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Recenzja dorobku naukowego i osiągnięcia habilitacyjnego dr.
Joanny Szczutkowskiej

Doktor Joanna Szczutkowska, adiunkt w Instytucie Historii i StosunkÓw
Międzynarodowych na Wydziale Historyczrym Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, uzyskała stopieri doktora nauk humanistycmych w
zakresie historii w 2011 r. na podstawie rozprary doktorskiej pt. ,,Polityka
kulturalna władz PRL wobec kinematografii w latach 1970.1980''. Habilitantka
spełnia więc pierwszy wymÓg określony w ustawie z dnia 20 |ipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z20Ż0 r. poz.85,374, 695,875,
1086, z 2021 r. poz. 159) i posiada stopieri doktora. Jej praca doktorska
posłuzyła do przygotowania monografii pt. ,,Polityka kulturalna PRL w
dziedzinle kinematografi i w latach 7 0 :', Bydgoszc z 20 | 4,

ocena osiągnięcia naukowego będącego przedmiotem postępowania
habilitacyjnego

Dr Szczutkowska przedstawiła do oceny jako osiągnięcie naukowe
monografię pt. ,,Zagrar cnta polityka kinemato g:aftczna PRL w latach
siedemdziesiątych'' opublikowaną w 202I r. przez najdujące się na
ministerialnej liście Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza TVielkiego w
Bydgoszcąl.

Charakterystyka osiągnięcia naukowego

Habilitantka w autoreferacie określiła książkę. juko 
''pewnego 

rodzaju
podsumowanie mojej działalności naukowo.badawczej doĘczącej polityki



filmowej Polski Ludowej w trw. Dekadzie gierkowskiej". Rozprawaticzy 288
stron i stanowi interesujący efekt naukowej aktywności Habilitantki w okresie
po uzyskaniu doktoratu. Niektóre ustalenia przedstawione w tej monografii byty
już pubtikowane wcześniej w artykułach naukowych o cTym Autorka informuje
we Wstępie. Temat jej ksiązki w postaci kontaktów zagtarńcznych
kinematografii PRL zaśfuguje jak nEbańziej lla zbadanie. Nie jest to
bynajmniej jakiś drugorzędny problem, a wanta kwestia z obszaru polityki
zagr anicznej i kulturalnej komunisty cntej Pol ski.

Ceanry chronologiczne rozprawy dr. Szczutkowskiej także nie budzą
wątpliwości. Zajęła się ona kwestię zagtanicz.nych kontaktów polskiej
kinematografii i polĘki paristwa w tym zakresie w latach siedemdziesiątych
XX wieku. Nie vtyntaczyła ostro cenJry końcowej na koniec rządów Edward
Gierka na początku września 1980 r., a|ejest to usprawiedliwione tym' że cykl
produkcyjny filmów, które powstawaĘ w 1980 r. objął najczęściej okres

rewolucji ,,Solidarności''. Byb więc to juir, często filmy, które powstawaĘ w
bardziej liberalnych warunkach, jeśli chodzi o kolaudację i cenzurę. Zmieniło
się otoczenie międzynarodowe polskiej kinematografii szczegóInie, jeśIi chodzi
o narastające konflikty ,krajami socjalistycznymi, które staĘ się nieufne wobec
oferty kulturalnej z socjalisĘcnej Polski w okresie'rewolucji Solidarności. Nie
bez maczenia dla zamknięcia pewnej epoki była, postawa ludzi filmu cotaz
bardziej kryĘcnie nastawionych wobec systęmu komunisĘcznego. Po
Sierpniu'8O nie było już powrotu do sytuacji sprzed 1980 r., gdy w zarrtian za
pieniądze i na'grody większośó środowiska filmowęgo cieszyło się mecenatem
państwowym. Takie zresztą postawy Autorka przeds.tawia w ksiq4ce. Trafnie
teŻ wskbzuje, ze istotne znaczenie dla możliwości zrviększenia obecności
polskiego filmu poza blokiem radzieckim miata dekada odprężenia, która
przypadł' na omawiany w ksiqŻce okres.

Dr Szczutkowska przedstawiła we Wstępie załaŻerua metodologiczne,
jakie przyjęła w ksiązce, ktÓra pod tym względenr jest dobrze przygotowana.
Rozprawa jest pracą historyczną opartą o l<rytycmą analizę. dokumentÓw

archiwa|nych, wspom nie bohaterr5w z,darzen i prasy. .obszerny Wstęp stanowi

niezbędne wprowadzenie do dalszych rorważ-afl Autorki. Wyjaśnia w ninr też
qrfuł ksiąźki, wedfug mnie pod względem językbwym .wymagający korekty
(dwa przymiotniki w krÓtkim tytule), ale oddający problem polityki PRL w
za\<resie kinematografii w rel acjach z innynili pa str,trarni-.

Monografia pt. ,,Zagranicma polityka kinernalograficzrra PRL w latach

siedemdziesiątych'' jest oparta na szerokiej bazie zrÓd-łowej. Jej podstawę

stanowią wyniki kw.erendy w Archiwum Akt Now1'ch w Warszawie, przede



wszystkim zespołów Naczelnego Zarządu Kinematografii, Komitefu
Centralnego PZPR i Agencji Interpress. Drugim podstawowym archiwum dla
Autorki było Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicntych RP w Warszawie w
tym m.in. Zespót. Departamentu Prasy, Współpracy Kulturalnej i Naukowej.
Warto było jednak poszerryć te materiĄ o dokumenty z zespołu depesz
szyfrowych zawierającć telegramy wymieniane ''przez centralę MsZ i
najwazniejsze polskie placówki dyplomatyczne w krajach najbardziej
interesujących Autorkę Ze względu na kontaĘ kulfuralne. Uzupełnieniem
polskich archiwaliów wykorrystanych przez dr. Szczutkowską są rezultaty jej
kwerendy w Archiv Jugoslavije w Belgradzie. Podsumowując, archiwalne
źródła prvywoĘwane w książce tworzą solidną poqlstawę do ana|izy badanego
problemu' ustalania faktÓw i wysuwania wnioskÓ.W.

Literatura wspomnieniowa w omawianej monografii pełni rolę
uzupełniaj ącą w stosunku do archiwaliÓw. Natomiast ważną role odgrywają
pisma tnl. brartŻowe specjalizujące się w problemasce filmowej, ktÓre dr
Szczutkowska wykorzystała, odwofując się do aĘkułÓw w najważniejszych
Ęrtułach od,,Filmu'' po,,Kino''. Brak natomiast tygodnika,oEkran''.

obok archiwaliÓw Autorka dotarła do aktÓw prawnych i dokumentÓw
drukowanych, w tym tom 6w z serii publikowanej przez PISM pt. ,,Polskie
Dokumenty DyplomatycTLe,,. Posfuguje sfę tez umfejętnfe fnternetem jako
platformąo na ktÓrej możma znaleźc rÓżmego rodz-aju materiaĘ przydatne w
monografii naukowej od wywiadÓw ptzez dane statyĘcare po akty prawne.
Warto teŻ podkreśLić, że we Wstępie Habi|itarttka wskanlje na luki w nÓdłach,
ktÓre utnrdniaj q badanię, problemu.

Dr. Joanna Szczutkowska wykazuje się w recenzowanej książce
umiejętnością doboru literatury naukowej, ktÓra jest olbrrymia do badanego
problemu. Autorka dokonała właściwej selekcji przywołując najwazniejsze
tl,tuŁy zar|wno z dziedziny historii filmu, polityki kulturalnej Polski, jak i
historii polskiej polityki zagranicznej. W tej obszernej bibliografii nnleźć moie
jednak niekiedy pozycję, ktÓrych wartość poznawcza dzi'siaj jeśt znikoma jak
np. ksi4zka Normana Daviesa pt. ,,Boie igrzysko..Historia Polski'', niezależmie
ze jest to ciekawa lektura historyczna.

Autorka podzieliła swoją ksiązkę w oparciu o kryterium rzeczowe natrzy
obszeme rozdziaĘ, & W ich obrębie wyrÓmita pg6,,,*iĄ. Biorąc pod uwagę
zf,oŻoność analizowanej problematyki podział. ten wydaje się jak najbardziej
uzasadniony, ułatwiającjej narracj ę, a crytelnikowi lekturę.



,,Zagranicnlą politykę kinemato graficntą PRt w latach

siedemdziósiątychi otwiera rozdziat poświęcony'międzynarodowej aklywności

polskiego kina w latach siedemdziesiątych. W pierwsrym podro zdzia\e Autorka

przedstawiła głowne kierunki polĘki zagtaniczrtej PRL i oupły' stanu *J*ji
Wschód-Zachód w epoce. odpręzen ia na wspóĘracę kulturalną. Natomiast drugi

podrozdziaŁ doĘczy miejica jakie ta ostatnia zajmowała w polĘce zaglanicznej

iolski rządzonĄ przez Edward Gierka.

Drugi rozdziaŁksipki nosi tytuł ,,Kinematografia polska po obu stronach

,,ielaznej kurtyny''. PolĘka, sztrka, handel''. Po uwagach wprowadzających,

Autorka w drugim podrozdzia\e zajęła się blaskami i cieniami wspoĘracy w

dziedzinie filmowej Polski z krajami socjalistyantymi. Z kolei ttzeci

podrozdział. zawiera wartościową ana\izę problemóY. " 
jtTi spotykał się

polski filmu w pństw ach zachodnich, przede wszvstki1 * ysl i w Europie

Zachodniej, w tym m.in . ana|izęszans oscarowych trvórców z kraju nad Wisłą.

W ostatnim rozdziale ksiązki dr Szczutkowska zajęŁa się kierunkami i

sposobam i oddziaĘwania kina jako elemenfu promocji Polski i jego znaczeniem

w propagowaniu za granicą porytywnego obrazu PRL. Drugi podrozdział w tej

części monografii zawiera interesujące case study działalności polskich

przedstawicielstw zagraricznych w sprawach kinematografii na ptzykJadach

ambasady PRL w Be|gradzie i konsulatu generalnego w Zagrzebiu. Wybór ten

jest jak najbardziej uzasadniony skalą kontaktów i specyfikq relacji

polĘcznych polsko-jugosłowiańskich. Kolejny podrozdział. poświecono

ana|izie równiez słabo iaaaar,ei problematyki w postaci akĘwności polskich

przedstawicieli w orgarizacjach międzynarodowych:.W podrozdziale czwartym

ómówiono dziata|nsść Redakcji Filmowo.Telewizyjnej Polskiej Agencji

,,Interpress'', odgrywajęcej wiodącą ro1ę w polskiej propagandzie na zagrarticę.

Kolejne podrozdziaĘ poświęcone zostaĘ kontaL1om filmowym Polski ?
pństwami trzeciego świata i obecności polskiego filmu w śroclowiskach

polonijnych.

Warto dodać, ie ważnym uzupełnieniem ksiązki, ułatwiającym śledzęnie

ciekawej nalracji Autorki jest osiemnaście tabel. Przynoszą one informacje

dotyczące -.i,,. repeńuaru kin, ich liczby i tytułów polskich filmów

wyświetlanych w wybranych panstwach.

Biorąc pod uwagę Sporą wartośó po6law6;zą omawianej monografii

monta wyrazić Ża|, Że dr Szczutkowska ogrwticzyta się ,cto dosyć krótkiego

zakoirczenia, nie przypominając wszystkich najwaŻriejszych ustaleń jakie

poczyniła, a jest i"il p'"..ieŻ niemałó. Wcześniej Aptorka praywołuje na s. 28



słowa Erica Hobsbawma o ,,pozorach'' odprężenia w relacjaoh Wschód-Zachód.

Sama ma bardziĄ umiarkowane spojrzenie, a|e wydaje się, ze opinia

brytyjskiego badacza, nie będącego zlesztą specjalistą od zimnej wojny, nie

odpowiada prawdzie. Zresztą sama Autorka wcześniej pisze o realiach polĘki
odprężenia w latach siedemdziesiątych, która była przeciei etapem konfliktu
zimnowojennego' a nie jbgo zamknięciem. Uproszczeniem jest twierdzenie w
tabelce na s.29 o fazachprzebiegu konfliktu Wschód.Zachód, ie w latach 1948.

1953 r. doszło do ,,całkowitej sowietyzacji Europy Srodkowo.Wschodniej i
Południowej''. w Europie Południowo.Wschodniej Grecja pozostała poza strefą

wpĘwów ZSRR, a w t948 r. doszło do schizmy w bloku komunistycalym, z
którego odeszła Jugosławia.

Dr Szczutkowska przedstawiła w swojej książce zabiegi dyplomacji
polskiej w sprawie wyświetlania przez telewizje wielu pństw serialu

amerykanskiego ,,Holocaust'' (s. 1,52-L53) powstałego w 1978 r. Jak Autorka
pisze, dyplomacja PRL była dosyó skuteczra w dornaganiu się usunięcia scen'

które fałszywie przedstawiĄ ro1ę Polaków w Zagladzie. Warto było jednak

wskazaÓ, co konkretnie budziło polskie oburzenie, trP. scena rozsttze\ania
Żydów w getcie warszawskim przez iołnierzy w mundurach z rcgaĘwką i
orłem i dlaczego nie doszło do rea\izacji planowanej wysokobudżetowej
koprodukcji polsko.amerykańskiej, o któĘ mowa w ksiązce. Nie bardzo teŻ

wiadomo na czy polegała ,,antypolska wymowd, zachodnioniernieckiego filmu
pt. ,,Der Katzensteg" (s. 153). Krvestia jak Polacy i Polska byli przedstawiani w
Zagranicrrrych filmach to zresztqtemat na innę ksiqikę.

Autorka pisze o prÓfuch wspÓĘracy z reĘserami polski mieszkającymi
zagrarticą, wspominając m.in. Waleriana Borowczaka (s. 158)' Przydałoby się
jednak w kilku zdaniach opisać kontrowersje towarryszące powstaniu jego

filmu ,,Dzieje grzech.u,,, ktÓry nakręcit w Polsce, a będącego ekranizacją ksiązki
Stefana Zeromskiego.

Należy pochwalić uczciwość badawdzą dr. Szczutkowskiej, gdy pisze (s.

238) o niemomości ustalenia obecnie przedmiotu sporu strony pblskiej z ftrmą

producenckązEgiptu, ale nie wydaje się, aby to była lcwestia uŻtakwazna, fuy
trzeba o niej wspominać w ocenianej monografii. Jeśli jui to wyjaśnienia
wymaga istota prrywaĘwanego przez AutorĘ sporu firm w USA i Kanadzie,
wspÓłpracujących z ,,Filmem Polskim'o w kwestii dysĘbucji polskich filmÓw.

ocena osiągnięcia naukowego

Tytuł książki Joanny Szczutkowskiej pt. ,,Zagraniczna polityka
kinematograftcnla PRL w latach siedemdziesiątych'' odpowiada jej zawartości.



Monografia doĘcry ważnego naukowo problemu. Bogata baza źródtowa
pozwoliła Autorce na dogłębną analizę problemu. Wybór literatury przedmiotu
jest właściwy i wystarczający oraz odzwierciedla aktualny stan wiedzy.
Zastosowane ptzez dr. Szczutkowską metody są adekwatne do badanego
problemu. Ksiązka jest skonstruowana poprawnie. Wyniki otwierają nowe
perspektywy badawcze." Tekst jest klarowny i poprawny pod względem
jęrykowym. oceniana monografia nie jest roz:vlekła, a co najwazniejsze
przynosi nowe ustalenia badawcze i interpretacje analizowanych problemów.
Książka ta wnosi TBcZący wkład w rorwój dyscypliny nauki jaką jest historia.

Ocena dorobku naukowego dr. Joanny Szczutkowskiej po uzyskaniu
stopnia doktora

Habilitantka jest zatrudniona od 1 X 2OI1 r. na Wydziale Historyczrym
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania
historyczne w okresie dotychczasowej kariery naukowej obejmują zazębiające
się obszary badawcze w obrębie dziejów filmu w postaci: międzynarodowej
wspóĘracy PRL w dziedzinie kinematografii, historii wizualnej, kultury
filmowa regionu kujawsko.pomorskiego, a takie historię Bydgoszczy. Na
podoktorski dorobek dr. Szczutkowskiej składają się dwie 

'''o''ogńe naukowe,
redakcja ośmiu monografii wieloautorskich oraz 25 artykułórv naukowych w
pracach zbiorowych. Jeden artykuł pt. ,,Wsp óĘraca kulturalna PRL-SFRI w
1968 r.'' vkazał się zarówno w języku polskim jak i serbskim o czym
Habilitantka informuje . Dwadzieścia artykułów opublikowano w pracach
zbiorowych w tym dwa zostaĘ napisane w języku serbskim. Dwa artykuĘ są
rozwinięciem wątków analizowanych w ksiązce ,,Polityka kulturalna PRL w
dzie&inie kinematografii w latach 70." (Bydgoszcz 2014) o czym Habilitantka
równiez informuje. Dorobek naukowy dr. Szczutkowskiej jest ilościowo
pokuźny, chociaŻ przeważnją w nim publikacje w monografiach
wieloautorskich. Monografie i artykuĘ jej autorstwa przynoszą Z reguĘ nowe
ustalenia naukowe i są oparte na badaniach archiwalnych.

Pięó artykułów dr Szczutkowska opublikowa'ła w czasopismach
naukowych w tym m.in. w ,,Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowo.
Wschodniej'' (2018 , t. 53, nr 1)' wysoko punktowanym na liście ministerialnej.
Jeden artykuł ukazał się w języku serbskim w czasopiśmie ,,Istorija 20. Veka'',
2120|7. Z artyk-vłów naukovYych w czasopismach najwyŻej oceniam publikację
Habilitantki w ,,Studiach z Dziejów Rosji i Ewopy Środkowo-Wschodniej'' pt.
,,WspóĘraca kulturalna Polski z Węgrami w dziedzinie kinematografii w latach



siederndziesiątych XX wieku''. Ten obszerny artykuł doĘczący ważrego tęmatu
jest dobrą ilustracją jej możliwości ana|itycntych. Podobnie jak inny arlykuł pt.

,,Kontakty filmowe pomiędzy Polskę RzeczypospolĘ Ludową a

Czechosłowacką Republiką Socjalistycmlą w latach 70. wieku'' , opublikowany
w książce wieloautorskiej pt. ,,Polsko.czeskie i polsko.słowackie kontakĘ
filmowe'', pod red. E. Ciszewskiej, M. Górlika, Łódź 2018.

Historia filmu jest zagadnieniem, którym dr Szczutkowska zajmuje się z
powodzeniem w wielu swoich publikacjach. Na uwagę zasługuje arĘkuł pt.

,,Enigma w filmach fabularnych i dokumentalnych'' napisany przez nią wspólnie
ze Zdzisławem Bieganskim i opublikowany w pracy zbiorowej pt. ,,Bydgoszcz
jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny
światowej'', Pod red. S. Pasfuszewskiego, Bydgoszcz2015. Jest to pierwsza tego

typu ana\iza wie|u produkcji filmowych o różmej wartości merytorycntej i
arĘstyczrej na temat z-łanartia Enigmy i roli kryptologów w II wojnie
światowej

Z ko|ei w aĘkule pt. ,,Problem uchodźstwa wojennego w dzieŁach
wybranych twórców kultury i sztuki w XXI wieku'' (28 stron) opublikowanym
w 2017 r. w monografii pt. ,,Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce.
Literatura' propaganda, tozsamość'', pod red. Ł. Jureńczyka, J. Szczutkowskiej,
W. Trempaty, P. Wenderlich, Bydgoszcz 2017, Habilitantka wtaz z tłzema
współautorami zajęła się kwestią obrazl współczesnych uchodźców nie tylko w
filmie, ale teŻ w innych dziedzinach sztuki. Dr Szczutkowska w swoich
artykułach bada też niejednokrotnie przyczynę zjawiska uchodźstwa czy|i wojny
i ich przedstawienie w filmie: Wojna. w Iraku w amerykańskim filmie
dokumentalnym ,,pierwszej fali (2004-2006) rekonesans badawczy (w:) Czynnik
wojskowy w środowisku międ4marodowym naprzełomie XX i XXI wieku, pod
red.Ł. Jureńcryka, S. Sadowskiego, M. Jastrzębskiego, J. Waskana,Bydgoszcz
2016; Wojna w Bośni w filmie Wybawca Predraga Antonijevicia (w:) Pomiędzy
mythos i logos społeczrej zmiany, pod red. J. Golinowskiego, S. Sadowskiego,
Bydgoszcz 2017 czy teŻ Znaczenie filmowych obrazów pozirnnowojennych

konfliktów zbrojnych na przykJadzie wojny w Bośni. Zarys zagadnienia (w:)

Historia wizvaIna w działaniu. Studia i szkice z badań nad filmem
historycznym, red. D. Skotarczak, J. Szczutkowską P. Krrrpiewski, Poznań
2020.

Podsumowując dorobek publikacyjny dr. Szczutkowskiej, jeśli chodzi o
artykuły naukowe, to dominują w nim publikacje w pracach zbiorov,tych, z
których ZnaczrLa częśc został. wydana w Bydgoszczy.Większość jej publikacji to
artykuły samodzielne. Trueb tez docenió umiejętność współpracy z innymi



naukowcami i przygotowania wspólnie z innymi badaczami pięciu z
omawianych artykułów. Pewną słabością tego wartościowego dorobku jest fakt,
iż brakuje w nim publikacji w języku angielskim i stopień umiędzynarodowienia
poza Serbię jest niewielki.

Za|eĘ artykułÓw opublikowanych przez dr. Szczutkowską jest szeroka
podstawa źr6dłowa, W tym często archiwalna, podejmowanie ważme1
problematyki badawczej, a przede wszystkim wartość pomuawcza tekstÓw
świadcząca o dojrzałości naukowej Autorki. Warto tei wskazać najej dorobek
encyklopedycmy. Jest ona autorką szeregu haseł doĘczących tematyki
filmowej w starannie edytorsko wydanej ,,Encyklopedii Bydgoszczy".

Pozytywnie oceniam rÓżrorodność działalności naukowej dr
Szczutkowskiej, ktÓra Zaowocowała monografiami, oraz aĘkułami w pracach
zbiorowych i czasopismach naukowych. W okresie po uzyskaniu doktoratu
Habilitantka wykazuje się teŻ duŻą aktywnością, jeśli chodzi o
wspÓłredagowanie monografii wieloautorskich. Btała udział' w redakcji ośmiu
książek o temaĘ ce związanej głÓwnie z historią filmu, kulturą i polĘką
historyczrą. Prace te pod względem doboru artykułÓw są dobrze skonstruowane.
ArtykuĘ znajdujące się w nich wyrÓzriają się w większclści dobrym poziomie
merytoryczrlym.

Dr Joanna Szczutkowska aktywnie uczestnicry w krajowym i
międrynarodowym Ęciu naukowym. W ocenianym okresie przedstawiała
wyniki swoich badan na trzy dzie stu konferencj ach międ zynarcdowych (Włochy,
Serbia, Polska) i krajowych. Częśc zwyg}oszonych ptzez nią referatlw ukazała
się następnie w poszerzonej wersji jako aĄkuły w czasopismach lub
monogra.fiach wieloautorskich. Trzeba też podkreślić, ze Habilitantka była
organizatorką ośmiu lrrajowych konferencji naukowych. Jest członkiem trzech
towarzystw naukowych w Ęm Polskiego Towarzystwa Bada nad Filmem i
Mediami.

Habilitantka posiada rÓwnież osiągnięcia dydaktycz'rle) otganizacyjne i w
dziedzinie popularyzacji wiedzy, ZostaĘ one szezegÓłowo przedstawione w
ptzedłoionym przez nią autoreferacie. Dr Szczutkowska prowadzi zajęcia
dydaĘczne na Uniwersytecie Kazimierza W.ielkiego w Bydgoszczy na
studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Pod jej opieką powstało 10
prac licencjackich i jedna magisterska. Została takŻe powołana na macierzystej
uczelni jako promotor pomocnicry w przewodzie doktorskim. Dr Joanna
Szczutkowska przebywała w 20|6 r. na trzymiesięcmlym stażu naukowym w
InĘtucie Historii Najnowszej w Belgradzie będącego odpowiednikiem naszych



insĘrtutów panowskich. Wykazuje się więc aktywnością naukową rea|izowaną

w więcej niż jedna instytucja naukowa. Habilitantka była teŻ cńortkiem Rady
Wydziafu Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierua lMielkiego, a za

działalność organizacyjną otrzymała Nagrodę Rektora. Popularyzuje również
wiedzę historyczrą m.in. w ramach otwartych prelekcji i udziału jako członek
komisji w konkursach z iiziedziny wiedzy o filmie i historii.

Podsumowując ocenę dorobku naukowego dr. Szczutkowskiej tlważ'am,
Że jest on jest spójny i potwierdza jej kompetencje badawcze jako
samodzielnego naukowca, który wniósł 7rraczący wkład szczegó|nie w badania
dziej ów kinemato grafi i .

Konkluzja

Stwierdzam, ia dotychczasowe osiągnięcia naukowe dr. Joanny
Szczutkowskiej: dwie monografio, W tym ksiązka wskazana jako osiągnięcie
naukowe, kilkadziesiąt aĘkułórv naukowych, udziat, w konferencjach
naukowych, stanowią ruuaczący wkład w badania nad historią najnowszą,
ptzynosząc nowe ustalenia badawcze oraz świadczą, ze wykazuje się ona i.stotrrę

aktywnością naukową. Habilitantka posiada stopień doktorski i osiągnięcie
naukowe stanowiące TBc7ILy wkład w rozrvój określonej dyscypliny w postaci
monografii pt. ,,Zagranicnta polityka kinemato graftczrta PRL w latach
siedemdziesiątych'', Bydgoszcz 202I. Wykazuje się także istotrą aklywnością
naukową realizowaną w więcej nizjednej uczelni, insĘrtucji naukowej. Wobec
powyzszego stwierdzam, ze dorobek naukowy dr. Joanny Szczutkowskiej w
świetle przepisów ustawy z dnia20 |ipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyiszym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85,374,695,875, 1086, z 202t r. poz. 159),
spełnia wymogi w kwestii uzyskania stopnia habilitacyjnego' co tym samym
uzasadnia dopuszczenie dr. Joanny Szczutkowskiej do dalszych stadiów
przewodu habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie
historia.

Prof. dr hab. Jacek Tebinka


