 
wyznacza on hierarchię wartości nie tylko literackich, lecz także moralnych, światopoglądowych  
i społecznych. Tak jest jednak tylko w pewnym stopniu. Owszem, spis lektur stanowi dla młodego 
człowieka punkt odniesienia w jego poznawaniu kultury, nie można jednak zapominać, że w obecnej 
epoce funkcjonują różne źródła informacji, a szkoła – co należy podkreślić z przykrością – nie jest 
wśród nich autorytetem. Musi być ona zatem instytucją, która znajduje swoje miejsce – skądinąd pod 
wieloma względami nie do zastąpienia – pośród innych, nie będąc w stanie do końca wpoić wartości, 
które przekazuje. Dlatego szkolny spis lektur to bardziej propozycja hierarchizacji niż gotowa 
hierarchia i dlatego też w swej istocie nie jest kanonem. Z takiego poglądu na układ lektur wynika 
bardzo istotna zasada: należy w jak największym stopniu dopuścić możliwość wyboru 
poszczególnych pozycji przez nauczyciela lub – w starszych klasach – przez nauczyciela wespół  
z uczniami. Nie tylko nierealistyczne, ale i niewskazane byłoby oczekiwanie, że dzieciom i młodzieży 
zostanie przekazany jeden obowiązujący model kultury. Na odwrót, współczesna szkoła powinna 
kształtować aktywność w dokonywaniu wyborów kulturowych, świadomość alternatyw w decyzjach 
oraz elastyczność w odbiorze. Przy tym wszystkim powinna uczyć inteligentnej lektury, otwartej na 
różne interpretacje, a zarazem świadomej granic dowolności interpretacyjnej. Temu służą wymagania 
zapisane w podstawie programowej. 
 
W opracowanej podstawie programowej zakładana jest podmiotowość nauczyciela, co oznacza, że 
to on otrzymuje prawo ostatecznego wyboru lektury. Na każdym następnym etapie edukacji ten 
wybór jest jednak coraz bardziej ograniczany. Im wyższy etap edukacji, tym większą rolę odgrywa 
aspekt poznawczy utworu, a więc wskazywane są konkretne tytuły, które można zaliczyć do realnego 
kanonu (najbardziej widać to w szkole ponadgimnazjalnej). Stąd w podstawie przy określonych 
pozycjach stanowiących niekwestionowane arcydzieła polskiej klasyki literackiej znajduje się klauzula: 
„nauczyciel nie może pominąć”. W ten sposób zostaje wyznaczony najściślejszy kanon szkolny – serce 
literatury polskiej. Pozostałe tytuły stanowią propozycje dla nauczyciela, który spośród nich będzie 
musiał wybrać określoną liczbę lektur, tworząc swój własny kanon. 
 
Kryteria doboru utworów literackich 
Dobór tekstów kultury w programie nauczania i procesie dydaktycznym powinien się odbywać 
według kilku kryteriów. Pierwsze kryterium – pragmatyczne – zakłada, że zalecone teksty będą 
naprawdę rzetelnie omówione (stąd w szkole podstawowej – przynajmniej cztery pozycje książkowe 
na rok, a w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – pięć). Kryterium drugie – estetyczne – oznacza, 
że w szkole podstawowej powinny być czytane przede wszystkim lektury atrakcyjne dla ucznia (nie 
ma bowiem innego sposobu wykształcenia u ucznia nawyku czytania niż poprzez takie pozycje, które 
mu się podobają); w gimnazjum powoli powinny być wprowadzane arcydzieła literatury polskiej  
i światowej (będące dla młodego człowieka trudnym wyzwaniem estetycznym i poznawczym, lecz 
zachęcony do czytania na wcześniejszym etapie może otworzyć się i na nie), a oprócz nich pozycje 
bliskie upodobaniom ucznia (z zakresu literatury młodzieżowej lub popularnej); w szkole 
ponadgimnazjalnej natomiast powinny dominować arcydzieła lub utwory ważne z różnych względów 
dla kultury. Kryterium trzecie – poznawcze – wskazuje teksty służące przekazaniu wiedzy o kulturze 
(np. wiedzy o konwencjach literackich, wiedzy z dziejów literatury i kultury). 
 



Praktyka doboru tekstów 
Dobór lektur w podstawie został dokonany wedle następujących zasad. 
Dla klas I–III szkoły podstawowej nie wskazuje się jakichkolwiek tytułów, gdyż to sam nauczyciel, 
znając swoich uczniów, najlepiej się orientuje, które pozycje dzieci przeczytają z zainteresowaniem  
i o których będą chciały rozmawiać. Nauczyciel, w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, 
powinien ponadto uwzględniać nowości na rynku wydawniczym, co zostało umożliwione przez brak 
spisu ograniczającego się do pozycji klasycznych. 
Dla klas IV–VI szkoły podstawowej przedstawiono listę proponowanych tekstów, spośród których 
nauczyciel ma wybrać pozycje do przeczytania (jakkolwiek zakłada się, że może on również wskazać 
tytuły nieobecne na tej liście). 
Są to w przeważającej liczbie klasyczne pozycje literatury młodzieżowej, uzupełnione przez kilka 
tytułów nowszych – w większości utworów, które w ostatnim czasie już się sprawdziły jako lektura 
szkolna. 


